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ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილია რიონის 

ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის სტრუქ-

ტურული აგებულების მიმოხილვა. სტრუქტურები 

ძირითადად წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტულ 

რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭებით და დუპ-

ლექსებით. სინკლინები ამოვსებულია შუა მიოცენი-

პლეისტოცენური ასაკის სინ-ტექტონიკური ნალექე-

ბით და წარმოდგენილია შეცოცებებთან დაკავშირე-

ბული აუზებით. რღვევებთან დაკავშირებული ნაო-

ჭები ძირითადად წარმოდგენილია მზარდი რღვევა-

გავრცელებადი ნაოჭებით. რიონის ფორლანდური 

აუზის კინემატიკური ევოლუცია გვიან ალპურ 

დროში დაკავშირებულია სამხრეთის მიმართულე-

ბით გადაადგილებულ კავკასიონის ფუნდამენტის 

სტრუქტურულ სოლთან (ან დუპლექსებთან) და 

მისი თანამედროვე სტრუქტურა წარმოდგენილია 

თხელ-ზეწრული ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლით. 

  

საკვანძო სიტყვები: რიონის ფორლანდის ნაო-

ჭა-შეცოცებითი სარტყელი; რღვევებთან დაკავში-

რებული ნაოჭი; სტრუქტურული მოდელი; შეცოცე-

ბებთან დაკავშირებული აუზი.  
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შესავალი 

რიონის აუზი მოქცეულია დასავლეთ კავკა-

სიონსა და მცირე კავკასიონს შორის და განლაგებუ-

ლია არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის უკი-

დურეს ჩრდილოეთ ნაწილში (სურ. 1). რიონის აუ-

ზის აგებულების შესწავლას ავტორიტეტული გეო-

ლოგების მრავალი გამოკვლევა მიეძღვნა, მათ შო-

რის ალ. ჯანელიძის (1942), პ. გამყრელიძის (1966), ე. 

ვახანიას (1973), ე. მილანოვსკისა და ვ. ხაინის (1963) 

და სხვათა [1,2,3,4]. ბოლო წლებში ეს პრობლემა 

განხილულია ახლებურად ფილაქნების ტექტონი-

კის თეორიის საფუძველზე [5-10]. 

 

 

 
 

სურ. 1. არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის ტექტონიკური რუკა (Alania et al., 2021). აბრევიატურა: CR-ყირიმი; GC-კავკასიონი; 

LC-მცირე კავკასიონი; R-რიონი; IUZ-იმერეთის აზევების ზონა; Dz-ძირულა; KFB-მტკვრის ფორლანდის აუზი; ATFTB-აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი; MB-მუსის აუზი; EP-აღმოსავლეთ პონტიდები; KM-კირშეხირის მასივი; EAF-სამხრეთ 

ანატოლიის რღვევა; NAF-ჩრდილოეთ ანატოლიის რღვევა; IAES-იზმირი-ანკარა-ერზიჯანის სუტურული ზონა;  

MM-მენდერესის მასივი. 
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სტატიაში განხილულია რიონის ფორლანდის 

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის (ფნშს) აგებულების 

შესახებ არსებული კვლევების მიმოხილვა. რიონის 

აუზი მტკვრის აუზისგან გამოყოფილია ძირულა-

იმერეთის აზევების ზონით (სურ. 2) და ზედაპირზე 

ძირითადად წარმოდგენილია ცარცული და მესა-

მეული ასაკის ქანებით (სურ. 3).  

 

 

 

სურ. 2. რიონის ფორლანდური აუზის და მოსაზღვრე ტერიტორიების  

გამარტივებული სტრუქტურების ბლოკ-დიაგრამა  

კ. ტრექსლერის და სხვათა მიხედვით (2020) [20]. 

 

 

 ძირითადი ნაწილი 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რიონის 

ფნშს ფორმირების შესახებ ადრე არსებულ წარმოდგე-

ნებთან შედარებით სრულიად განსხვავებული მოდე-

ლები იყო შემოთავაზებული. აღსანიშნავია კ. ბენკსი-

სა და სხვათა (1997) მიერ წარმოდგენილი მოდელი, 

რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები 

რიონის აუზის აგებულების შესახებ და სხვადასხვა 

ავტორის მიერ დღემდე წარმოდგენილ მოდელებში 

გათვალისწინებულია მათი შეხედულება [12, 14, 20]. 

კ. ბენკსისა და სხვ. (1997) მიხედვით რიონის ფნშს 

სტრუქტურები წარმოდგენილია რამპ-ანტიკლინე-

ბით. რიონის ფნშს ფარგლებში, კერძოდ კი ფრონტუ-

ლი ნაოჭების (ჭალადიდი, ხობი, ქვალონი) ჩრდი-

ლოეთით განვითარებულია მრუდე ფორმის სამხ-

რეთ-ვერგენტული შეცოცებები [11-15] ა. ტიბალდის 

და სხვ. (2018) მიხედვით რიონის ფნშს ფარგლებში 

არსებული რკალისებური შეცოცებების სისტემის 

სტრუქტურული ფორმირება დაკავშირებული უნდა 

ყოფილიყო ფუნდამენტის ასიმეტრიულ გადაადგი-

ლებასთან სსდ მიმართულებით. რიონის აუზში და-

ნალექი საფარის სისქე 7 კმ-ზე მეტია და წარმოდგე-

ნილია იურული, ცარცული, პალეოგენური, ნეოგე-

ნური და მეოთხეული ასაკის ღრმა ზღვის, მარჩხი 

ზღვის და კონტინენტური ნალექებით [16,18,19] 
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სურ. 3. რიონის ფორლანდის და მისი მოსაზღვრე ტერიტორიების გეოლოგიური რუკა  

[6, 9, 10]. შავი ფერით აღნიშნულია  

სეისმური პროფილების განლაგების ხაზები 

 

 

რიონის ფნშს კავკასიონის ოროგენის შემადგე-

ნელი ნაწილია. ამჟამად არსებობს დასავლეთ კავკა-

სიონის აგებულების შესახებ ორი, ერთმანეთისგან 

განსხვავებული მოსაზრება. პირველის მიხედვით 

დასავლეთ კავკასიონი განსხვავებით აღმოსავლეთ 

და ცენტრალური ნაწილებისგან მონოვერგენტული 

ოროგენია [12, 13, 20]. მეორე მოსაზრების მიხედვით 

კი დასავლეთ კავკასიონი, ისევე როგორც მისი აღ-

მოსავლეთი და ცენტრალური ნაწილები წარმოდგე-

ნილია ბივერგენტული (ან ორმაგი სოლის ოროგე-

ნი) სტრუქტურით [10]. მე-4 და მე-5 სურ-ებზე ნაჩ-

ვენებია დასავლეთ კავკასიონის ოროგენის სტრუქ-

ტურული მოდელები. 
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სურ. 4. ქერქული მასშტაბის სტრუქტურული ჭრილი დასავლეთ  

კავკასიონის ოროგენის გასწვრივ [12] 

 

 

 

 

 

სურ. 5. ლითოსფერული მასშტაბის სტრუქტურული ჭრილი დასავლეთ  

კავკასიონის ოროგენის გასწვრივ [10] 

 

 

ორმაგი სოლის ოროგენის მოდელიდან გამომ-

დინარე რიონის ფნშს დასავლეთ კავკასიონის ორო-

გენის პრო-სოლის შემადგენელი ნაწილია (სურ. 5) 

[10]. რიონის ფნშს რღვევებთან დაკავშირებული 

ნაოჭების ტიპების და კინემატიკის გათვალისწინე-

ბით შეიძლება ორ ნაწილად დაიყოს: (1) რამპ-ანტი-

კლინები და (2) მოწყვეტის ნაოჭები [16].  

ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილიდან 

ჩანს, რომ რიონის ფნშს დამახასიათებელია რთული 

აგებულება (სურ. 6). რიონის ფნშს დაიკვირვება მო-

წყვეტის ზედაპირების ორი დონე. ზედა მოწყვეტის 

ზედაპირი განვითარებულია ზედა იურულ ევაპო-

რიტებში, ხოლო ქვედა მოწყვეტის ზედაპირი, ქვედა 
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იურულ თიხაფიქლებში [10,17, 18]. რიონის ფნშს გა-

მოიყოფა ორი სტრუქტურული კომპლექსი (სურ. 7). 

 

 
 

სურ. 6. (a) არაინტერპრეტირებული და (b) ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილები (R-15). 

სეისმური პროფილის განლაგების ხაზი ნაჩვენებია მე-3 სურათზე [17] 

 

ზედა სტრუქტურული კომპლექსი წარმოდგენი-

ლია ზედაპირული სამხრეთ-ვერგენტული ცაიშის 

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭით. ნაოჭის აგებულე-

ბაში მონაწილეობს ცარცული, პალეოგენური და 

ნეოგენური ასაკის ქანები. ცაიშის ანტიკლინის 

ზურგის ფრთაში განვითარებულია სამი ზურგის 

შეცოცება [21-23]. ქვედა სტრუქტურული კომპლექ-

სი კი წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტული დუ-

პლექსებით და აგებულია იურული ასაკის ქანებით 

(სურ. 7). სინკლინები რიონის ფნშს ფარგლებში 

წარმოდგენილია შეცოცებებთან დაკავშირებული 

აუზებით, რომლებიც ამოვსებულია მიოცენური 

ასაკის მარჩხი ზღვის და კონტინენტური სინ-

ტექტონიკური ნალექებით. მზარდი ანტიკლინები 

რიონის ფნშს ფარგლებში ძირითადად წარმოდ-

გენილია სამხრეთ-ვერგენტული რღვევა-გავრცე-

ლებადი ნაოჭებით (სურ. 7) [10,22]. რიონის აუზი, 

ისევე როგორც მტკვრის აუზი, ოლიგოცენ-ად-

რემიოცენურ დროში ვითარდებოდა როგორც ფორ-

ლანდური აუზი და ნაოჭა-შეცოცებით სარტყლად 

ჩამოყალიბდა შუამიოცენ-პლეისტოცენურ დროში 

[24-27]. 
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სურ. 7. სტრუქტურული ჭრილი რიონის ფნშს გასწვრივ [10] 

 

 

რიონის ფორლანდი აქტიური ნაოჭა-შეცოცე-

ბითი სარტყელია, რაზეც მიუთითებს თანამედრო-

ვე და ისტორიული მიწისძვრების და GPS მონაცე-

მები [22, 25, 26, 27]. აღსანიშნავია, რომ საკვლევი 

ტერიტორია მოიცავს მდ. ტეხურის ხეობას, სადაც 

დაგეგმილია ჰესების კასკადის მშენებლობა [28], შე-

საბამისად, სტატიაში წარმოდგენილი ინფორმაცი-

ის გათვალისწინება მნიშვნელოვნად შეუწყობს 

ხელს ხეობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები-

სა და თავისებურებების შესწავლას. 

  

დასკვნა 

ამრიგად, თანამედროვე კვლევების მიმოხილვა 

გვიჩვენებს, რომ: 

 რიონის ფორლანდი თხელ-ზეწრული ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყელია; 

 სტრუქტურები ძირითადად წარმოდგენი-

ლია სამხრეთ-ვერგენტულ რღვევებთან და-

კავშირებული ნაოჭებით და სამხრეთ-ვერ-

გენტული დუპლექსებით; 

 სინკლინები ამოვსებულია შუა მიოცენი-

პლეისტოცენური ასაკის სინ-ტექტონიკური 

ნალექებით და წარმოდგენილია შეცოცებებ-

თან დაკავშირებული აუზებით; 

 რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭები ძირი-

თადად წარმოდგენილია მზარდი რღვევა-

გავრცელებადი ნაოჭებით. 

კვლევა [PHDF-21-087] განხორციელდა შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიე-

რო ფონდის მხარდაჭერით. 
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Abstract. The article presents an overview of the structural structure of the Rioni Forland Fold-and-thrust Belt. 
The structures are mainly represented by folds and duplexes associated with south-vergent faults. The synclines are 
overlaid by Middle Miocene-Pleistocene syntectonic sediments and are represented by piggy-back basins. Fault-
related folds are mainly represented by growing fault-propogation folds. The kinematic evolution of the Rioni 
Forland Basin in the Late Alpine period is related to the structural wedge (or duplexes) of the Caucasus foundation 
moving southwards, and its modern structure is represented by a thin-skinned fold-and-thrust belt. Resume:  
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