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ანოტაცია. თანამედროვე საქართველოს ეკონო-

მიკური განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული 

ეგზოგენური ენერგორესურსების (წყლის, მზისა და 

ქარის) ათვისებასთან. მათ შორის განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია ჰიდრორესურსების არსებობისა და 

ათვისების დიდი პოტენციალი. ჰიდროენერგეტი-

კული რესურსების ათვისების ერთ-ერთი მნიშვნე-

ლოვანი საფუძველია ჰიდროტექნიკური ნაგებობე-

ბის გეოლოგიურად მდგრად გარემოში მშენებლობა 

და ფუნქციონირება. ამ მხრივ განსაკუთრებულ ყუ-

რადღებას იმსახურებს მდ. ტეხურის 21 კმ-იან მო-

ნაკვეთზე (კურორტ ლებარდედან სოფ. ნობულე-

ვამდე) დაგეგმილი ჰესების კასკადის (ლეჩეხა, ერ-

ჯია, ხიფა, ცხიმრა, ნობულევი) მშენებლობასთან 

დაკავშირებით ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლო-

გიური თავისებურებების შესწავლა, დეტალური 

საინჟინრო-გეოლოგიური აგეგმვა, გრუნტების ფი-

ზიკურ-მექანიკური თვისებები და მათი სტატისტი-

კური ანალიზი. გარდა ამისა, მოცემულია, კლდო-

ვანი ქანების მასივის რეიტინგის (RMR) საშუალე-

ბით, ქანთა მასების შეფასების შედარებით ახალი 

კლასიფიკაციის – გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექ-

სის (GSI) მონაცემების გამოთვლის პირველ მცდე-

ლობა საქართველოს ტერიტორიისთვის.  

  

საკვანძო სიტყვები: გეოლოგიური სიმტკიცის 

ინდექსი, მდ. ტეხურის ხეობა, საინჟინრო-გეოლო-

გიური კვლევა, ქანების მასივის რეიტინგი, ჰიდრო-

რესურსი.  
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შესავალი 

საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება სამეგრე-

ლო-ზემო სვანეთის რეგიონს და მოიცავს მდ. ტე-

ხურის ზედა წელს, ადმინისტრაციულად შედის 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, რომლის ფართო-

ბი 880,6 კმ2-ია. უშუალოდ მდინარე ტეხური სათა-

ვეს იღებს ეგრისის ქედის სამხრეთ კალთაზე, 

მწვერვალ ტეხურიშდუდთან, 2400 მ სიმაღლეზე, 

მისი სიგრძე 108 კმ-ია, აუზის ფართობი – 1040 კმ2. 

მდინარე საზრდოობს წვიმის, მიწისქვეშა და თოვ-

ლის წყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზე ხდება, 

წყალმოვარდნები – მთელი წლის განმავლობაში [1]. 

რაიონის კლიმატური პირობები განპირობებულია 

მისი ცალკეული უბნების გეოგრაფიული მდება-

რეობით და შავი ზღვიდან დაშორებით. კლიმატის 

სხვაობა აისახება მთის ქედების მიმართულებით, 

რომელიც გავლენას ახდენს შავი ზღვიდან წამო-

სულ ჰაერის ნაკადებზე. საკვლევი ტერიტორიის ნა-

წილი მაღალმთიანი ოლქია. იგი განვითარებულია 

სამეგრელოს ქედის ფარგლებში, რომელიც მდ.მდ. 

ცხენისწყლისა და ტეხურის წყალგამყოფია. აქვს 

განედური მიმართულება და აგებულია შუა და ქვე-

და იურული ვულკანოგენური და ქვიშათიხოვანი 

ქანებით. აღნიშნული ტერიტორიის ფარგლებში 

ყველაზე მაღალი მწვერვალებია: ტეხურიშდუდი – 

3005 მ ზღვის დონიდან, დეკარაში – 2890 მ და ლე-

ბარდე – 2733 მ. აღნიშნული ოლქი დაფარულია 

ჰიდროქსელით და არის ციცაბო, ძნელად მისაღწე-

ვი ფერდობები, მაღალი წყალგამყოფები და ვიწრო, 

ძნელად გასავლელი ხეობები [2].  

მდ. ტეხურის აუზი, გეოლოგიური თვალსაზ-

რისით, აგებულია იურული, ცარცული და მესამეუ-

ლი ასაკის სხვადასხვა ლითოლოგიური შედგენი-

ლობის ნალექებით, რომლებიც ქმნის საკმაოდ ვიწ-

რო V-ებრსა და კანიონისებრ ხეობას.  

საკვლევი ტერიტორია მოიცავს ორ მნიშვნელო-

ვან ტექტონიკურ ერთეულს – რიონის აუზს და და-

სავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდობს. რიონის 

აუზი, სტრუქტურული თვალსაზრისით, ორ ნაწი-

ლად იყოფა: (1) რიონის ფორლანდური აუზი და (2) 

რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყე-

ლი [3]. ეს უკანასკნელი კავკასიონის ოროგენის 

პროსოლის შემადგენელი ნაწილია და განლაგებუ-

ლია არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის უკი-

დურეს ჩრდილოეთ ნაწილში. რიონის ფორლანდის 

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი თხელზეწრულია და 

მის ფარგლებში განვითარებულია მრუდე ფორმის 

სამხრეთ-ვერგენტული შეცოცებები [4]. რიონის აუ-

ზის დანალექი საფარის სისქე 6 კმ-ზე მეტია და წარ-

მოდგენილია იურული, ცარცული, პალეოგენური, 

ნეოგენური და მეოთხეული ნალექებით. რიონის 

ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის და და-

სავლეთ კავკასიონის სამხრეთ ფერდის ფარგლებში 

ძირითადად განვითარებულია სამხრეთ-ვერგენ-

ტულ რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭები [5,6,7]. 

ტერიტორიის ფარგლებში სინკლინები ამოვსებუ-

ლია მიოცენური ასაკის მარჩხი ზღვისა და კონტი-

ნენტური სინტექტონიკური ნალექებით და წარ-

მოდგენილია ტიპურ შეცოცებებთან დაკავშირებუ-

ლი აუზებით [4,8]. 

  

 ძირითადი ნაწილი 

ლეჩეხაჰესის განთავსების ადგილი კვეთს იუ-

რული ასაკის თიხაფიქლებსა და ქვიშაქვებს, რომ-
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ლებშიც გვხდება არგილიტის შუაშრეები, წოლის 

ელემენტები იცვლება 275/52, 350/87 და 012/55 ფარგ-

ლებში. აღნიშნული ჰესის განთავსების ადგილას 

ხეობა ძალზე ვიწროა და აგებულია იურული ასაკის 

ქვიშაქვებით, რომელშიც შუაშრეების სახით გვხდე-

ბა არგილიტები. ხეობა იკვეთება მცირე ხევებით, 

რომლებიც ღვარცოფულია, ხოლო ფერდობები – 

დამეწყრილი.  

ერჯიაჰესის ტერიტორიაზე შიშვლდება ხოჯა-

ლის წყების ბაიოსის პორფირიტული სერია (წ.ე 

010/35-020/55 ფარგლებშია, ხოლო დახრის კუთხე – 

35-800 ფარგლებში). უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ 

მონაკვეთზე ფიქსირდება ღვარცოფული შენაკადე-

ბი მძლავრი გამოზიდვის კონუსებით, ასევე ხუთამ-

დე მეწყრული სხეული.  

ხიფაჰესის ტერიტორია გადის ბაიოსის პორფი-

რიტულ სერიაში (წ.ე 020/35). ამ მონაკვეთზე, ტეხუ-

რისა და ჩხოროწყუს წყალგამყოფზე, იურულ და 

ცარცულ ნალექებს შორის კონტაქტი ტექტონიკუ-

რია, რაც ნათლად გამოიხატება რელიეფში [9]. ასევე, 

ამ ორი მდინარის შესართავთან წარმოიქმნება 

საკმაოდ ფართო ჭალა, რომელსაც უერთდება ფერ-

დობიდან ჩამომავალი დროებითი მშრალი ღვარცო-

ფული ხევები. ტერიტორიაზე გავრცელებულია მე-

წყრული სხეულები და ინტენსიური კლდეზვავები. 

მდინარის ხეობა წარმოდგენილია მძლავრი ალუ-

ვიონით, მეწყრული და ღვარცოფული პროცესებით. 

ცხიმრაჰესის შენობა მთლიანად ცარცულ კირ-

ქვებშია განთავსებული (წ.ე 185/50; 075/55; 060/32 

ფარგლებში იცვლება). აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

მდინარის მარცხენა ფერდობი აგებულია შრეებ-

რივი კირქვებით, რომლებშიც გვხდება გამკვეთი 

სხეულები, შეიმჩნევა სუფოზიური პროცესები და 

განვითარებულია ნადენი ფორმები. დაფიქსირებუ-

ლია რამდენიმე მეწყრული სხეულიც. რაც შეეხება 

გვერდით ხევებს, ამ მონაკვეთზე ტეხურის შენა-

კადები ღვარცოფულია და საკმაოდ მძლავრი ჩამო-

ნატანი მასალით გამოირჩევა. მარჯვენა ფერდობი 

მთლიანად უწყვეტად აგებულია შრეებრივი კირ-

ქვებით. დაიკვირვება კლდეზვავები და გვერდითი 

ხევები გამოზიდვის კონუსებით.  

ნობულევიჰესის შენობა განთავსებულია მესა-

მეული ასაკის მერგელოვან შრეებრივ კირქვებში 

(წ.ე 060/50). აღსანიშნავია, რომ მდინარე ტეხურს, 

საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში, აქვს საკმაოდ 

მძლავრი ალუვიონი და რელიეფში კარგად გამოხა-

ტული ტერასები. გზის უმეტესი ნაწილი სწორედ 

ალუვიურ ტერასებზეა გაყვანილი (იხ. სურ. 1). 

საკვლევ ტერიტორიაზე ბურღვითი სამუშაოე-

ბის შედეგად გამოიყო 11 საინჟინრო-გეოლოგიური 

ელემენტი (სგე): 1) ნაყარი გრუნტი, რომლისთვისაც 

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა არ 

მომხდარა; 2) ძნელპლასტიკური, ღია ყავისფერი 

თიხნარი, ღორღისა და ხვინჭის 30%-მდე ჩანართე-

ბით; 3) ხრეშოვანი გრუნტი, ხვინჭისა და კენჭნარის 

ჩანართებით; 4) კენჭნაროვანი გრუნტი, საშუალო 

და მსხვილი ზომის ხრეშის, ხვინჭისა და კაჭარის 

ჩანართებით; 5) კაჭაროვანი გრუნტი, ხრეშისა და 

ხვინჭის ჩანართებით; 6) ძლიერ გამოფიტული და 

დანაპრალოვნებული კირქვა;  
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სურ. 1. ჰესების კასკადის განლაგება 1:25 000-იან ტოპოგრაფიულ რუკაზე  
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სურ. 2. ჰესების კასკადის განლაგება მდ. ტეხურზე. 2018 წლის ორთოფოტო 

 

7) გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალოვნებული 

კირქვა, რბილპლასტიკური თიხის შემავსებლით;  

8) სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალოვ-

ნებული კირქვა; 9) ძლიერ გამოფიტული და დანაპ-

რალოვნებული ტუფოგენური ქვიშაქვა; 10) გამოფი-

ტული და დანაპრალოვნებული ტუფოგენური ქვი-

შაქვა; 11) სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპ-

რალოვნებული ტუფოგენური ქვიშაქვები. აღნიშ-

ნული სგე-ების საშუალო ფიზიკურ-მექანიკური მა-

ხასიათებლები მოცემულია 1-ელ ცხრილში. 
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ცხრილი 1 

მდ. ტეხურის ხეობის ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 

 

 

დღესდღეობით კლდოვანი ქანების მასივის რეი-

ტინგი ქანების გეოტექნიკური შეფასების საუკეთესო 

მეთოდია. აღნიშნული კლასიფიკაცია იყენებს სტრუ-

ქტურულ, გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ მონაცემებს 

(ქანის ხარისხობრივი მაჩვენებელი (RQD), მიწის-

ქვეშა წყლების პირობები, სტრუქტურული არა-

ერთგვაროვნების გავრცელება, პირობები და ორი-

ენტაცია) [10]. საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში 
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ქანთა მასივის რეიტინგის დათვლა ხუთივე ჰესის-

თვის მოხდა RMR- Rock Mass Rating აპლიკაციის 

მეშვეობით. შედეგები 54-დან 75-მდე იცვლება 

(ცხრილი 2). 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსის გამოყენება, 

რომელიც დაფუძნებულია ჰუკ-ბრაუნის კრიტერი-

უმზე, ეფექტური და საიმედო მეთოდია ქანების 

მასების მდგომარეობის დასადგენად როგორც ზე-

დაპირულ, ისე მიწისქვეშა სამუშაოების შემთხვე-

ვაში [11]. მისი გამოყენება ყველა ლითოლოგიური 

შედგენილობის კლდოვანი და ნახევრად კლდოვანი 

ქანისთვისაა შესაძლებელი. გეოლოგიური სიმტკი-

ცის ინდექსის კლასიფიკაცია უფრო მეტად ემყარება 

გეოლოგიურ პარამეტრებს, ვიდრე ტექნიკურს. ეს 

მეთოდი პირველად ფართოდ დამუშავდა ჩრდი-

ლოეთ საბერძნეთში, საერთაშორისო ავტობანის 

მშენებლობის დროს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ 

ქანების მასები შეიძლება შეფასდეს რამდენიმე 

გზით: 1) ლაბორატორიული ტესტირებით; 2) ად-

გილზე (in-situ) ტესტირებით; 3) სხვადასხვა ქანის 

მასის კლასიფიკაციის (RMR, Q, GSI) გამოყენებით 

და 4) ბექ-ანალიზით [12]. 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსის გამოთვლის 

ბევრი ხერხი გამოიყენება, თუმცა ამ შემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება ლის მეთოდს, რომელიც სონ-

გის მეთოდის მოდიფიცირებული ვარიანტია. გა-

მოთვლის ეს მეთოდი ემყარება შემდეგ მათემატი-

კურ ფორმულას: 

GSI=GSI = 90/70 x (R2+R3+R4) – 5, 

სადაც R2 ქანის ხარისხობრივი მაჩვენებელია (RQD), 

R3 და R4 – შესაბამისად, სტრუქტურული არაერთ-

გვაროვნების პირობებისა და გავრცელების მახასია-

თებლები, რომელიც RMR-ის მეშვეობით მიიღება 

[13, 14]. 

ცხრილი 2 

 RMR-ისა და GSI-ს ჯამური მონაცემები ხუთივე ჰესისთვის 

ადგილმდებარეობა ქანის დასახელება ჯამური რეიტინგი 
(RMR) 

მასივის კლასი და 
ხარისხი 

ჯამური რეიტინგი 
(GSI) 

ლეჩეხაჰესი ტუფოგენური 
ქვიშაქვა 

56 III-საშუალო 45 

ერჯიაჰესი ტუფოგენური 
ქვიშაქვა 

75 II-კარგი 57 

ხიფაჰესი კირქვა 61 II-კარგი 45 
ცხიმრაჰესი კირქვა 54 III-საშუალო 45 

ნობულევიჰესი კირქვა 66 II-კარგი 46 
 

დასკვნა 

აღნიშნულ ნაშრომში განხილულია მდ. ტეხუ-

რის ზემო წელში ჩატარებული საინჟინრო-გეოლო-

გიური სამუშაოები და მიღებული შედეგები. 

დახასიათებულია მდ. ტეხურის ხეობაში დაგეგ-

მილი მშენებარე ჰესების კასკადების ტერიტორიის 

დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური მდგომარეო-

ბა და პირობები. 

თანამედროვე ტექტონიკური შეხედულებების 

მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მოიცავს კავკა-

სიონის სამხრეთ ფერდობსა და რიონის აუზის, კერ-

ძოდ კი რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყლის ტერიტორიას. 
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ქანების გეოტექნიკური მდგომარეობის შეფასე-

ბის მიზნით გამოყენებულია ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული კლასიფიკაცია – კლდოვანი ქანების 

მასივის რეიტინგი (RMR), რომლის მიხედვით საკვ-

ლევი ქანების ხარისხი ორი ჰესის შემთხვევაში (ლე-

ჩეხა, ცხიმრა) საშუალოა, ხოლო სამი ჰესისთვის 

(ერჯია, ხიფა, ნობულევი) – კარგი. 

ქანების გეოტექნიკური მახასიათებლის დასად-

გენი მეორე კლასიფიკაცია – გეოლოგიური სიმტ-

კიცის ინდექსი (GSI) საიმედოა და შესაძლებელია გა-

მოყენებულ იქნეს კლდოვანი ქანების შესწავლისას. 

გეოლოგიური სიმტკიცის ინდექსი შესაძლებე-

ლია განისაზღვროს როგორც საველე პირობებში, ისე 

სპეციალური ფორმულით (მათ შორის RMR მო-

ნაცემებით). 

აღნიშნული ინდექსის გამოყენება და იმპლემენ-

ტაცია საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევაში საქართვე-

ლოს ტერიტორიაზე პირველი პრეცედენტია.  
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Abstract. The economic development of modern Georgia is closely related to the development of exogenous 

energy resources (water, solar and wind). Among them, the great potential for the existence and development of 
hydro resources is especially noteworthy. One of the important bases for the development of hydropower resources 
is the construction and operation of hydraulic structures in a geologically sustainable environment. Special attention 
should be paid to the very interesting Tekhuri River gorge. Studying engineering-geological features of the area is 
closely related to the construction of the planned cascade of hydropower plants (Lechekha, Erjia, Khifa, Tskhimra, 
Nobulevi) along the 21 km section of the Tekhuri River gorge (from Lebarde resort to the village of Nobulevi). 
Moreover, detailed engineering-geological mapping, determination of physical-mechanical properties of rocks and 
soils and their statistical analysis were carried out. In addition, the first attempt to calculate data on a relatively new 
classification of rock masses, Geological Stiffness Index (GSI) data for the territory of Georgia using RMR is described. 
Resume:  

Keywords: engineering-geological survey; geological strength index; hydro resource; rock mass rating; Tekhuri 
River Gorge. 
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Аннотация. Экономическое развитие современной Грузии тесно связано с освоением экзогенных энерге-

тических ресурсов (воды, солнца и ветра). Среди них особо следует отметить большой потенциал 
существования и развития гидроресурсов. Одной из важных основ освоения гидроэнергетических ресурсов 
является строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений в геологически устойчивой среде. 
Особое внимание следует уделить изучению инженерно-геологических особенностей местности в связи с 
планируемым строительством каскада ГЭС (Лечеха, Эрджиа, Хифа, Цхимра, Нобулеви) на 21-км участке реки 
Техури (от курорта Лебарде до поселка Нобулева), детальной инженерно-геологической планировке, физико-
механическим свойствам грунтов и их статистический анализ. Кроме того, описывается первая попытка 
расчета данных относительно новой классификации массивов горных пород – данных индекса геологической 
жесткости (GSI) для территории Грузии с использованием RMR. 

 

Ключевые слова: гидроресурсы; инженерно-геологические изыскания; оценка массива горных пород; 
показатель геологической прочности; ущелье реки Техури. 
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