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ანოტაცია. მუხრანის არტეზიული აუზი წარ-

მოადგენს მაღალი ხარისხის სასმელი მტკნარი 

წყლებით მდიდარ რეზერვუარს. აუზის ფარგლებ-

ში, მისი შესწავლის სხვადასხვა ეტაპზე, გაიბურღა 

არაერთი ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილი, საი-

დანაც მიღებულია მაღალი ხარისხის როგორც 

გრუნტის, ასევე დაწნევითი წყლები. 

სტატია მოიცავს მუხრანის არტეზიული აუზის 

ჰიდროდინამიკური თავისებურებების აღწერას და 

ჰიდროგეოლოგიური პირობების განზოგადებას. 

მოქმედი წყალამღებების საექსპლუატაციო ჭაბურ-

ღილებზე ჩატარებული საცდელი ფილტრაციული 

კვლევების შედეგად განსაზღვრულია დაწნევითი 

წყალშემცველი ჰორიზონტების ჰიდროდინამიკური 

პარამეტრები; შედენილია მეოთხეული ასაკის წყალ-

შემცველი ქანების წყალგამტარობის სქემატური რუ-

კა. წყალგამტარობის სიდიდეების ცვალებადობის 

თავისებურებები დაედო საფუძვლად გამოყოფილ 

ჰიდროდინამიკურ ზონებს, რომელიც მუხრანის არ-

ტეზიული აუზის ფილტრაციული სტრუქტურისა 

და მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირების 

და განაწილების თვალსაჩინო გამოხატულებაა. 

  

საკვანძო სიტყვები: არტეზიული აუზი; დაწ-

ნევითი წყლები; მტკნარი წყლები; წყალამღები; 

წყალგამტარობის კოეფიციენტი; ჰიდროდინამი-

კური ზონა. 

 

შესავალი 

ბოლო წლებში, მუხრანის არტეზიული აუზის 

აღმოსავლეთ ნაწილში დაძიებულია საექსპლუატა-

ციო უბნები, მოწყობილია ჯგუფური და ერთეული 

ჭაბურღილებისგან შემდგარი წყალამღებები,  

ქ. თბილისის მოსახლეობის და კვების მრეწველო-
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ბის სხვადასხვა პროფილის საწარმოთა წყალმომა-

რაგებისთვის. საბადოს გამოყენების მიმართ ინტე-

რესი არ შენელებულა. დღესაც, მოხერხებული ად-

გილმდებარეობისა და მაღალი სტანდარტის სასმე-

ლი წყლით მდიდარი რეზერვუარი იპყრობს წყლის 

ჩამოსხმის ინდუსტრიის განვითარებით დაინტე-

რესებული ბევრი ინვესტორის ყურადღებას.  

   

ძირითადი ნაწილი 

მუხრანის ველი გეომორფოლოგიურად განე-

კუთვნება საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფის 

მქონე რაიონს. ველის საერთო სიგრძე შეადგენს 30 

კმ-ს, ფსკერის საშუალო სიგანე კი – 7-8 კმ-ს. 

მუხრანის ველი მუხრან-ტირიფონის დეპრესიის 

ნაწილია. დეპრესიის პერიფერიებზე გავრცელებუ-

ლია შედარებით ძველი გეოლოგიური ფორმაციები, 

ხოლო ცენტრალური ნაწილი ახალგაზრდა, მეოთ-

ხეული ნალექებით არის ამოვსებული. 

მუხრანის არტეზიული აუზის მეოთხეულ ნა-

ლექებში გამოიყოფა მდინარეების თანამედროვე კა-

ლაპოტისა და ჭალის ალუვიური ნალექების წყალ-

შემცველი ჰორიზონტი (aQ4) და დაუნაწევრებელი 

მეოთხეული ალუვიურ-პროლუვიური ნალექების 

წყალშემცველი კომპლექსი (apQ1-3). 
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სურ. 1 მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოლოგიური რუკა (თ. ხორბალაძის მიხედვით) 

 

თანამედროვე კალაპოტისა და ჭალის ალუვიუ-

რი ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი (aQ4) 

ფართოდაა გავრცელებული მდინარეების – არაგვი-

სა და ქსნის კალაპოტებსა და ჭალებში. წყალშემც-

ველს წარმოადგენს კაჭარ-კენჭნარი, შევსებული 

ხვინჭნარით და ქვიშით.  

წყალშემცველი ჰორიზონტი მჭიდრო ჰიდრო-

დინამიკურ კავშირშია მის საგებში გავრცელებულ 

ძველი მეოთხეული ასაკის დელუვიურ-პროლუ-

ვიური ნალექების წყალშემცველ ჰორიზონტებთან.  

თანამედროვე და ზედა მეოთხეული ნალექების 

წყალშემცველი ჰორიზონტი (aQ3-4) ვრცელდება მუხ-

რანის ველის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე. ჰორი-

ზონტის ფარგლებში გამოიყოფა ოთხი რაიონი:  

1) მდ. ქსნის ველი; 2) მდ. არაგვის ველი; 3) ნარეკვა-

ვის ველი და 4) მდ. თეძმის (საგურამოს) ველი. 
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დაუნაწევრებელი მეოთხეული დელუვიურ-

პროლუვიური ნალექების წყალშემცველი კომპლექ-

სი (dpQ1-3) მთლიანად ავსებს ფართო, სუბგანედური 

მიმართულების სინკლინურ სტრუქტურას. 

მუხრანის ველის ფარგლებში ეს კომპლექსი შედ-

გება მრავალი წყალშემცველი ჰორიზონტისაგან, 

რომლებიც ზოგან იცვლება წყალგაუმტარი შრეები-

თა და ლინზებით. მეოთხეული ნალექების სიმძ-

ლავრე მუხრანის ველის ფარგლებში, ცვალებადობს 

200-225 მ-ის ფარგლებში.  

მეოთხეული ნალექების წყალშემცველი კომპ-

ლექსი +480 მ ნიშნულამდე წარმოადგენს ჩაკეტილ 

სინკლინურ სტრუქტურას (რეზერვუარს). ამ ნიშ-

ნულის ზევით ხორციელდება შემომავალი დაწნე-

ვითი წყლების განტვირთვა გრუნტის წყლების ჰო-

რიზონტში. 

მუხრანის არტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკუ-

რი პირობები განისაზღვრება მისი სტრუქტურულ-

გეომორფოლოგიური თავისებურებებით, რომლე-

ბიც, თავის მხრივ, განპირობებულია მიო-პლიოცე-

ნური ზღვიური, დიდი სიმძლავრის მქონე წარმო-

ნაქმნებით აგებული ახალგაზრდა სინკლინური 

სტრუქტურით. სინკლინის გული ამოვსებულია 

მძლავრი მეოთხეული დელუვიურ-პროლუვიური 

ნალექებით. აუზის ვერტიკალურ ჭრილში წყალშემ-

ცველი და წყალგაუმტარი ფენები მორიგეობს, რის 

გამოც მათში მოძრავი წყლები იძენს დაწნევას; დაწ-

ნევითი წყლები გადადინდება გრუნტის წყლების 

ჰორიზონტში. ამ პროცესს ინტენსიური ხასიათი აქვს 

სტრუქტურის იმ რაიონებში, სადაც მდინარეები – 

არაგვი და ქსანი კვეთენ მიო-პლიოცენური კონგლო-

მერატებით წარმოდგენილ საგებს. ეს რაიონები 

აუზის მეოთხეული ნალექების მიწისქვეშა წყლების 

განტვირთვის არეებია. 

აუზის +480 მეტრის ნიშნულზე გამავალი ჰორი-

ზონტალური სიბრტყის ზევით ფორმირდება მი-

წისქვეშა წყლების ინტენსიური ცირკულაციის (დი-

ნამიკური) რესურსები, რომლებიც განიტვირთება 

მდ. არაგვის ადგილობრივი ბაზისის ზევით, ხოლო 

ამ ნიშნულის ქვევით ღრმული ჩაკეტილი ვარცლი-

სებრი რეზერვუარია.  

მდ. ქსნის ველის ფარგლებში მეოთხეული ნალე-

ქების რეგიონალური წყალგაუმტარი საგების ად-

გილობრივი ბაზისის უდაბლესი ნიშნული +505 

მეტრზეა განლაგებული. მდ. არაგვისა და მდ. ქსნის 

ველების ბლოკების მიწისქვეშა წყლების გან-

ტვირთვის ბაზისების ნიშნულებს შორის განსხვა-

ვება 25 მ-ია, ხოლო ნაკადის დაქანება (i=0,002) არა-

გვისკენაა მიმართული, რის გამოც მდ. ქსნის ველის, 

როგორც დინამიკური რესურსები, ასევე სტატიკუ-

რი მარაგები გადაედინება მდ. არაგვის ბლოკში. 

ამიტომ, მდ. არაგვის ველის რეზერვუარის მიწის-

ქვეშა წყლების შევსების ბუნებრივი პირობები 

უფრო ხელსაყრელია მუხრანის აუზის სხვა ბლოკე-

ბის რეზერვუარებთან შედარებით.  

მდ. არაგვის ბლოკში განთავსებულია და ფუნქ-

ციონირებს ერთეული და ჯგუფური ჭაბურღილე-

ბისაგან შემდგარი 6 წყალამღები, მათ შორის 53 

ჭაბურღილისგან შემდგარი შპს „GWP-ს” წყალამღე-

ბი, რომლიდანაც ხორციელდება ქ. თბილისისთვის 

სასმელი წყლის მიწოდება. დანარჩენი წყალამღე-

ბებით სასმელი ხარისხის მიწისქვეშა წყლებით 

მარაგდება წყლის ჩამომსხმელი საწარმოები. 
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მდ. არაგვის ბლოკში ჩატარებული კვლევების, 

საცდელი ფილტრაციული სამუშაოების შედეგად 

გამოთვლილია დაწნევითი წყალშემცველი ჰორი-

ზონტების წყალგამტარობის კოეფიციენტები (Km). 

წყალამღებების (შპს „GWP-ის“, შპს „ივერია აქვა“, შპს 

„აქვა გეო“ და სს „სუფთა წყალი“) მიხედვით წყალ-

გამტარობის კოეფიციენტები განისაზღვრა დამყარე-

ბული ფილტრაციის რეჟიმის პირობებისათვის და 

შეადგინა 4830, 4500, 4350 და 4020 მ2/დღ.-ღ. 

შესაბამისად; წყალშემცველი კომპლექსის გავრცე-

ლების ჩრდილოეთ და სამხრეთ პარიფერიებზე გან-

თავსებული წყალამღებების (შპს „აქუა ჯორჯია“ და 

სს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია“) ჭაბურღილები-

დან ამოტუმბვების მონაცემები დამუშავდა დაუმ-

ყარებელი ფილტრაციის პირობებისათვის და წყალ-

გამტარობის კოეფიციენტებმა შეადგინა 1700 და  

790 მ2/დღ.-ღ. შესაბამისად (სურ. 2, ცხრ. 1). 

 

 
სურ. 2 სს „კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას“ წყალამღების ჭაბურღილიდან №2კ ბუჩქური ამოტუმბვის მონაცემების დამუშავება 

დროში დაკვირვებების მეთოდით (S-lgt) 
 

ცხრილი 1 

№ წყალამღები წყალგამტარობის კოეფიციენტი, მ2/დღ.-ღ. 
1 2 3 
1 შპს „აქვა გეო“ 4350 
2 სს „სუფთა წყალი“ 4020 
3 შპს „ივერია აქვა“ 4500 
4 შპს „GWP“ 4830 
5 სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“ 790 
6 შპს „აქვა ჯორჯია“ 1700 

 

წყალგამტარობის კოეფიციენტების მიხედვით შედგენილია მუხრანის არტეზიული აუზის წყალ-

გამტარობის სქემატური რუკა (სურ. 3).  
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სურ. 3 მუხრანის არტეზიული აუზის წყალგამტარობის სქემატური რუკა 

 

რუკაზე წყალგამტარობის კოეფიციენტების მნი-

შვნელობების მიხედვით გამოყოფილია ჰიდროდი-

ნამიკური ზონები: I ზონა - 5000-4000; II – 4000-3000; 

III – 3000-2000; IV – 2000-1000; V-1000-500 და VI -

500-400 მ2/დღ.-ღ. 

მდ. ქსნის ველზე და მდ. ნარეკვავის ველის ჩრდი-

ლოეთ ნაწილში ფიქსირდება 400-500 მ2/დღ.-ღ. 

წყალგამტარობის ფართო გავრცელების ზონა (VI), 

რომელიც მუხრანის აუზის თითქმის მთელ 

დასავლეთ ტერიტორიას მოიცავს. 

როგორც რუკიდან ჩანს, აუზის მეოთხეული ნა-

ლექების დაწნევითი წყლების წყალშემცველი კომპ-

ლექსის წყალგამტარობის სიდიდეების ცვალება-

დობის თავისებურებები მუხრანის არტეზიული 

აუზის ფილტრაციული სტრუქტურის მიწისქვეშა 

წყლების რესურსების ფორმირების და განაწილე-

ბის თვალნათლივი გამოხატულებაა. მის საფუძ-

ველზე შესაძლებელი იქნება პერსპექტიული უბ-

ნების შერჩევა. 
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დასკვნა 

ნაშრომში დახასიათებულია მუხრანის არტეზიუ-

ლი აუზის აღმოსავლეთ ნაწილში განთავსებული მი-

წისქვეშა წყლების 6 საექსპლუატაციო უბანი, გან-

ხორციელებული ჰიდროგეოლოგიური კვლევების 

საფუძველზე; გამოთვლილია პროდუქტიული დაწ-

ნევითი წყალშემცველი კომპლექსის ძირითადი ჰი-

დროგეოლოგიური პარამეტრები; დადგენილია არ-

ტეზიული აუზის ჰიდროდინამიკური თავისებუ-

რებები. 

აუზის პროდუქტიული დაწნევითი წყალშემცვე-

ლი კომპლექსის ძირითადი ჰიდროგეოლოგიური 

პარამეტრის – წყალგამტარობის კოეფიციენტის (Km) 

მიხედვით გამოყოფილი ჰოდროდინამიკური ზონე-

ბის მიხედვით შედგენილია წყალგამტარობის რუკა, 

რომელსაც დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს; 

იგი მიწისქვეშა წყლების რესურსების განაწილების 

გრაფიკული გამოხატულებაა და მის საფუძველზე 

შესაძლებელი გახდება პერსპექტიული უბნების ად-

გილმდებარეობის შერჩევა.  
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Abstract. The article contains a description of the hydrodynamic features of the Mukhran artesian basin and a 

generalization of the hydrogeological conditions. Based on the results of experimental filtration studies carried out 

in the wells of existing water intakes, the hydrodynamic parameters of pressure aquifers were determined, according 

to which a map of the permeability of aquifers of the Quaternary period was compiled. The peculiarities of changes 

in water conductivity indicators formed the basis of isolated hydrodynamic zones, which is a clear expression of the 

filtration structure of the Mukhran artesian basin, in terms of the distribution of pressurized groundwater resources.  
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Key words: Artesian basin; freshwater; hydrodynamic zone; pressure waters; water intake; water permeability 
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Аннотация. Статья содержит характеристику гидродинамических особенностей и обобщения гидрогеол-

огических условий Мухранского артезианского бассейна. На основе результатов опытно – фильтрационных 

исследований, проведенных по скважинам действующих водозаборов, определены гидродинамические пара-

метры напорных водоносных горизонтов, по которым составлена карта водопроводимости водоносных пород 

четвертичного возраста. Особенности изменения показателей водопроводимости легли в основу выделения 

гидродинамических зон, которые являются четким отражением фильтрационной структуры артезианского 

бассейна по распределению ресурсов напорных подземных вод. 

  

Ключевые слова: артезианский бассейн; водозабор; гидродинамическая зона; коэффициент водопро-

водимости; напорные воды; пресные воды.  
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