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1. შესავალი

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი გვიანკაინოზოური კონტინენტური 

მთათაწარმოშობის ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია, რომელიც მოქცეულია კავკასიონს და მცირე 

კავკასიონს შორის და განლაგებულია არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის უკიდურეს 

ჩრდილოეთ ნაწილში. მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი მოიცავს საქარ-

თველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს და ზედაპირზე ძირითადად წარმოდგენილია ნეო-

გენური და მეოთხეული ასაკის ნალექებით (ნახ. 1).  

ნახ. 1. კავკასიის ტექტონიკური რუკა [5]. აბრევიატურა: SSGC-კავკასიონის სამხრეთ ფერდი; MRGC-

კავკასიონის მთავარი ქედი; NSGC-; RFB-რიონის ფორლანდური აუზი; IUZ-იმერეთის აზევების ზონა; 

ATFTB-აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი; TFTB-თალიშის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი; 

Dz-ძირულა; Kh-ხრამი. ოთხკუთხედი წითელი ფერის ჩარჩოთი აღნიშნულია საკვლევი ტერიტორია. 

თანამედროვე შეხედულებების თანახმად მტკვრის ფორლანდი ოლიგოცენურიდან ქვედა-

მიოცენის ჩათვლით წარმოადგენდა ტიპიურ ფორლანდურ აუზს, რომელმაც შუამიოცენურ - 
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პლიოცენურ-პლეისტოცენურ დროში განიცადა კუმშვითი დეფორმაცია და მისი თანამედროვე 

გეომეტრია წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტული შეცოცებებით [1-6]. მტკვრის ფორლანდი 

აქტიური ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელია, რაზეც მიუთითებს თანამედროვე მიწისძვრების და 

GPS მონაცემები [7-9]. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს დასავლეთ გარეკახეთის ტერიტორია, რომელიც მტკვრის 

ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის შემადგენელი ნაწილია (ნახ. 2). სტატიაში წარმოდ-

გენილია გარეკახეთის დასავლეთ ნაწილის გეოლოგიური აგებულება. სეისმური პროფილების, 

ბურღილების და ზედაპირული გეოლოგიის მონაცემებზე დაყრდნობით აგებულია გეოლოგიუ-

რი ჭრილები. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ანტიკლინები ძირითადად წარმოდგენილია 

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით და მათ შორის განვითარებულია შეცოცებებთან დაკავშირე-

ბული აუზები.  

2. გეოლოგიური აგებულება

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის ოროგრაფია წარმოდგენილია მთაგ-

რეხილებით და დეპრესიებით. მთაგრეხილებს ძირითადად აქვთ თითქმის განედური მიმარ-

თულება და მათ აგებულებაში მონაწილეობენ ნეოგენურ-მეოთხეული  ასაკის ნალექები. საკ-

ვლევი ტერიტორიის სტრატიგრაფია ძირითადად ასახავს მტკვრის ფორლანდური აუზის ევო-

ლუციას. ოლიგოცენ-ქვედამიოცენური, შუა-გვიანმიოცენური და პლიოცენ-პლეისტოცენური 

ნალექები წარმოდგენილია მარჩხი ზღვის და სქელი კონტინენტური ნალექებით. ოლიგოცენ-

ქვედამიოცენური ნალექები ე.წ. მაიკოპური ფაციესით არის წარმოდგენილი, ოკეანესთან შეზღ-

უდული კავშირის მქონე ზღვიური (ევქსინური) წარმონაქმნი. მის შემადგენლობაში წამყვანია 

თაბაშირიანი და იაროზიტიანი თიხები, დამორჩილებული - ქვიშაქვები [2, 10]. შუამიოცენი 

არის მარჩხი ზღვის, უპირატესად წარმოდგენილი წვრილნატეხოვანი ტერიგენული კლასტო-

ლითებით, კირქვებით (ხშირია ლუმაშელი) და მერგელებით კონგლომერატების იშვიათი შუაშ-

რეებით. მისი სიმძლავრე გარე კახეთში შეადგენს 100-120მ [2].  

ნახ. 2. დასავლეთ გარეკახეთის გეოლოგიური რუკა ო. სეფაშვილის [11] მონაცემებზე დაყრდნობით. 

გვიანმიოცენური ნალექები მარჩხი ზღვის და კონტინენტური ნალექებით არის წარმოდგე-

ნილი (ქვიშაქვები, გრაველითები, ქვიშიანი თიხები და კონგლომერატები; სიმძლავრე 2000-

3000მ). ამ ნალექებში კარგად დაიკვირვება ლითოლოგიური სხვაობა მტკვრის ფორლანდის 
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ჩრდილო და სამხრეთ პერიფერიებს შორის. ჩრდილოურ ფაციესში ქვარგვალები კავკასიონის 

ფლიშით არის წარმოდგენილი, ხოლო სამხრეთში – მცირე კავკასიონის ვულკანური, მაგმური, 

მეტამორფული და სხვ. ქანებით [2, 12]. პლიოცენ-პლეისტოცენური (აღჩაგილ-აფშერონული) ნა-

ლექები წარმოდგენილია როგორც ზღვიური, ასევე კონტინენტური ნალექებით [2, 10]. აღმოსავ-

ლეთ საქართველოში მეოტურ-პონტური ასაკის ზედა მოლასას სტრატიგრაფიული ხარვეზით 

უთანხმოდ მოყვება პლიოცენურ-პლეისტოცენური ნალექები და წარმოდგენილია ქვიშაქვების, 

ქვიშიანი თიხების, გრაველითებისა და კონგლომერატების მორიგეობით. მათი სიმძლავრე ცვა-

ლებადია, მერყეობს ათეულიდან ათასეული მეტრის ფარგლებში (მაგ. გარე კახეთი, შირაქი, 

~1500მ) [10].  

ნახ. 3. (a) არაინტერპრეტირებული და (b) ინტერპრეტირებული სეისმოპროფილები. პროფილის 

განლაგება ნაჩვენებია მე-2 ნახაზზე. 

მტკვრის ფორლანდის ფარგლებში განვითარებულია მორფოლოგიურად კარგად გამოხა-

ტული ხაზოვანი ნაოჭები, რომლებიც გართულებულია შესხლეტვა-შეცოცებებით [11]. გარეკა-

ხეთის დასავლეთ ნაწილში სტრუქტურები წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტული ნაოჭებით 

(უდაბნო, სახარეტბა, სათიბე, ლამბალო, წიწმატიანი, მწარეხევი, ნაცვალწყალი, კაკაბეთი). ნაო-

ჭებისთვის დამახასიათებელია ვიწრო ანტიკლინები და ფართო სინკლინები [10, 11, 13]. სინკ-

ლინები ძირითადად ამოვსებულია მათზე უთანხმოდ განლაგებული აღჩაგილ-აფშერონული 

ნალექებით [3, 10, 11, 13, 14].  
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ნახ. 4. (a) არაინტერპრეტირებული და (b) ინტერპრეტირებული სეისმოპროფილები. პროფილის 

განლაგება ნაჩვენებია მე-2 ნახაზზე. 

3. გეოლოგიური ჭრილები

გეოლოიური ჭრილების (A-B, C-D) აგებისათვის გამოყენებული იყო ო. სეფაშვილის 

1;50,000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკა [11], ბურღილების და ზედაპირული გეოლოგიის 

მონაცემები (ნახ. 2). გეოლოგიური ჭრილების აგებისას გამოყენებული იყო, როგორც გამოქ-

ვეყნებული [15], ასევე არსებული სეისმოპროფილები (ნახ. 3 და 4). გეოლოგიურ ჭრილებზე 

კარგად დაიკვირვება სტრუქტურების გეომეტრია. სტრუქტურები ძირითადად წარმოდგენილია 

სამხრეთ-ვერგენტული, რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭებით და ძირითადი მოწყვეტის 

ზედაპირი განვითარებულია მაიკოპურ ნალექებში (ნახ. 5).  

4. დისკუსია

განსხვავებული მოდელებია წარმოდგენილი მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყლის დეფორმაციის სტრუქტურული სტილის, გეომეტრიის და დეფორმაციის კინემა-

ტიკის თვალსაზრისით [1-6, 13, 16, 17]. მკვლევართა ერთი ნაწილის მიხედვით მტკვრის ფორ-

ლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი თხელ-ზეწრული სტრუქტურაა, ანუ დეფორმაციაში 

ფუნდამენტი არ მონაწილეობს [1-6], ხოლო მეორე შეხედულების თანახმად კი დეფორმაციაში 

დანალექ საფართან ერთად ფუნდამენტიც მონაწილეობს და მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყელი სქელ-ზეწრული სტრუქტურაა [13, 16, 17]. ასევე განსხვავებული მო-

ნაცემებია ნაოჭების ტიპების თვალსაზრისითაც. ფორტეს და სხვათა მიხედვით [6] მტკვრის 

ფორლანდის ფარგლებში ძირითადად განვითარებულია სამხრეთ-ვერგენტული რღვევა-გაღუ-
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ნული ნაოჭები. ვ. ალანიას და სხვათა მიხედვით [3, 4] კი კუმშვითი სტრუქტურები წარმოდგე-

ნილია სამხრეთ-ვერგენტული რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭებით (რღვევა-გავრცელებადი 

და რღვევა-გაღუნული ნაოჭებით) და დუპლექსებით. მე-5 ნახაზიდან ჩანს, რომ დასავლეთ გარე 

კახეთის ანტიკლინები სამხრეთ-ვერგენტული ”breakthrough” რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებია 

[18] და აგებულია მაიკოპური (ოლიგოცენ-ადრემიოცენი), შუამიოცენური, გვიანმიოცენური და 

პლიოცენური ნალექებით. თხელ-ზეწრული და სქელ-ზეწრული ტექტონიკის კონცეფციიდან 

[19] გამომდინარე, სავარაუდოთ დასავლეთ გარეკახეთის სტრუქტურა თხელ-ზეწრულია.  

ნახ. 5. გეოლოგიური ჭრილები (A-B, C-D). ჭრილების განლაგება ნაჩვენებია მე-3 ნახაზზე. 

ცნობილია, რომ შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები (ან “ფიგიბექ” აუზები) მნიშვნე-

ლოვანი საკვანძო ელემენტია ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლების ტექტონიკური ევოლუციის 

დასადგენად [20, 21]. შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზებში განვითარებული ნალექები 

მთლიანად ასახავენ დეფორმაციის დროს, ევოლუციას და ინტენსივობას [20-23]. მსგავს 

აუზებში ანტიკლინურ ფორმებთან სინტექტონიკური ნალექები უთანხმოდაა განლაგებული და 

მის ზრდასთან ერთად თვითონაც განიცდიან დეფორმაციას. კერძოდ სინკლინის ცენტრალურ 

ნაწილებში მათი სიმძლავრე დიდია ანტიკლინების ფრთებთან უთანხმოდ განლაგებულ ნალე-

ქებთან შედარებით. ამგვარ ნალექებს ხშირად “მზარდ” ნალექებსაც უწოდებენ [22]. მსგავსი აუ-

ზები დადგენილია მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სატყელის ცენტრალურ ნაწილში, 

კერძოდ გამოყოფილია ალაზნის [2, 4, 6, 24-26] და დიდი შირაქის აუზები [3-5, 14, 27]. უდაბნოს, 

წიწმატიანის და ბერების სერის სინკლინებში დაიკვირვება ზედა მიოცენური (მეოტურ-პონტუ-

რი) და პლიოცენური (აღჩაგილ-აფშერონული) ასაკის შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები-

სათვის დამახასიათებელი გეომეტრია. ნალექებისათვის დამახასიათებელია დეფორმირებული 

ფორმები, რომლებიც ანტიკლინების  ზურგის და წინა ფრთებზე უთანხმოდ, ცალკეული სექვენ-

სების სახით არიან განლაგებული  (ნახ. 3 და 4). 

მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებით სარტყელში გვიანმიოცენური (სარმატული და 

შირაქის წყება) ნალექები ნავთობშემცველი კომპლექსებია და მათთანაა დაკავშირებული 

მტკვრის ფორლანდის ძირითადი ნავთობის საბადოები და უმეტესი ნავთობგამოვლინებები, 

როგორც ზედაპირზე, ასევე ჭაბურღილებში. დასავლეთ გარეკახეთის ტერიტორიაზე გამოვლე-

ნილია მწარეხევის საბადო, რომელიც აღჩაგილ-აფშერონულ ნალექებთანაა  დაკავშირებული 

[11]. როგორც ცნობილია ნაოჭა-შეცოცებით სარტყლებში ნახშირწყალბადების ყველაზე კარგ 

სტრუქტურულ დამჭერებად რამპანტიკლინები (რღვევა-გაღუნული და რღვევა-გავრცელებადი 
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ნაოჭები) ითვლება [28]. ნაპრალოვანი კოლექტორების ფორმირებისთვის და მათში ნახშირ-

წყალბადების დაგროვებისათვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები რამპანტიკლინების თაღურ 

ნაწილებში და დუპლექსებშია შენარჩუნებული [28]. ამ მხრივ კი დასავლეთ გარეკახეთის ტერი-

ტორია მეტად საინტერესო უნდა იყოს. პერსპექტიულ სტრუქტურულ დამჭერად შეიძლება გან-

ვიხილოთ სამხრეთ-ვერგენტული რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭები, რომლებიც აგებულია მაი-

კოპური და შუა-გვიანმიოცენური ნალექებით (ნახ. 5).  

5. დასკვნა

შედეგები, რომლებიც იყო მიღებული სეისმური პროფილების ინტერპრეტაციის და აგებული 

გეოლოგიური ჭრილებიდან გვაძლევს საშუალებას გავცეთ პასუხები დასახულ მიზნებსა და 

ამოცანებს:  

• დასავლეთ გარეკახეთის სტრუქტურები ძირითადად წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერ-

გენტული ”breakthrough” რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით.

• დასავლეთ გარეკახეთის სინკლინები ამოვსებულია მათზე უთანხმოდ განლაგებული

გვიანმიოცენური (მეოტურ-პონტური) და პლიოცენური (აღჩაგილ-აფშერონული) ასაკის

სინტექტონიკური ნალექებით.

• დასავლეთ გარეკახეთის ფარგლებში კუმშვითი დეფორმაცია დაიწყო გვიანმიოცენურ-

პლიოცენურ დროში და განვითარდა შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზების სერია.

ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

მხარდაჭერით (#PHDF-19-268; "დასავლეთ გარეკახეთის ნახშირწყალბადების დამჭერების 

გეომეტრიის დადგენა, 2 და 3 განზომილებიანი სტრუქტურული მოდელირებით").  
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მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის გეოლოგიური აგებულება დასავლეთ 
გარეკახეთის მაგალითზე 

რაზმაძე ა. 

რ ე ზ ი უ მ ე

წარმოსადგენია დასავლეთ გარეკახეთის გეოლოგიური მოდელი. ინტერპრეტირებულ სეის-

მურ პროფილებზე და ბურღილების მონაცემებზე დაყრდნობით, აგებულია გეოლოგიური ჭრილები. 

გეოლოგიური ჭრილები გვიჩვენებს, რომ დასავლეთ გარეკახეთში სტრუქტურები წარმოდგენილია 

სამხრეთ-ვერგენტული ”breakthrough” რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით. დასავლეთ გარეკახეთის 

ფარგლებში გვიანმიოცენურ-პლიოცენურ დროში განვითარდა შეცოცებებთან დაკავშირებული 

აუზების სერია. 

საკვანძო სიტყვები: მტკვრის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი, გარეკახეთი, 

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭი, შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები. 
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE KURA FORELAND FOLD-AND-THRUST BELT: AN 
EXAMPLE FROM THE GAREKAKHETI 

Razmadze A. 

A b s t r a c t

The geological model of the western Garekakheti is presented here. On the basis of the interpreted 
seismic profiles and oil-well data has been constructed of geological cross-sections. The geological cross-
sections show that the main structures within western Garekakheti are represented by breakthrough fault-
propagation folds. Within the western Garekakheti during Upper Miocene-Pleistocene, a series of thrust-top 
basins developed. 

Key words: Kura foreland fold-and-thrust belt, Garekakheti, fault-propagation fold, thrust-top basin 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВОГО ПОЯСА КУРИНСКОГО 
БАССЕЙНА, НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО ГАРЕКАХЕТИ 

Размадзе А. 

Р е ф е р а т

Представлена геологическая модель западного Гарекахети. На основе интерпретированных 
сейсмических профилей и данных бурения построены геологические разрезы. Геологические разрезы 
показывают, что структуры в западной Гарекахети представлены южно-вергентными ”breakthrough” 
взбросо-складками. В пределах западной части Гарекахети в позднемиоцен-плиоценовый период 
образовался ряд бассейнов, связанных с надвигами. 

Ключевые слова: Складчато-надвиговый пояс Куринского бассейна, Гарекахети, Взбросо-
складки, бассейны, связанные с надвигами. 




