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აბსტრაქტი 

 

საკვლევ ტერიტორიას წარმოადგენს მტკვრის ნაოჭა შეცოცებათა ზონის სტრუქტურული 

ერთეული - გომბორის ქედი. საკვლევი ტერიტორია ტექტონიკურად აქტიური ზონაა, 

ამაზე მეტყველებს ამ ტერიტორიაზე მომხდრი ისტორიული მიწისძვრები: 1530 წ. (M=5.7), 

1742 (M=6.7) და 1896 წ. (M=6.2). ასევე აღსანიშნავია ინსტრუმენტალური დაკვირვებით 

გამოვლენილი ხაშმის (რეგიონისთვის) ძლიერი (M=6.1 1967) და რამდენიმე საშუალოდ 

ძლიერი მიწისძვრა: (M=4.8-5.3, 1973, 1974, 1978, 1981, 1985, 1997, 2012, 2013). რეგიონის 

ტექტონიკური კვლევის ერთ-ერთ დამხმარე მეთოდს წარმოადგენს ფლუვიალური 

ნალექების პალეოდინებების ანალიზი. მისი საშუალებით შესაძლებელია გეოლოგიურ 

წარსულში არსებული პალეოდინებების მიმართულებიბის დადგენა. მტკვრის ნაოჭა 

შეცოცებათა ზონის ფორმირება დაახლოებით 4 მილიონი წლის წინ დაიწყო (A.M. Forte 

2009), მისი ფორმირების პარალელურად, გომბორის ქედის ზოგიერთ მონაკვეთზე 

მიმდინარეობდა ნალექდგაგროვების პროცესი, ამ პროცესის პროდუქტს წარმოადგენს 

აღჩაგილ-აფშერონული ასაკის (3.4 მილიონი წლიდან 0.7 მილიონ წლამდე) ნალექები, იგი 

კონტინენტური კონგლომერატებითაა წარმოდგენილი (Папава 1974). ტექტონიკურად 

აქტიურ რეგიონში, ნალექდაგროვების პროცესის პარალელურად, მდინარის 

(მდინარეების) დინებების მიმართულებების ცვლელება აისახება დანალექი მასალის 

კლასტების ორიენტაციებში. სავარაუდოდ სწორედ ეს ნალექები ინახავს ინფორმაციას, 

გომბორის ქედზე წარსულში მიმდინარე გეოლოგიურ და ტექტონიკურ პროცესებზე. 

კვლევის მიზანია ზემოთხსენებული ნალექების პალეოდინებების (თუ პალეოდინებების 

ნალექების) ანალიზი და მის საფუძველზე საკვლევი რეგიონის პალეოგეოგრაფიული 

რეკონსტრუქცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


