
 ლითოსფეროს  ფილები  (ტექტონიკა) 

 

უ. ჟაკლინ პიოუსი 

შესავალი 

ადრეულ 1960-იან წლებში ფილების ტექტონიკის  თეორიის წარმოშობამ დედამიწის 

მეცნიერებებში რევოლუცია დაიწყო. მას მერე მეცნიერებმა დახვეწეს და 

დაადასტურეს ეს თეორია და ახლა უკეთ გვესმის  ფილების ტექტონიკის პროცესებმა 

როგორ მისცეს ფორმა ჩვენს დედამიწას. ჩვენ დღეს უკვე ვიცით, რომ პირდაპირ თუ 

ირიბად  ფილების ტექტონიკა გავლენას ახდენს თითქმის ყველა გეოლოგიურ 

პროცესზე, წარსულსა თუ აწმყოში.  იმის გააზრებამ, რომ დედამიწის ზედაპირი 

მუდმივად გადაადგილდება, დედამიწის ჩვენეული აღქმა ძირეულად შეცვალა. 

ადამიანები ფილების ტექტონიკურ ძალებსა და მათ შედეგებს გარდაუვლად 

შეიგრძნობენ: მიწისძვრა ან ვულკანური ამოფრქვევა ენერგიის ისეთ 

გამოთავისუფლებას აძლევს ბიძგს, რომლის მსგავსის გენერირების უნარი ჩვენ არ 

გაგვაჩნია.  ფილების ტექტონიკის პროცესებზე კონტროლი არ შეგვიძლია, თუმცა ამ 

პროცესებიდან ბევრს ვსწავლობთ.  რაც ურო მეტი გვეცოდინება ამ პროცესების 

შესახებ, უფრო მეტად დავაფასებთ ჩვენი დედამიწის გრანდიოზულობას და 

მშვენიერებას, ასევე იმასაც გავაცნიბიერებთ ამ გასაოცარ ძალას ზოგჯერ რამდენად 

სასტიკი გამოვლინებები აქვს. 

ეს სტატია მცირე შესავალს გვაწვდის ფილების ტექტონიკის ცნების შესახებ და  ასევე 

ვიზუალურ და წერილობით ინფორმაციას, რომელიც მოცემულია რუკაზე  „ეს 

დინამიური პლანეტა“ (იხილეთ შემდგომი საკითხავი). ეს რუკა 1944 წელს აშშ-ს 

გეოლოგიურმა მიმოხილვამ (USGS)  და სმითსონის ინსტიტუტმა გამოსცა. ამ 

სტატიაში მოცემულია ინფორმაცია იმ ადამიანების და აღმოჩენების შესახებ, ვინც  ეს 

თეორია წინ წასწიეს და მის პროგრესს თავიდანვე ადევნებდნენ თვალს. მიუხედავად 

იმისა, რომ ფილების ტექტონიკის ზოგადი იდეა დღეს ფართოდ არის მიღებული, 

ბევრი ასპექტი ჯერ კიდევ გამოწვევა და დილემაა მეცნიერებისთვის. დედამიწის 



მეცნიერების რევოლუცია, რომელიც ამ თეორიით დაიწყო, ჯერ კიდევ არ არის 

დასრულებული. 

 
 

ოლდოინიო ლენგაი, აქტიური ვულკანი აღმოსავლეთ აფრიკის რიფტის ზონაში, 
სადაც აფრიკას ფილების ტექტონიკის პროცესები ნაწილებად ყოფს. (ჯორგ კელერის 
ფოტო, ალბერტ ლუდვიგსის ფრეიბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია) 
 

 

ისტორიული  თვალთახედვა 

გეოლოგიაში ფილა მყარი ქანების დიდ მაგარ  ფენასს ნიშნავს. სიტყვა ტექტონიკა 

ბერძნული წარმოშობისაა და აგებას ნიშნავს. ამ ორი სიტყვის შეერთებით ვღებულობთ  

ათობით ან უფრო მეტ  დიდ და პატარა ფილას, რომელიც 

ურთიერთდამოკიდებულებით მოძრაობს და იმყოფება უფრო ცხელი  და უფრო 

მოძრავი მასალის ზემოთ.  ფილების ტექტონიკის თეორიის გამოჩენამდე ბევრ 

ადამიანს უკვე სჯეროდა კიდეც, რომ დღევანდელი კონტინენტები მანამდე არსებული 

უფრო დიდ  კონტინეტების (სუპერკონტინენტების) ფრაგმენტირებული ნაწილებია. 

ქვემოთ მოცემული სქემა გვიჩვენებს სუპერკონტინენტის პანგეას (რაც ბერძნულად 

ყველა მიწას ნიშნავს) დაშლას, რომელიც მნიშვნელოვანწილად იყო მოცემული  

ფილების ტექტონიკის - კონტინენტური დრეიფის თეორია. ამ თეორიის მიხედვით,  

დედამიწის ზედაპირი ფილებისგანაა აგებული. 

 



 

 

კონტინენტური დრეიფის თეორიის მიხევით, სუპერკონტინეტმა პანგეამ დაშლა 225-

200 მილიონი წლის წინ დაიწყო და საბოლოოდ ამ დაშლისგან დღევანდელი 

კონტინენტები მივიღეთ. 

 

ფილების ტექტონიკა შედარებით ახალი სამენციერო ცნებაა,  რომელიც 30 წლის წინ 

შემოვიდა და ჩვენი დინამიური პლანეტის შესახებ წარმოდგენა სრულიად შეცვალა. 

თეორიამ გააერთიანა დედამიწის შესწავლა, თავი მოუყარა  დედამიწის მეცნიერებების  

ბევრ დარგს პალეონტოლოგიიდან (ნამარხი ორგანიზმების შესწავლა)  დაწყებული 

სეისმოლოგიით (მიწისძვრების შესწავლა) დასრულებული. ამ თეორიამ მეცნიერებს 

მიაწოდა პასუხი ბევრ იმ შეკითხვაზე, რომელზეც ისინი საუკუნეების მანძილზე 



იტეხდნენ თავს: რატომ ხდება მიწისძვრები და ვულკანური ამოფრქვევები დედამიწის  

კონკრეტულ ადგილებში? რატომ და როგორ ჩამოყალიბდა ალპების და ჰიმალაის   

მსგავსი მთის უდიდესი  გრეხილები? რატომ არის დედამიწა ასეთი მოუსვენარი? 

რატომ იძვრის მიწა ასე ძლიერად?  რატომ ამოიფრქვევა ვულკანები? ან ზოგმა მთამ 

დაუჯერებელ სიმაღლეს როგორ მიაღწია?  

მეცნიერები, ფილოსოფოსები და თეოლოგები ამ შეკითხვებს საუკუნეების 

განმავლობაში ერკინებოდნენ. 1700-იან წლებამდე ევროპელთა უმეტესობას ეგონა, 

რომ ბიბლიურმა წარღვნამ დედამიწის ზედაპირის ფორმირებაში გადამწყვეტი როლი 

ითამაშა. აზროვნების ეს ფორმა „კატასტროფიზმის“ სახელითაა ცნობილი და 

გეოლოგია (ადრე დედამიწის შესწავლა, დღეს კი მეცნიერება, რომელიც იკვლევს 

დედამიწის ქერქის შედგენილობას, აგებულებას, მოძრაობას, ევოლუციას, ისტორიასა 

და მასში სასარგებლო წიაღისეულის განლაგებას) იმ  რწმენას ემყარებოდა, რომ  ყველა 

ცვლილება დედამიწაზე  უცაბედი იყო  და კატასტროფათა სერიის მიერ იყო 

გამოწვეული. თუმცა, მეცხრამეტე საუკუნის შუა წელში კატასტროფიზმმა გზა 

დაუთმო  უნიფორმიტარიანიზმის ახლებურ აზროვნებას, ეს პრინციპი  

შოტლანდიელმა გეოგლოგმა ჯეიმზ ჰატონმა 1785 წელს შემოგვთავაზა. 

პრინციპი, როგორც წესი, შემდეგნაირადაა ფორმულირებული: აწმყო წარსულის 

გასაღებია. ამ იდეის მომხრეები აცხადებენ, რომ დედამიწაზეწ მოქმედი გეოლოგიური 

ძალები და პროცესები, როგორც თანდათანობითი, ასევე მყისიერი, გეოლოგიურ 

წარსულში არსებულების მსგავსია. 

 



მეოცე საუკუნემდე დიდი ხნით ადრე ეჭვობდნენ, რომ კონტინენტები დღევანდელ 

მდგომარეობაში არ იყვნენ ყოველთვის; ეს იდეა პირველად 1596 წელს ჰოლანდიელმა 

რუკის შემდგენელმა აბრაჰამ ორტელიუსმა  წამოაყენა თავის ნაშრომში „Thesaurus 

Geographicus“. ორტელიუსი ამტკიცებდა, რომ ამერიკის ორი კონტინენტი ევროპასა და 

აფრიკას  წყალდიდობების და მიწისძვრების  შედეგად გამოეყო. იგი ამბობდა: 

„სკდომის ეს ნიშნები  თვითონ ამჟღავნებენ თავის თავს, თუ რუკას ავიღებთ და სამი 

კონტინენტის  სანაპიროს მოვიაზრებთ“.  ორტელიუსის იდეა კვლავ წამოტივტივდა 

მეცხრამეტე საუკუნეში, თუმცა, 1912  წლამდე კონტინენტების გადაადგილების იდეა, 

სახელწოდებით კონტინეტური დრეიფი, სრულყოფილ სამეცნიერო თეორიად არ 

ითვლებოდა. სწორედ ამ წელს  32 წლის გერმანელმა მეტეოროლოგმა  ალფრედ 

ლოთარ ვეგენერმა კონტინენტური დრეიფის თეორია თავის ორ სტატიაში 

შემოგვთავაზა. მისი მოსაზრებით, დაახლოებით 200 მილიონი წლის  წინ 

სუპერკონტინეტმა პანაგეამ დაყოფა დაიწყო. ალექსანდრ დუ  ტუა, ვიტვატერსრანდის 

უნივერსიტეტში გეოლოგიის პროფესორი  და ვეგენერის დიდი მხარდამჭერი 

ამტკიცებდა, რომ პანაგეა თავიდან ორ დიდ კონტინენტურ მიწად დაიყო, ლავრაზია  

ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში და გონდვანა  სამხრეთ ნახევარსფეროში.  ლავრაზიამ და 

გონდვანამ შემდეგ კიდევ განაგრძეს დაყოფა უფრო მცირე კონტინენტებად, რომლებიც 

დღეს არსებობს. 

 



1858 წელს გეოგრაფმა ანტონიო  სნიდერ პელეგრინისმა  შექმნა ეს ორი რუკა, რათა  

ეჩვენებინა თავისი ვერსია, თუ როგორ შეიძლებოდა ერთ დროს ამერიკის და აფრიკის 

კონტინენტები ერთად ყოფილიყვნენ და შემდეგ განცალკევებულიყვნენ. მარცხნივ: 

კონტინეტები დაყოფამდე პერიოდში. მარჯვნივ: კონტინენტები დაყოფის შემდეგ. 

(წყარო: ორიგინალი რუკების რეპროდუქციები  მოწოდებული კალიფორნიის 

უნივერსიტეტის მიერ, ბერკლი).  

ვეგენერის თეორია ნაწილობრივ ეფუძნებოდა  იმას,  რაც  3 საუკუნით ადრე აბრაჰამ 

ორტელიუსს სამხრეთ ამერიკის და აფრიკის კონტინენტები ერთმანეთთან  

მისადაგებული  ეჩვენებოდა. ვეგენერი დააინტერესა იმან, რომ სამხრეთ ამერიკისა და 

აფრიკის ერთმანეთთან მისადაგებულ სანაპირო ზოლზე, რომელიც ახლა ატლანტიკის 

ოკეანის მიერ არიან გამოყოფილნი, შეინიშნებოდა მსგავსი გეოლოგიური აგებულება 

და ასევე  ნაპოვნი მცენარეების თუ ცხოველების  ნამარხების მსგავსება. ის ფიქრობდა, 

რომ ამ ორგანიზმებისთვის ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ასეთი უზარმაზარი 

ოკეანეების გადმოცურვა ან რამე სახით ტრასპორტირება.   მისთვის აფრიკის და 

სამხრეთ ამერიკის სანაპირო მიდამოებში იდენტური ნამარხების ნიმუშების  არსებობა 

ყველაზე უტყუარი მტკიცებულება იყო იმისა, რომ ეს ორი კონტინეტი ერთ დროს 

გაერთიანებული იყო.   

ვეგენერის აზრით, კონტინენტების დრეიფის  იდეა პანაგეას დაშლის შემდეგ, არა 

მარტო, ამ მსგავსი ნამარხების არსებობით აიხსნება, არამედ ზოგიერთ კონტინენტზე 

კლიმატის მკვეთრი შეცვლითაც. მაგ.,  ტროპიკული მცენარეების ნამარხების 

(ნახშირის დეპოზიტების ფორმით) აღმოჩენას ანტარქტიკაში იმ დასკვნამდე  

მივყავართ, რომ გაყინული მიწა დიდად სავარაულოა წინათ ეკვატორის ახლოს 

მდებარეობდა, უფრო ზომიერ კლიმატში კი  ჭაობიან მცენარეებს შეუძლიათ ზრდა. 

სხვა შეუთავსებლობები გეოლოგიასა და კლიმატს შორის მოიცავდა განსაკუთრებულ  

ნამარხ გვიმრას (Glossopteris), რომელიც  ახლა პოლარულ რეგიონებში იქნა 



აღმოჩენილი და ყინულოვანი დეპოზიტების არსებობას დღევანდელი აფრიკის მშრალ 

კლიმატში, მაგ., სამხრეთ აფრიკაში ვაალის მდინარის ხეობაში.  

კონტინენტური დრეიფის თეორიამ  ბიძგი მისცა დედამიწის ახლებურ ხედვას. მაგრამ 

იმ დროისთვის, როცა ვეგენერმა შემოიტანა ეს თეორია, სამეცნიერო საზოგადოებას 

მყარად სჯეროდა, რომ კონტინენტები და ოკეანეები დედამიწის საფარის მუდმივი 

მახასიათებლებია. გასაოცარი როდია, რომ მისი მოსაზრება ენთუზიაზმით არ 

მიუღიათ. 

ვეგენერის თეორიის უდიდესი გამოწვევა ის გახლდათ, რომ იგი  პასუხს ვერ სცემდა 

მისი კრიტიკოსების ფუნდამენტურ შეკითხვებს: რა ძალები შეიძლება ყოფილიყვნენ 

ამდენად ძლიერი, რომ ასეთი მყარი  და დიდი ფილები ასეთ დიდ დისტანციაზე 

გადაეტანათ? ვეგენერის აზრით,  კონტინეტებმა ოკეანის ფსკერზე გზა გაიკვალეს  სხვა 

მიმართულებით, მაგრამ ჰაროლდ ჯეფრიმ, ცნობილმა ინგლისელმა გეოფიზიკოსმა 

წამოაყენა აზრი, რომ შეუძლებელია ასეთი მყარი  და დიდი ფილები დამსხვრევის 

გარეშე ფიზიკურად გადაადგილდნენ ოკეანის ფსკერზე. 

 

ვეგენერს კრიტიკის მიუხედავად ენთუზიაზმი  არ დაუკარგავს და მთელი თავისი 

დარჩენილი ცხოვრება იმას მიუძღვნა, რომ  მეტი მტკიცებულება ეპოვნა თავისი 

თეორიისთვის.  1930 წელს ის მოყინვით დაიღუპა  ექსპედიციისას, როცა  

გრენლანდიის მყინვარულ საფარს  კვეთდა, თუმცა ის აზრთა  სხვაობა, რომელიც მან 

გამოიწვია, არ ჩამცხრალა.    



დრომ დაამტკიცა, რომ ფილების ტექტონიკა ისევე  მნიშვნელოვანია  დედამიწის 

მეცნიერებისთვის, როგორც   ატომის სტრუქტურის აღმოჩენა ფიზიკისა და 

ქიმიისთვის.  მიუხედავად იმისა, რომ ფილების ტექტონიკის თეორია  დღეს  

სამეცნიერო საზოგადოებაში ფართოდაა მიღებული,  თეორიის ზოგ ასპექტს ჯერ 

კიდევ განიხილავენ.  უმთავრესი დილემა ის შეკითხვაა, რომელზეც პასუხი 

ვეგენერმა ვერ მოგვაწოდა:  რა ბუნების/წარმოშობისაა ის ძალები, რომლებიც ფილებს 

უბიძგებენ?  მეცნიერები მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ ფილების ტექტონიკა როგორ 

მოქმედებდა ( თუ საერთოდ მოქმედებდა) დედამიწის ისტორიის  მანძილზე  და 

მსგავსი  პროცესები თუ არსებობს ან არსებობდა  მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე. 

თეორიის ჩამოყალიბება 

კონტინენტური დრეიფის თეორია ვეგენერის გარდაცვალების შემდეგ,  ათობით 

წლის მანძილზე დროგამოშვებით ცხარე დებატებს იწვევდა, სანამ არ მოხდა მისი 

აბსოლუტური იგნორირება, როგორც  მცდარი, დაუჯერებელი და ექსცენტრიული 

თეორიისა. თუმცა, 1950-იანი წლების დასაწყისში, უცაბედად  გამოჩნდა ბევრი ახალი 

მტკიცებულება ვეგენერის პროვოკაციული იდეების და მათი შედეგების გარშემო, 

რამაც ისევ  გააქტიურა დებატები.  კერძოდ, ოთხმა  მნიშვნელოვანმა მეცნიერულმა  

მიღწევამ   სტიმული მისცა  ფილების ტექტონიკის თეორიის ფორმულირებას: 

 1) ოკეანის ფსკერის უსწორმასწორობის და  ახალგაზრდობის  დემონსტრირება; 

 2) დადასტურება იმისა, რომ გეოგლოგიურ წარსულში  დედამიწის  მაგნიტური 

ველი  მრავალჯერ შეიცვალა;  

3) ზღვის ფსკერის  გაფართოების ჰიპოთეზის  წარმოშობა  და მასთან ასოცირებული 

ოკეანის ქერქის რეცირკულაციის ცნება;  



4) ზუსტი დოკუმენტირება იმისა, რომ მსოფლიოში არსებული მიწისძვრები და 

ვულკანური აქტივობა კონცენტრირებულია  ოკეანური ღრმულების და წყალქვეშა 

მთის გრეხილების გასწვრივ. 

ოკეანის ფსკერის რუკის შედგენა  

დედამიწის ზედაპირის  თითქმის ორი მესამედი ოკეანის ქვეშაა გაწოლილი. 

მეცხრამეტე საუკუნემდე   ღია ოკეანის სიღრმეები  განსჯის საგანი იყო, და 

ადამიანთა უმეტესობა ფიქრობდა, რომ  ოკეანის ფსკერი შედარებით ბრტყელი და 

ნიშან-თვისებებს მოკლებული იყო.  თუმცა ჯერ კიდევ მეთექვსმეტე საუკუნეში  

რამოდენიმე უშიშარმა  ზღვით მოგზაურმა ხელის ლოტის მეშვეობით აღმოაჩინა, 

რომ ღია ოკეანე სიღრმის თვალსაზრისით  შესაძლოა დიდად  განსხვავებული იყოს, 

რაც იმაზე მიანიშნებდა, რომ ოკეანის ფსკერი ბრტყელი ვერ იქნებოდა. შემდგომ 

საუკუნეებში ოკეანის  გამოკვლევებმა  ოკეანის  ფსკერის ჩვენეული ცოდნა დიდად 

შეცვალა. ჩვენ ახლა ვიცით, რომ  ის გეოლოგიური პროცესები, რომლებიც მიწაზე 

ხდება პირდაპირ თუ ირიბად  დაკავშირებულია  ოკეანის ფსკერის  დინამიკასთან.  

ოკეანის სიღრმის „თანამედროვე“ გაზომვები დიდად გავრცელდა მეცხრამეტე 

საუკუნეში, როცა ღრმა ზღვის ბათიმეტრიული კვლევა (bathymetric surveys) ჩატარდა 

ატლანტიკის ოკეანეში და კარიბის ზღვაში. 1855 წელს  აშშ-ს საზღვაო ფლოტის  

ლეიტენანტმა მეტიუ მაურიმ  გამოაქვეყნა ბათიმეტრიული სქემა , რომელმაც 

წარმოაჩინა წყალქვეშა მთების პირველი მონაცემები ცენტრალურ ატლანტიკაში 

(რომელსაც მან „შუა მიწა“ უწოდა). ეს მოგვიანებით დადასტურდა იმ   გემების 

ტოპოგრაფიული კვლევის შედეგად, რომელთაც  ტრანსატლანტიკური ტელეგრაფის 

კაბელი „გააბეს“. ოკეანის ფსკერის ამჟამინდელი სურათი  გამოიკვეთა პირველი 

მსოფლიო ომის შემდეგ (1914-18 წ.წ.), როცა  ექოზე მომუშავე მოწყობილობებით - 

პრიმიტიული სონარული სისტემებით - დაიწყეს  ოკეანის სიღრმის გაზომვა.  

სისტემა  იმ დროს  აფიქსირებდა, რომელიც   ხმოვან სიგნალს ( ჩვეულებრივი 

ელექტრობით მიღებული "ზარი") სჭირდებოდა,  რომ გემიდან ოკეანის ფსკერამდე 



მიეღწია და უკან  დაბრუნებულიყო.  დაბრუნებული სიგნალების დროის 

დიაგრამებმა გამოააშკარავა, რომ  ოკეანის ფსკერი გაცილებით უფრო უსწორმასწორო 

იყო, ვიდრე ეს უწინ ეგონათ. ექოთი ამდაგვარმა გაზომვებმა  ცხადყო, რომ  წყალქვეშა 

მთის ჯაჭვი ცენტრალურ ანტარქტიკაში (მოგვიანებით მას შუაატლანტიკური ქედი 

ეწოდა) უწყვეტი და უსწორმასწოროა , როგორც ამას  ადრეული ბათიმეტრიული 

გაზომვები ამტკიცებდა. 

 

1947 წლს სეისმოლოგებმა აშშ-ს კვლევითი გემის “ ატლანტისი“  მეშვეობით 

ატლანტიკის ფსკერზე აღმოაჩინეს ნალექის შრე, რომელიც გაცილებით უფრო თხელი 

იყო, ვიდრე თავდაპირველად ეგონათ. მეცნიერები უწინ ფიქრობდნენ, რომ ოკეანეები 

დაახლოებით 4 მილიონი წელი არსებობდნენ, ასე რომ ნალექის შრე ძალიან სქელი 

უნდა ყოფილიყო. მაშინ რატომ იყო ოკეანის ფსკერზე  აკუმულირებული ასე მცირე  

ნალექოვანი ქანების მასა და ორგანული ნივთიერებების ნარჩენები? ამ შეკითხვაზე 

პასუხი , რომელიც შედგომი კვლევით გაირკვა, გადამწყვეტი იქნებოდა ფილების 

ტექტონიკის ცნების წინ წაწევისთვის. 

 



1950-იან წლებში ოკეანოლოგიური კვლევა კიდევ უფრო გაფართოვდა. ბევრი ქყევნის 

მიერ ჩატარებული ოკეანოგრაფიული კვლევების მიერ შეგროვილმა მონაცემებმა  იმ 

აღმოჩენამდე მიგვიყვანა, რომ უზარმაზარო მთის გრეხილი ოკეანის ფსკერზე 

პრაქტიკულად გარს ეკვრის  დედამიწას. ეს წყალქვეშა მთის ჯაჭვი, რომელსაც  

გლობალური შუაოკეანის ქედი ეწოდება 50 000 კილომეტრზე მეტი სიგრძისა, ზოგ 

ადგილას განივად 800 კმ-ზეა გადაჭიმული  და ზიგზაგისებურადაა განლაგებული 

კონტინენტებს შორის და ასეთნაირად იკვალავს გზას მთელს დედამიწაზე. 

შუაოკეანური ქედი არის ზღვის ფსკერიდან  საშუალოდ 4500 მეტრი სიმაღლის და 

აშშ-ში ყველა მთაზე მაღალია გარდა მთა მაკ-კინლისა (დენალი) ალასკაში  (6194 მ). 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი ოკეანის ზედაპირის ქვეშაა დაფარული, გლობალური 

შუაოკენური ქედების სისტემა  ყველაზე გამორჩეული ტოპოგრაფიული 

მახასიათებელია ჩვენი პლანეტის ზედაპირისთვის. 

მაგნიტური ზოლები და პოლარული ცვლილება 

1950-იანი წლებიდან მოყოლებული მეცნიერები იყენებდნენ მაგნიტურ 

ინსტრუმენტებს (მაგნიტომეტრებს), რომლებიც  იმ საჰაერო მოწყობილობებიდან იყო 

აღებული, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს წყალქვეშა ნავების აღმოსაჩენად 

გამოიყენებოდა.  ამ მოწყობილობებმა ოკეანის ფსკერზე უცნაური მაგნიტური 

ვარიაციების ამოცნობა დაიწყეს. ეს აღმოჩენა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი  

მოულოდნელი იყო, მთლიანობაში გასაოცარი არ ყოფილა, რადგან ცნობილი იყო, 

რომ ბაზალტი- რკინით მდიდარი ვულკანური კლდე, რომელიც ოკეანის ფსკერს 

ქმნის, შეიცავს ძლიერ მაგნიტურ მინერალს (მაგნეტიტს) და კომპასის მაჩვენებლები 

შესაძლოა შეცდომაში შეიყვანოს. ეს გადახრა ჯერ კიდევ მეთვრამეტე საუკუნეში 

ისლანდიელმა მეზღვაურებმა შეამჩნიეს. უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ რადგანაც 

მაგნეტიტის არსებობა  ბაზალტში მას გაზომვად მაგნიტურ თვისებებს სძენს, ამ 

ახლად აღმოჩენილმა მაგნიტურმა ვარიაციებმა ღრმა ოკეანის ფსკერის შესწავლის 

ახალი საშუალებები მოგვაწოდა. 



 

მაგნიტური ზოლების ფორმირების თეორიული მოდელი. ახალი ოკეანური ქერქი, 

რომელიც მუდმივად ფორმირდება  შუაოკეანური ქედის თხემზე, გრილდება და 

უფრო და უფრო ძველდება, როცა იგი თხემს შორდება ზღვის ფსკერი გაფართოების 

პარალელურად: a) გაფართოებული 5 მილიონი წლის წინ;  b) 2-იდან 3 მილიონი 

წლის წინ;   c)დღეს. 

მეოცე საუკუნის დასაწყისში, პალეომაგნიტისტებმა ( ისინი დედამიწის უძველეს 

მაგნიტურ ველს სწავლობენ) ბერნარ ბრიუნე საფრანგეთში (1906 წელს) და 

მოტონორი მატუიამა  იაპონიაში (1920-იან წლებში) გამოთქვეს აზრი, რომ მთის 

ქანები, ზოგადად თავისი მაგნიტური თვისებებიდან გამომდინარე, ორ ჯგუფს 

მიეკუთვნებიან. ერთ ჯგუფს  ნორმალური პოლარულობა აქვს და ის გამოირჩევა 

მთის ქანებში ისეთი მაგნიტური მინერალებით, რომელთაც პოლარულობა 

დედამიწის დღევანდელი მაგნიტური ველის პოლარულობას ემთხვევა. ეს 

გამოიწვევდა  მთის ქანების „კომპასის ისრის“  ჩრდილოეთი ნაწილის  მაგნიტური 

ჩრდილოეთისკენ  ჩვენებას. ხოლო მეორე ჯგუფს შეცვილი პოლარულობა გააჩნია, 

რაზეც მიანიშნებს  დედამიწის ახლანდელი მაგნიტური ველის  საწინააღმდეგოდ 

პოლარულობის გასწორება. ამ შემთხვევაში ქანების კომპასის ისრის ჩრდილოეთის 

თავი სამხრეთისკენ მიუთითებს. როგორ არის ეს შესაძლებელი? პასუხი ის 

მაგნეტიტია, რომელიც ვულკანურ  კლდეებში მოიპოვება. მაგნეტიტის მარცვლებს, 



რომლებიც პატარა მაგნიტებივით იქცევიან, შეუძლიათ თავი დედამიწის მაგნიტური 

ველის ორიენტაციას გაუთანასწორონ. როცა მაგმა გრილდება და მყარ ვულკანურ 

ქანად იქცევა, მაგნეტიტის მარცვლების იე განლაგდება, რომ აღნუსხავს გაგრილების 

დროს დედამიწის მეგნიტურ ორიენტაციას ან პოლარულობას (ნორმალურს ან 

შეცვლილს).  

1950-იან წლებში, ოკეანის ფსკერის რუკების მეშვეობით აღმოჩნდა  მაგნიტური 

გადახრების არა მარტო შემთხვევითი ან ცალკეული აღმოჩნდა, არამედ გარკვეული 

სტრუქტურის მქონე. როცა დიდ არეალზე ამ მოდელების რუკების შეგდენა გახდა 

შესაძლებელი, ოკეანის ფსკერს ზებრასმაგვრი მფორმა აღმოაჩნდა. მაგნიტურად 

განსხვავებული  ქანების ურთიერთცვალებადი ზოლები შუაოკეანური ქედების 

ორივე მხარე რიგებადაა გადაჭიმული: ერთი ზოლი ნორმალური პოლარულობისაა 

და მისი მეზობელი ზოლი საწინააღმდეგო პოლარულობის. მთლიანი მოდელი, 

რომელიც ამ ცვალებადი ნორმალურად და საწინააღმეგო პოლარულობის ქანების 

ზონრებადაა წარმოდგენილი, მაგნიტური ზოლების სახელითაა ცნობილი. 

 

მაგნიტური ზოლები 

ზღვის ფსკერის გაფართოება და ოკეანის ქერქის რეცირკულაცია 

მაგნიტური ზოლების აღმოჩენამ ბუნებრივად წარმოშვა კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა: 

როგორ იქმნება მაგნიტური ზოლების მოდელები? რატომ არის ზოლები 

სიმეტრიული შუაოკეანის ქედების შვერილის ირგვლივ? ამ შეკითხვებზე პასუხს ვერ 

გასცემ ამ ქედების მნიშვნელოვნების ცოდნის გარეშე. 1961 წელს მეცნიერებმა 



დაიწყეს თეორიული  ვერსიების გამოთქმა, რომ შუაოკენური ქედები გამოხატავენ 

სტრუქტურულად  სუსტ ზონებს, სადაც ოკეანის ფსკერი გრძივად იყოფოდა ქედის 

თხემის ქვეშ. ახალი მაგმა დედამიწის სიღრმიდან  ადვილად გამოდის ამ სუსტი 

ზონების მეშვეობით და საბოლოოდ ამოიფრქვევა ქედების თხემიდან კალთების 

მიმართულებით და ქმნის ახალ ოკეანურ ქერქს. ეს პროცესი, რომელსაც მოგვიანებით 

ზღვის ფსკერის გაფართოება უწოდეს, მილიონობით წელს მოქმედებდა  და 

წარმოქმნა 50000 კილომეტრის სიგრძის შუაოკეანიური ქედის  სისტემა. ეს ჰიპოთეზა 

გამყარებულია რამოდენიმე მტკიცებულებით:  

 ქედის თხემთან ახლოს მთის ქანები ძალიან ახალგაზრდაა, ხოლო თხემიდან 

დაშორებასთან ერთად მათი ასაკი იზრდება.;  

 ქედის თხემთან  ყველაზე ახალგაზრდა ქანებს  ყოველთვის აქვთ ამჟამინდელი 

(ნორმალური) პოლარულობა;   

 ქანების ზოლების პარალელური ქედის თხემი   იცვლება მაგნიტურ 

პოლარულობის მხრივ (ნორმალური-შეცვლილი-ნორმალური, ა.შ.,) და ეს კი 

გვაფიქრებინებს, რომ დედამიწის მაგნიტური ველი ბევრჯერ შეიცვალა.   

ორივე, ზებრასმსგავსი მაგნიტური ზოლების და შუა-ოკენული ქედის სისტემის, 

აგების ახსნის შემდეგ ზღვის ფსკერის გაფართოების ჰიპოთეზა სწრაფად გახდა 

პოპულარული  და დიდად განავითარა ფილების ტექტონიკის თეორია. უფრო მეტიც, 

ოკეანის ქერქს დღეს უკვე აღიქვამენ,  როგორც დედამიწის მაგნიტური ველის  

შეცვლის ისტორიის ბუნებრივი ჩამწერს. 

ზღვის ფსკერის გაფართოების დამატებითი მტკიცებულება მოპოვებულ იქნა 

სრულიად მოულოდნელი წყაროდან: ნავთობის ძიებისას. მეორე მსოფლიო ომის 

შემდგომ წლებში კონტინენტური ნავთობის მარაგები სწრაფად ილეოდა და ზღვის 

ფსკერის საბადოდან  ნავთობის მოპოვება დაიწყო. ზღვის ფსკერის საბადოზე 

ძიებისთვის ნავთობის კომპანიებმა ააგეს გემები აღჭურვილი სპეციალური ბურღვის 



აპარატით, ამ გემებს მრავალი კილომეტრი საბურღი მილის გადაზიდვის უნარი 

ქონდათ. 

 

ბურღვის იდეა მოგვიანებით გამოყენებულ იქნა კვლევითი ხომალდის აგებისთვის, 

რომელსაც სახელად“ გლომარ ჩელენჯერი“  დაერქვა, ის სპეციალურად საზღვაო 

გეოლოგიური კველევებისთვის, მათ შორის ოკეანის ფსკერიდან ქანების ნიმუშების 

მოგროვებისთვის შეიქმნა. 1968 წელს ხომალდმა ერთწლიანი ექსპედიცია დაიწყო, 

გარდიგარდმო გადაკვეთა  შუაატლანტიკური ქედი  სამხრეთ ამერიკასა და აფრიკას 

შორის და კონკრეტულ ლოკაციებში გაბურღვა ქანები. როცა ნიმუშების ასაკის 

დადგენა მოხდა პალეონტოლოგიური და იზოტოპური გამოკვლევებით, მოპოვებულ 

იქნა მტკიცებულება, რომელმაც  დაამტკიცა ზღვის ფსკერის გაფართოების თეორია. 

ზღვის ფსკერის გაფართოების უდიდესი შედეგი არის ის, რომ დღესაც  და მუდმივად 

ახალი ქერქი  ოკეანის ქედების გასწვრივ წარმოქმნება. ეს იდეა დიდად აწყობდა ბევრ 

მეცნიერს, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ  კონტინეტების გადაადგილება  მარტივად 

შეიძლება აიხსნას  მისი ფორმირების დღიდან დედამიწის ზომის დიდად ზრდით. 

თუმცა, დედამიწის გაფართოების  ეს ჰიპოთეზა  არადამაკმაყოფილებელი იყო, 

რადგან მის მომხრეებს არ შეეძლოთ  მოეწოდებინათ დამარწმუნებელი გეოლოგიური 

დასაბუთება, რომელითაც ეს უცაბედი გაფართოება მოხდა. გეოლოგთა 

უმრავლესობა ფიქრობს, რომ დედამიწა 4.6 მილიარდი წლის წინ,  მისი ფორმირების 

დღიდან ზომით მცირედ შეიცვალა, ან იქნებ არც კი შეცვლილა. ეს კი ძირეულ 

შეკითხვას წარმოშობს : დედამიწის ზომის ზრდის   გარეშე ოკეანის ქედის გასწვრივ  

ახალი ქერქის მუდმივად დამატება როგორ არის შესაძლებელი? ეს შეკითხვა 



განსაკუთრებით აინტრიგებდა  ჰარი ჰ. ჰესს,  პრინსტონის უნივერსიტეტის გეოლოგს 

და თადარიგის  ადმირალს  და რობერტ დიეცს, მეცნიერს, რომელმაც ჩაატარა აშშ-ის 

სანაპირო და გეოდეზიური კვლევა და პირველმა დაამკვიდრა ტერმინი “ზღვის 

ფსკერის გაფართოება“. დიეცი და ჰესი იმ მცირე ოდენობის ადამიანთა შორის იყვნენ, 

რომელთაც ესმოდათ რამდენად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა  ზღვის ფსკერის 

გაფართოების იდეას. თუ დედამიწის ქერქი განივრცობოდა ოკეანის ქედის გასწვრივ , 

ჰესის მოსაზრებით, სადღაც მისი შეკუმშვაც უნდა მომხდარიყო. მისი 

შემოთავაზებით, ახალი ოკეანური ქერქი მუდმივად ფართოვდებოდა  ქედებიდან  

კონვეიერის ღვედის მსგავსი მოძრაობით. მრავალი მილიონი წლით მოგვიანებით 

ოკეანის ქერქი საბოლოოდ ჩაეშვება ოკეანის ღრმულებში - ძალიან ღრმა ვიწრო 

კანიონებში წყნარი ოკეანის აუზის რგოლის გასწვრივ. ჰესის მიხედვით, ატლანტიკის 

ოკეანე ფართოვდებოდა, მაშინ როცა წყნარი ოკეანე ვიწროვდებოდა. როცა ძველი 

ოკეანური ქერქი ღრმულებში ჩაინთქმებოდა, ახალი მაგმა ამოიწეოდა და 

ამოიფრქვეოდა  გაფართოებადი ქედების გაყოლებით, რათა ახალი ქერქი წარმოექმნა. 

შედეგად, ოკეანის აუზები მუდმივად გადამუშავდებოდა ახალი ქერქის წარმოქმნით 

და ამავდროულად ძველი ოკეანური ლითოსფეროს განადგურებით. ასე რომ, ჰესის 

იდეა ზუსტად ხსნიდა  რატომ არ დიდდებოდა დედამიწა  ზღვის ფსკერის 

გაფართოებასთან ერთად, რატომ არის ასე მცირე ნალექის აკუმულაცია ოკეანის 

ფსკერზე, რატომ არის ოკეანის  მთის ქანები გაცილებით უფრო ახალგაზრდა, ვიდრე  

კონტინეტური ქედები. 

მიწისძვრების კონცენტრაცია 

მეოცე საუკუნის განმავლობაში სეისმური ინსტრუმენტები გაუმჯობესდა და 

მიწისძვრის აღმნუსხველი მოწყობილობების (სეისმოგრაფების)  მსოფლიოს 

მასშტაბით გამოყენებამ  შეაძლებინა მეცნიერებს  შეესწავლათ მიწისძვრები და 

გაეგოთ, რომ ისინი გარკვეულ არეალებშია თავმოყრილი, ყველაზე აღსანიშნავია ამ 

მხრივ ზონები ოკეანის ღრმულების და გაფართოებადი  ქედების გაყოლებით. 1920-



იან წლებში სეისმოლოგებმა დაიწყეს  რამოდენიმე გამორჩეულად ხშირი მიწისძვრის 

ზონის  დადგენა, რომლებიც ღრმულების პარალელურად არიან განთავსებული, და 

რომელთაც ჰორიზონტიდან 40-60° დაქანება ქონდათ და რამოდენიმე ასობით 

კილომეტრით  იყვნენ გაგანიერებული  დედამიწაში. ეს ზონები მოგვიანებით 

ცნობილი გახდა ვადატი-ბენიოფის ზონების  სახელით, ან უფრო მარტივად ბენიოფის 

ზონები,  იმ ორი სეისმოლოგის საპატივცემოდ, რომელთაც პირველად მოახდინეს 

მათი იდენტიფიცირება, ესენი იყვნენ - იაპონელი კიიო ვადატი და ამერიკელი ჰუგო 

ბენიოფი. გლობალური სეისმოლოგიის შესწავლა მეტად დაწინაურდა 1960-იან 

წლებში  მსოფლიო სტანდარტიზებული სეისმოგრაფის ქსელის (WWSSN) 

ჩამოყალიბებით, რომლის მიზანია გააკონტროლოს მიწის ზემოთ  ატომური იარაღის 

ტესტირების აკრძალვის შესახებ 1963 წლის ხელშეკრულების დაცვა. WWSSN 

მოწყობილობებიდან მიღებულმა გაცილებით გაუმჯობესებულმა  მონაცემებმა 

საშუალება მისცა სეისმოლოგებს  შეედგინათ მსოფლიოს მაშტაბით მიწისძვრის 

ზონების კონცენტრაციის ზუსტი რუკა. 

 

მაგრამ რა მნიშვნელოვანი კავშირები არსებობს  მიწისძვრებს, ოკეანის ღრმულებსა და 

ქედებს  შორის?  ასეთი კავშირის დაშვება მეცნიერებს დაეხმარა  დაედასტურებინათ 

ზღვის ფსკერის გაფართოების ჰიპოთეზა იმ ზონების მინიშვნით, სადაც ჰესის 

წინასწარი განჭვრეტით ოკეანის ქერქი წარმოიქმნება (ქედების გასწვრივ) და ზონები, 

სადაც ოკეანური ლითოსფერო იძირება უკან მიწის მანტიაში (ღრმულების ქვემოთ). 



ფილების მოძრაობის ახსნა 

მეცნიერებს დღეს საკმაოდ კარგად ესმით, თუ როგორ მოძრაობენ ფილები და როგორ 

არის ეს მოძრაობები დაკავშირებული მიწისძვრის აქტივობასთან. მოძრაობა 

უმეტესად ფილებს შორის არსებული ვიწრო ზონების გასწვრივ ხდება, სადაც 

ფილების ტექტონიკის ძალების შედეგები აშკარაა. ფილების საზღვრების 4 ტიპი 

არსებობს: 

• დივერგენტული საზღვრები - სადაც ახალი ქერქი წარმოიშობა, როცა ფილები 

ერთმანეთს შორდება 

• კონვერგენტული საზღვრები - სადაც ქერქი ინგრევა, როცა ერთი ფილა მეორეს ქვეშ 

იძირება.  

• ტრანსფორმირების საზღვრები - სადაც ქერქი არც წარმოიშობა და არც ინგრევა, 

როცა ერთი ფილა ჰორიზონტალურად მეორეს გასწვრივ სრიალებს. 

• საზღვრების ზონები - ფართი სატყლები, რომელშიც საზღვრები კარგად არ არის 

დადგენილი  და ფილათა შორის ურთიერთქმედების ეფექტი გაურკვეველია. 

 

დივერგენტული საზღვრები 

დივერგენტული საზღვრები გვხვდება გაფართოებადი ცენტრების გასწვრივ, სადაც 

ფილები ერთმანეთს შორდებიან და ახალი ქერქი იქმნება, როცა მაგმა მანტიიდან 



ამოიფრქვევა. წარმოიდგინეთ ორი გიგანტური კონვეიერის სარტყელი, რომელიც 

ერთმანეთს უყურებს, მაგრამ თანდათანობით ერთმანეთის საპირისპირო 

მიმართულებით მოძრაობს, როცა ახლად წარმოქმნილი ოკეანის ქერქის 

გადაადგილება ხდება ქედის კიდისკენ.    

ყველაზე  ცნობილი  დივერგენტული საზღვრებია  შუა-ატლანტიკური ქედი. ეს 

ჩაძირული მთის გრეხილი, რომელიც გადაჭიმულია ატლანტის ოკეანიდან აფრიკის 

სამხრეთ კიდიდან, არის  გლობალური შუაოკეანური ქედების სისტემების ერთი 

სეგმენტი, რომელიც  დედამიწას გარს ერტყმის. შუაატლანტიკური ქედის გასწვრივ 

გაფართოების სიჩქარე ყოველ წელს არის საშუალოდ 2.5 სანტიმეტრი ან 25 

კილომეტრი მილიონი წლის მანძილზე. ადამიანური სტანდარტებით ინტენსიურობა 

ნელი ჩანს, მაგრამ რადგანაც ეს პროცესი მილიონობით წელი გრძელდებოდა, ის 

დასრულდა ფილების ათასობით კილომეტრით გადაადგილებით. 

ზღვის ფსკერის გაფართოებამ  100-იდან 200 მილიონი წლის 

მანძილზე  გამოიწვია ის, რომ ატლანტიკის ოკეანე  პაწაწინა წყლის 

ყურიდან ევროპის, აფრიკისა და ამერიკის კონტინეტებს შორის  

ვრცელ ოკეანედ იქცა, როგორის ის დღეს არის.  

ისლანდიის ვულკანური ქვეყანა, რომელიც შუაატლანტიკური ქედის 

ორივე მხარეს მდებარეობს, მეცნიერებს აწვდის მიწაზე ბუნებრივ ლაბორატორიას  იმ 

პროცესების შესწავლისთვის, რომელიც გაფართოებული ქედის ჩაძირული 

ნაწილების გასწვრივ ასევე ხდება . ისლანდია შუაზე იხლიჩება ჩრდილო ამერიკულ 

და ევრაზიულ ფილებს შორის გაფართოებადი ცენტრის გასწვრივ, როცა ჩრდილოეთ 

ამერიკა დასავლეთით, ევრაზიისკენ მოძრაობს. 

 



 

რუკა აჩვენებს შუაატლანტიკურ ქედს , რომელიც ისლანდიას ყოფს და აცალკევებს 

ჩრდილო ამერიკისა და ევრაზიის ფილებს. რუკა ასევე გვიჩვენებს რეიკიავიკს, 

ისლანდიის დედაქალაქს, ტინგველირის ზონას და ისლანდიის ზოგიერთი აქტიური 

ვულკანის ადგილმდებარეობას (წითელი სამკუთხედები), მათ შორის კრაფლას. 

ფილების მოძრაობის შედეგების ხილვა კრაფლას ვულკანის ირგვლივ მარტივია. აქ 

არსებული მიწის ნაპრალები გაფართოვდა და ახალი ნაპრალები ყოველ ჯერზე 

რამოდენიმე თვის შემდეგ ჩნდება. 1975-იდან 1984  წლამდე კრაფლას ნაპრალის 

ზონის გასწვრივ რიფტინგის (ზედაპირის სკდომის) მრავლობითი ეპიზოდი  მოხდა. 

რიფტინგის ამ შემთხვევებიდან რამოდენიმეს თან ახლდა ვულკანური აქტივობა.  

მიწა როგორც წესი 1-2 მეტრით მაღლა იწევა, სანამ მოწყვეტით  დავარდებოდეს და 

ამით გარდაუვალი ამოფრქვევის სიგნალს იძლევა. 1975-1984 წლებში რიფტინგის 

მიერ გამოწვეულმა გადაადგილებებმა დაახლოებით 7 მეტრი შეადგინა. 



 

აღმოსავლეთ აფრიკაში გაფართოების პროცესებმა საუდის არაბეთი აფრიკის 

კონტინეტს ჩამოაშორა და ამით წითელი ზღვის ფორმირებას მისცა დასაბამი. 

აფრიკის  და არაბეთის აქტიურად გაყოფადი ფილები ერთმანეთს   სამმაგ კვეთაზე 

ხვდებიან, სადაც წითელი ზღვა  ადენის ყურეს უერთდება.  

 

 

ახალი გაფართოების ცენტრი შესაძლოა ყალიბდებოდეს აფრიკის ქვეშ  აღმოსავლეთ 

აფრიკის რიფტინგის  ზონის გასწვრივ. როდესაც კონტინენტური ქერქი 

გაფართოვდება  მის ფარგლებს გარეთ, დედამიწის ზედაპირზე  დაძაბულობის 

ბზარები ჩნდება.  მაგმა ამოდის და გაფართოებად  ბზარებს შორის გზას 

გამოიკვალას, ზოგჯერ იმისთვის, რომ ამოიფრქვეს  და  ვულკანის ფორმირება 

მოახდინოს .აღმავალი მაგმა ამოიფრქვევა  თუ არა ქერქზე მეტ ზეწოლას ახდენს, 

დამატებით ბზარებს იწვევს და საბოლოოდ, რიფტინგის ზონას ქმნის. აღმოსავლეთ 

აფრიკა შესაძლოა  დედამიწის შემდეგი უდიდესი  ოკეანის ადგილი იყოს. ფილების 

ურთიერთქმედება რეგიონში სთავაზობთ მეცნიერებს შესაძლებლობას უშუალო 

დაკვირვებით შეისწავლონ სავარაუდოდ ატლანტიკის ოკეანე  როგორ შეიქმნა 



დაახლოებით 200 მილიონი წლის წინ. გეოლოგებს სჯერათ, რომ თუ გაფართოება 

გაგრძელდება, სამი ფილა, რომელიც დღევანდელი აფრიკის კონტინენტის 

ზღურბლზე  ერთმანეთს ხვდება,   სრულიად დაცალკევდება, რაც საშუალებას 

მისცემს ინდოეთის ოკეანეს წყალით დაფაროს ეს ტერიტორია და უკიდურესი  

აღმოსავლეთ  აფრიკის ეს კუთხე (აფრიკის რქა) დიდ კუნძულად აქციოს.

 

კონვერგენტული საზღვრები 

გასული 600 მილიონი წლის განმავლობაში დედამიწის ზომა მნიშვნელოვნად არ 

შეცვლილა, და ძალიან სავარაუდოა, არც მას შემდეგ, რაც მისი ფორმირება მოხდა 4.6 

მილიარდი წლის წინ. დედამიწის უცვლელი ზომა გულისხმობს, რომ ქერქი უნდა 

დანგრეულიყო  დაახლოებით იგივე სიჩქარით, ეა სიჩქარითაც  ის შეიქმნა, როგორც 

ამას  ჰარი ჰესი  ვარაუდობდა. ქერქის ასეთი განადგურება (გადამუშავება) 

კონვერგენტული საზღვრების გასწვრივ ხდება,  სადაც ფილები ერთმანეთის 

მიმართულებით მოძრაობენ, ზოგჯერ ერთი ფილა მეორეს ქვეშ იძირება. იმ ადგილს, 

სადაც ფილა იძირება,  ქვევით მოძრაობის (სუბდუქციის) ზონა ეწოდება.  

ამ ტიპის კონვერგენციას -ზოგიერთი მას ძალიან ნელ "შეჯახებას"  (კოლიზიას) 

უწოდებს - რომელიც  ფილებს შორის ხდება,   დამოკიდებულია აქ ჩართული 

ლითოსფეროს სახეობაზე. კონვერგენცია  შეიძლება მოხდეს ოკეანის და დიდ 

კონტინენტურ ფილებს შორის, ან ოკეანის ორ დიდ ფილას  შორის, ან ორ დიდ 

კონტინენტურ ფილას შორის. 

 



 

ოკეანურ-კონტინენტური კონვერგენცია  

მაგიის  მეშვეობით რომ შეგვეძლოს შტეფსელი როზეტიდან გამოვრთოთ და წყნარი 

ოკეანე დავწრიდოთ, ჩვენ ვნახავდით ყველაზე საოცარს სანახაობას - მრავლობით 

გრძელ ვიწრო ხვეულ ტრანშეებს, რომელიც  ათასობით კილომეტრის სიგრძისაა  და 

8-დან 10 კმ სიღრმის და ოკეანის ფსკერშია შეჭრილი. ეს ტრანშეები ოკეანის ფსკერის 

ყველაზე  ღრმა ნაწილებია  და სუბდუქციითაა შექმნილი. 

 

სამხრეთ ამერიკის სანაპიროს მიღმა  პერუ-ჩილეს ტრანშეის გასწვრივ,  ოკეანის  

ფილა ნაზცა ბიძგებით შედის და სამხრეთ ამერიკის ფილის კონტინენტური ნაწილის 

ქვეშ იძირება. თავის მხრივ,  სამხრეთ ამერიკის მთავარი ფილა მაღლდება, და ქმნის 

უზარმაზარ ანდების მთებს, კონტინენტის ხერხემალს. ძლიერი, დამანგრეველი 

მიწისძვრა და მთათა გრეხილების სწრაფი აღმასვლა ჩვეულია ამ რეგიონში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფილა ნაზცა შეუფერხებლად და მუდმივად იძირება 

ტრანშეებში, სუბდუქციული ფილის ყველაზე  ღრმა ნაწილი  პატარა ნაწილებად 

ტყდება, ეს ნაწილები  ერთ ადგილზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 

იბლოკება, სანამ მოულოდნელად მოძრაობას  დაიწყებდნენ  დიდი მიწისძვრების 

წარმოქმნისათვის. ასეთ მიწისძვრას ხშირად თან ახლავს  მიწის რამდენიმე მეტრით 

აღმასვლა. 



1994 წელს,  9 ივნისს  8.3 მაგნიტუდის მიწისძვრის მოხდა  ლა პაზის, ბოლივია, 

ჩრდილოეთით დაახლოებით 320 კმ-ში,  636 კმ-ის სიღრმეზე. ეს მიწისძვრა  

სუბდუქციის  ზონაში  ნაზცასა და სამხრეთ ამერიკის ფილებს შორის მოხდა და იყო 

ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და უდიდესი სუბდუქციური მიწისძვრა  სამხრეთ 

ამერიკაში. საბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძლიერი მიწისძვრა 

იგრძნობოდა  შორს  მინესოტასა  და ტორონტოში, კანადა, მნიშვნელოვანი ზიანი მას 

არ გამოუწვევია მისი დიდი სიღრმის წყალობით. 

 

ოკეანურ-კონტინენტური კონვერგენცია ასევე აძლიერებს  დედამიწის ბევრ აქტიურ 

ვულკანს, როგორიცაა წყნარი ოკეანის ჩრდილო-დასავლეთში  ანდები და 

კასკადოვანი ქედი. ამოფრქვევითი აქტივობა  ნათლად არის დაკავშირებული 

სუბდუქციასთან, მაგრამ მეცნიერები აქტიურად განიხილავენ მაგმას შესაძლო 

წყაროებს: არის მაგმა წარმოქმნილი   ოკეანის ჩაძირული ფირფიტის ნაწილობრივი 

დნობის შედეგად, თუ ზედ გაწოლილი კონტინენტური ლითოსფეროს  მიერ, თუ 

ორივეს მიერ? 

 
ოკეანურ-ოკეანური კონვერგენცია 

 

ისევე როგორც ოკეანურ-კონტინენტური კონვერგენციისას, ორი ოკეანის 

ფირფიტების კონვერგენციისას, ერთი ჩვეულებრივ მეორეს ქვეშ იძირება, და ამ 

პროცესში ტრანშეა იქმნება. მარიანას ტრანშეები (მარიანას კუნძულების 



პარალელურად მდებარე), მაგალითად, აღნიშნავენ ადგილს, სადაც სწრაფად მოძრავი  

წყნარი ოკეანის ფირფიტა  კონვერგენციას ახდენს   ნელა მოძრავი ფილიპინების 

ფირფიტის საწინააღმდეგოდ. ჩელენჯერ დიპი, მარიანას ტრანშეის სამხრეთ ბოლოში 

დედამიწის შიგნით უფრო ღრმად (დაახლოებით 11,000 მეტრზე) იძირება, ვიდრე მთა 

ევერესტი, მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთა, აზიდულია ზღვის დონიდან 

(დაახლოებით 8.854 მ). სუბდუქციის პროცესები ოკეანურ-ოკეანური ფირფიტების 

კონვერგენციაში ასევე ვულკანის ფორმირებით სრულდება. 

 

მილიონობით წლის შემდეგ, ამოფრქვეული ლავა  და 

ვულკანური ნარჩენები ოკეანის ფსკეზე გროვდება, სანამ წყალქვეშა ვულკანი ზღვის 

დონიდან მაღლა აიწევს  და კუნძულოვან ვულკანს შექმნის. ასეთი ვულკანები, 

როგორც წესი,  ჯაჭვურადაა გადაჭიმული და მათ კუნძულის რკალებს უწოდებენ . 

როგორც სახელი მიგვითითებს, ვულკანური კუნძულის რკალები, რომელიც 

ტრანშეების ახლოს მათ პარალელურადაა განლაგებული, ჩვეულებრივ მრუდის 

ფორმისაა.  ტრანშეები გასაღებია იმის  გაგებისთვის, თუ როგორ შეიქმნა 

კუნძულოვანი რკალი, როგორიცაა მარიანას კუნძულები და რატომ განიცდის ეს 

ადგილი  მრავალ ძლიერ მიწისძვრას. მაგმა, რომელიც   კუნძულის რკალს ქმნის,  

წარმოშობილია დაღმავალი ფირფიტის ნაწილობრივი დნობით  ან / და ოკეანური 

ლითოსფეროს მიერ.  დაღმავალი ფირფიტა ასევე უზრუნველყოფს წნეხის წყაროს, 

როცა ორი ფირფიტა ურთიერთქმედებს, რასაც ხშირი და ზომიერი მიწისძვრებიდან  

ძლიერ მიწისძვრამდე მივყავართ.  

 

კონტინენტურ-კონტინენტური კონვერგენცია  



ჰიმალაის მთის გრეხილი მკვეთრად გვიჩვენებს ფილების ტექტონიკის ერთ-ერთ 

ყველაზე თვალსაჩინო და სანახაობრივ შედეგს.  როდესაც ორი კონტინენტი 

ერთმანეთს ხვდება, არცერთი არ იძირება, რადგან კონტინენტური ქანები შედარებით 

მსუბუქია და, როგორც ორი აისბერგი შეჯახებისას, წინააღმდეგობას უწევს დაღმავალ 

მოძრაობას. ამის ნაცვლად, ქერქი მიდრეკილია მოღუნვისკენ და მაღლა და გვერდით  

ბიძგით მოძრაობისკენ. ინდოეთის აზიათან შეჯახებამ 50 მილიონი წლის წინ 

განაპირობა შეჯახების ზონაში ინდოეთის და ევრაზიის ფირფიტების   ჩამონგრევა. 

შეჯახების შემდეგ, მილიონობით წლის განმავლობაში  ამ ორი ფირფიტის ნელმა და 

უწყვეტმა კონვერგენციამ  ჰიმალაი და ტიბეტის პლატო მათ დღევანდელი 

სიმაღლეებზე აზიდა.  ამ ზრდის უმეტესი წილი    ბოლო 10 მილიონი წლის 

განმავლობაში მოხდა. ჰიმალაის მთები, რომელიც  ზღვის დონიდან 8.854 მეტრის 

სიმაღლეზეა, მსოფლიოში უმაღლეს კონტინენტურ მთებს წარმოადგენს. უფრო 

მეტიც, მეზობელი ტიბეტის პლატო, საშუალოდ ზღვის დონიდან დაახლოებით 4600 

მეტრი  სიმაღლის, უფრო მაღალია, ვიდრე ყველა სხვა მწვერვალი  ალპებში გარდა 

მონტ ბლანკისა და მონტე როზასი, და ასევე შეერთებული შტატების თითქმის ყველა 

მთის მწვერვალს ჯაბნის. 

 



ზემოთ:  ინდოეთის და ევრაზიის ფირფიტების  

შეჯახებამ  მაღლა  აზიდა ჰიმალაის მთები და ტიბეტის პლატო. ქვემოთ: ნახატი ჯვარედინი სექციები 

გვიჩვენებს  ამ ორი ფირფიტის შეხვედრას მათ შეჯახებამდე და მის შემდეგ. მინიშნების 

წერტილები(პატარა კვადრატები) გვიჩვენებს  ამ მთის ფორმირების პროცესში მაღლა აწევის 

წარმოსახვით წერტილს  დედამიწის ქერქში.  

   

 

 

ტრანსფორმაციის საზღვრები 



ორ ფირფიტას, რომელიც  ერთმანეთის ჰორიზონტალურად დასრიალებს,  შორის 

ზონას  ტრანსფორმაციის  ბზარის  საზღვარი  ან უბრალოდ  ტრანსფორმაციის 

საზღვარი ეწოდება.  ტრანსფორმაციის  ბზარის  ცნება კანადელი გეოფიზიკოსის 

ტუზო ვილსონის მიერ არის შემოთავაზებული, მისი აზრით, ეს დიდი ბზარები ან 

ნაპრალის  ზონები აკავშირებს ორ გაფართოებად   ცენტრს( დივერგენციული 

ფირფიტების საზღვრებს), ან ნაკლებად ხშირად, ტრანშეებს (კონვერგენციული 

ფირფიტების საზღვრებს). ტრანსფორმირების ბზარების უმრავლესობა  ოკეანის 

ფსკერზე გვხვდება. ისინი ხშირად აქტიურ გაფართოებად ქედებს გადადგამენ,  

წარმოქმნიან ზიგზაგისებურ ფილების  კიდეებს და ზოგადად  ზედაპირული 

მიწისძვრებით გამოვლინდებიან. თუმცა, რამოდენიმე ხმელეთზეც ხდება, 

მაგალითად, სან ანდრეასის ნაპრალის ზონაში კალიფორნიაში. ეს ტრანსფორმაციის 

ნაპრალი  აკავშირებს აღმოსავლეთ წყნარი ოკეანის აღმართს, დივერგენციული 

საზღვარი სამხრეთით, სამხრეთ გორდასთან - ხუან დე ფუკა-ექსპლორერის ქედი,  

კიდევ ერთი დივერგენციული საზღვარი ჩრდილოეთით.   

 

 ბლანკოს, მენდოჩინოს და მოლოკაის ნაპრალის ზონები 
რამოდენიმეა იმ ნაპრალის ზონებიდან, რომელიც  ოკეანის ფსკერს სერავენ  და ქედებს  
გადადგამენ(იხილეთ  ტექსტი). სან ანდრეასი  ტრანსფორმირების ბზარების იმ მცირე რაოდენობას 
მიეკუთვნება, რომელიც  ხმელეთზე ჩანს. 



 

 სან ანდრეასის ბზარის ზონა, რომელიც დაახლოებით 1300 კმ სიგრძის და 

ადგილებში ათეული კილომეტრის სიგანისაა, კალიფორნიის სიგრძის ორ მესამედს 

ჭრის. პარალელურად იგი, წყნარი ოკეანის ფილა ჰორიზონტალურად ჩრდილოეთ 

ამერიკის ფილას 10 მილიონი წლის განმავლობაში ჭრიდა, საშუალოდ, დაახლოებით 

5 სმ / წელიწადში სიჩქარით. მიწა დასავლეთ მხარეს ბზარის ზონაში (წყნარი ოკეანის 

ფილაზე) მოძრაობს  ჩრდილოდასავლეთის მიმართულებით  იმ მიწისკენ, რომელიც 

აღმოსავლეთ მხარეს ბზარის  ზონაში მდებარეობს (ჩრდილოეთ ამერიკის ფილაზე).  

ოკეანის ნაპრალის ზონები ოკეანის ფსკერის ხეობებია, რომლებიც 

ჰორიზონტალურად გადადგამენ  გაფართოებად ქედებს; ზოგიერთი ამ ზონებიდან 

ასობით ათასობით კილომეტრისა და  8 კმ სიღრმისა. ამ დიდი რიფების მაგალითები 

მოიცავს კლარიონს, მოლოკაის და პიონერის ნაპრალის   ზონებს 

ჩრდილოაღმოსავლეთ წყნარ ოკეანეში  კალიფორნიის და მექსიკის სანაპიროსთან. ეს 

ზონები, ამჟამად უმოქმედო, მაგრამ  მაგნიტური ზოლების ნიმუშების ოფსეტები,  

უზრუნველყოფს  მათი ადრეული ტრანსფრომირება-გაბზარვის აქტივობის 

მტკიცებულებას.  

  

 ფილების სასაზღვრო ზონები  

ყველა ფილის   საზღვრები არ არის ისეთი  როგორც მარტივი, როგორც ძირითადი  

ზემოთ განხილული ტიპის საზღვრები. ზოგიერთ რეგიონში, საზღვრები კარგად არ 

არის ჩამოყალიბებული, რადგანაც იქ ფილების მოძრაობის დეფორმაცია ხდება და  

ვრცელდება ფართო სარტყელზე (ე.წ. ფილების სასაზღვრო ზონაში). ერთ-ერთი 

ასეთი ზონა აღნიშნავს ხმელთაშუა-ალპურ რეგიონს  ევრაზიის და აფრიკის 



ფირფიტებს შორის, რომლის ფარგლებში რამდენიმე ფირფიტის უფრო მცირე 

ფრაგმენტები (მიკროფორფიტები) იქნა შემჩნეული. იმის გამო, რომ ფირფიტის 

სასაზღვრო ზონები მოიცავს არანაკლებ ორი დიდ ფირფიტას და ერთ ან მეტ 

ფირფიტას, რომელიც მათ შორისაა მოყოლილი, მათ როგორც წესი, რთული 

გეოლოგიური სტრუქტურები და მიწისძვრის ნიმუშები გააჩნიათ. 

 

 

ფილების ტექტონიკა და ადამიანი 

გეოლოგიური დროს მანძილზე, ფილების მოძრაობებმა  სხვა გეოლოგიურ 

პროცესებთან ერთობლიობაში, როგორიცაა ყინულოვანი და დინების 

ეროზია,ბუნების ზოგიერთი ულამაზესი პეიზაჟი შექმნა. ჰიმალაი, შვეიცარიის 

ალპები და ანდები    ამ მხრივ განსაკუთრებული მაგალითებია. მიუხედავად ამისა,   

ფილების ტექტონიკასთან დაკავშირებულმა მიწისძვრებმა საშინელი 

კატასტროფებიც გამოიწვია - როგორიცაა  7.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა, რომელიც  

ჩინეთის პროვინცია ჰებეიში 1976 წელს მოხდა და 800,000 ადამიანი იმსხვერპლა.  

 

ვულკანური ამოფრქვევა 

ისევე როგორც როგორც მიწისძვრა, ვულკანის აქტივობა დაკავშირებულია ფილების  

ტექტონიკურ პროცესებთან. მსოფლიოს  ზღვისზედა აქტიური ვულკანების 

უმეტესობა  კონვერგენტული ფილების საზღვების  ახლოსაა განთავსებული, სადაც 

სუბდუქცია ხდება,  განსაკუთრებით წყნარი ოკეანის აუზში. თუმცა, ბევრად უფრო 

მეტი ვულკანიზმი, რომელიც დედმიწაზე ამოფრქვეული ლავას დაახლოებით სამ 

მეოთხედს წარმოქმნის,   ოკეანის ქვეშ უხილავად ხდება, ძირითადად ოკეანის 

გაფართოების ცენტრების გასწვრივ, როგორიცაა შუა ატლანტიკური ქედი და 

აღმოსავლეთ წყნარი ოკეანის აღმართი.  

სუბდუქციის ზონის ვულკანებს, როგორებიცაა, მთა წმ. ჰელენსი  (ვაშინგტონის 

შტატი) და მთა პინატუბო (ლუზონი, ფილიპინები), შედგენილი კონუსები ეწოდება 



და, როგორც წესი, ისინი აფეთქების  ძალით ამოიფრქვევიან, რადგანაც  მაგმა ძალიან 

მაგარია იმისთვის, რომ ვულკანური აირები ადვილად გამოუშვას გარეთ. 

განუზომელი შინაგანი წნეხის გამო მთა, რომელშიც მომწყვდეული გაზები 

ფართოვდება  და მაღლა იწევს, უცაბედად  ძლიერი ამოიფრქვევით 

გამოთავისუფლდება. ამ პროცესს შევადარებდით გაზიანი სასმელის ბოთლს, თუ მის  

გახსნილ თავს თითს დავაფარებთ და მაგრად შევანჯღრევთ, ვიცით რა მოხდება 

თითის უცებ მოშორებით. რყევა გაზს სითხეს აცილებს  და ბუშტებს წარმოქმნის 

ზრდის რა შინაგან წნევას. თითის უცებ მოშორება კი აფეთქების ძალით და 

სისწრაფით გაზის და სითხის ამოხეთქვას იწვევს.  

1991 წელს ფილიპინების ფილის დასავლეთ კიდეზე  ორმა ვულკანმა  დიდი 

ამოფრქვევა გამოიწვია. 15 ივნისს მთა პინატუბომ ჰაერში 40 კილომეტრის ფერფლი 

ამოანთხია და ფერფლის უზარმაზარი ნაკადი (პიროკლასტიკური ნაკადი)  და 

ღვარცოფი წარმოშვა, ამ ყოველივემ ვულკანის ირგვლივ დიდი არეალი დაანგრია. ეს  

ვულკანური ამოფრქვევა ერთერთი ყველაზე  დიდია ამ საუკუნეში, პინატუბო 

მანილადან 90 კილომეტრშია  და მას ამოფრქვევამდე 600 წლის მანძილზე „ეძინა“. 

1991 წელს იაპონიაში უნზენის ვულკანმა, რომელიც კიუშუს კუნძულზე  ნაგასაკიდან 

აღმოსავლეთით 40 კმ-შია განთავსებული,  200 წლიანი ძილის შემდეგ გაიღვიძა და  

თავის მწვერვალზე ახალი ლავას გუმბათი წარმოშვა. ივნისიდან მოყოლებული  ამ 

აქტიური გუმბათის გამეორებითმა ჩავადნებმა დამანგრეველი ფერფლის ნაკადი 

წარმოშვა, რამაც  ფერდობები ქვემოთ საათში 200 კლ-ის სიჩქარით წალეკა. უნზენი 

არის იაპონიაში 75  აქტიური ვულკანიდან ერთერთი; 1792 წელს მისმა ამოფრქვევამ 

1500 ადამიანი იმსხვერპლა, ეს იყო ყველაზე საშინელი ვულკანური ამოფრქვევა 

ქვეყნის ისტორიაში.  



მაშინ როცა უნზენის ამოფრქვევების ეფექტი ლოკალური 

იყო, 1991 წლის პინატუბოს ივნისის ამოფრქვევის ეფექტი გლობალური გახლდათ. 

მსოფლიოში საშუალო ტემპერატურაზე უფრო გრილმა  ტემპერატურამ და  

ულამაზესმა მზის ჩასვლამ და მზის ამოსვლამ ხელი შეუწყო  ამ ამოფრქვევას, 

რომელმაც სტრატოსფეროში ფერფლი და გაზები  გამოგზავნა, შექმნა რა ვულკანური 

ღრუბელი, რომელიც   მსოფლიოში დრიფტინგს ახდენს.  გოგირდის დიოქსიდი (SO2) 

ამ ღრუბელში, რომელიც დაახლოებით 22 მილიონი ტონაა,  წყლთან ერთად ქმნის   

გოგირდის მჟავას წვეთებს, ამით კი ბლოკავს მზის სინათლეს და იგი დედამიწაზე  

ვერ აღწევს,  ასევე     ზოგიერთ რეგიონში 0.5 ° C-მდე ტემპერატურას აგრილებს. მთა 

პინატუბოს  ზომის ამოფრქვევას  შეუძლია რამოდენიმე წლის განმავლობაში 

ამინდზე გავლენა მოახდინოს. მსგავსი ფენომენი მოხდა 1815 წლის აპრილში, როცა 

ინდონეზიაში ტამბორას ვულკანი კატაკლიზმურად ამოიფრქვა. ეს  მსოფლიოში 

აღნუსხული ყველაზე უფრო მძლავრი ამოფრქვევაა. ტამბორას ვულკანურმა 

ღრუბელმა  გლობალური ტემპერატურა 3 ° C -ით შეამცირა. ამოფრქვევიდან ერთი 

წლის  შემდეგაც,  ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს უმეტესი ნაწილი    უფრო მკვეთრად 

ცივ ტემპერატურას განიცდიდა  ზაფხულის თვეებშიც კი. ევროპისა  და ჩრდილოეთ 

ამერიკის ნაწილში, 1816 წელი ცნობილია, როგორც  "წელი ზაფხულის გარეშე." 

გარდა კლიმატზე შესაძლო გავლენისა, ამოფრქვევებიდან  მიღებული ვულკანური 

ღრუბლები ასევე საფრთხეს უქმნის ავიაციის უსაფრთხოებას. უკანასკნელი ორი 

ათეული წლის განმავლობაში, 60-ზე მეტი თვითმფრინავი, ძირითადად 

კომერციული რეაქტიული თვითმფრინავები, დაზიანდა ფრენის დროს  ვულკანური 

ფერფლთან შეჯახებისას. ზოგიერთი ასეთი შეტაკების შედეგად ყველა ძრავამ ძალა 

დაკარგა, და სასწრაფო დაშვება დასჭირდა. საბედნიეროდ, დღემდე არცერთი ავარია 

არ მომხდარა  თვითმფრინავის  ვულკანურ ფერფლში შევარდნის გამო. 



 

დიაგრამა გვიჩვენებს ატმოსფეროს ორ ქვედა ფენას: 

ტროპოსფეროს და სტრატოსფეროს. ტროპოპაუზა - საზღვარი  ამ ორ ფენას შორის- მერყეობს ზღვის 

დონიდან 8-დან 18 კმ-მდე (ტეხილი თეთრი ხაზები), დამოკიდებულია დედამიწის განედისა და 

წელიწადის დროზე. ევერესტის მწვერვალი (ჩანართი ფოტო ) და სიმაღლეები, რომლებზეც 

კომერციული რეაქტიული თვითმფრინავები დაფრინავენ (ფოტოგრაფი დ. ჰოუველი, USGS.)  

 

პიროკლასტური ნაკადები, რომელთაც  ასევე nuées ardentes უწოდებენ 

(„ცეცხლმოდებული ღრუბლები“ ფრანგულად) სწრაფად მოძრავი, ზვავისმაგვარი  

მიწას მიკრული გავარვარებული  ვულკანური ნანგრევების, ფერფლისა და გაზების 

ნაზავია, რომელსაც საათში 150 კმ-ზე მეტი სისწრაფით შეუძლიათ მოძრაობა. 

პიროკლასტიკურმა ნაკადებმა  კარიბის კუნძულებზე მარტინიკის კუნძულზე მთა 

პელეს ამოფრქვევისას  1902 წელს დაახლოებით 30000 ადამიანი შეიწირეს. 1982 წლის 

მარტსა და აპრილში სამხრთეთაღმოსალეთ მექსიკაში, ჩიაპას შტატში ელ ჩიჩონის 

ვულკანის სამმა ფეთქებადმა ამოფრქვევამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე საშინელი 

ვულკანური კატასტროფა გამოიწვია. ვულკანიდან 8 კმ-ის ფარგლებში 

პიროკლასტიკურამ  ნაკადებმა  ყველა სოფელი გაანადგურა,  და 2000-ზე მეტი 

ადმიანის სიცოცხლე შეიწირა.  

ღვარცოფი (რომელსაც ასევე ნამსხვრევების ნაკადს ან ლაჰარს უწოდებენ, ლაჰარი 

ინდონეზური ტერმინია და ვულკანურ ღვარცოფს ნიშნავს)  ვულკანური 

ნამსხვრევების და წყლის ნაზავია. წყალი, როგორც წესი,  ორი წყაროდან მოდის: 

წვიმისგან ან ცხელი ვულკანური ნამსხვრევების მიერ   თოვლისა და ყინულის 

დნობისგან. იმისდამიხედვით, თუ რა პროპორციაა  წყალსა და ვულკანურ მასალას 

შორის, ღვარცოფი მერყეობს სუპისმაგვარი  წყალდიდობიდან  სველი ცემენტის 



კონსისტენციის  ნაკადამდე. ღვარცოფი წალეკავს სტრატოვულკანის ციცაბო 

კალთებს, მას ისეთი ძალა აქვს, რომ გზად ყველაფრის განადგურება შეუძლია.  

სამხრეთ ამერიკაში კოლუმბიაში ნევადო დელ რუიზის ვულკანის ამოფრქვევიდან 

მიღებულმა ცხელმა ფერფლმა და პიროკლასტიკურმა ნაკადმა  ანდის მწვერვალზე 

5390 მეტრის სიმაღლეზე   ყინული და თოვლი გაადნო. მიღებულმა ღვარცოფმა კი  

სრულად ჩამარხა  ქალაქი არმერო  და 25000 ადამიანი შეიწირა.  

ჰავაის და სხვა შუაფირფიტული  ვულკანების ამოფრქვევები დიდად 

განსხვავდებიან  სტრატოვულკანის კონუსებისგან. მაუნა ლოა და კილაუეა კუნძულ 

ჰავაიზე ცნობილია, როგორც  ფარისებრი ვულკანები, რადგან ისინი  ფართო, 

მომრგვალებული ფორმის უძველესი მეომრის ფარს ჰგავს. ფარისებრი ვულკანები 

ფეთქებით არ ამოიფრქვევიან, ისინი ძირითადად დიდი მოცულობის თხევად ლავას 

ამოაფრქვევენ. ჰავაის ტიპის ამოფრქვევა იშვიათად არის სიცოცხლისთვის საშიში, 

რადგან ლავა წინ ნელა  მიიწევს  და ეს კი ადამინთა უსაფრთხოდ ევაკუაციის 

საშუალებას იძლევა, მაგრამ  ლავას დიდ ნაკადებს შეუძლია  მნიშვნელოვანი  

ეკონომიკური ზარალი გამოიწვიოს ქონებისა და სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების განადგურებით. მაგ.,  ლავამ კილაუეას  ჯერ კიდევ მიმდინარე 

ამოფრქვევამ, რომელიც 1983 წლის იანვარში დაიწყო დაანგრია 200 შენობა-ნაგებობა,  

ჩამარხა გზატკეცილები, და  დააღვია  ადგილობრივი მაცხოვრებლების  

ყოველდღიური ცხოვრება. რადგანაც ჰავაის ვულკანები ხშირად ამოიფრქვევა და 

ადამიანებს მცირე საფრთხეს უქმნის, ისინი უზრუნველყოფს იდეალურ ბუნებრივ 

ლაბორატორიას  ვულკანური მოვლენების ახლო მანძილზე უსაფრთხოდ 

შესწავლისთვის.  

USGS-ის ჰავაის ვულკანური ობსერვატორია, ლიკაუეას ზღურბლზე  მდებარე 

მსოფლიოში პირველ თანამედროვე ვულკანურ ობსერვატორიებს  შორისაა, ის ამ 

საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა.  



სხვა ვულკანები, როგორიცაა ჰეკლა ვულკანი ფეთქებით ამოიფრქვევა. (1104 წელს 

ჰეკლას კატასტროფული ამოფრქვევის შემდეგ, ფიქრობნენ, რომ ქრისტიანული 

სამყარო იქნებოდა „მთა ჯოჯიხეთისკენ“). მასიური, თუმცა ძირითადად 

არაფეთქებადი ამოფრქვევა  ლაკაგიგარში (ლაკი) , ისლანდია, 1783 წელს მსოფლიოში 

ერთერთი ყველაზე უარესი ვულკანური კატასტროფით დასრულდა. დაახლოებით 

9,000 ადამიანი - იმ დროსთის ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 20% - შიმშილით 

გარდაიცვალა ამოფრქვევის შემდეგ, რადგან მათი პირუტყვი დაიღუპა ამ რვა თვის  

განმავლობაში გამოფრქვეული  ფტორის მდიდარი  აირებით დაბინძურებული 

ბალახის ძოვის შედეგად. 

ცუნამი 

სუბდუქციის ზონის გასწვრივ უდიდესი მიწისძვრები განსაკუთრებით საშიშია, 

რადგან მათ  შეუძლიათ ცუნამის პროვოცირება გამოიწვიონ ( ცუნამი იაპონური 

სიტყვაა  და „ნავსაყუდელის ტალღას“ ნიშნავს)  და სანაპიროზე მცხოვრებთათვის და 

წყნარი ოკეანის წერტილოვანი კუნძულებისთვის პოტენციურ საფრთხეს 

წარმოადგენენ. ცუნამის ხშირად შეცდომით  „მოქცევის ტალღას“ უწოდებენ , თუმცა 

მათ სინამდვილეში  მოქცევის ქმედებასთან არანაირი შეხება არ აქვთ. უფრო სწორად 

რომ ვთქვათ,  ცუნამი სეისმური ზღვის ტალღებია, რომელთაც მიწისძვრა, წყალქვეშა 

მეწყერი და ნაკლებად ხშირად, კუნძულოვანი ვულკანების ამოფრქვევები იწვევს. 

დიდი მიწისძვრის დროს  ზღვის ფსკერი შესაძლოა რამოდენიმე მეტრით 

გადაადგილდეს  და უცაბედად მოქმედებაში ჩართოს წყლის უდიდესი მასა.  ამ, 

საათში 800 კმ/სთ-მდე სიჩქარის მქონე, ტრანსოკეანური ტალღების ენერგიას და 

იმპულსებს შეუძლიათ ისინი თავისი ადგილსამყოფელიდან  ათასობით 

კილომეტრზე გადაიტანონ, სანამ შორეულ  კუნძულებს ან სანაპირო ზოლებს 

მოახეთქებდნენ.  



 

გიგანტური ტალღა შთანთქავს  ნავმისადგომს  ჰილოში, ჰავაი, 1946 წლის ცუნამის დროს, ამ დროს 159 

ადამიანი დაიღუპა. ისრით ნაჩვენებია ადამიანი, რომელიც  რამოდენიმე წამის შემდეგ  ტალღამ 

გაიტაცა.  ( რეტუშირებული ფოტო მოწოდებულია NOAA/EDIS-ის მიერ). 

თუ ადამიანი ღია ოკეანეში გემზეა ცუნამის ტალღის ჩავლა მისთვის უბრალოდ 

ასწევს წყლის ზედაპირს. თუმცა, როცა ტალღა სანაპირო ზოლთან არაღრმა  წყლებს 

მიაღწევს და „ფსკერს შეეხება“, ცუნამის ტალღა სიმაღლეში იზრდება  და წყლის 

უზარმაზარ კლდედ აღიმართება.  როცა ცუნამი სანაპიროს აღწევს, წყალი  

სანაპიროსთან როგორც წესი რამოდენიმე წუთით უკან იხევს. 1883 წლის კრაკატაუს 

ვულკანის ამოფრქვევა, რომელიც ინდონეზიაში სუმატრსა და ჯავას კუნძულებს 

შორის  სუნდას სრუტეშია  განთავსებული, ამოფრქვევით გამოწვეული ცუნამის 

ბრწყინვალე მაგალითს წარმოადგენს. ცუნამის სერიამ გაანადგურა 165 სანაპირო 

სოფელი ჯავასა და სუმატრაში და 36000 ადამიანი შეიწირა. უფრო დიდი  ცუნამებია 

აღნუსხული  მოქცევის გაზომვებით არაბეთის  ნახევარკუნძულის სამხრეთ 

სანაპიროზე  კრაკატაუდან 7000 კილომეტრში!   

1965 წელს შეიქმნა  ცუნამის საერთაშრისო საინფორმაციო 

ცენტრი.  ეს ცენტრი ცუნამის შესახებ გაფთხილებებს გასცემს  მიწისძვრაზე და  

ტალღის სიმაღლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც  სეისმური და მოქცევის 

გამზომვის  სადგურებიდანაა მოგროვილი წყნარი ოკეანის აუზსა და ჰავაიზე. 

ნაყოფიერი მიწები 



ნათელია ვულკანებს შეუძლიათ    დიდი ზიანი და განადგურება გამოიწვიონ, მაგრამ 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ ადამიანისთვის სარგებელიც მოაქვთ. ათასობით  

წლიდან მილიონობით წლის განმავლობაში, ვულკანური ქანების ფიზიკურმა 

რღვევამ და ქიმიური გამოფიტვამ დედამიწაზე ზოგ ადგილას  ყველაზე ნაყოფიერი 

ნიადაგი  წარმოშვა. ტროპიკულ წვიმიან რეგიონებში, როგორიცაა ჰავაის  კუნძულის 

ქარის მხარე (ჩრდილოაღმოსავლეთი ნაწილი), ნაყოფიერი ნიადაგის ფორმირება და  

წყლიანი მცენარეების ზრდა  ხდება  ამოფრქვევიდან რამდენიმე ასეული წლის 

განმავლობაში. ზოგიერთი ადრეული ცივილიზაცია (მაგალითად, ბერძნული, 

ეტრუსკული, და რომაული)  მდიდარ ხმელთაშუა-ეგეოსის რეგიონში და ნაყოფიერ 

ვულკანურ ნიადაგზე დასახლდა.  ინდონეზიის  საუკეთესო  ბრინჯის მოსაყვანი  

რეგიონები აქტიური ვულკანების  ახლოსაა. ანალოგიურად, ბევრ საუკეთესო 

სასოფლო-სამეურნეო რეგიონს  ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ 

ნაწილში  მთლიანად ან უმეტესწილად ვულკანური წარმოშობის ნაყოფიერი ნიადაგი 

გააჩნია. 

საბადოები 

მსოფლიოში მოპოვებული ლითონის მინერალების უმეტესობა, როგორიცაა,  

სპილენძი, ოქრო, ვერცხლი, ტყვია და თუთია ასოცირებულია  მაგმასთან, რომელიც  

ნაპოვნია  სუბდუქციური ზონების ზემოთ განლაგებული   ჩამქრალი ვულკანების 

ღრმად ძირში. აღმავალი ლავა  ყოველთვის ვერ აღწევს  ზედაპირს  რათა ამოიფრქვეს; 

ამოფრქვევის ნაცვლად ის შესაძლოა  ვულკანის ქვეშ ნელა გაგრილდეს და გამაგრდეს  

და  კრისტალური ქანების  ფართო ნაირსახება შექმნას ( ე.წ. პლუტონური და 

გრანიტის კლდეები).   ასეთი ღრმად ჩამჯდარი  გრანიტული ქანების, რომლებიც 

მოგვიანებით ეროზიას დაექვემდებარენ,   საუკეთესო მაგალითები წარმოჩენილია   

კალოფორნიაში  იოსემიტის ეროვნულ პარკში. საბადოები ჩვეულებრივ  

ფორმირდება მაგმას სხეულების ირგვლივ, რომელიც  ვულკანებს კვებავენ, რადგან   

აქ არის სითბოს მზა მარაგი, რომელიც  მადანის მატარებელ სითხეებს  

კონვექტიურად  ამოძრავებს  და აცირკულირებს. ლითონები, რომელიც თავიდან 

ამოსაცნობი რაოდენობით  არის გაბნეული მაგმაში ან მის  გარშემო მყარ ქანებში, 



კონცენტრირებული ხდება  ცხელი სითხეების  ცირკულაციით და შესაძლებელია 

მათი თავიდან აკუმულირება  ხელსაყრელი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში 

და  მდიდარი მინერალების ფენის შექმნა.  

აქტიური ვულკანური კრატერები  შუა ოკეანის გაფართოებადი ქედების გასწვრივ 

იდეალურ  გარემოს ქმნის   მინერალებით მდიდარი  სითხეების ცირკულაციისთვის  

და საბადოების ფორმირებისთვის.  380°C-ის  ცხელი წყალი  გეოთერმული 

წყაროებიდან გაფართოებადი ცენტრების გასწვრივ ამოიფრქვევა(წყალი ან დუღდება 

უზარმაზარი წნევის გამო).  წყალი  ცირკულაციის დროს  იმ ცხელ  ვულკანურ  

ქანებთან  კონტაქტისას ცხელდება, რომელიც მთაგრეხილს ქმნის. ღრმა  წყლების 

ცხელი/თბილი წყაროები ჭარბად  შეიცავენ რკინის, სპილენძის, თუთიის, ნიკელის 

და სხვა ლითონების შავი შეფერილობის  მადანს (სულფიდებს) და მათ „შავ 

მბოლავებს“ უწოდებენ.  იშვიათ შემთხვევაში   ასეთი მადანი მოგვიანებით  

უძველესი ოკეანური  ქერქის  ნარჩენებში გამოჩნდება, იმ ქერქისა, რომელიც  

გადაიხეხა   და კონტინეტური ქერქის  თავზე  წარსული  სუბდუქციური პროცესების 

დროს დარჩა. ტროოდოსის ქედი  კუნძულ კვიპროსზე  ასეთი უძველესი  ოკეანური 

ქერქის საუკეთესო მაგალითია.  კვიპროსი უძველეს  დროში სპილენძის  

მნიშვნელოვანი წყარო იყო, რომაელები სპილენძს „კვიპროსულ ლითონს“ უწოდებენ;  

სპილენძი ლათინური სიტყვისგან cyprium მოდის.  


