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ა ნ ო ტ ა ც ი ა 

 

ახალქალაქის პლატოს (ჯავახეთის ზეგანი) განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება  

გეოტექტონიკური, სეისმოტექტონიკური და ვულკანური პროცესების შესწავლაში.  

ჯავახეთის ტერიტორიაზე ვულკანიზმისა დათარიღებისა და არსებული მასალის 

ანალიზის შედეგად ხდება ჯავახეთის ზეგნის გვიანკაინოზოური ვულკანიზმის 

გამოვლენის დროის განსაზღვრა. შრომაში მოცემულია ვულკანური პროდუქტების 

პეტროგრაფიული, მინერალოგიური დახასიათება, ცალკეული ვულკანური აპარატების 

დახასიათება და მასთან დაკავშირებული ამოფრქვევის პროდუქტების პრაქტიკული 

გამოყენება. შრომაში განხილულია საველე-გეოლოგიურ ექსპედიციის პერიოდში ჩემს 

მიერ მოპოვებული ქვიური მასალის მიკროსკოპული შესწავლის შედეგები.   

 

 

Annotation 

 

Akhalkalaki plateau (Javakheti plateau) has the special importance regarding geotectonic, 

seismotectonic and volcanic processes. In dating of volcanism and analyzing of the existed materials 

at Javakheti territory, the time of revealing of late Cainozoic volcanism of Javakheti plateau is 

determined. The thesis gives the petrographic, mineralogical characterization of volcanic products, 

characterization of separate volcanic devices and practical using of the associated eruption products. 

The thesis refers to examination of the results of microscopic study of stony materials obtained by me 

within the field-geological expedition.  
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

ჩემი საბაკალავრო ნაშრომის თემა არის „ახალქალაქის პლატო (ჯავახეთის  ზეგანი)    

გვიანკაინოზოური ვულკანიზმი და მასთან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეული―.  

თემის  საბაკალავრო ნაშრომად აღება განაპირობა   2011 წელს ჯავახეთის ზეგნის 

ტერიტორიაზე გეოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლების  მიერ  მოწყობილ საველე-

გეოლოგიურ ექსპედიციის მუშაობაში (მეცნიერ ხელმძღვანელი პროფესორი ბეჟან 

თუთბერიძე, და ასისტენტ  პროფესორი  მარიამ ახალკაციშვილი) მონაწილეობამ, სადაც 

ვასრულებდი დამხმარე  კოლექტორის ფუნქციას.  

მიზანი ექსპედიციის მუშაობის  იყო ჯავახეთის ზეგნის მთავარი მორფოლოგიური  

ერთეულის, სამსარის ვულკანურ აპარატის დასავლეთ კალთისა და მწვერვალის 

ფარგლებში პოსტვულკანური მინერალიზაციის პროცესების დადგენა-შესწავლა.  

შესასწავლი უბანი ყურადღებას იქცევდა იმ მხრივ, რომ ინტენსიური მინერალიზაციის 

პროცესები დადგენილი და შესწავლილია  ვულკან  სამსარის კალდერის დასავლეთ 

ნაწილში ძლიერი ამოფრქვევებით დანგრეული ამომყვანი ყელის ფაციესში. სავარაუდოდ 

ასეთი პოსტვულკანური შეცვლები მოსალოდნელი იყო სამსარის მწვევალის დასავლეთ 

ნაწილშიც. ჩატარდა მარშრუტები სამსარის მწვერვალზე, სადაც  2900 მ. აფსოლუტურ 

სიმაღლიდან აღებული იქნა  ამგები ქანების ნიმუშები  პეტროგრაფიული კვლევებისა-

თვის.   

დიდმა საწარმოო მოთხოვნილებამ ჯავახეთის ზეგნის ტერიტორიაზე განაპირობა 

მადნეული და არამადნეული საბადოების ძებნა. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსა-

ხურებს საკვლევ რეგიონში ფართოდ გავრცელებული არამადნეული საბადოები 

წარმოდგენილი: ვულკანური წიდებით, ტუფებით, ვულკანური ქვიშებით, დიატო-

მიტებით, ობსიდიანებით, პერლიტურ-მარეკანიტული ტუფებით, დოლერიტ-ბაზალ-

ტური და ანდეზიტური შედგენილობის ლავური განფენებით. ისინი წარმოადგენენ ძვი-

რფას სამშენებლო მასალას, რის გამოც გამო მათი შესწავლის ინტერესი დღითი-დღე 

იზრდება.  

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისას გამოყენებული იქნა რეგიონის გეოლოგიის, 

ტექტონიკისა და ვულკანიზმის შესახებ არსებულ  მდიდარი ლიტერატურული და 

საფონდო მასალა, ექსპედიციებში მოპოვებული ქვიური მასალის მიკროსკოპული შესწ-

ავლი მონაცემები.  
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თავი 1.  მოკლე ცნობები რაიონის ოროჰიდროგრაფიის შესახებ 

 ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი სამხრეთ საქართველოს ვულკანური მთიანეთის   

უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. საქართველოს ტერიტორიის გეომორფ-

ოლოგიური დარაიონების მიხედვით, დასავლეთი საზღვარი მდ. მტკვრის მარჯვენა 

ნაპირს მიუყვება, სამხრეთ–დასავლეთი-ნიალასყურის თხემურ ნაწილს,რომელიც 

სომხეთისა და თურქეთს შორის გამავალ სახელმწიფო საზღვარს ემთხვევა, ჩრდილოეთი 

საზღვარი-აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა სისტემით იფარგლება, ხოლო აღმოსავლეთი 

საზღვარი-გომარეთისა და წალკის პლატოებზე გადის. ჯავახეთის პლატო წარმოდ-

გენილია ვულკანური ქედებით: აბულ–სამსარის, ჯავახეთისა და ნიალასყურის;  

ვულკანური პლატოებით: ახალქალაქის, გომარეთის, ჩოჩიანის, წალკის, დმანისის; 

ტბიური ქვაბულებით: ხანჩალის, ფარავნის, ტაბაწყურის, საღამოს და სხვა. 

სამსარის ქედი  განლაგებულია  მერიდიანულია მიმართულებით  ახალქლაქის 

პლატოს აღმოსავლეთით. ქედის აბსოლიტური სიმაღლე 2500–3300 მ–მდეა, მაქსიმალური 

სიგანე  22  კილომეტია სიგრძე 42 კმ.   სამსარის ქედი წარმოადგენს ფარავნისა და წალკის 

დეპრესიების წყალგამყოფს. სამსარის ქედი აზევებულია ტექტონიკური რღვევების გასწ-

ვრივ   და მორფოლოგიურად ორი ძირითადი ელემენტით-განიერი კვარცხლბეგითა და 

ცენტრალური ვულკანური აპარატებითა და მათან დაკავშირებული ლავური ნაკადებითაა 

წარმოდგენილი. იგი ხასიათდება დამრეცი ზედაპირით, ზედაპირი ძირითადად დამუშა-

ვებულია, რაც ტექტონიკური აზევებითა და ეროზიითაა გამოწვეული.  ცენტრალურ  

ნაწილში ვულკანური წარმონაქმნების შეფარდებითი სიმაღლეები 500–1000 მ–ის 

ფარგლებში ცვალებადობს და ქმნის ერთიან შუა მთათა ჯაჭვს, რომელიც 

განვითარებულია ღერძულა ხაზის მიმართულებით, მთა თავკვეთილიდან მცირე 

აბულამდე. სამსარის ქედის ძირითადი ვულკანური რიგი შედგება მსხვილი 

ცენტრალური ვულკანური მასივებისაგან, რომელნიც განლაგებულნი არიან მერიდი-

ანულად 37კმ ის მანძილზე.ზოგიერთი მასივებში ხვდება  პარაზიტული ვულკანები. 

მასივებ შორის განვითარებულია უნაგირები ან ვიწრო და სავარცხლის მაგვარი 

გასასვლელები, რომლებიც არ არღვევს ქედის საერთო იერსახეს. ქედის ყველაზე 

ჩრდილო წევრი არის ორმაგი ვულკანური მასივი დიდი (2582 მ) პატარა (2340 მ) 

თავკვეთილის  მწვერვალი გეგმაში სამსარი ქმნის ყარყუზეისთან ერთად ნახევარ რკალს 

ქმნის, რომელიც იხსნება ჩრდილო–აღმოსავლეთით წალკისისაკენ. სამსარის სიმაღლეა 

3284,7 მ, ხოლო ყარაყუზეის 3194 მ–ია, დასავლეთ ქოროღლის 2921 მ, აბიხი 2850 მ, დიდი 

აბული 3300,5 მ. პატარა აბული მდებარეობს ვულკანური მწკრივის სამხრეთ ნაწილის 
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დაბოლოებაზე, მისი კონუსური სიმაღლეა 2799,8 მ, რომელიც დიდი აბულისაგან საკმაოდ 

დიდი დეპრესიითაა გამოყოფილი, აბულის გადასასვლელის აბსოლიტური სიმაღლეა 

2777 მ. სამსარის ჩრდილო–დასავლეთით შენარჩუნებულია 5,5 კმ სიგრძის ტროგი. 

ზემოდან შემოსაზღვრულია კარსის მცირედი კიბეებიანი ცირკით. ტროგის 

აღწერილობით მცოცავი მყინვარები იღებდა სათავეს 2 კმ ის სიგრძის ყარაყუზეის მთიდან 

წამოსული შენაკადიდან, რომელმაც მოგვცა  ციცაბოდ დახრილი ტროგული ველი და 

მორენული დაგროვება. აბულ სამსარის ქედის ძირითადი მდინარეებია:  ფარავნისწალი, 

სამსარისწყალი, აბულისწყალი და სხვა, რომლებიც ზაფხულში წყალდიდობებით 

ხასიათდებიან;  გვხვდება სხვადასხვა სიდიდის ტბები: აბულის ტბა სამსარის ტბა, 

ლევანგელის ტბა. 

ნიალასყურის ქედი მდებარეობს ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის უკიდურეს სამხრეთ 

ნაწილში. ნიალასყურის ქედის საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ ნაწილი გვხვდება, 

ქედის საერთო სიგანე 12–15 კმ–ია, ხოლო სიგრძე 60 კმ–ია. ნიალასყურის ქედის 

მაქსიმალური სიმაღლე 3011 მ–ია ( გეკ-დაღი). ახალქალაქის პლატოს ზედაპირთან 

შეფარდებით 500–1000 მ–ის ფარგლებში მერყეობს. ნიალასყურის ქედის ღერძული 

ნაწილი წარმოდგენილია გუმბათის ფორმის მასივებით, რომელთა აფსოლუტური 

სიმაღლეებია: დილფა (1975 მ), ოქიუსდაგის (2491,9მ) და სხვა. ნიადასყურის ქედი 

დანაწილებულია ხუთი ხეობისმაგვარი ქსელით; მდინარეებიდან გვხვდება: კირბულახი, 

კამენისტაი და სხვა.  

ჯავახეთის ქედი  არის მერიდიანული მიმართულების.  მდებარეობს სამსარის ქედის 

აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც ფარავნის მთათაშუა დეპრესიით გამოიყოფა. ჯავახეთის 

ქედი წარმოადგენს მდინარე  ფარავნისა და ხრამის მარჯვენა შენაკადების აუზის  წყალ-

გამყოფს. ჯავახეთის ქედის სიგანე 5–25 კმ– შორის  იცვლება, ხოლო  საერთო სიგრძე 60 

კმ–ია.  მათგან 20 კმ სომხეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს მ, ხოლო 40 კმ. საქართველოს 

ტერიტორიაზე ვრცელდება. სამსარის ქედისაგან განსხვავებით ჯავახეთის ქედის 

რელიეფი შედარებით რბილია. ჯავახეთის ქედის თხემურ  ნაწილში  სამხრეთიდან  

ჩრდილოეთისაკენ  განვითარებულია მწვერალები: ლეგლი 3156,9 მ, სამხრეთ დალიდაღი 

20914 მ, ემლიკლი 3050 მ და სხვა. ხოლო დასავლეთით: შიშტეპე 2687 მ, გილხიდაღი 

2767,7 მ, კარატეპე 2350,7 მ და სხვა. ჯავახეთის ქედის მორფოლოგიურ ჩამოყალიბებაში 

მთავარ როლს ვულკანური განფენი და გუმბთისებური, კონისისებური მასივები 

ასრულებენ. ჯავახეთის ქედის მდინარეებია:  მაშავერა, აგრიკარი, ტოზდიხი, ჯუჯიანი და 

სხვა. 
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 ახალქალაქის პლატო  ვრცელდება 45 კმ–ის სიგრძეზე, მაქსიმალური სიგანე 25–30 კმ. 

წარმოადგენს ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის მთავარ შემადგენელ ოროგრაფიულ 

ერთეულს, ახალქალაქის პლატოს აღმოსავლეთიდან ჯავახეთისა და დასავლეთით  

ერუშეთის ზეგანი  ესაზღვრება, ჩრდილოეთიდან კი აჭარა-თრიალეთის ქედი. 

ახალქალაქის პლატოსთვის ტალღობრივი რელიეფია დამახასიათებელი, რომელზედაც 

აღმართულია  კონუსისებური და გუმბათისებური სიმაღლეები: ამირანის გორა (1841 მ), 

ტაშკალა (1983,2 მ) და სხვა. ახალქალაქის პლატოს  მდინარეებია: ფარავანი მარჯვენა და 

მარცხენა შენაკადებით, კოდალასუ და ახალქალაქისწყალი. 

გომარეთის პლატოს  ესაზღვრება აღმოსავლეთიდან მდინარე ხრამის აუზი, 

დასავლეთიდან ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთი კალთა, ჩრდილოეთიდან კვირიკეთის 

ქედი. გომარეთის პლატო განვითარებულია ჯავახეთის ცენტრალური მასივის 

აღმოსავლეთ კალთის ძირში. გომარეთის პლატოს სამხრეთ–დასავლეთი მიმართულებით 

სიმაღლეები იზრდება 1400 მეტრიდან  1600 მეტრამდე. ჩრდილო ღმოსავლეთით კი მისი 

აბსოლიტური სიმაღლე  1200–1350 მ შორის  ცვალებადობს. გომარეთის პლატოს მთავარი 

მდინარეა ყარაბულახი. 

წალკის პლატო მდებარეობს ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის ჩრდილო–აღმოსავლეთ 

ნაწილში. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება თრიალეთის ქედი, სამხრეთიდან ჯავახეთის 

ჩრდილო დაბოლოება, აღმოსავლეთიდან მდინარეები: ალგეთისა და ხრამის 

წყალგამყოფი, ხოლო დასავლეთიდან აბულისა და სამსარის ქედის ჩრდილო 

ნაწილი.წალკის ქედის აბსოლიტური სიმაღლე მერყეობს 1400–2000 მ  შორის. პლატოს 

სიგრძე 6კმ, ხოლო სიგანე 10–35 კმ  ფარგლებში მერყეობს. წალკის პლატოს მთავარი 

მდინარეა: ქცია და მისი შენაკადი.  

დმანისის პლატო მდებარეობს გომარეთის პლატოს სამხრეთ დაბოლოებაზე, მდინარე 

მაშავერას დინების  ზედა წელში, აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება შინდლიარას მასივი, 

დასავლეთიდან ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთი კალთა, სამხრეთიდან სომხეთის ქედის 

დაბოლოებით ისაზღვრება. დმანისის პლატო ვრცელდება 23 კმ–ს მანძილზე 

სუბგანედური მიმართულებით. დმანისის პლატოს მთავარი მდინარეა მაშავერა. 

დმანისის პლატოს აბსოლიტური სიმაღლე 1800–1900 მ შორის იცვლება. დმანისის 

პლატოზე არის რამდენიმე ხელოვნური ტბა.  
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თავი 2. მოკლე ცნობები რაიონის გეოლოგიური შესწავლელობის  

ისტორიის  შესახებ 

 

ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი გეოლოგიურად საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი. 

გასული საუკუნის დასაწყისში რეგიონის  გეოლოგიური აგებულების შესახებ  ცნობებს 

ვხვდებით  გ.აბიხის (1872 წ) მუშკეტოვის (1903 წ) და სხვათა შრომებში, რომელთაც 

სადღეისოდ  მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. გასული საუკუნის 30–

იანიწლების ბოლოდან იწყება სამხრეთ საქართველოს ვულკანური რეგიონის  

გეოტექტონიკის, სტრატიგრაფიის, გეოლოგიისა და სხვა საკითხების  აქტიური შესწავლა, 

რომელთა კვლების შედეგები მოცემულია: ბ. მეფერტის (1933 წ), შელტოვის (1937 წ), ნ. 

სხირტლაძის (1958),   ბ. თუთბერიძის (1990, 2004 წ), პ. გამყრელიძის (1984,1998,2000 წ), შ. 

ადამიას (1961 წ) და სხვათა  მონოგრაფიულ გამოკვლევებსა და სამეცნიერო და ფონდური 

ხასიათის შრომებში 
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თავი 3. რაიონის გეოლოგიური აგებულება 

ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი განვითარებულია ხრამისა და ლოქის მასივზე, იგი 

აგებულია კამბრიულამდელი გნეის–მიგმატიტური ქანებით, ორქარსიანი და ბიოტიტიანი 

ფიქლებით, კვარციანი დიორიტებით, გნეისებით, მიგმატიტებით, პლაგიოგრანიტებითა 

და სხვა. ამ ქანებს უთანხმოდ აგრძელებენ კარბონატული ასაკის მჟავე ეფუზივები. 

იურული, ცარცული და პალეოგენური ვულკანური და ვულკანოგენ–დანალექი ქანები. 

ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის ჩამოყალიბება გვიან მიოცენში დაიწყო და გვიან 

პლეისტოცენში დამთავრდა.  

 

3.1. სტრატიგრაფია და ლითოლოგია  

ჯავახეთის ზეგნის ნეოგენ ანთროპოგენური განვითარების ისტორიაში სამი ასაკობრივი  

ვულკანური ციკლი გამოიყოფა:  

გვიანმიოცენური–ადრეპლიოცენური  ვულკანიზმი ფართოდაა გავრცელებული 

ერუშეთისა და არსიანის ზეგნის ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოდგენილია 

ვულკანოგენური და ვულკანოგენდანალექი ქანებით. მეფერტის (1933 წ) მიერ მას 

გოდერძის წყება ეწოდა. გვიანმიოცენური–ადრეპლიოცენურის ვულკანიზმის  საწყისი 

ეტაპი  ჯავახეთის ზეგანზე წარმოდგენილია ტუფბრექჩიებით, ანდეზიტური და 

დაციტური შედგენილობის ტუფებით, ტუფკონგლომერატებით და ვულკანური 

ფერფლით. ხოლო მას მოყვება საშუალო და მჟავე შედგენილობის ლავური ნაკადები, 

რომელთაგან გაბატონებული ადგილი ანდეზიტურ და დაციტური შედგენილობის 

ლავებსა და მათ პიროკლასტოლიტებს ეკუთვნის. პიროკლასტური მასალა ლავურ 

მასალასთან შედარებით უმნიშვნელო გავრცელებით სარგებლობს.  გოდერძის წყების 

პიროკრასტორითები ჯავახეთის ქედის ტერირორიაზე  ზედაპირზე არ შიშვლედება. 

დ.ჯიღაურისა ბ. თუთბერიძის მონაცემებით აღნიშნულ რეგიონში  პიროკლასტორითები, 

შესაძლოა გვიანპლიოცენურ–ადრეპლიოცენურ ვულკანიზმის ქვეშ მდებარეობდეს. 

ჯავახეთის ვულკანური ზეგნის ტერიტორიაზე პიროკლასტოლითებისგან განსხვავებით, 

წყების ეფუზიური ნაწილი შედარებით ფართოდაა წარმოდგენილი. ის აგებს სამსარის 

ქედის ტერიტორიის დაახლოებით 80—85%, ამოფრქვევის ცენტრები სუბმერიდიანული 

მიმართულების რამდენიმე ურთიერთპარალელური რღვევის ზონებს ან სხვადასხვა 

მიმართულების რღვევების გადაკვეთის კვანძებს უკავშირდება. ჯავახეთის ზეგანზე 

მძლავრი ვულკანური ამოფრქვევები დაკავშირებულია ქედის თაღურ ნაწილთან. 

ვულკანი შეიძლება იყოს ნაპრალური, მონოგენური, პოლიგენური და რთული ლავური, 
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პიროკლასტური და ლავურ–პილოკლასტური. ამოფრქვეული მასალიდან  ანდეზიტები 

და დაციტი სჭარბობს. გვხვდება ასევე რიოლითები,ობსიდიანები.რაც შეეხება ფუზე 

ვულკანებს ისინი  ვულკანური კომპლექსის აგებულებაში არ მონაწილეობს.  

გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ვულკანიზმი გავრცელებულია   ჯავახეთის, 

ნიალასყურის და ასევე მოსაზღვრე წალკის და დმანისის ტეროიტორიაზე. 

გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენურ ვულკანურ აქტივობას თან ახლავს ფუძე 

დოლერიტ–ბაზალტური ლავური ნაკადების ფორმირება. მომდევნო  ეტაპი კი 

წარმოდგენულია ანდეზიბაზალტური  და ანდეზიტური შედგენილობის ლავებისა და 

მათი შესაბამისი პიროკლასტური ამოფქრვევებით. გეოლოგიურ ლიტერატურაში 

ვუკლანოგენურ-დანალექი წარმონაქმნები „ახალქალაქის წყების’’ სახელითაა ცნობილი  

(გამყრელიძე,1963 ). ამოფრქვევები ასევე არის როგორც მონოგენური ისე პოლიგენური 

ტიპის ვულკანებიდან. გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ვულკანური წარმონაქ-

მნები სამსარის ქედზე მცირე გავრცელებით ხასიათდება, რომლებიც წარმოდგენილნი 

არიან ძირითადად ანდეზიტური და დაციტური ლავებითა და მათი პიროკლასტური 

ექვივალენტებით. მათ მიერ არის აგებული ვულკანური კონუსები: ჩატალუდორი, 

მაჩატია და სხვა. ამ დროის ვულკანური აქტიობის პროდუქტები გამოვლინებულია 

ახალქალაქის პლატო სამხრეთ–აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ისინი წარმოდგენილია 

ანდეზიტური და ანდეზიბაზალტური შედგენილობის  ლავური ნაკადებითა და 

პიროკლასტური მასალით.  ამოფრქვევის ცენტრები: დიდი უსახელო,  სუფსარი  და სხვა. 

გვიანპლეისტოცენური ვულკანიზმი  ჯავახეთის ზეგანზე ლოკალურ ხასიათს  ატარებს. 

გვიანპლეისტოცენურ წარმონაქმნებს მიეკუთვნება  მტკვრის დოლერიტული ნაკადი, 

რომლის ამოფრქვევის ცენტრი ასპინძის რაიონის სოფელი ხერთვისის მიდამოებშია, 

ამოფრქვევის  ნაკადები მდ. მტკვრის ხეობებს მიუყვება. ნაკადის სიგრძე 15–16 კმ–ია და 

ასპინძის მისადგომებთან  წყდება. გვიანპლეისტოცენური ვულკანიზმი სამსარის ქედზე 

წარმოდგენილია ჰიალოანდეზიტური და  დაციტური შედგენილობის ლავებითა და  

მათივე პიროკლასტოლითებით: ამოფრქვევის ცენტრებია: თავკვეთილი, გოდორები, 

შავნაბადა,  დიდი აბული.  
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3.2. რაიონის ტექტონიკური აგებულება 

ჯავახეთის ზეგანი მცირე კავკასიის (ანტიკავკასიონი)  შემადგენელი ნაწილია.ზოგადად 

ხმელთაშუა ზღვის ალპური ნაოჭა სარტყლის კავკასიის სეგმენტის ნაწილია (ე. 

გამყრელიძე 2000  წ). გვიან მიოცენში 11 მილიონი წლის წინათ, ალპური ნაოჭა სარტყლის 

ოკეანური ქერქის აუზის დახურვამ კავკასიაში გამოიწვია სპრედინგული ზონების 

მოსპობა, ეს პროცესი გამოწვეული იყო აფრიკა–არაბეთის და ევრაზიის ფილების 

ურთიერთშემხვედრი გადაადგილებით-კოლიზიით. ტეთისის საბოლოოდ დახურვამ 

კავკასიის რეგიონში პოსტკოლიზიური განვითარება დაიწყო, სუბდუქციის პირობები 

იცვლება კოლიზიით. ჯავახეთის ზეგნის იერსახის გარდაქმნა გვიანმიოცენურ–

ადრეპლეისტოცენურ მძლავრ ოროგენეტულ ფაზას ემთხვევა, რამაც ხელი შეუწყო 

როგორც ძველი რღვევების გააქტიურებს და  ახალი სხვადასხვა მიმართულების 

რღვევების სისტემების  წარმოშობას;  ამ უკანასკნელეს   უკავშირდება  მძლავრი 

ვულკანური აქტიობა საკვლევი რეგიონის ტერიტორიაზე. ჯავახეთის ზეგნის ფარგლებში 

გამოვლინებულ  ტექტონიკური პროცესებს განვითარების წყვეტით- ბლოკური ხასიათი 

ჰქონდა, რომელიც გეოფიზიკური მონაცემებით დგინდება. საკვლევ ტერიტორიაზე 

ადგილი ჰქონდა ალპურამდელი ფუნდამენტის დესტრუქციის მაღალ ხარისხს. 

ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი სეისმოტექტონიკურად აქტიურ ზონაში შედის. 

მიწისძვრის კერები საშუალოდ 5–10 კმ მანძილზე მერყეობს, ჯავახეთისა და სამსარის 

რღვევები დღემდე მიეკუთვნება ცოცხალ რღვევების რიცხვს. 

 

 

3.3. რაიონის გეოლოგიური განვითარების ისტორია 

ჯავახეთის რაიონის გეოლოგიური განვითარებისა და რეგიონში გამოვლინებული 

ვულკანური წარმონაქმნების ასაკების დადგენა საკმაოდ რთული პროცესია 

განამარხებული ფლორისა და ფაუნის არ არსებობის ან მათი  მცირე გავრცელების გამო.  

თუმცა  არის ისეთი ადგილები, სადაც განამარხებული ორგანიზმები დიდი რაოდენობით 

გვხვდება,ასეთ ადგილს მიეკუთვნება ლავურ განფენებს შორის განვითარებული ტბიური 

ნალექები.  განამარხებული მასალის სიმდიდრით გამოირჩევა ქისათიბისა და გოდერძის 

ვულკანოგენურ–დანალექი წარონაქმნები, რომელნიც წარმოდგენილია მცენარეთა 

სახეობების მრავალფეროვნებით, რომელთაც პალიბინი (1937) არსიანის ქედის 

მესამეული ფლორის ანალოგიურად მიიჩნევდა. გოდერძის ფლორის ასაკთან 

დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებია; მ.უზნაძის მონაცემებით ის მიაკუთვნება 
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ოლოგოცენურ და ქვედამიოცენურ ფლორას,ხოლო ერთ–ერთ შრომაში მათ სარმატული 

ასაკით მოიხსენიებს (უზნაძე 1979). ვ.ბოგუჩევი (1938) ქისათიბის ფლორას პლიოცენურად 

ათარიღებს, ხოლო ლ.გაბუნია (1955) გვიანმიოცენ–ადრეპლიოცენურად ათარიღებს  

ჰიპარიონის ჩონჩხის ფრაგმენტის განსაზღვრის  მიხედვით. 

გოდერძის წყებას სტრატიგრაფიულად უთანხმოდ აგრძელებს ვულკანოგენურ და 

ვულკანოგენურდანალექი ვულკანური წარმონაქმნები, რომელთა ასაკიც გვიანპლი-

ოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ასაკით განისაზღვრა.ეს ასაკობრივი საზღვრები პალე-

ომაგნიტური და რადიოლოგიური კვლევების მონაცემებით განისაზღვრა (2,7-1.9 მლნ.წ). 

ახალქალაქის პლატოზე განვითარებულია ტბიური ნალექები,რომელიც დოლერიტულ 

განფენებს შორის არის მოქცეული ა. ვეკუას (1984) მიერ ადრეპლეისტოცენური ასაკის 

მიაჩნია იქ ნაპოვნი ძუძუმწოვრების განამარხებული ორგანიზმების ასაკობრივი  

განსაზღვრის  დადგენის შემდეგ 

წალკის  რაიონში  ვულკანურ წარმონაქმნთა  გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეიცტოცენური 

ასაკი განისაზღვრა დოლერიტულ ნალექებში მოპოვებული განამარხებული ორგანიზ-

მების განსაზღვრის შედეგად.ასეთივე ასაკი დადგინდა დმანისისა და გომარეთის პლატოს  

დოლერიტული განფენებს შორის  განვითარებულ ტბიურ ნალექებში დაცული  მდიდარი 

ფაუნისტური და ფლორისტული  მასალითაც. 
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თავი 4. მაგმატიზმი  

4.1. ეფუზიური მაგმატიზმი 

საკვლევი რეგიონის ტერიტორიაზე ნეოგენურ-ანთროპოგენურ ვულკანურ წარმონაქმთა 

შორის გაბატოონებული ადგილი ეფუზიურ მაგმატიმს აქვს. ამ ტიპის მაგმატიზმი 

გამოვლინებულია ჯავახეთის ზეგნის შემადგენლობაში შემავალ  მთავარ მორფოლოგიურ 

ერთეულებში- სუბმერიდიონალური და  სუბგანედური მიმართულების  ტექტონიკური 

რღვევებისგასწვრივ ან მათი გადაკვეთის  კვანძებში.  

 

ჯავახეთის  ქედის  ვულკანები 

ემლიკი ჯავახეთის ქედის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს და წარმოადგენს 

გვიანპლიოცენურ–ადრეპლიოცენური ასაკის პოლიგენური ვულკანს, ემლიკის წვერზე 

კრატერი შემონახული არ არის. ვულკანური მასივის მოქმედების საწყისი სტადია 

წაროდგენილია ანდეზიბაზალტური შედგენილობის ლავური ნაკადების ამოფრქვევით; 

შემდეგი ეტაპი პილოკლასტური მასალის ამოფრქვევა მიმდინარეობს, რომელიც  

ანდეზიტური ლავური ნაკადების ამოფრქვევით გრძელდება;  ხოლო ვულკანური 

აქტიობის  ბოლო დამამთავრებელი ეტაპი მცირე მოცულობით დაციტების ამოფრქვევით 

მთავრდება.    

სამხრეთ დალიდაღის ვულკანური მასივი დანგრეულია კალდერის წარმოქმნის გამო. 

სამხრეთ დალიდაღი მდებარეობს ჯავახეთის ქედის სამხრეთ ნაწილში, იგი 

გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ვულკანია. ვულკანური მასივი შედგება სამი 

ერთმანეთთან ფუძით შეერთებული მასივით. სამხეთ დალიდაღის აქტივობა რამოდენიმე 

ეტაპად მიმდინარეობდა. საწყის ეტაპზე ანდეზიტური და ბაზალტური ვულკანური 

ამოფრქვევა ხდებოდა და ყველა მიმართულებით ერთნაირად ვრცელდებოდა 

ვულკანური ნაკადების სახით. მომდევნო ეტაპი ლაური შედგენილობის პიროკლასტური 

მასალის ამოფრქვევით მიმდინარეობს. ბოლო ეტაპი  ანდეზიბაზალტური ლაური 

ნაკადების ამოფრქვევით მთავრდება. 

ქაჩალტეპე გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ასაკისაა. ვულკანი მდებარეობს 

ჯავახეთის ქედის წყალგამყოფ ნაწილში, რომელიც დამრეცი ფერდობებით და მცირე 

ზომის კრატერით ხასიათდება. ქაჩალტეპე აგებულია ანდეზიბაზალტური წითელი, შავი, 

ყავისფერი გრეხილა ლავებით და ლაური ბომბების ნატეხებით. 

დავაკარნი  გვიანპლიოცენ–ადრეპლეისტოცენური ასაკისაა. ვულკანი მდებარეობს 

ჯავახეთს თხემურ ნაწილში, მისი მასივი ძლიერ დანაწევრებულია. ვულკანის მიერ 
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ამოფრქვეული მასალის საწყისი ეტაპი ბაზალტური და ანდეზიტური ამოფრქვევებით 

იწყება და იგივე შედგენილობის პიროკლასტური ამოფრქვევით მთავრდება. 

ამოფრქვეული მასალის უდიდესი ნაწილი აღმოსავლეთი მიმართულებით ვრცელდება. 

ზედაპირი დაფარულია   აგურისფერ–წითელი ბრექჩიული და გრეხილა ლავების დიდი 

ზომოს ლოდებით. 

გულაბაი განლაგებულია ჯავახეთის  წყალგამყოფი ქედის ცენტრალურ ნაწილში, მისი 

ასაკი გვიანპლიოცენ–ადრეპლეისტოცენურია. გულაბაის კონუსი ასიმეტრიულია, 

ამოფრქვეული მასალა წარმოდგენილია ანდეზიბაზალტებითა  და ანდეზიტებით. 

დიდი კულიაბაკი  გვიანპლიოცენ–ადრეპლეისტოცენური ასაკის ვულკანია, რომელიც 

ჯავახეთის ქედის ჩრდილო ნაწილში მდებარეობს უშუალოდ წყალგამყოფზე. ლავური 

ნაკადები უმეტესად სამხრეთ–დასავლეთი მიმართულებით გაედინება ფარავნის ტბის 

აღმოსავლეთ სანაპირომდე. ლავური ნაკადები წარმოდგენილია ძლიერ დაფიქლებული 

ანდეზიტებითა და ლავური ბრექჩიების მსხვილი ნატეხებით. 

ყარახაჩი გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ვულკანია, რომელიც მადათაფას 

მასივის ჩრდილო–აღმოსავლეთით მდებარეობს. ყარახაჩი აგებულია ანდეზიტური და 

ანდეზიბაზალტური ნაგებობებით და იგივე შედგენილობის პილოკლასტური მასალით, 

რომელიც წიდებითა და ბრექჩიებითაა წარმოდგენილი. 

მადათაფა მიოპლიოცენური ასაკის ვულკანია, იგი მდებარეობს ჯავახეთის ქედის 

დასავლეთ კალტაზე. მადათაფა აგებულია დაციტების მასიური დაფიქლებული 

სახესხვაობებით. ვულკანის წედაპირი დაფარულია ლოდ–ღორღიანი  ნაყარით, რომელიც 

სხვადასხვა ზომის გამოფიტვის პროდუქტებს  

გილხიდაღი გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ასაკის ვულკანია. გილხიდაღი 

მდებარეობს შიშტეპეს სამხრეთით. ვულკანის მოქმედებაში ორი ეტაპი გამოიყოფა: 

ლავური და პილოკლასტური, ორივე ეტაპის ამოფრქვეული მასალა ანდეზიტებითა და 

ანდეზიბაზალტებითაა წარმოდგენილი კონუსის ფერდობები და ძირი დაფარულია 

ამგები ქანების მძლავრი ნაშალი მასალით.  

შიშტეპე განლაგებულია მდინარე განძის ხევის სათავეში. ვულკანი წარმოდგენილია  

სწორი კონუსური ფორმით. მკაფიოდ გამოყოფენ მის მოქმედებაში ორ ეტაპს: პირველი 

ეტაპი წარმოდგენილია ანდეზიტური და ანდეზიბაზალტური შედგენილობის ლავური 

ნაკადებით, ხოლო მეორე ეტაპი იგივე შედგენილობის პილოკლასტური მასალითაა 

აგებული. 
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დიდი ფარავანი გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ასაკის ვულკანია, იგი 

წარმოდგენილია ბაზალტურ (დოლერიტული) და ანდეზიბაზალტური ლავებით, 

ვულკანის ბოლო სტადიაში ფორმორდება  პარაზიტული წიდის კონუსი მცირე  

კრატერით. პილოკლასტები წარმოდგენილია შავი, ყავისფერი წიდებითა და ვულკანური 

ბომბებით. 

ჩრდილო დალიღდაღის მასივი მდებარეობს ჯავახეთის ქედის ჩრდილო დაბოლოებაზე. 

დალიღდაღის მწვერვალი კრატერის გარეშეა წარმოდგენილი. დალიღდაღის მასივი 

აგებულია გოდერძის წყეის ლავური ნაწილის ერთგვაროვანი მუქი ნაცრისფერი და 

მოვარდისფრო რქატყუერიანი დაციტებით, რომელთაც სტრატიგრაფიული ხარვეზით 

აგრძელებს გვიანპლიოცენური მუქი ნაცრისფერი ანდეზიტები. 

 

ნიალასყურის ქედის ვულკანები  

გეკდაღის მასივი გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენური ასაკისაა. გეკდაღის მასივი 

გუმბათისებური ფორმის ვულკანური წარმონაქმნია, იგი აგებულია ანდეზიტური და 

ანდეზიბაზალტური ლავური ნაკადებით. 

უსახელო ვულკანი მდებარეობს  გეკდაღის ჩრდილოეთით, აქვს მკვეთრად გამოხატული 

ასიმეტრიული ფორმა. უსახელო ვულკანის მოქმედებაში გამოყოფენ ორ ეტაპს: საწყისი 

ეტაპი  წარმოდგენილია ანდეზიბაზალტური და ანდეზიტური ლავური ნაკადების ამოფ-

რქვევით, ხოლო მეორე-იგივე შედგენილობის პიროკლასტური მასალითაა წარმოდ-

გენილი. 

უსახელო ვულკანი განლაგებულია მდინარე კამენისტაიას სათავეებში, უშუალოდ ქედის 

წყალგამყოფ ნაწილში. საწყისი ეტაპი წარნმოდგენილია ანდეზიბაზალტური და 

ანდეზიტური შედგენილობის ლავური ნაკადების ამოფრქვევით, ხოლო მეორე ეტაპი 

პილოკლასტორითების მასალის ამოფრქვევით მთავრდება. 

 

სამსარის ქედის ვულკანები    

სამსარი  მიოპლიოცენური ასაკის ვულკანია. სამსარი წარმოდგენილია ნახევრადრკალ-

ისებური ძლიერ დანგრეული ვულკანით. რომელიც შემოსაწღრულია ძლიერ 

დაქანებული უსახელო მწვერვალებით. სამასარის ვულკანური მასივი აგებულია 

აგურისფერ–წითელი, მოვარდისფრო და მუქი ნაცრისფერი რაქტყუარიანი დაციტებით. 

პატარა აბული შედგება ორი მცირე ზომის დეორესიით გამოყოფილი ვულკანური 

კონუსისაგან, იგი მდებარეობს სამასრის ქედის სამხრეთ დაბოლოებაზე. კონუსის 
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ჩრდილო და სამხრეთ ფერდობები ციცაბოა. კრატერი შემონახული არ არის. ვულკანური 

მასივი აგებულია რქატყუარა–ჰიპერტეზიანი ანდეზიტებითა და დაციტებით.პატარა 

აბულიდან ამოფრქვეული დასავლეთი მიმართულებით გამდინარე ლავური ნაკადები 

სტრატიგრაფიული უთანხმოებით იფარებიან გვიანპლეისტოცენური ვულკანიტებით, 

ხოლო აღმოსავლეთ ფერდობზე განვითარებული ლავური ნაკადები უთანხმოდ 

იფარებიან გვიანპლიოცენური მუქი ნაცრისფერი და ნაცრისფერი ანდეზიტებით. 

დიდი აბული ხასიათდება ძლიერ დანაწილებული ფერდობებით, რომელიც 

ერთმანეთთან შეერთებული სამი კონუსისაგან შედგება. დიდი აბულის რელიეფი 

მკვეთრად გამოხატული მასივია, სამხრეთ საქართველოს ვულკანურ მთიანეთში. 

ვულკანი მიოპლიოცენური ასაკისაა. აგებულია მუქი ნაცრისფერი დაციტებით,  ზედა 

ნაწილში ლიპრიტ–დაციტებისა და აგურისფერ–წითელი და შავი დაციტები მორიგეობენ. 

დიდი აბულის სამხრეთ დასავლეთ ფერდობზე განვითარებულია პატარა ზომის 

პარაზიტული გვიანპლიოცენური ვულკანი. 

დასავლეთ ქოროღლი სამსარის ქედის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს. ვულკანის 

ასაკი მიოპლიოცენურია.დასავლეთ ქოროღლის  განვითარებაში ორ ეტაპს გამოყოფენ: 

პირველ ეტაპი მოწითალო–აგურისფერი, რუხი ნაცრისფერი, რქატყუარიანი ანდეზიტებ-

ისა და დაციტების ლავური ამოფრქვევებით მიმდინარეობდა, ხოლო მეორე ეტაპი იგივე 

შედგენილობის პიროკლასტური ამოფრქვევებით მთავრდებოდა. 

 ივანტაპა მდებარეობს სამსარის ქედის თხემურ ნაწილში. ვულკანს ახასიათებს ციცაბო და 

კლდოვანი ფერდობები,იგი აგებულია მიოპლიოცენური მოვარდისფრო,აგურისფერ–

წითელი ანდეზიტებითა და დაციტებით. 

შავნაბადას ვულკანს ერთმანეთთნ ფუძით შეერთებული ორი კონუსი აქვს.ვულკანი 

მდებარეობს სამსარის ქედის ჩრდილო ნაწილში.დიდი კონუსი მიოპლიოცენური ასაკისაა. 

აგებულია მუქი ნაცრისფერი რქატყუარიანი დაციტებით,ხოლო კონუსი დაფარულია 

წიდებით და ბრექჩიებით.პატარა ანუ სამხრეთ შავნაბადას კარგად შემონახული კრატერი 

აქვს. ვულკანის პირველი ეტაპის ამოფრქვევა ძირითადად მუქი ნაცრისფერი 

ანდეზიტებითა და დაციტებითაა წაროდგენილი.მეორე ეტაპზე ვულკანური მოქმედება 

შავი ფისისებური ჰიალოანდეზიტების ამოფრქვევით მთავრდება. 

ყარაყუზეი ვულკანს ახაიათებს ციცაბო ფერდობები.იგი მდებარეობს შავნაბადას მასივის 

სამხრეთით. ყარაყუზეის კონუსური პირამიდის ფორმა აქვს. ლ.მარუაშვილი 

მონაცემებით (1956) კონუსი აგებულია მოვარდისფრო, მუქი ნაცრისფერი ანდეზიტებითა 

და დაციტებით.   
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სანგიასკო მიოპლიოცენური ასაკისაა,რომელსაც ასიმეტრიული ფორმა აქვს და სამსარის 

დასავლეთით მდებარეობს.აგებულია ერთგაროვანი აგურისფერ–წითელი რქატყუარიანი 

ანდეზიტებითა და დაციტებით.პიროკლასტური მასალა არ გვხვდება. 

გოდორები. ვულკანს ახასიათებს დამრეცი ფერდობები, კონუსი კი ასიმეტრიული 

ფორმისაა. გოდორები პოლიგენური ვულკანია,იგი მდებარეობს  დიდი აბულის მასივის 

ჩრდილო–აღმოსავლეთ ნაწილში. ვულკანური ნაკადების პირველი სტადია 

წარმოდგენილია მიოპლიოცენური ასაკის შავი,აგურისფერ–წითელი ანდეზიტებითა და 

დაციტებით. გვიანპლიოცენში კი შავი ფერის მქონე ჰიალოანდეზიტური მასალის 

ამოფრქვევით   მთვრდება.ვულკანის ფერდობები და ძირი დაფარულია ლოდნარით.   

აღმოსავლეთ ქოროღლი ორი ერთმანეთისაგან უნაგირით გამოყოფილი ფუძით 

შეერთებული კონუსისაგან შედგება. აღმოსავლეთ ქოროღლის ასაკი მიოპლიოცენურია. 

ვულკანი აგებულია  მოვარდისფრო და ნაცრისფერი რქატყუარიანი დაციტებით. 

ვულკანის წედაპირი დაფარულია ლოდნარ–ღორღიანი მასალით. 

გრიგორი გოდორების სამხრეთ–აღმოსავლეთით მდებარეობს და მის უშუალო 

გაგრძელებას წარმოადგენს. გოდორები მიოპლიოცენური ასაკის  სტრატოვულკანია. 

ვულკანის ამოფრქვეული მასალა პირველ ეტაპზე პილოკლასტურია, ხოლო ბოლო 

ეტაპზე კი რქტყუარი ანდეზიტებისა და დაციტური შედგენილობის ლავური  ნაკადების 

ამოფრქვევით მთავრდება. 

სლობოდსკაია დასავლეთ და აღმოსავლეთ ქოროღლის შორის მდებარეობს. აღმოსავლეთ 

და სამხრეთი კალთები ხასიათდება ძლიერ კლდოვანი და ციცაბო ფერდ-

ობებით.სლობოდოსკაის ვულკანს ასიმეტრიული აგებულება აქვს.  აგებულია მუქი 

ნაცრისფერი და მოვარდისფრო რაქატყუარიანი ანდეზიტებითა და დაციტებით სადაც 

დაციტები უფრო დიდი გავრცელებით ხასიათდება. 

ყარადაღი ყიზილდაღის ჩრდილო–აღმოსავლეთით მდებარეობს. ყარადაღის ვულკანი 

აგებულია მიოპლიოცენური,მუქი ნაცრისფერი და მოვარდისფრო რქატყუარიანი 

ანდეზიტებითა და დაციტებით. 

პატარა ყიზილდაღი  მდებარეობს სამსარის კალდერის სამხრეთ–აღმოსავლეთით. 

ვულკანის ასაკი გვიანპლიოცენურ–ადრეპლეისტოცენურია. კონუსი დამრეცი ფერდო-

ბებით ხასიათდება. პატარა ყიზილდაღის ვულკანი აგებულია: ვუკანური ბრექჩიების, 

ვულკანური ბომბებისა და გრეხილა ლავების ნატეხებით, რომელებიც ძირითადად 

აგურისფერ–წითელი და ყავისფერი ანდეზიბაზალტური და ანდეზიტური 

შედგენილობისაა.  
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დიდი ყიზილდაღი მდებარეობს სამსარის ქედის წყალგამყოფზე. ვულკანისთვის 

დამახასიათებელია კარგად გამოხატული კონუსი და ციცაბო დაქანებული ფერდობები. 

ასაკი გვიანპლეისტოცენურია. ვულკანური მასალა ძირითადად წარმოდგენილია  

წითელი და შავი ფერის ანდეზიტური შედგენილობი. პილოკლასტოლითებით.       
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თავი 5. ქანების მიკროსკოპული აღწერა 

 

დოლერიტები. 

დოლერიტებს წამყვანი როლი აქვთ ახალქალაქის პლატოს გეოლოგიურ აგებულებაში. 

მაკროსკოპულად ისინი მუქი-რუხი ფერის, პოროვანი  ქანებია.  სტრუქტურა ოფიტური, 

დოლერიტული. ქანმაშენი მინერალები წარმოდგენილია ფუძე პლაგიოკლაზით 

(ლაბრადორი), კლინოპიროქსენით,  და ოლივინით. მეორადი და აქცესორული 

მინერალებიან მონაწილეობს:  ბოულინგიტი, იდინგსიტი, კალციტი, არაგონიტი, 

ცეოლითები.  

ანდეზიტები 

ანდეზიტები მუქი-რუხი ფერის ქანებია, თითქმის შავი ფერის,  ზოგჯერ გადაკრავს 

მოყავისფრო-მოვარდისფრო იერი. სტრუქტურა პორფირული, იშვიათად სერიულ-

პორფირული, არის აფირული სახესსხვაობებიც-ტრაქიტული ჰიალოპილიტური 

ძირითადი მასის სტრუქტურით. ქანმაშენი მინერალები წარმოდგენილია: ანდეზინისა და 

ანდეზინ-ლაბრადორის რიგის პლაგიოკლაზებით,მონოკლინური (ავგიტი, დიოპსიდ-

ავგიტი) და რომბული (ჰიპერსტენი) პიროქსენებით. აქცესორებიდან-მაგნეტიტი, ლიმო-

ნიტი. სიცარიელეები შევსებულია ქრისტობალიტითა და ტრიდიმიტით. 

დაციტები 

მუქი-რუხი, ვარდისფერი, იშვიათად აგურისფერ-წითელი მასიური აგებულების ქანებია, 

ხშირად ფილაქნისებური განწევრებით. სტრუქტურა პორფირული, სერიულ-

პორფირული, იშვიათად აფირული-ჰიალოპილიტური  და პილოტაქსიტური მინებრივი 

ძირითადი მასით. დაციტებს შორის გამოიყოფა  პლაგიოკლაზიან+რქატყუარიანი, 

პლაგიოკლაზ+ორთოპიროქსენ+კლინოპიროქსენიანი რქატყუარიანი სახესხვაობები. 

მინებრივი ძირითადი მასის აგებულებაში წამყვანია მჟავე მინა. მასში მონაწილეობს  

პლაფგიოკლაზის  ჰიპერსტენის, იშვიათად კლინოპიროქსენის მიკროლითები. 

აქცესორებიდან მონაწილეობს აპატიტი, კვარცი, ქლორიტები. მადნეული 

მინერალებიდან-მაგნეტიტი ჰემატიტი, ილმენიტი. ქანებში არსებული პორები ამოვ-

სებულია:ქრისტობალიტი, და ტრიდიმიტი.  

რიოლითები   

რიოლითები თეთრი, რუხი-ნაცრისფერი, სუსტად მოვარდისფრო ქანებია  დამახა-

სიათებელი ზოლებრივი და მასიურ ტექსტურით. რიოლითებისათვის დამახასია-

თებელია აფირული სტრუქტურა  ფლუიდალური მინებრივი ძირითადი მასის სტრ-
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უქტურით. ზოგიერთ რიოლითებში გვხვდება ორთოპიროქსენის წვრილი კრისტალები. 

ხშირად დაიკვირვება  რქატყუარის ძლიერ შეცვლილი კრისტალები.  

ობსიდიანი      

ობსიდიანი არის მასიური და სუსტად პორიანი ქანები. ახასიათებს მრავალფერიანობა: 

შავი, ყავისფერი, წითელი რუხი-წითელი;  აქვს ზოლებრია აგებულება. სტრუქტურა 

აფირული, იშვიათად ოლიგოფირული,  ჰიალოპილიტური და პერლიტური მინებრივი 

მასის ძირთადი სტრუქტურით. აგებულია ოლიგოკლაზ-ანდეზინის წვრილი 

კრისტალებით, იშვიათად ძლიერ შეცვლილი რქატყუარით და ძალიან იშვიათად 

ბიოტიტით.  ბევრია მადნეული მინერალები მტვერის სახით.  
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თავი 6. პოსტვულკანური პროცესები  

 

ახალქალაქის პლატოზე  პოსტვულკანური ჰიდროთერმული შეცვლის პროდუქტები 

წარმოდგენილია ალუნიტებით,  მეორადი კვარციტებით, სელენიტით,  იარო ზიტით, 

თაბაშირით  და ჰემატიტით. ფართო გავრცელება აქვთ  

მეორადი კვარციტები ჯავახეთის ტერიტორიაზე გვხვდება  მთა დიგრას სამხრეთი 

ფერდის დანაწევრებულ უბანზე, აქ აღმოჩენილია ჰიდროთერმულად შეცვლილ ქანები  

დაახლოებით 10მ. მაქსიმალური ხილული სიმძლავრით; ფართობი შეადგენს რამოდენიმე 

კვადრატულ კილომეტრს. ჰიდროთერმული მეტამორფიზმი განიცადეს მიოპლიოენურმა 

დაციტებმა მჟავე სულფატური ხსნარების მოქმედებით.  საწყისი ქანები პროცესის შემდეგ  

უფერულდება და ღებულობს  თეთრ, მოთეთრო და მოყვი– თალო-მოვარდისფრო 

შეფერილობას.ჰიდროთერმულად შეცვლილი ქანები, მიუხედავად მათი შეფერილობისა, 

ხასიათდებიან მსგავსი ქიმიური შედგენილობით. ელემენტების შეტანა–გამოტანის 

ბალანსურმა გამოკვლევებმა ატომურ–მოცულობითი სისტემის მიხედვით გვაჩვენეს, რომ 

ალუნიტიზაციის პროცესი მიმდინარეობს ქანწარმომშობი კომპონენტების მნიშვნელო-

ვანი შეტანა–გამოტანით, კერძოდ, დედაქანებიდან გამოაქვთ; Ti, Fe,Ca, Mn, Mg,Fe. ხდება  

გოგირდისა და წყლის შეტანა. ჰიდროთერმულად შეცვლილი ქანების მთავარი 

მინერალებია: ალუნიტი და კვარცი. სერიციტი თითქმის არგვხვდება, რაც ზოგიერთი 

ავტორის აზრით განპირობებული შეიძლება იყოს სერიციტის ალუნიტით მეტასომატუ-

რად ჩანაცვლებით.  

ალუნიტი  ვითარდება  სიცარიელების კედლებზე  და ნაპრალებში ზონალური 

კრისტალებისა და დრუზების სახით. ალუნიტი წარმოადგენს ჰიდროთერმულ  

შეცვლილი  ქანების მეორად მინერალს. ალუნიტის  ფერი არის თეთრი, მოთეთრო, ღია 

წაბლისფერი, ფარულკრისტალები, იშვიათად გვხვდება კრისტალები რომბოედრული 

აღნაგობით და უფრო იშვიათდ რომბოედრისა და პინაკოიდის კომბინაციებით. ოპალ-

ალუნიტური და ჰემატიტური მინერალიზაცია ლოკალიზირებულია უშუალოდ სამსარის 

მიოპლიოცენური ვულკანის ამომყვან ყელში.  ქანების ჰიდროთერმულ გარდაქმნებს 

ფართობული ხასიათი აქვს.შეცვლებს განიცდის ტუფები  და ტუფბრექჩი, ასევე 

დაციტური შედგენილობის ფოროვან–ნაპრალურ ლავები.  ქანები ხასიათდებიან დიდი 

ფილტრაციული თვისებებით. 

ჰემატიტი  ჰემატიტი ხშირად გვხვდება სქელი და თხელი აბსკის ფორმის სახით, 

მარცლოვანია და იშვიათად გვხვდება კარგად შემოსაზღრული წაგრძელებულ–
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პრიზმული კრისტალების სახით, რომელნიც დრუზების სახით არიან  ჩალაგებულნი. 

კრისტალების ზომები მერყეობს მმ–ის მეათედი ნაწილიდან 7–8 მმ–მდე. ჰემატიტი 

ხასიათდება რკინის დიდი შემცველობით. ფერი:მუქი წითელი, ალუბლისებრ 

წითელი,მოყავისფრო. 

იაროზიტი არის ალუნიტის თანამგზავრი,ის კრისტალების სახით იშვიათად გვხვდე– ბა, 

უფრო გავრცელებულია არასწორი, მარცვლოვანი და დრუზისებრი მასების სახით  საღი  

დაციტების ზედაპირზე.  ფერი ყვითელია, ღია–ყვითელი და მოვარდი– სფრო–ყავისფერი. 

სელენიტი ნაკლებად გავრცელებულია მეორად მინერალებს შორის. მისი არსებობა 

სამსარის ვულკანურ კონუსზე დადგენილი იქნა  რედგენოსტრუქტურული ანალი –ზის 

საშუალებით. 
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თავი 7. არამადნეული სასარგებლი წიაღისეული 

 ჯავახეთის პლატოს ფარგლებში გავრცელებული ლავური ნაკადები და პიროკლასტური 

მასალა შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული, როგორც მაღალხარისხოვანი 

სამშენებლო მასალა. ამ მასალას განეკუთვნება მინისებური ქანები, ვულკანური წიდები, 

ქვიშები, სხვადასხვა პეტროგრაპიული და ქიმიური შედგენილობის ეფუზივები.  

ვულკანური მინის საბადოები  საკვლევი რეგიონის ფარგლებში გვხვდება ჭიქიანისა და 

ჩათახის  ვულკანური ცენტრების  მიდამოებში. გენეტურად ისინი უკავშირდება 

ზედამიოცენურ–ქვედაპლიოცენურ ვულკანიზმს. ვულკანური მინის მცირე გამოსავლები 

დაფიქსირებულია სამსარის ქედზე ვულკან ეშტიას მიდამოებში.ვულკანური მინა 

გამოიყენება მშენებლობაში, ქიმიურ და ნავთობ მრეწველობაში, სასოფლო–სამეურნეო 

საქმიანობაში, საუველირო საქმეში და სხვა. 

პერლიტებისა და ობსიდიანების ფარავნის საბადო წარმოადგენს მინისებური 

წარმონაქმნების ერთ–ერთ უმსხვილეს საბადოს საქართველოში. ამ წარმონაქმნების 

ძირითადი  გამოსავლები აღინიშნება ჭიქიანისა და ჩათახის ჩრდილო–აღმოსავლეთ 

ფედობებზე.ობსიდიანები წარმოდგენილია: შავი, ყავისფერი, მოწითალო–მორუხო და 

ნაცრისფერი სახესხვაობებით. ობსიდიანებისათვის დამახასიათებელია ობსიდიანები 

ქიმიური შედგენილობით რიოლითებს შეესატყვისება. 

მარეკანიტები ოოლითური წარმონაქმნია, შავი და ნაცრისფერი შეფერილობის. გვხვდება 

პერლიტურ ტუფებში, ძირითადად ლინზების სახით. ქიმიური შემადგენლობით ახლოსაა 

ლიპარიტულ ტუფებთან. პერლიტები შავი, ღია ნაცრისფერი, მოვარდისფრო-ნაცრისფერი 

შეფერილობისაა. პერლიტების სტრუქტურა მასიური და ფოროვანია. 

ვულკანური  წიდა წარმოადგენა მნიშვნელოვან არალითონურ ნედლეულს ჯავახეთის 

პლატოს ტერიტორიაზე. ვულკანური  წიდა წარმოდგენილია, როგორც ცალკეული 

ვულკანური ნაგებობის (შლაკური კონუსები) ისე მოკლე ნაკადების სახით. გენეტურად  

წიდის საბადოების წარმოშობა ზედაპლიოცენურ–ქვედამეოთხეულ ვულკანიზმის 

ფინალურ  მოქმედებას  უკავშირდება.  წიდის შედგენილობა ანდეზიტებსა  და ანდეზიბა-

ზალტებს პასუხობს. 

ვულკანური წიდის სამრეწველო მნიშვნელობის საბადოები:  გუნია-კალას, მცირე 

ფარავნის, სათხეს, კრუგლიას, შიშტეპეს, ემლიკლის, სამხრეთ დალიდაგის, ხანჩალის, 

ყიზილდაღის, შავნაბადას, გრეჩიშნაიას, თავშანთაფას ვულკანური აპარატები   და სხვ. 

ვულკანური წიდის შედგენილობა ძირითადად ანდეზიტებსა და ანდეზიბაზალტებს 

შეესაბამება. 
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   ვულკანური ქვიშა გამოიყენება, როგორც სამშენებლო მასალა. მისი  საბადოები 

ძირითადად ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთ ფერდზე შიშვლდება და ძირითადად  

თითქმის ყველგან სუბჰორიზონტალურად არიან  განლაგებული.ამ ტიპის საბადოებს 

მიეკუთვნებიან: ახას, ქვემო და ზემო ოროზმანის, დილისკას საბადოები  

 ვულკანური ტუფები წარმოადგენენ ძვირფას სამშენებლო მასალას. გამოიყენება ასევე 

გზების მოსაშანდაკებლად. ვულკანური ტუფების საბადოები ძირითადად 

მიოპლიოცენური ასაკისაა. მათი გამოსავლები დაფიქსირებულია სამსარის ქედზე 

კერზოდ სოფლების:დიდი და პატარა აბულის მიდამოებში.  
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