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YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ ƏKSOLUNAN VƏ SINAN DALĞA
MƏLUMATLARININ KOMPLEKS TƏHLİLİNİN BƏZİ NƏTİCƏLƏRİ BARƏDƏ
R.M. Məmmədov*, H.İ. Şəkərov**, S.R. Məmmədova*, L.C. Əbilhəsənova*
*
GGİ “Kəşfiyyatgeofizika” İB; **“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Açar sözlər: Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi, geoloji-geofiziki tədqiqatlar, geoloji kəsiliş,
seysmik kəşfiyyat, əksolunan və sinan dalğalar, məlumatlarin kompleks təhlili, neftlilik-qazlılıq
Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi Azərbaycanın iri tektonik vahidlərindən biri olmaqla yanaşı,
neftlilik-qazlılıq baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir (şəkil 1). Çökəkliyin ərazisində 70-ə
yaxın struktur qalxım aşkar edilmiş və burada Muradxanlı, Cəfərli, Naftalan, Qazanbulaq, Acıdərə,
Tərtər neft yataqları mövcuddur. Bu yataqlardan hazırda ilk üçü istismarda, digərləri isə
konservasiyadadır. Bununla yanaşı, Şirvanlı və Bərdə sahəsində qazıma zamanı Maykop lay dəstəsi
çöküntülərindən intensiv neft-qaz, Sarmat çöküntülərindən isə zəif qaz təzahürü qeydə alınmışdır.
Zərdab, Əmirarx, Şıxbağı və s. sahələrdə Orta Eosen, Maykop, Üst Təbaşir çöküntülərindən qazıma
zamanı neft axınları alınmışdır. Beyləqan sahəsində kəşfiyyat və struktur xəritəalma quyularında
Maykop lay dəstəsinin qumlu horizontlarından sənaye əhəmiyyətli neft və qaz axınları, 22 saylı
quyuda isə foraminiferli təbəqələr (sıx əhəngli qumdaşılar və əhəngdaşılar) sınanarkən hasilatı 18
m3/gün olan neft axını alınıb.
Ərazidə geoloji-geofiziki tədqiqat işlərinə XX əsrin ortalarından başlanılmışdır. İndiyə qədər
çökəkliyin ərazisində müxtəlif yönümlü geofiziki kəşfiyyat işləri yerinə yetirilmiş, onun geoloji
quruluşu və tektonikası öyrənilmişdir. Bu tədqiqatlar, süsusilə də seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində
əsas etibarı ilə Mezozoy çöküntülərinin yuyulma səthinə (“P” horizontuna) qədər dərinlik intervalı
öyrənilmişdir. XX əsrin ortalarından başlayaraq bir neçə il ərzində Yevlax-Ağcabədi çökəkliyini
müxtəlif istiqamətlərdə kəsən regional profillər işlənmişdir. Bu profillər üzrə tədqiqatlar sınan
dalğaların korrelyasiyası (SDKÜ) və “Dərinlik seysmik zondlama” (DSZ) üsulları ilə yerinə
yetirilmişdir. Sonralar bu məlumatlar ümumiləşdirilmiş, müxtəlif vaxt intervallarında qeyd olunan
dalğaların sürət xarakteristikasının dəyişməsinə görə sındırıcı sərhədlərin dərinliyi və stratiqrafik
mənsubiyyəti proqnozlaşdırılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, aparılmış tədqiqatlar, onlardan alınmış
nəticələr və ümumiləşdirmə işləri o dövrün texniki imkanları çərçivəsində yerinə yetirildiyindən
təxmini xarakter daşımışdır. 1970-ci illərdən bu günə qədər çökəkliyin ərazisində ən yeni texnika və
texnologiyaların tətbiqi ilə aparılmış seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində alınmış məlumatlar da qeyd
olunanları bir daha təsdiqləyir. Belə ki, SDKÜ və DSZ işləri nəticəsində ayrılmış d2çök və d0fun.
sərhədlərini ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu ilə aparılan tədqiqatlarda izləmək mümkün olmamışdır
[1]. Digər tərəfdən son illərdə yerinə yetirilmiş tədqiqatlar əsasında müxtəlif sahələrdə Təbaşirdaxili
çöküntülərə uyğun gələn sərhədləri izləmək mümkün olmuşdur [2]. Lakin bu sərhədlər də bütün sahə
boyu müntəzəm deyil, ayri-ayri hallarda izlənilmiş, bəzən isə onların təbiətinin birmənalı
qiymətləndirilməsi çətinlik yaratmışdır. Buna baxmayaraq, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində üst
qatlarla yanaşı, Mezozoy şöküntülərinin də perspektivliyi yüksək qiymətləndirilir [3, 4, 5]. Bu
səbəbdən də çökəkliyin dərinlik geoloji quruluşunun daha da dəqiqləşdirilməsi məqsədilə burada
əksolunan və sınan dalğa üsullarının birgə tətbiqi ilə seysmik kəşfiyyat işlərinin yerinə yetirilməsi
zərurəti yaranmışdır.
Sahənin geoloji quruluşunda Mezokaynozoy çöküntüləri iştirak edir. Yura çöküntüləri
müxtəlif vulkanogen süxurların - andezit, porfirit, bazalt, norit, dunitin və s. kvarsitlərlə
növbələşməsi, daha dərin intervallarda isə bazaltların üstünlük təşkil etdiyi andezit-bazalt seriyası ilə
təmsil olunmuşdur [ 6, 7, 8].
Alt Təbaşir çöküntüləri əsasən terrigen-gilli və vulkanogen litofasiyalardan təşkil
olunmuşdur. Açılmış qalınlığı Zərdab sahəsində 440 - 765 m arasında dəyişir.
Üst Təbaşir çöküntüləri əsasən iki litofasiya (vulkanogen və karbonatlı) ilə təmsil olunur.
Çökəkliyin şimal-şərq yamacında yerləşən Muradxanlı qalxımında Üst Təbaşir çöküntüləri əsasən
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vulkanik süxurlardan ibarət olsa da, tərkibində çökmə süxur təbəqələrinə də rast gəlinir. Maksimal
qalınlığı Muradxanlı sahəsində 1952 m təşkil edir.
Paleosen çöküntüləri gil, mergel, qumdaşı, alevrolitli-gilli əhəngdaşılar, gilli və karbonatlı
qumdaşıların növbələşməsindən ibarətdir. Qalınlığı 40 - 45 m-dən 200 m-ə qədər dəyişir, bəzi
strukturların tağ hissəsində isə kəsilişdə tamamilə iştirak etmir (Muradxanlı, Zərdab, Sor-sor, Carlı və
s.).
Eosen çöküntüləri alt, orta, üst şöbələri ilə təmsil olunur. Əsasən çökmə süxurlardan təşkil
olunub. Eosenin tam qalınlığı Şirinqum və Zərdab sahələrində uyğun olaraq 960 - 1140 və 365 - 483
m intervalında dəyişir, əsasən əhəngli gillər, argillit, əhəngdaşı, dolomit laycıqları, qumdaşılardan
təşkil olunmuşdur.
Maykop çöküntüləri kəsilişin aşağı hissələrində qum, qumdaşılardan, yuxarılara doğru isə
əsasən karbonatsız gillərdən ibarət olub, az qalınlıqlı qumdaşı, mergel və alevrolit təbəqələri ilə
növbələşir. Çökəkliyin CQ yamacının cənub-şərqində, Ağcabədi sahəsində Maykop çöküntülərinin
qalınlığı 860 m, şimal-qərb hissədə yerləşən sahələrdə isə 1835 m-ə çatır.
Orta Miosen çöküntüləri Muradxanlı, Zərdab, Əmirarx və s. sahələrdə açılıb. Konk-Karaqan
çöküntülərinin qalınlığı Zərdab və Muradxanlıda 150 - 170 m-ə yaxın, Qərbi Əmirarxda isə 185 - 230
m təşkil edir. Kəsiliş gilli-alevrolitli süxurların nazik qumdaşı, mergel və dolomit təbəqəcikləri ilə
növbələşməsi ilə təmsil olunub.
Üst Miosen (Sarmat) çöküntüləri gillərdən, qum və qumdaşı təbəqələrindən, qismən də
mergel və əhəngdaşılardan ibarətdir. Bu çöküntülərin qalınlığı sahə üzrə 270 - 600 m arasında
dəyişir. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin CQ yamacında Miosen çöküntülərinin ümumi qalınlığı KonkKaraqan və Çokrak çöküntülərinin pazlaşması hesabına kəskin azalır.
Alt Pliosen pis çeşidlənmiş gil və qumların növbələşməsindən ibarətdir, bölgədə məhdud
sahədə yayılıb. Onun maksimal qalınlığı 1 saylı Saatlı quyusunda 530 m olmuşdur; çökəkliyin CQ
yamacına doğru isə bu horizont pazlaşmışdır.
Üst Pliosen (Ağcagil) çöküntüləri alevritli qum aratəbəqəli sıx gillərin, bəzi hallarda isə
əhəngdaşıların və konqlomeratların növbələşməsindən ibarətdir; çökəkliyin ŞŞq yamacının cənubşərq hissəsində qalınlığı 540 m-ə çatır, yamacın şimal-qərb ərazilərində isə qalınlıq 200 - 600 m
arasında dəyişir.
IV Dövr çöküntülərinin alt hissəsi - Abşeron mərtəbəsi əsasən qravelit, kiçik qırıntılı
kontinental süxurlar da daxil olmaqla qum və qumdaşı aratəbəqəli gillərin, bəzi yerlərdə isə
alevritlərin növbələşməsindən ibarətdir. Qalınlığı 1700 m-ə qədərdir.
Kəsilişdə gillər üstünlük təşkil edirlər. Kəsilişin aşağı hissəsində əhəngli boz gillərin
alevrolitlərin, qumdaşlarının və əhəngdaşlarının nadir ara qatları ilə növbələşməsi qeydə alınıb.
Müasir dövr (Holosen) çöküntüləri Sor-sor və Carlıda 800 - 900 m, Saatlıda 860 m, Zərdab və
Əmirarxda 400 - 700 m, Muradxanlıda 300 - 650 m qalınlıqla açılmışdır. Bu dövrün çöküntüləri
əsasən qumlar, qumdaşları, gillər, çıqıllardan ibarətdir.
Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin dərinlik və səthi seysmogeoloji şəraiti də öz mürəkkəbliyi ilə
səciyyələnir. Bütün bunları nəzərə alaraq, seysmik işlər yerinə yetirilərkən müşahidə sistemi elə
seçilmişdir ki, müxtəlif vaxt intervallarında əksolunan və sınan dalğaları qeyd etmək mümkün
olmuşdur.
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Şəkil 1. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin tektonik sxemi

Belə ki, eyni profildə müşahidələr seysmik kəşfiyyatın iki üsulu ilə aparılmışdır: ümumi
dərinlik nöqtəsi üsulu (ÜDNÜ) və sınan dalğaların korrelyasiyası üsulu .
ÜDN üsulunda cinahlı müşahidə sistemi ilə aparılan tədqiqatlar zamanı dalğa mənbəyi kimi
titrədici qurğulardan, SDKÜ ilə yerinə yetirilən müşahidələrdə isə 50 m dərinlikdə qazılmış
quyularda 20 kq partlayıcı (trotil) maddədən istifadə olunmuş və hər iki halda müşahidə bazasının
uzunluğu 20000 m olmuşdur. Birinci halda cıxış məsafəsi 50 m, ikinci halda isə 8000 m təşkil
etmişdir.
SDKÜ ilə yerinə yetirilən müşahidələr əsasən “qarşılıqlı hodoqraf” üsulundan istifadə
olunmaqla aparılmışdır. Belə ki, profillər boyu müşahidə bazası 20000 metr (400 kanal) olmaqla
sağ və sol cinahdan işlənmiş, çıxış məsafəsi 8000 metr, dalğa mənbələri arasındakı məsafə isə 36000
metr olmaqla aparılmışdır. İşlənmiş profillər üzrə alınmış seysmoqramlarda müxtəlif vaxt
intervallarında qeyd olunmuş dalğaların korrelyasıyasını yaxşılaşdırmaq və sinfaz oxlarının
izlənməsinin dəqiqliyini təmin etmək məqsədilə müxtəlif emal prosedurları tətbiq olunmuşdur. İlk
növbədə seysmoqramlar çeşidlənmiş və redaktə olunmuşdur. Həqiqi amplitudların bərpası məqsədilə
gücləndirmə əmsalı, zolaqlı tezlik süzgəcləməsi tətbiq olunmuşdur. Bundan sonra partlayış və qəbul
şəraitinin dəyişməsinin nəzərə alınması məqsədi ilə, eyni zamanda relyefə və kiçik sürətlər zonasına
görə statik düzəlişlər tətbiq edilmişdir.
Bu əməliyyatlar yerinə yetirildikdən sonra seysmoqramlarda müxtəlif vaxt intervallarında
qeyd olunan dalğalar korrelyasiya olunmuş, onların hodoqrafları qurulmuş, təbiəti araşdırılmış,
tezliyi, fərzolunan və sərhəd sürətləri hesablanmışdır. Hodoqraflarda və korrelyasiya xətlərində
bucaq əmsallarının dəyişməsinə görə qeyd olunan dalğaların izlənmə zonaları və onların növbələşmə
intervalları müəyyənləşdirilmişdir. Sınan dalğaların sərhəd sürəti qarşılıqlı hodoqraflara görə
aşağıdakı düstur üzrə hesablanmışdır [9]:
Vsər=2X/ ;
 = t1-t2+T.
Burada:
t1 – dalğanın sağ cinahdan təhlil olunan piketə (kanala) gəlmə vaxtı;
t2 – dalğanın sol cinahdan təhlil olunan piketə (kanala) gəlmə vaxtı;
T – qarşılıqlı vaxt;
X – sərhəd sürəti hesablanan piketlər arasındakı məsafə;
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 - eyni piketdə qarşılıqlı hodoqraflar arasında vaxt fərqini xarakterizə edən kəmiyyətdir.
Seysmoqramlarda ilk gəlişdə qeyd olunan sınan dalğaların korrelyasiyası və qurulmuş
hodoqraflar əsasında sərhəd sürəti hesablandıqdan sonra, sındırıcı sərhədin dərinliyini aşağıdakı
düstur əsasında hesablamaq mümkün olmuşdur:
H=(T-X/Vs) / 2 {(1/V0)2-(1/Vs)2}1/2.
Burada:
H - sındırıcı sərhədin dərinliyi;
Vor - orta sürət;
Vsər - sərhəd sürəti;
X - dalğa mənbəyindən dərinlik hesablanan piketə qədər olan məsafə;
T - dalğanın dərinlik hesablanan piketə gəlmə vaxtı;
i - böhran bucağıdır.

Regional profillər üzrə sınan dalğa üsulu ilə alınmış məlumatların analizi nəticəsində 2 əsas
sındırıcı sərhəd tam izlənmişdir. Birinci sındırıcı sərhəd Məhsuldar Qat, ikinci sındırıcı sərhəd isə
Yura çöküntülərinə stratifikasiya olunmuşdur.
Alınmış seysmoqramlarda ilk gəlişdə iki dalğa cəbhəsi boyu sınan dalğalar izlənmişdir.
Birinci dalğa cəbhəsi 20000 m-lik müşahidə bazasında 3,5 – 8,4 saniyə intervalında 1 - 300-cü
piketlər (kanallar) arasında (15000 m) izlənilir. İkinci dalğa cəbhəsi 8,4 – 9,3 saniyə intervalında 290
- 390-cı piketlər (kanallar) arasında (təxminən 5000 m) izlənilir (şəkil 2, 3). Birinci dalğa cəbhəsi
boyu izlənilən dalğaların hodoqraflara görə hesablanan fərzolunan sürəti 3000 - 3100 m/san, ikinci
dalğa cəbhəsi boyu izlənilən dalğaların hodoqraflara görə hesablanan fərzolunan sürəti isə 5200 5500 m/san arasında dəyişir.
Birinci dalğa cəbhəsi boyu izlənən dalğalar üçün sərhəd sürəti 3000 m/san, orta sürət isə
təqribən 2400 m/san hesablanmış və sındırıcı sərhədin hipsometrik vəziyyəti təyin olunmuşdur. Bu
sərhədin dərinliyi profil boyu 1500 - 2000 m arasında dəyişir ki, bu da Pliosen çöküntülərinə uyğun
gəlir. Ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu ilə qeyd olunmuş əksolunan dalğalarla müqayisəli şəkildə təhlil
nəticəsində sınan dalğa üsulu ilə alınmış seysmoqramlarda birinci gəlişdə qeyd olunan dalğaların
d1çök sərhədinə uyğun gəlməsi müəyyənləşdirilmişdir. İkinci dalğa cəbhəsi boyu izlənən dalğalar üçün
sərhəd sürəti 5400 m/san, orta sürət isə təqribən 3100 m/san hesablanmış, sındırıcı sərhədin
hipsometrik vəziyyəti təyin olunmuşdur. Bu sərhədin dərinliyi profilin əvvəllərində 6000 m-ə yaxın,
ortalarına yaxın hissələrdə 10000 m, sonunda isə 7800 m-ə yaxın intervalda dəyişir ki, bu da Yura
çöküntülərində izlənilən d2çök sındırıcı sərhədinə uyğun gəlir.
Bununla yanaşı, seysmoqramlarda digər maraq doğuran amillər də müşahidə olunur. Belə ki,
ilk gələn sınan dalğalardan 0,7 – 0,8 san sonra profil boyu daha intensiv dalğaların qeyd olunduğu
müşahidə edilir. Dalğaların sürətlərinin və amplitud-tezlik xüsusiyyətlərinin təhlili həmin dalğaların
eninə dalğa olduğunu söyləməyə əsas verir. Bu dalğaların fərz olunan sürətləri ilk gəlişdə qeyd
olunan uzununa dalğaların sürətindən nüsbətən kiçikdir və 2600 m/san təşkil edir. Eninə və uzununa
dalğalar üçün sərhəd və orta sürətləri tapmaqla, mühitin elastiklik xüsusiyyətlərini xarakterizə edən
Yunq modulu, Puasson əmsalı kimi parametrləri təyin etmək, bununla da geoloji kəsilişin litofiziki
xüsusiyyətləri barədə mülahizə yürütmək mümkündür.
Eyni zamanda, seysmoqramlarda ilk gələn sınan dalğalardan 2,2 – 2,3 san sonra inamla
izlənən daha bir dalğa cəbhəsi müşahidə olunur. Bu dalğalar müşahidə bazası boyu 5,7 – 9,5 saniyə
intervalında izlənilir. Qurulmuş hodoqrafların forması və sürətlərin təhlili bu dalğaların əksolunan
dalğalar olmasını göstərir. Belə dalğalar üçün əksetdirici sərhədin dərinliyi 6000 - 10000 m arasında
dəyişir ki, bu da sınan dalğalara görə hesablanmış sındırıcı sərhədin dərinliyinə uyğun gəlir. Bütün
bunlar sözügedən dalğaların Yura çöküntülərinə uyğun gələn d2çök sındırıcı sərhədindən sonra əks
olunduğuna dəlalət edir.
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Şəkil 2. YAÇ-da partlayış üsulu ilə sol cinahdan alınmış seysmoqram
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Şəkil 3. YAÇ-da partlayış üsulu ilə sağ cinahdan alınmış seysmoqram
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Maraqlıdır ki, partlayış üsulu ilə alınmış bəzi seysmoqramlarda sınan dalğaları üç vaxt
intervalında izləmək mümkün olmuşdur (şəkil 4). Birinci dalğa cəbhəsi boyu sınan dalğalar 3,8 –
5,6 saniyə intervalında 400 - 310-cü piketlər arasında (4500 m) izlənilir. İkinci dalğa cəbhəsi
boyu sınan dalğalar 5,6 – 8,0 saniyə intervalında 310 - 80-ci piketlər arasında (11500 m) ,
üçüncü dalğa cəbhəsi boyu isə 8,0 – 8,4 san intervalında 80 - 1-ci piketlər arasında (4000 m)
izlənilir. Birinci dalğa cəbhəsi boyu izlənilən dalğaların hodoqraflara görə hesablanan
fərzolunan sürəti 2800 - 2900 m/san, ikinci dalğa cəbhəsi boyu izlənilən dalğaların hodoqraflara
görə hesablanan fərzolunan sürəti 4200 - 5000 m/san, üçüncü dalğa cəbhəsi boyu izlənilən
dalğaların hodoqraflara görə hesablanan fərzolunan sürəti isə 6000 - 7000 m/san arasında
dəyişir. Birinci və ikinci dalğa cəbhəsi boyu izlənilən dalğalara görə hesablanmış dərinliklərin
d1çök və d2çök sındırıcı sərhədlərinə uyğun gəlməsi müəyyənləşdirilmişdir. Üçüncü dalğa cəbhəsi
boyu sınan dalğalar 20000 metrlik müşahidə bazasında, nisbətən kiçik intervalda (4000 m)
izlənilir. Bununla belə, həmin dalğaların intensivliyi yüksəkdir və bir neçə faza ilə
xarakterizə olunur. Tezlik xüsusiyyətlərinin və digər parametrlərin təhlili həmin dalğaların daha
dərin qatlarda (Yura çöküntüləri daxilində) yerləşən horizontlardan sınaraq qeyd olunduğunu
söyləməyə əsas verir. Bu dalğalara görə hesablanmış sındırıcı sərhədin dərinliyi 12000 - 14000
m təşkil edir ki, bu da Yura çöküntülərinin aşağılarına uyğun gəlir.
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Şəkil 4. Partlayış üsulu ilə alınmış üç dalğa cəbhəsinin izləndiyi seysmoqram
Şəkil 5-də ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu (ÜDNÜ) və sınan dalğa üsulu (SDÜ) ilə alınmış
məlumatların birgə kompozisiyası verilmişdir. ÜDNÜ və daha dərində yatan layların izlənilməsi
üçün SDÜ ilə qeydə alınmış seysmik yazıların emalı ayrı-ayrılıqda aparılmışdır. ÜDN seysmik
məlumatlar seçilmiş qrafla emal edildikdən sonra son nəticə olaraq dinamik dərinlik kəsilişı
tərtib edilmişdir. Həmçinin, dərində yatan layların izlənilməsi üçün SDÜ ilə qeydə alınmış
seysmik yazıların emalı da paralel aparılmış və tətbiq olunmuş prosedurlardan (həndəsi
parametrlərin hesablanması və seysmik
yazılara
daxil
edilməsi, statik düzəlişlərin
hesablanması və seysmik trasların başlıqlarına daxil edilməsi, seysmik yazıların redaktə
edilməsi, süzgəclənməsi, seysmoqramlarda qeydə alınmış dalğaların korrelyasiyası,
hodoqrafların qurulması, fərzolunan, orta və sərhəd sürətlərinin hesablanması, sındırıcı
sərhədlərin dərinliklərinin hesablanması) sonra sındırıcı sərhəd dərinlik miqyasında
qurulmüşdur. Sonda ÜDNÜ və SDÜ ilə alınmış məlumatların birgə kompozisiyası tərtib
edilmişdir.
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Şəkil 5. ÜDNÜ və SDÜ ilə alınmış məlumatların birgə kompozisiyası
Şəkildən də göründüyü kimi, sınan və əksolunan dalğaların birgə kompozisiyası əsasında
alınmış dinamik dərinlik kəsilişlərini şərti olaraq dörd intervala bölmək mümkündür.
Birinci interval dinamik dərinlik kəsilişlərinin yuxarı hissəsini, yəni Antropogen - PliosenMiosen çöküntülərinə uyğun gələn horizontları əhatə edir. Bu intervalda seysmik materialların
keyfiyyəti və məlumatlılığı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Bütün profillər boyu bu interval
daxilində olan seysmik horizontların inamla izlənilməsi müşahidə olunur.
İkinci interval dinamik dərinlik kəsilişlərinin orta hissəsini əhatə edir; Paleogen və
Mezozoy çöküntüləri arasındakı interval bir qədər zəif dalğa sahəsi ilə səciyyələnir. Burada
seysmik dalğaların dinamikasının bir qədər zəifləməsi müşahidə olunsa da, horizontların inamla
izlənilməsi mümkün olmuşdur.
Üçüncü interval dinamik dərinlik kəsilişlərinin aşağı hissəsini, yəni Mezozoyun daxili
quruluşunu əks etdirən çöküntü kompleksini (Üst Təbaşir - Yura) əhatə edir. İntervalın üst
hissəsində seysmik dalğa sahəsi daha dinamik ifadəli olub, yaxşı izlənilir. Kəsilişin aşağılarına
doğru faydalı yazının zəifləməsi müşahidə olunsa da, seysmik horizontların izlənilməsi və
korrelyasiyası mümkündür.
Dördüncü interval dinamik dərinlik kəsilişlərində Yura çöküntüləri daxilində və ondan
aşağı intervallarda müşahidə olunan dalğaları xarakterizə edir. Bu interval daxilində seysmik
dalğaların korrelyasiyası və sinfaz oxlarının izlənilməsi çətinləşir, bəzi hallarda onların
müntəzəmliyi pozulur. Bununla belə, bu dalğaları da faydalı dalğalar kimi qəbul etmək
mumkündür.
11

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlar göstərir ki, tədqiqatlar zamanı əlverişli müşahidə
sistemi seçməklə, bir profildə müxtəlif sərhədlərə və dərinliklərə uyğun bir neçə növ (əksolunan,
sınan, uzununa, eninə) dalğaları ayrı-ayrı vaxt intervallarında qeyd etmək mümkündür. YAÇ-da
son illərdə ilk dəfə olaraq, sınan dalğaların korrelyasiyası üsulu tətbiq olunmuş, müşahidə
bazasının üzunluğu 30000 m-ə yaxın olmuşdur ki, bu da daha dərin qatlardan informasiya
almağa şərait yaratmışdır. Eyni zamanda ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu ilə aparılan tədqiqatlarda
da müşahidə bazasının uzunluğu kifayət qədər böyük (20000) götürülmüşdür. Həm əksolunan,
həm də sınan dalğa üsulu ilə tədqiqatlar zamanı müəyyən çətinliklərə (sıx yaşayış məntəqələri,
drenaj kanalları, əkin sahələri, axmazlar və s.) baxmayaraq, müşühidə bazasının uzunluğu, eləcə
də digər parametrlər profillər boyu sabit saxlanılmışdır. Bütün bunlar eyni profildə müxtəlif vaxt
intervallarında qeyd olunan əksolunan və sınan dalğaların birgə kompozisiyasına imkan
vermişdir. Qeyd olunan dalğaların kinematik və dinamik parametrlərinin müqayisəli şəkildə
kompleks təhlili əsasında geoloji kəsiliş mərtəbə-mərtəbə öyrənilmiş, onu təşkil edən çöküntü
kompleksinin yatım və toplanma şəraiti müəyyənləşdirilmişdir. Alınmış nəticələr bu qəbildən
olan tədqiqatların digər regionlarda da (daha sıx profillər şəbəkəsi seçməklə) tətbiqinin
zəruriliyini söyləməyə əsas verir.
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R.M. Mammadov, H.I. Shakarov, S.R. Mammadova, L.J. Abilhasanova
RESULTS OF INTEGRATED ANALYSIS OF REFLECTED AND REFRACTED
WAVES IN YEVLAKH-AGHJABADI DEPRESSION
ABSTRACT

In the article, the selected observation systems were proved to be favorable while applying
refracted and reflected wave method of seismic exploration on Regional profiles in YevlakhAghjabadi depression. The effectiveness of joint analysis of reflected and refracted wave data
recorded in longitudinal profiles was detected. Several wavefronts have been deteceted along the
profiles from the point of explosion that was located at a definite distance from the observation
base. As a result of analysis of registered waves it was possible for the first time to observe
regularly the horizone that coincide to d2sed refracted boundary inside the Mesozoic sediments.
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As a result of joint analysis of refracted and reflected wave data, the geological section was
studied layer by layer from the surface to d2sed refracted boundary. It is recommended to conduct
similar researches in other regions also.
Р.М. Мамедов, Х.И. Шакаров, С.Р. Мамедова, Л.Дж. Абилгасанова
О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
ОТРАЖЕННЫХ И ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН В ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОМ
ПРОГИБЕ
АННОТАЦИЯ
В данной статье показана целесообразность выбранной системы наблюдения при
применении методов
отраженных и преломленных волн сейсморазведки
на
региональных профилях, отработанных в Евлах-Агджабединском прогибе. Показана
эффективность совместного анализа данных преломлённых и отражённых волн,
регистрируемых на продольных профилях. На профилях, отработанных от пункта взрыва,
расположенного на определенном расстоянии от базы наблюдения, прослеживалось
несколько фронтов волн, регистрируемых вдоль этих профилей. B результате
комплексного анализа регистрируемых волн впервые стало возможным регулярно
прослеживать горизонт внутри мезозойских отложений, cответствующий преломляющей
границе d2ос. Ha основе совместной композиции отражённых и преломлённых волн
геологический разрез был изучен поэтажно, начиная с поверхности земли до
преломляющей границы d2ос. Рекомендовано провести аналогичные исследования и в
других регионах.
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CƏNUBİ VƏ ORTA XƏZƏR HÖVZƏLƏRİNDƏ LATERAL ARTAN
SEDİMENTASİYA CİSİMLƏRİNİN GENEZİSİNİN TƏDQİQİ
L.P. Məmmədova1, R.Y.Qəniyeva2, P.Z.Məmmədov2
1
SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
2
Bakı, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
GİRİŞ
Cənubi Xəzər və Orta Xəzər hövzələrində (CXH və OXH) regional seysmostratiqrafik
tədqiqatların nəticəsinin təhlili göstərir ki, bu hövzələrin təkamülünün müxtəlif mərhələlərində
konpensasiya olunmamış çökmə rejimi geniş yayılmışdır. Belə ki, OXH-nin cənub cinahında
və CXH-də çöküntülərin 50 %-i konpensasiya olunmamış dərinsulu hövzələrdə yığılmış lateral
artan cisimlərdən və onların yığımı klinoforma tipli çöküntü komplekslərindən ibarətdir (P.Z.
Məmmədov, 1991). Belə cisim və komplekslər dəniz səviyyəsinin kəskin aşağı düşdüyü
zamanlarda, paleoçayların, sualtı axınların və kanalların fəaliyyətlərinin artdığı, geniş şelf
zonalarının yuyulmaya məruz qaldığı məkanlarda toplanmışlar. Çay deltaları sahilyanı
zonalarda və şelflərdə, sualtı kanalların atılma konusları (fenlər) isə kontinental yamaclarda və
abissalda proqradasiya tipli sedimentasiya cisimlərini yaratmışlar. Belə cisimləri və
kompleksləri təşkil edən laylar maili siqmoidal və klinoforma konfiqurasiyalı lay sərhədləri ilə
səciyyələnirlər (şəkil 1). Layların qalınlığı sinxron şaquli tektonik hərəkətləri səciyyələndirmir.
Bu səbəbdən də konpensasiya olunmamış hövzələrdə “qalınlıqların analizi”, “gizli qalınlıqların
bərpası” üsulları və həm də digər üsullar, məsələn sərhədlərin ekstropolyasiya və interpolyasiya
üsulları paleotektonik bərpa üçün istifadə oluna bilməz. Regional profillərin seysmostratiqrafik
tədqiqi göstərir ki, hövzənin demək olar ki, bütün mərhələlərində qeyri-kompensasiya rejimi
üstünlük təşkil etmişdir.
Son 2-3 onilliklərdə geodinamik, tektonik və seysmostratiqrafik tədqiqatlar nəticəsində
Cənubi Xəzər çökəkliyinin (CXÇ) Mezotetisin şimal aktiv cinahında Orta Yurada açılmış və
okeanik qabıq üzərində inkişaf etmiş kənar (qövsarxası) dənizin (Qafqaz-Xəzər-Kopetdaq kənar
dənizinin) relikti olduğu sübut olunmuşdur. Orta Xəzərdə Mezozoy və Paleogendə bu dənizin
kontinental ətrafındakı şelf və yamaclarda platforma örtüyünün, Neogendə isə epikontinental ön hövzələrin (o cümlədən, Şimali Abşeron çökəkliyinin) təşəkkül tapması
müəyyənləşdirilmişdir (Зоненшайн и др., 1990; “Darius” beynəlxalq elmi layihə, 2015;
П.З.Мамедов, 2006, 2010 ).
Cənubi və Orta Xəzərdə ümumi dərinlik nöqtəsi (ÜDN) üsulu ilə alınmış 16 - 20
saniyəlik ifrat dərin seysmometriya (İD-ÜDN) məlumatlarının interpretasiyası nəticələrinə görə
CXH-nin konsolidə olunmuş qabığının nazik, okeanik tipli (~6 - 10 km) olması və onun şimalşərq istiqamətində Skif-Turan platforması (STP) altına subduksiya etdiyi təsdiq olunmuşdur
(Мамедов, 2010; P. Mamedov and L. Mamedova, 2012; Green et.al., 2009; Абдуллаев, 2012).
Seysmostratiqrafik tədqiqatlar nəticəsində hövzənin qalın çöküntü qatında (>25 – 27 km)
seysmik horizontlarla və uyğunsuzluq səthlərilə hüdudlanmış 10 seysmostratiqrafik vahid seysmik sedimentasiya kompleksi ayrılır (Мамедов, 2010).
Regionda mövcud olmuş hövzələrin genotipləri və sedimentasiya şəraitləri
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Regionda gedən geodinamiki proseslər, tektonik hərəkətlər və dəniz səviyyəsinin
dəyişkənliyi müxtəlif tektonik və morfoloji tipli çöküntü hövzələri (ÇH) yaratmışlar.
Seysmostratiqrafiya litodinamik analiz baxımından iki növ morfoloji ÇH ayırır: dərin sulu
(kompensasiya olunmamış) hövzələr (DSH) və dayaz epikontinental hövzələr (DEKH).

Şəkil 1. Çöküntü hövzələrinin morfoliji tipləri: a) dayaz konsedimentasion
epikontinental hövzə; b) dərinsulu kompensasiya olmamış hövzə:1 - lateral dolan (tərs)
klinoforma; 2 - karbonat (düz) klinoforma; 3 - depressiya çöküntüləri; 4 - proqradasiya
klinoforması; 5 - dik yamaca söykənən laylar; 6 - dabana (a) və tavana (b) yatma; 7 - dabana
söykənmə sxemləri
Birincilər riftogenez (horizontal dartılma və şaquli çökmə) nəticəsində açılmış və
okeanik qabıq üzərində təşəkkül tapmış hövzələrdir. Bunlar bəzən “sedimentasiya tələləri”,
yaxud “topodepressiya” adlanırlar. İkincilər isə platforma üzərində, yaxud dağarası ərazilərdə
inkişaf etmiş hövzələrdir (Шлизингер, 1998; Məmmədov, 2009). Yurada riftogenez nəticəsində
açılmış Böyük Qafqaz - Cənubi Xəzər kənar dənizi Oliqosenə qədər genişlənmiş, dərinləşmiş və
çöküntülərlə kompensə olunmamışdır. Oliqosendən başlamış subduksiya və sıxılmaya
baxmayaraq kənar dəniz və onun relikti Cənubi Xəzər Çökəkliyi (CXÇ) yer qabığının sabit
çökən məkanı (ərazisi) olmuşdur. CXH-nin şimal bortunda və platformaönü keçid zonasında
kontinental yamaclarda lateral artan terrigen sedimentasiya cisimlərinin və şelf kənarında
karbonat klinoformalarının varlığı bu hövzənin dərin sulu olduğunun əyani göstəriciləridir.
Seysmostratiqrafiya CXH-də müxtəlif zamanlarda dərinsulu dənizlərə məxsus lateral
dolma kompleksini (tərs klinoformasını), karbonat (düz) klinoformasını, proqradasiya
klinoformasını və depressiya çöküntülərini ayırmaq imkanı verir (şəkil 2).
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b)
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QBG

Şəkil 2. Regional profillərdə lateral artan terrigen və karbonat cisimlərinin
(komplekslərin) təsviri

Lateral dolma kompleksi şelfdən tökülən terrigen materiallar əsasında formalaşır, dibi və
nisbətən yastı (<100) yamacı örtür, tərs klinoforma yaradır. Bu kompleks yamac dibində yamaca
söykənən yastı paralel laylardan ibarətdir (şəkil 3).
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Şəkil 3. Seysmik vaxt kəsilişlərində qalınlıqları yana (lateral) artan çöküntü
cisimlərinin təsviri
I) Lateral artan sedimentasiya cisimlərinin sxemi;
II) Kontinental şelfi, yamacı və dibi örtən proqradasiyalı terrigen klinoforması (f),
karbonat klinoforması (g) və delta kompleksinin elementləri (h)
Karbonat klinoforması passiv şelflərdə yuyulma olmayan məkanlarda və çöküntü
mənbələrinin çox uzaq olduğu zamanlarda yaranır və yamacın dibində depressiya fasiyası ilə
əvəzlənir. Şelflərdən anomal miqdarda ovuntu materiallar gətirildikdə yastı və az maili
yamaclarda yana artan kompleks – terrigen klinoforması yaranır. Nisbətən dik (>150 - 200)
yamaclarda şelfdən gətirilən materiallar yamac boyu tranzit olub yamac dibini lateral örtür.
Proqradasiya tipli klinoformalar həm də avan-deltalardan və yastı yamaclardan çox uzaq
məkanlarda da müşahidə olunurlar.
Yüklənməni azaltmaq (backstripping analys) üsulu ilə CXH-nin çox böyük dərinliklərə
çökməsinin rekonstruksiyası (Mamedov, 2008; Abdullayev, et.al 2011;) və seysmostratiqrafik
analiz göstərmişdir ki, CXH həmişə dərinsulu olmuşdur. Divergensiya (genişlənmə)
mərhələsində dərinlik 3 – 5 km, konvergensiya (sıxılma) mərhələsində isə 2 – 1 km olmuşdur.
Hər iki halda hövzə tam kompensasiya olmamışdır.
Hətta dayazsulu hesab edilən Erkən Pliosen hövzəsində də cənubda Elbursönü
çökəklikdə dərinsulu göl olmuşdur və onun şelf və yamaclarında böyük çayların (Paleo-Volqa,
Paleo-Uzboy, Paleo-Kür) və onlarla kiçik çayların delta və avan-delta çöküntüləri toplanmış,
göl genişlənmiş, lakin tam kompensasiya olunmamışdır. Gec Pliosendə və Pleystosendə Cənubi
Xəzərin ortasında lateral artan və yamaca söykənən (onlap) seysmofasial vahidlərin
aşkarlanması burada dərinsulu hövzələrin daim olduğunun vacib indikatorlarıdır.
Klinoformalar dəniz səviyyəsinin dəyişməsinin və sedimentasiya tempinin birgə təsiri
nəticəsində yaranırlar və onların tektonika ilə əlaqəsi zəifdir. Lateral artan sedimentasiya
cisimlərinin öyrənilməsilə hövzənin paleotektonik və paleocoğrafi sedimentasiya şəraiti
haqqında vacib informasiya almaq mümkündür. Paleotektonik planda belə cisimlər birmənalı
şəkildə hazır mənfi (çökmüş) releyefın qeyri- kompensasion dolma rejimini göstərir.
Paleocoğrafi mənada onlar öz formaları və əksetdirici sərhədlərin meylinə və konfiqurasiyasına
görə denudasiya sahələrinin yeri, yuyulma istiqaməti, eroziya bazisi, sedimentasiya məkanları
haqqında məlumat verirlər. Və nəhayət, neft-qaz axtarışı baxımından klinoformalar kobud
dənəli ovuntu materialı və qum linzalarının proqnozu baxımından maraqlıdırlar.
Kontinental ətraflarda müxtəlif paleocoğrafi zonalarında lateral artan
cisimlərin mənşəi
Seysmostratiqrafiya Mezozoy və Kaynozoyda Skif-Turan platformasının Xəzər
seqmentində qədim kontinental ətraflarda çöküntü qatının formalaşmasında əsas rol oynayan
paleocoğrafi zonaları ayırmaq və xəritələmək imkani verir (şəkil 4):
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Şəkil 4. Şelfləri (b, c, ç ), yastı (a) və dik (e, f) yamacları örtən, erozion kəsimləri (d)
doldurmuş yana lateral cisimləri göstərən vaxt kəsilişlərinin fraqmentləri

Yüksək informativli seysmik vaxt kəsilişlərində Orta Xəzərdə Mezozoy-Paleogen
hövzələrinin geniş əhatəli (100 – 120 km) kontinental şelfləri, yastı (<10 - 50) və nisbətən dik
(>20°) yamacları öz əksini tapır (şəkil 2 və 4). Belə şelflər və yamaclar uzun müddət (Gec
Yuradan Orta Miosenə qədər) Mezotetisin (Neotetisin) kənar dənizinin kontinental ətrafında
regional miqyaslı morfoloji və struktur vahidlər olmuşlar. Skif-Turan platformasının cənub
cinahından alp mütəhərrik zolağına keçid zonasında dəniz səviyyəsinin və tektonik proseslərin
dəyişkənliyi şəraitində yaranmış, lay sərhədləri və uyğunsuzluq səthləri ilə hüdudlanan bir neçə
növ sedimentasiya kompleksləri formalaşmışlar: şaquli artan (aggradation), lateral artan
(progradation), akkumulyativ, massiv, ekzogen relyefi və tektonik yarıqları dolduran cisimlər.
OXH və CXH-də kilonoforma tipli klastik çöküntü kompleksləri geniş yayılmışdır.
Onlar dərinsulu hövzənin kontinental ətrafından gətirilən çöküntülərlə lateral dolmasından
xəbər verir. Orta və Cənubi Xəzər hövzələrində müxtəlif yaşlı sedimentasiya kompleksləri
daxilində lateral artan cisimlər seysmik kəsilişlərdə aydın görünürlər (şəkil 4). Bu hövzələrdə
lateral artan və klinoforma kompleksləri Paleogen (xüsusilə Oliqosen), Miosen, Erkən Pliosen,
Abşeron və Dördüncü Dövr kompleklərində aşkarlanmış və öyrənilmişdir (Məmmədov, 2008).
Kontinental ətraflarda terrigen sedimentogenezin əsl mexanizmini selvari sedimentasiya
(SS) konsepsiyası daha dəqiq aydınlaşdırır (Лисицин, 1988). Dəniz səviyyəsinin evstatik və
nisbi dəyişməsi haqqında müasir təsəvvürlər belə zonalarda küllü miqdarda çöküntü
toplanmasının məntiqi izahını verir. SS konsepsiyasına görə dəniz səviyyəsinin aşağı
vəziyyətində deltalardan və şelflərdən çöküntülər su axınları və qatılaşmış sellərlə (qravitilərlə)
yamac dibinə atılır. Deltalar, şelflər və yamacların dibi lateral artan çöküntü kütlələrinin
yarandığı əsas məkanlardır. Seysmostratiqrafik tədqiqatlar göstərir ki, bəzən çox dik olmayan
kontinental yamacalar da lateral artan cisimlərin yaranması üçün əlverişli yerlərdir.
Orta Xəzərdə Epipaleozoy platformasının sərhəd strukturları CXH-nin çöküntü qatında
müxtəlif yaşlı sedimentasiya komplekslərinin və spesifik formalı lateral artan cisimlərin
yaranmasında müstəsna rol oynamışlar. Belə ki, platformanın kənarında tektonik qalxımlar
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sistemi (Qaraboğaz günbəzinin (QBG) qərb hissəsi, Ağzıbirçala horstu - Qərbi Xəzər qalxımı və
Yalama – Samur qalxımlar qrupu) Gec Yura, Təbaşir, Paleogen dövrlərində dərinsulu Böyük
Qafqaz - Xəzər kənar dənizini platforma üzərindəki epikontinental hövzələrdən ayıran strukturlar
olmuşlar. Bu qalxımlar uzun müddət platformanın Paleozoy özülünün hündür elementləri
olmuş, eroziyaya və yuyulmaya məruz qalmışlar, Məsələn, QBG Gec Təbaşirin ortalarına qədər
cənubdakı dərinsulu hövzəyə çöküntü mənbəi olmuşdur (şəkil 2). Ağzıbirçala horstu quyu və
seysmik məlumatlara görə Miosenə qədər paleoquru olmuşdur (şəkil 2, a). Bu qalxımların
denudasiyaya uğramış səthləri eroziya və yuyulma proseslərindən və sellərin fəaliyyətindən
“xəbər” verir. Sonralar sedimentasiya hövzəsinin qismən genişlənməsi və dəniz səviyyəsinin
nisbi qalxması nəticəsində bu qalxımların cənub qanadları sualtı şelflərə və yamaclara
çevrilmişlər. Orta Xəzərdə sinfaz oxlarının dabanasöykənmə sxemi ilə qaxımların qanadlarına
yatması Erkən və Gec Təbaşir dövrlərində dəniz səviyyəsinin qalxmasını sübut edən çox vacib
indikatordur (şəkil 2, c). Şelflərdən çöküntülər sualtı axınlarla cənubdakı dərin sulu hövzəyə
tranzit olunmuşlar.
Keçid zonasında Mezozoy-Paleogen paleohövzələrinin şimal bortyanı strukturlarının
morfoloji xüsusiyyətlərinin təhlili göstərir ki, bu zona müasir okeanlardakı kənar dənizlərin
kontinental ətraflarının klassik modelinə uyğundur. Burada kontinentdən (platformadan)
dərinsulu kənar dənizə (Miosendən sonra onun relikti olan Cənubi Xəzər hövzəsinə) keçidin
spesifik əlamətləri CXH-nin həqiqətən kənar dəniz mənşəli olduğunun vacib indikatorudur.
Beləliklə, Orta Xəzərdə Epipaleozoy platformasının keçid strukturları CXH-nin çöküntü qatında
müxtəlif yaşlı sedimentasiya komplekslərinin və spesifik formalı lateral artan cisimlərin
yaranmasında müstəsna rol oynamışlar.
CXH-də paleocoğrafi və seysmofasial analizin mühüm nəticələrindən biri odur ki, çox
qalın (>20 – 25 km) çöküntü qatı əsasən şimaldan - Skif-Turan platformasından və qonşu dağ
silsilələrindən çaylarla, sellərlə, sualtı axınlarla gətirilən ovuntu və erozion materiallar hesabına
formalaşmışdır.
Mezozoy-Paleogen erasında cənubdan, xüsusilə də Elbrus, Talış-Qaradonlu, və SaatlıGöyçay adalar qövsü tərəfədən hövzəyə nisbətən az çöküntü materialı gətirilmişdir. Lakin
hövzənin konvergent (orogen) inkişaf mərhələsində ətraf dağ silsilələrindən (K.Qafqaz, Talış,
Elburs, Aladağ-Benalud) də küllü miqdarda çöküntülər gətirilmişdir. Müxtəlif formalı lateral və
yana artan cisimlər ilkin maili və siqmoidal sərhədlərlə təmsil olunmuşlar. Belə cisimlər əsasən
proqradasiya tipli nəhəng çöküntü kütlələri yaratmışlar.
Cənubi Xəzər hövzəsinin şimal bortunda - Abşeron-Balxanyanı astanasında (xüsusilə
də Miosendə kənar dənizin B.Qafqaz və Kopetdağ seqmentləri qapandıqdan sonra) böyük
qalınlıqlı çöküntü kütləsi (>27 – 30 km) toplanmışdır. Seysmik kəsilişlərdə onlar əsasən CXHnin şimal bortunda - Abşeron-Balxanyanı astanasında və yaxın ərazilərdə aşkar olunmuşlar.
Burada çox qalın (~10 – 15 km) Mezozoy-Paleogen çöküntüləri yuxarı qabarmışdır; indi onlar
Şimali Abşeron qalxımlar zonasında bəzi strukturlarda (Abşeron küpəsi, Şərqi Gilavar və s.) 1,0
– 3 km dərinliklərdə yerləşirlər. CXÇ-nin şimal bortunda küllü miqdarda çöküntülərin
toplanmasını və qədim (Mezozoy - Paleogen) komplekslərin yuxarı qalxmasını əvvəllər
regionda gedən geosinklinal proseslərlə əlaqələndirirdilər. Lakin son illərdə ifrat dərin
seysmometriya materiallarının interpretasiyası nəticəsində aydın olmuşdur ki, Cənubi Xəzər
hövzəsinin şimal bortunda Mezozoy-Paleogen çöküntülərinin mürəkkəb qırışıqlığa məruz
qalmasının, qalınlaşmasının və yuxarı qabarmasının əsas səbəbi hövzənin okean tipli qabığının
subduksiyası zamanı onun üzərindəki çöküntülərin sıyrılması və deformasiyası, akkresiya
prizması daxilində şaryaj tipli strukturun yaranmasıdır (Mamedov, Mamedova, 2012).
Seysmometriya materiallarının seysmostratiqrafık analizi Orta və Cənubi Xəzərdə flüvial-delta
zonalarında, qədim kontinental şelflərdə, yamaclarda və yamac dibində yaranmış həm lateral
artan cisimlər, həm də tektonik və morfoloji elementlər haqqında dəqiq məlumat verir. Bu
paleocoğrafi zonalarda lateral artan sedimentasiya cisimlərini öyrənmək üçün
seysmostratiqrafıyan.n məlum diaqnostik amillərindən istifadə edilir.
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Çay məcralarında, delta və avandeltalarda lateral artan çöküntülərin turbiditlərin
seysmik kəsilişlərdə təsviri
Kənar dənizinin şimal kontinental ətrafında - Skif-Turan platformasının cənub cinahında
sedimentasiya komplekslərinin formalaşmasında flüvial-delta komplekslərinin rolu əhəmiyyətli
olmuşdur. Dəniz səviyyəsinin aşağı düşdüyü zamanlarda çöküntülər kontinental şelf və
yamaclardan yuyularaq sualtı axınlar, qatılaşmış sellər vasitəsilə yamac dibinə atılmış, burada
nəhəng konus çıxışları (fenlər) yaratmışlar. Sonralar bu konus çıxışları sualtı kanyonlar və
dərələrlə abissala axmış və tədricən burada okeanik özülü örtən yastı və nisbətən nazik
(kondensə olunmuş) örtüklər yaratmışlar.
Cənubi Xəzərdə əsas neft-qaz obyekti olan Erkən Pliosen yaşlı Məhsuldar - Qırmızı
qatın (MQQ) mənşəi əsasən üç böyük çayın (Paleo-Volqa, Paleo-Uzboy və Paleo-Kür) və bir
neçə kiçik çayların paleodeltaları ilə əlaqələndirilir (Потапов, 1935; Султанов и Горин, 1955;
Мамедов, 1991, 2010). Pont əsrinin sonunda regional miqyaslı “Messini böhranı” zamanı (5,1
mln. il əvvəl) eroziya bazisinin kəskin düşməsi (700 m) nəticəsində Paleo-Volqa və digər çaylar
(şəkil 5) məcralarla, yarğanlarla, sualtı dərələrlə Xəzərin cənubundakı kiçik qapalı gölə küllü
miqdarda flüvial-delta, qumlu-gilli (ovuntu mənşəli) çöküntülər aparmışlar.

Şəkil 5. Erkən Pliosen hövzəsində çay məcraları və delta sistemləri
1-nisbi qalxımlar; 2-hövzənin sərhədləri; 3- çayların məcraları; 4- böyük çayların məcraları və
sualtı yarğanlar; 5-deltalar
Seysmik vaxt kəsiləşlərində Orta Xəzərdə Təbaşir və Paleogen komplekslərini kəsən
dərin (~700 m qədər) çay məcraları və paleoyarğanlar görünür (şəkil 6). Bu yarğanlar Abşeron
astanasına qədər uzanaraq geniş akkumulyativ terraslar, erozion kəsiklər və maili çay məcraları
yaratmışlar. Abşeron yarımadasındakı köklü süxur çıxışlarında və Abşeron astanasında alınmış
seysmik kəsilişlərdə görünən çəpinə və linzavari sərhədlərin mənşəi çay məcralarındakı
axınlarla əlaqələndirilir. Belə çöküntülərin ellüvial delta mənşəli olması şübhə doğurmur.
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Orta Xəzər

Şəkil 6. Orta Xəzərdə Paleo-Volqanın məcrası (A), Abşeron astasında
Erkən Pliosenin dabanında Paleo-Volqanın delta sistemində erozion kəsimlər,
sualtı vallar və şırımlar (B)
Paleo-Volqanın və Paleo-Uzboyun delta və avandelta kompleksləri bir çox əsərlərdə əks
olunmuşdur. Paleo-Volqanın nəhəng delta sistemi Miosenin sonundan başlayaraq cənuba doğru
150 – 200 km (CXH-nin ortalarına qədər) inkişaf etmiş və Erkən Pliosenin sonunda hövzənin
transqressiyası şəraitində təxminən 200 km şimala doğru (Orta Xəzərin mərkəzinə qədər)
çəkilmişdir (şəkil 7).
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Şəkil 7. Erkən pliosendə böyük çayların delta-avandelta sistemləri və
Qala lay dəstəsinin pazlaşması zonasında delta-avandelta sistemləri və turbiditlər
Orta Xəzərdən Cənubi Xəzərə keçid zonasında, xüsusilə Abşeron astanası ətrafında
Erkən Pliosendə inkişaf etmiş Paleo-Volqanın geniş delta sisteminin neftli-qazlı Məhsuldar
Qatın yaranmasında müstəsna rolu məlumdur. CXH-nin şimal-şərq bortunda Erkən Pliosenin
kəsilişində Paleo-Uzboyun avan-delta klinoformaları aydın seçilir (şəkil 8). Bu klinoformalar
dəniz səviyyəsinin nisbi dəyişməsinin tam bir paratsikli ərzində (təxminən 500 min il) nisbətən
dar ərazidə (50 – 60 km) yaranmışlar. Cəm klinoformaları ilkin klinoformadan (a), layları
uyğun yatım örtükdən (b) və çəpinə laylanma dəstəsindən (c) ibarətdir. Seysmik kəsilişlərə
görə I – cəm klinoforma topoqrafik çökəkliyin ilkin yamacını lateral 15 – 20 km, şaquli 100 –
200 m örtmüşdür. Nəticədə yeni çöküntü yamacı yaranmışdır ki, bu da uzun müddətli fasilədən
sonra (təxminən 300 min il) yeni - II klinoforma ilə örtülmüşdür (şəkil 8). Bu klinoforma yeni
yamacı lateral 30 – 40 km, şaquli 300 m örtmüşdür. Müasir kəsilişlərdə bu klinoforma
kompleksi 4,5 – 7 km dərinlikdə yatır.

Şəkil 8. CXH-də Paleo-Uzboyun avan-delta kompleksinin formalaşmasında dəniz
səviyyəsinin nisbi dəyişməsinin rolu və fasilələri göstərən
xronostratiqrafik kəsiliş
Cənubi Xəzərdə Erkən Pliosendə hövzənin dərinsulu hissəsində toplanmış turbiditlər
xüsusi maraq doğurur. ABŞ-da belə çöküntülərdə (turbiditlərdə) çox böyük karbohidrogen
ehtiyatlı yataqlar kəşf olunmuşdur. Təkcə Ventura yatağında turbiditlərdən 120 mln. t neft, 60
mln. m3 qaz çıxarılmışdır. Meksika körfəzində də yüksək keyfiyyətli kollektorların və pelagik
çöküntülərin növbələşdiyi neftli-qazlı kompleks turbiditlərlə əlaqələndirilir ( Кучерук, 1989).
Onlar deltaların və avandeltaların frontal hissəsindən uzaqlarda və sualtı konuslarda (fenlərdə)
toplanmışlar. Məlum olduğu kimi, seysmik kəşfiyyatla Cənubi Xəzərin orta hissəsində bir neçə
böyük strukturlar (Ümid, Babək, İnam və s.) aşkarlanmışdır. Bunlar əsasən Erkən Pliosen
hövzəsində böyük və kiçik çayların (Paleo-Kür, Paleo-Volqa, Paleo-Uzboy və s.) delta
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sistemlərinin frontal hissəsində fenlərdə (sualtı konuslarda) turbiditlərin toplandığı
məkanlarda yerləşirlər. Bu baxımdan sadalanan strukturların böyük karbohidrogen ehtiyatlı
olması ehtimalı artır.
Turbiditlərin tapılması üçün bir neçə seysmostrafiqrafik indikator vardır. Kanyon və ya
sualtı yarğanlar uzaqlara izlənirsə və onların sonunda fenlər daxilində maili yatan və təpəcik
formalı cisimləri aşkarlamaqla turbiditlərin arealını xəritələmək olar.
Baxdığımız sualtı flüvial-delta sistemlərinin (Orta Xəzərdə), paleodelta və avandelta
sedimentasiya komplekslərinin (Cənubi Xəzərdə) litofasiyaları yaxşı kollektorluq əlamətləri ilə
fərqlənirlər. Bu litofasiyalar həm də Kür və Qərbi Türkmənistan çökəkliklərində Erkən Pliosen
yaşlı qalın Məhsuldar və Qırmızı Rəngli qatların sənaye əhəmiyyətli karbohidrogen yığımları
ilə zəngin olmasının əsas göstəriciləridir.
NƏTICƏ
1. Orta və Cənubi Xəzər hövzələrində çöküntü qatında kontinental ətraflarda lateral
artan sedimentasiya cisimləri və kompleksləri geniş yayılmışdır.
2. Kontinental ətraflarda müxtəlif paleocoğrafi zonalarda lateral artan cisim və
komplekslərin yaranmasında dəniz səviyyəsinin dəyişkənliyi şəraitində sel sedimentasiyası
mühüm rol oynamışdır.
3. Orta və Cənubi Xəzər hövzələrinin inkişafının konvergent mərhələsində lateral artan
cisim və komplekslərin yaranmasında Paleo-Volqa, Paleo-Uzboy və Paleo-Kür kimi nəhəng
çayların və onlarla kiçik çayların rolu böyük olmuşdur.
4. Erkən Pliosen hövzəsində neftli-qazlı Məhsuldar - Qırmızı rəngli qatın yaranmasında
paleoçayların, çay-delta-avandelta sistemlərinin lateral artan çöküntü kompleksləri əsas rol
oynamışlar.
5. CXH-nin orta hissəsində aşkarlanmış Erkən Pliosen yaşlı böyük antiklinal
strukturların yüksək karbohidrogen ehtiyatlarını əsaslandırmaq üçün burada turbiditlərin
yayılma arealını sesymostratiqrafik üsulla dəqiqləşdirmək gündəmdə olmalıdır.
6. Lateral artan çöküntü komplekslərinin aşkarlanmasında, onların genezisinin
dəqiqləşdirilməsində seysmostratiqrafik analizin diaqnostik üsullarından geniş istifadə etmək
zəruridir.
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L.P.Mamedova, R.Y.Ganiyeva, P.Z.Mamedov
STUDY OF SEDIMENTATION OBJECTS OF LATERAL DEVELOPMENT IN
SOUTH-CASPIAN AND MIDDLE-CASPIAN BASINS
ABSTRACT

The paper considers sedimentation process and objects of lateral development in deepwater uncompensated and shallow-water – epicontinentalpaleobasins developed at various
evolution stages of South-Caspian and Middle-Caspian basins. The role of boundary structures
of Scythian-Turan platform in the Middle Caspian (such as South-Caspian land and Karaboghaz
arc) and avalanche sedimentation on the continental shelf in development of sedimentation units
and specific shape objects of lateral development in many kilometers long sedimentary cover of
South-Caspian basin has been shown. According to interpretation of seismo-stratigraphic data
the inflow of paleodeltaic, avandelatic and turbidite objects of lateral development for infill of
the Early Pliocene basin has been proved.
Л.П. Мамедова, Р.Я. Ганиева, П.З. Мамедов
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ТЕЛ ЛАТЕРАЛЬНОГО
НАРАЩИВАНИЯ В ЮЖНО-КАСПИЙСКОМ И СРЕДНЕ-КАСПИЙСКОМ
БАССЕЙНАХ
АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются обстановки осадконакопления и формирования тел
латерального наращивания в глубоководных некомпенсируемых и мелководных –
эпиконтинентальных палеобассейнах, развитых на различных этапах эволюции ЮжноКаспийского и Средне-Каспийского бассейнов. Показана роль пограничных структур
Скифско-Туранской платформы в Среднем Каспии (таких, как Западно-Каспийская суша
и Карабогазский свод), а также лавинной седиментации на континентальной окраине в
формировании седиментационных комплексов и специфических форм тел латерального
наращивания в многокилометровом осадочном чехле Южно-Каспийской впадины. На
основе сейсмостратиграфической интерпретации доказан вклад палеодельтовых,
авандельтовых, турбидитных тел латерального наращивания в заполнении
раннеплиоценового бассейна.

24

NEFT-QAZ RESURSLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ FLÜİDİN DİNAMİK
REJİMİNİN ROLU (xarici nəşrlər əsasında)
V.M. Seyidov
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Açar sözlər: Yer qabığı, neft-qaz resursları, flüid dinamikası, Yer qatının blokları və s.
GIRIŞ
Yer təkində neft-qaz resurslarının yaranması prosesində birmənalı fikir olmadığı üçün
çoxsaylı hipotezlər mövcuddur. Bu səbəbdən də bu istiqamətdə əhatəli elmi-tədqiqat işləri
olduqca aktualdır.
Məqalədə Yer təkində neft-qaz resurslarının yaranmasında katogenez və böyük
dərinliklərdən gələn istilik axınının rolu təhlil edilmişdir.
Aparılan tədqiqat işində daxili və xarici qüvvələrin Yerin inkişafına göstərdiyi təsir
müəyyən qədər təhlil edilir. Burada blokların yaranması və çökmə örtüyünün yaranma
prosesində flüidlərin dinamik rejimi nəzərdən keçirilir. Məlum olmüşdur ki, neft-qaz
resurslarının əsas toplanma “arealları” Yerin kritik en dairəsinə təsadüf edir.
Karbohidrogen yataqlarının yaranmasının müasir konsepsiyasını kristallik fundametin
dərin mənbələrində baş verən katagenez prosesi və ya Yer qabığının çökmə örtüyündə böyük
dərinliklərdən gələn istilik axınının fasiləsiz deflüidləşmə rejimi ilə əlaqələndirmək olar [4].
Dünyanın ən müxtəlif hövzələrindən çıxarılan neftin kimyəvi analizi göstərir ki, çöküntü
süxurlarında Eu (avropium) elementi yoxdur və ola da bilməz (şəkil 1).
Lantonoidlər hidrogen, karbon, azot və fosfor elementlərinə qarşı çox həssasdır (Eu-dan
başqa). Bu səbəbdən də lantonoidlər ailəsinə daxil olan Eu elementi neftdoyomlu süxurlarda
iştirak etmir. Şəkildən göründüyü kimi Eu-nun neftdoyumlu süxurda iştirakının nisbi qiyməti
təxminən 0,78-dir.

Şəkil 1. Neftin kimyəvi analizlərinin nəticəsi
Məntiqi olaraq karbohidrogenlərdə katagenez prosesini kristal mühitlə, Yer təbəqəsinin
dərin və üst intervallari arasında intensiv maye əlaqəsini isə Yerin bərk hissəsinin aktiv blok
quruluşlu olması ilə əlaqələndirmək olar.
Yer qatında baş verən geodinamik proseslərin təhlili haqqında bir-birindən fərqli nəzəri
mövqelər mövcuddur. Bir qayda olaraq, rotasiya (fırlanma) və qravitasiya qüvvələri laylı
mühitlərdə gərginliyin daima dəyişməsinə səbəb olur. Yerin müəyyən sürətlə fırlanması zamanı
quvvələrin təsirinin dəyişməsi nəticəsində yaranan həyəcanlanma qüvvəsi - planetin
özünəməxsus fırlanma sürəti və planetar sistemdə qravitasiya effekti mütləq ani qiymətlərdən o
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qədər də böyük olmur, lakin laylı sistemə dissipativ (stasionar sistem, dayanaqlı vəziyyət)
təşkiledici kimi akkumulyasiya edir. Əgər Yerin bütün möhkəm qatını təbii diskret struktur kimi
götürsək, çoxsaylı diskretlər zamanı çatyaranma mexanizmi (maye “yağlama”nın nəzərə
alınması ilə) bütün qatlar üçün fərqli hərəkət momenti yaradır. Bu da bütün qatın sərhədlərində
nəzərə çarpacaq differensial horizontal gərginliyin yaranmasına səbəb olur (qoşa qatlar
sərhədində gərginliyin horizontal istiqamətli komponentləri fasiləsiz qırılmalar yaradır). Bu cür
sistemlərdə təbəqələrin bir-birinə nisbətən sürüşməsi baş verir ki, onların hamısı blok prinsipinə
uyğun olaraq ayrılmalara məruz qalırlar. Yer qabığı düzgün laylanmış, Yerin forması isə sferik
həndəsi sistem kimi qəbul edilir. Qeyd edilən quvvələrin təsirindən Yerdə həyəcanlanma ritmik
zaman rejimində baş verdiyindən, blok ayrılmaları müntəzəm sxem üzrə daima davam edir.
Yer səthinin və dərin qatların sərhədlərinin ayrılmasını səciyyələndirən morfoloji
elementlərin öyrənilməsinə həsr edilmiş çoxsaylı nəşrlər təhlil edilmişdir. Məlum olmuşdur ki,
Yer çox yüksək dərəcəli tənzimlənən blok quruluşludur və bloklar meridian, en dairəsi və
dioqanal isriqamətinə yönəlmiş olurlar (şəkil 2). Şəkildə oxlarla istiqamətlər və hər bir istiqaməti
səciyyələndirən kəmiyyətlər və asılılıqlar qeyd edilmişdir.

Şəkil 2. Flüidin dinamik modelini səciyyələndirən kəmiyyətlərin proqnozunun
ümumi sxemi
Belə ki, hər blokda əsas gərginlik müstəvisi onun yatma bucağından keçir ( = -k ∇Pf –
yaranan qüvənin sürət vektoru (təzyiqin divergensiyasında asılıdır)); Ф=f(T) - blokların
sıxılması zamanı yaranan temperatur ; S(T)=Sn+Sa(T )- “yağlama” mayesinin təxmini tərkibi;
v(T) - temteraturun sıxılma sürəti ilə əlaqəsi; s(A,T) - baş verən termodinamik proses). Bu
səbəbdən də biz istənilən səviyyədə həmişə iki müntəzəm pozulma sistemini müşahidə edirik ki,
onlar da 00 - 900 və 450 - 3200 azimut bucaqları istiqamətinə yönəlmiş olurlar (maksimal rotasiya
xarakterli təbii yaranmış həyəcanlanma bu azimutların normal istiqamətə yönəlməsi nəticəsində
yaranır). Beləliklə, geofiziki məlumatlara görə, çöküntü hövzəsinin istənilən intervalında
həyəcanlanmanın nisbi qiymətləndirilməsi zamanı yuxarıda qeyd edilən qanunauyğunluqla
qarşılaşırıq. Başqa sözlə, əlavə gərginliyin paylanmasına görə, çökmə hövzəsinin istənilən
qalınlıq intervalının aşağı və yuxarı səthdə sürüşməsi məhdud olmalıdır və blok prinsipinə uyğun
gəlməlidir. Bu cür səthlər çökmə hövzəsinin inkişaf tarixində çöküntütoplanma rejiminin,
stratiqrafik fasilənin, örtük-fundamentin və başqa xüsusiyyətlərin dəyişməsinə uyğundur. Bu
ümumi qanunauyğunluq geofiziki məlumatların interpretasiya texnologiyasının on illərdən çox
tətbiqi nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir [3].
26

Yuxarıda qeyd edilənlər ayrı-ayrı qatların elastik modelinin xüsusiyyətinə əsaslanır ki, bu
da onun fərdi diskret strukturu ilə əlaqədardır. Bu cür qatda xarici quvvənin təsirinin dəyişmə
momenti çatların yaranma prosesini aktivləşdirir. Bu prosesin başvermə sürəti mühitin həcmi və
“sürtkü” faktorundan (yəni, qatda flüid qatışığından - neft, su, qaz) asılı olur. Belə modellərdə
elastik modullar mühitin həcminin funksiyalarıdır. Buna görə də öyrənilən dalğanın kinematik və
dinamik parametrlərinə görə geodinamik proseslərin xüsusiyyətləri müəyyən qədər öyrənilə
bilər. Onların qiyməti müəyyən bir tezlik diapazonunda (aralığında) yerləşir [1]. Şaquli
istiqamətdə 2D və 3D zaman kəsilişində kinematik və dinamik effektin xəyali qiymətlərini
inteqrallasaq, öyrənilən intervalların fərdi təsvirini “görə” bilərik: əlavə təzyiqin nisbi qiyməti
dördbucaqlı blokda qanunauyğun olaraq blok üzrə paylanır və geodinamik baxımdan horizontal
formalı aktiv sahənin qalınlığına mütənasib olur (2:1 mütənasibliyi çökmə kompleksininin
genezisindən və litoloji tərkibindən asılıdır).
Beləliklə, çöküntü qatının öyrənilən intervalında yaranan blok ayrılmalarının sxemindəki
əlavə təzyiqin nisbi qiymətinə əsasən, intervalda makrokeçiricilik kimi flüid kəmiyyətinin
proqnozlaşdırılması, maye təzyiqi, mayenin axın istiqaməti, həmçinin xüsusi şəraitdə fazaların
tərkibi (qaz, neft, su) təyin edilir.
Yerin ümumi geodinamikası bir sıra fərdi xüsusiyyətlərə malikdir [2]. Belə ki,
geodinamika neft-qaz resurslarının yerləşmə qanunauyğunluğu ilə birbaşa əlaqədardır. Birinci
növbədə bu qanunauyğunluq Yerin cənub və şimal yarımkürələrinin 00, 350 və 620-lik en
dairələrinin mobilliyi ilə əlaqədardır (bu en dairələri kritik en dairələri adlanır). Kritik en
dairələrinin yaranma nəzəriyyəsi artıq çoxdan məlumdur (XIX əsrin sonu) və okean hövzələrinin
geoloji quruluşuna və süxur kütləsinin hərəkət sürətinə görə alınmış müasir məlumatlar əsasında
təsdiqini tapmışdır (şəkil 3).

Şəkil 3. Yerin kritik en dairələri
Məsələn, müasir avadanlıqsız da Yer səthinin və faktiki məlum olan kritik en dairəsinin
rəqəmli modelinə əsasən Şimali Avrasiyanın qərb hissəsindəki meqablokun ayrılmasının fiziki
sərhədini göstərmək mümkün olur (şəkil 4). 620 en dairəsi Şimali Avrasiyanın həm Qərbi Sibir,
həm də Şərqi Sibir neft yataqlarının cəmləşdiyi məkandan keçir ki, bu da kritik en dairəsinə
uyğundur.
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Şəkil 4. Şimali Avrasiyanın qərb hissəsindəki meqablokun ayrılmasının fiziki
sərhədi (sərhəd “+” işarəsi ilə ayrılıb)
Qərbi Sibir plitəsindəki qravitasiya sahəsi müxtəlif müəlliflər tərəfindən təyin edilmiş
blokların yerləşmə sxemini və transregional elementlər nəzəriyəsini təsdiq edir (şəkil 5). Bu
sahədə üç ayrılma müşahidə edilir ki, onlar da oxlarla göstərilmişdir.

Şəkil 5. Blokların yerləşmə sxemi
Buna baxmayaraq, 620-lik en dairəsi əsas transregional element hesab edilir. Əgər bu
elementin sxemi üzərinə Xantı-Mansiysk vilayətinin (XMV) karbohidrogen yataqlarının sxemini
yerləşdirsək, Yer qatının ümumi geodinamik vəziyyəti ilə karbohidrogenlə doyumlu çöküntü
örtüyü arasında möhkəm əlaqə olduğunu görərik.
Bu cür təssəvürdən istifadə edilərək XMV-nin qərb hissəsinin neftlilik perspektivləri
proqnozlaşdırılmışdır. Qravitasiya və maqnit sahəsi aspektləri əksolma horizontuna, Yer səthi
relyefinin rərəmsal modelinə və 620-lik en dairəsinin regional profil üzrə zaman kəsilişinə
transformasiya edilməsi yolu ilə kritik en dairəsi müəyyənləşdirilmişdir. Struktur-formasiya
şəraiti çöküntü örtüyündə geodinamik sxemin yaranmasını inkar etmir və alınan nəticələrə görə
müxtəlif regional profillərin kəsilişlərindəki anomal təzyiqin neftdoyumluluqla əlaqədar olduğu
sübut edilmişdir.
Bu cür tədqiqatlar Tatarıstan Respublikasının ərazisində də yerinə yetirilmişdir.
Bloklanmanın dinamikasına əsasən litosferin “düzgün” qurulüşlu blokları alınmış (100
km enə malik blokda litosferin 40 km olması doğrudur), əsas neft resurslarının yerləşmə zonası
müəyyənləşdirilmişdir.
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Buna analoji vəziyyət Şərqi Sibirin Omorinsk sahəsində də təyin edilmişdir. Burada da
Qərbi Sibirdə olduğu kimi, kritik en dairəsi 620-ıik en dairəsi ilə çox dəqiq üst-üstə düşür; bunu
inteqral aspektdən və qurulmuş çoxsaylı profillərdəki kəsilişdən alınan nəticələr də təsdiq
etmişdir.
NƏTICƏ
Aparılan təhlildən belə nəticəyə gəlmək olar ki, qeyd edilən qanunauyğunluğu və
karbohidrogenlərin yerləşmə sahəsinin müəyyənləşdirilməsi mexanizmini Xəzər dənizi
regionuna da aid etmək olar. Xəzər dənizi 350-lik kritik en dairəsində yerləşir. Yerin dəqiq blok
dinamikasının qurululşunu, bu rayonun litosfer və çöküntü örtüyünü müəyyənləşdirməklə, Xəzər
regionundakı şelfdə və quruda yeni neftdoyumlu sahələri ayırmaq və onları qiymərləndirmək
mümkündür.
Tədqiqat işində təsvir olunan dinamik rejimin öyrənilməsi nümunəsinin Yer kürəsinin
bütün hövzələrinə tətbiqi sayəsində müsbət nəticələr əldə edilər.
Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə
yardımı ilə yerinə yetirilmişdir (Qrant №EİF-KETL-2-2015-1(25)-56/33/2).
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V.M. Seyidov
THE ROLE OF THE DYNAMIC FLUID REGIME IN THE ESTIMATION OF OIL AND
GAS RESERVES
ABSTRACT
The article analyzes the role of catagenesis and heat flow from large depths in the
formation of oil and gas resources on Earth.
It was known that the main coordinates of the collection of oil and gas resources coincide
in critical latitudes.
В.М. Сеидов
РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ЖИДКОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАПАСОВ
НЕФТИ И ГАЗА
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется роль катагенеза и теплового потока от больших глубин в
образовании нефтегазовых ресурсов на Земле.
Cтало известно, что основные ареалы скопления нефтегазовых ресурсов в мире
совпадают с критическими широтами Земли.
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НОВЫЙ ЭТАП АКТИВИЗАЦИИ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
Ад.А. Алиев, Р.Р. Рахманов
Институт геологии и геофизики НАНА
Грязевые вулканы не только зрелищно-интересное явление природы, но и ценный
источник информации о глубинном строении земной коры, а также процессах,
происходящих в ней. Поэтому каждое извержение грязевых вулканов, отличающихся по
своей силе, характеру пароксизма и последствиям, отраженному на их внешнем облике, а
также в объеме вынесенного материала, представляет важный геолого-морфологический
объект исследования.
Как известно, Восточный Азербайджан с прилегающей акваторией Южного Каспия
резко отличается от других регионов развития грязевого вулканизма по количеству,
разнообразию морфологии, активности и количеству извержений. Здесь с 1810 года по
настоящее время на 93 грязевых вулканах было зафиксировано 427 извержений. Причем,
максимальное количество извержений отмечено на вулканах Локбатан (25) на Абшероне и
Шихзарли (25) в Центральном Гобустане (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность грязевулканических извержений Азербайджана
А – границы нефтегазоносных районов: I - Прикаспийско-Губинский район; II Абшеронский район; III - Шамахы-Гобустанский район; IV - Нижнекуринский район; V Бакинский архипелаг.
Интенсивность грязевулканических извержений: Б – по одному разу, В – до 5 раз,Г
– от 5 до 10 раз, Д – более 10 раз.
Грязевые вулканы, извергавшиеся в 2017 - 2018 гг.: 1 – Бозaахтарма, 2 –
Шыхзарли,3 – Гарыджа, 4 – Гушчу, 5 – Аязахтарма, 6 – Сулейманахтарма (вост.), 7 –
Чеилдаг,8 – Шекихан (зап.), 9 – Шекихан (вост.), 10 – Ахтарма-Пашалы, 11 – Торагай,12
– Кейреки, 13 – Боздаг-Гюздек, 14 – Локбатан, 15 – Отманбоздаг
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Ежедневно в Азербайджане происходит до 2 - 4-х извержений вулканов. Если
располагать извержения по годам, то можно отметить заметную активизацию их в
определенном промежутке времени (табл. 1), явно свидетельствующую о неразрывной
связи грязевого вулканизма с глубинными геодинамическими процессами.
Максимальное количество извержений (1902 - 2018 гг.)
Годы
1902
1926
1933
1947
1950
1953
1957
1960

Количество
извержений
5
9
5
5
6
7
5
5

Годы
1962
1967
1969
1970
1977
1984
1986
1987

Количество
извержений
5
5
8
10
5
5
12
7

Годы
1988
1989
2001
2004
2017
2018

Таблица 1
Количество
извержений
7
11
16
9
8
11

Точную дату начала, продолжительность извержений и их связи с землетрясениями
дают записи сейсмических станций, расположенных недалеко от грязевых вулканов (рис.
2 а, б).

Рис. 2 а. Форма сигнала и запись извержения грязевого вулкана Локбатан 20
сентября 2012 г. [1]
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Рис. 2 б. Цифровые записи форм по станциям Гобустан, Гобу, Пиргулу, Хыналыг,
Гусар, Сиязан, Алтыагач, Кюрдамир [2]
Если в 2001 и 2004 гг. произошли соответственно 16 и 9 извержений грязевых
вулканов, то в течение 2005 - 2016 гг. – всего 20 (максимально пять в 2010 г.) [3]; начиная
с 2017 года уже зафиксировано 19 извержений, что свидетельствует о начале нового этапа
их активизации (табл. 2).
Извержения грязевых вулканов в 2017 - 2018 годах
Грязевой вулкан
Бозаахтарма
Отманбоздаг
Шекихан (зап.)
Локбатан
Шыхзарли
Кейреки
Гарыджа
Сулейманахтарма (вост.)
Гушчу
Торагай
Торагай
Ахтарма-Пашалы
Шыхзарли
Боздаг-Гюздек
Чеилдаг
Отманбоздаг
Шекихан (вост.)
Шекихан (зап.)

Дата извержения
Январь, 2017
06.02.2017
Февраль, 2017
02.05.2017
Май, 2017
12.06.2017
Июнь, 2017
Осень, 2017
16.01.2018
01.03.2018
22.04.2018
27.04.2018
Лето, 2018
Лето, 2018
Лето, 2018
23.09.2018
Сентябрь, 2018
Октябрь, 2018

Таблица 2
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Аязахтарма

Осень, 2018

Этап активизации начинался извержением грязевого вулкана Бозаахтарма в январе
2017 г. в Центральном Гобустане, сопровождавшимся выносом брекчии в объеме 2200 м3,
покрывшей площадь в 0,72 га, при средней толщине излившейся брекчии 0,3 м. А в начале
февраля в Гобустане произошло извержение Шекиханской группы грязевого вулкана.
Здесь вынесенная брекчия на этот раз покрыла площадь в 1,8 га; ее объем составлял 3,5
тыс. м3, а средняя толщина – 0,2 м.
6 февраля в 12 ч. 20 мин. произошло сильное извержение самого крупного
грязевого вулкана Азербайджана - Отманбоздаг, расположенного в юго-западной части
Абшеронского п-ова. Во время извержения, длившегося 8,5 мин., столб пламени достигал
высоты 300 м. Были отмечены две фазы активизации в течение одного дня. Объем
вынесенной брекчии составлял 87 тыс. м3, при толщине 1,0 - 2,8 м, покрывшей площадь в
8,3 га. Прослеживались трещины шириной 1 - 3 м, глубиной 0,5 - 3,0 м и протяженностью
30 - 190 м. В центральной части кратера наблюдались 4 углубления шириной 4 м и
глубиной 5 м. Извержение было зафиксировано сейсмостанциями РЦСС.
При извержении вулкана Локбатан 2 мая за 4 мин. была выброшена брекчия
объемом 4800 м3, покрывшая площадь в 0,6 га. Средняя толщина ее составляла 0,8 м;
образовались два поля, занятые вулканической брекчией. Были отмечены зоны
раздробленности старой брекчии.
При извержении вулкана Шыхзарли в Центральном Гобустане 29 мая объем
вынесенной вулканом брекчии был немногим более 5 тыс. м3, при средней мощности 0,9
м и покрытии площади в 0,55 га.
Извержение Кейреки 12 июня (утром), расположенного в центральной части
Абшеронского п-ова, продолжительностью 6 мин, сопровождалось подземным гулом,
взрывом, без воспламенения газа. Выброс сравнительно небольшого объема брекчии
покрыл площадь в ~ 1,5 га. Мощность брекчии изменялась от 0,3 - 0,7 м (по краям
излияния) до 2 м и более в кратере (средняя мощность 0,95 м). Объем брекчии –14,7 м3.
На склонах вулкана образовались 3 языка излияния, протяженность одного из них
составляла 200 м. ЮЗ часть кратерного поля была приподнята и слегка деформирована.
Вдоль одного из излияний образовались трещины.
При слабом извержении вулкана Гарыджа в конце июня, также в Центральном
Гобустане, брекчия объемом 1300 м3 покрыла площадь в 0,4 га. В северо-восточном
направлении от кратера образовался язык излияния длиной 30 м и шириной 10 м.
Пробуждение грязевого вулкана Восточный Сулейманахтарма характеризовалось
выбросом брекчии объемом 900 м3, покрывшей площадь в 0,3 га.
Таким образом, в 2017 году в Азербайджане было зафиксировано 8 извержений.
Причем 7 из них произошли в первой половине года.
В 2018 году в ночь с 15 на 16 января произошло очередное извержение грязевого
вулкана Гушчу в Шамахинском районе, продолжавшегося с перерывами до утра. Оно
сопровождалось подземным гулом, выбросом брекчии на высоту 10 м. Возгорание газа не
наблюдалось. Брекчия покрыла площадь более в 1 га.
Извержение крупного грязевого вулкана Торагай в Южном Гобустане произошло 1
марта в 4 ч 38 мин. и продолжалось 5,5 мин. Оно сопровождалось взрывом, выбросом
брекчии, возгоранием газа. Высота столба пламени превышала 200 м. Брекчия объемом
35 тыс. м3 заняла площадь в 4 га в восточной части кратера. Средняя толщина брекчии 0,9
м. Образовались концентрические и радиальные трещины. Две наиболее крупные
концентрические трещины длиной 100 и 200 м, при ширине 0,5 - 0,7 м, были прослежены
в ЮВ и СВ частях кратера.
22 апреля произошло повторное извержение вулкана Торагай. Высота столба
пламени на этот раз достигала 400 м. Брекчия выбрасывалась из 2-х каналов в пределах
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кратерного поля. Ее объем составлял 42,5 тыс. м3, а площадь – 6,1 га. Язык излияния
протяженностью около одного километра образовался на юго-западном склоне вулкана.
27 апреля утром произошло извержение вулкана Ахтарма-Пашалы,
расположенного на стыке осей трех антиклиналей (Каламаддын, Большой и Малый
Харами), приуроченных к тектоническому узлу крупных нарушений. Извержение было
без воспламенения газа и продолжалось 4 мин. Выброшенная брекчия объемом 65 тыс. м3
при средней толщине 1 м покрыла площадь в 6,5 га. На сопочном покрове образовались
разнонаправленные трещины длиной 5 - 40 м, шириной до 0,5 м.
Грязевулканический покров, объемом 16500 м3, образованный при извержении
Западного Чеилдага на Южном Гобустане летом 2018 г., занял площадь в 3,3 га.
Во время активизации крупного грязевого вулкана Западного Абшерона - БоздагГюздека и вулкана Шыхзарли, произошедшей также летом 2018 г. была выброшена
брекчия объемом соответственно 2400 м3 и 800 м3, покрывшая площади в 0,8 и 0,2 га.
После этого извержения Шыхзарлинский вулкан по числу его проявлений приравнялся с
Локбатанским.
Грандиозное извержение произошло на Отманбоздаге 23 сентября. Оно
сопровождалось подземным гулом, взрывом, воспламенением газа, высотой столба
пламени более 250 м, выбросом большого объема брекчии, образованием на старом
покрове брекчии множества глубоких продольных трещин шириной 1,5 - 2 м. Были
отмечены две фазы активизации извержения с горением газа и периодическим
выбрасыванием брекчии на высоту 30 - 40 м. Излившаяся вулканическая грязь образовала
два «языка», протяженностью 1,5 и 2 км. Кратерное поле опустилось на несколько метров.
Вынесенная брекчия обьемом более 2 млн. м3 покрыла площадь в 60 га при средней
толщине 2,5 - 3 м.
По данным РЦСС, 18 и 19 сентября в Гобустанском районе на расстоянии 74 км к
СЗ от вулкана Отманбоздаг были зафиксированы 4 землетрясения магнитудой 3,3 - 3,9 и
глубиной 5-10 км. Активизация сейсмичности в этом районе вероятнее всего и могла
спровоцировать столь бурное извержение Отманбоздага.
Активизация грязевулканических групп Западного и Восточного Шекихана,
завершилась выносом брекчии объемом от 1800 до 5700 м3, образовавшей покровы
площадью в 0,6 - 1,9 га.
Извержение другого грязевого вулкана - Аязахтарма в Южном Гобустане
завершилось излиянием брекчии в объеме приблизительно 4200 м3, покрывшей площадь в
1,4 га.
Таким образом, в 2018 году в Азербайджане произошло 11 извержений грязевых
вулканов.
Как известно, в грязевулканической брекчии обычно превалируют обломки
терригенно-карбонатных пород палеоген-миоцена. В этом аспекте весьма интересен
состав вынесенного вулканами обломочного материала. Это зеленовато-серые глины,
глинистые сланцы, мергели, известняки, брекчиевидные доломиты, горючие сланцы,
нефтеносные песчано-алевритовые породы. Сама вулканическая брекчия на некоторых
вулканах (Локбатан, Торагай, Ахтарма-Пашалы и др.) сильно пропитана нефтью. Все это
естественно представляет научно-практический интерес для оценки перспектив
нефтегазоносности этих отложений.
Как отмечено в работе [2], исходя из предполагаемого нами двухэтажного
тектонического строения параавтохтона в пределах Баянатинского микроблока, где
находится грязевой вулкан Шыхзарли, и нефтегазопродуцирующих возможностей пород
эоцен-миоценового комплекса,
следует
положительно
оценить
перспективы
нефтегазоносности этих отложений, запечатанных в нижнем этаже, под
грязевулканическом очагом.
Хронология и краткая характеристика зафиксированных извержений Азербайджана
свидетельствуют о новом этапе активизации грязевого вулканизма на юго-восточном
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погружении Большого Кавказа. На некоторых вулканах активизация грязевулканической
деятельности завершилась излиянием брекчии (преимущественно в Центральном
Гобустане), на других – сопровождалась образованием столбов пламени, протяженных
трещин и выбросом большого объема брекчии.
Все эти особенности
извержений
свидетельствуют
об
участии
в
грязевулканическом процессе различных факторов, зависящих от геологического
строения и геодинамических условий, присущих зонам развития грязевых вулканов.
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Ad.A. Aliev, R.R. Rahmanov
NEW STAGE OF ACTIVIZATION OF MUD VOLCANOES IN AZERBAIJAN
ABSTRACT

The article describes the characteristic features of the eruptions of mud volcanoes in
Azerbaijan in 2017-2018, most of which were recorded by the Republican Seismic Survey
Center of Azerbaijan National Academy of Sciences. Tracing the chronology of eruptions
indicates the beginning of a new stage of activation of mud volcanoes in the southeast
submergence of the Greater Caucasus, which is closely associated with deep geodynamic
processes. The analysis of the age and composition of the hard-rock of volcanoes, which are
heavily impregnated with oil from the Eocene-Miocene sediments, makes it possible to
positively evaluate their oil and gas potential within the Gobustan tectonic zone.
Ad.A.Əliyev, R.R.Rəhmanov
AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANLARININ AKTİVLƏŞMƏSİNİN
YENİ MƏRHƏLƏSİ
XÜLASƏ
MəqalədəAzərbaycanın palçıq vulkanlarının 2017-2018-ci illərdə və əksəriyyəti RSXMdəqeydə alınan püskürmələrinin qısa səciyyəvi xüsusiyyətlərinə baxılır. Püskürmələrin
xronologiyasının izlənilməsi, Böyük Qafqazın cənub-şərq batımında dərin geodinamiki
proseslərlə sıx əlaqədar olaraq, palçıq vulkanlarının aktivləşməsinin yeni mərhələsinin
başlanmasını göstərir. Vulkanların neftlə çox hopmuş eosen-miosen çöküntülərinin sülb
çıxarışlarının yaşını və tərkibini nəzərə alaraq, onların Qobustan tektonik zonasındaneft-qazlılıq
perspektivliyi müsbət qiymətləndirilir.
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DISTRIBUTION
AND VOLUME OF ROCKS IN SEDIMENTARY BASINS –
UNUSUAL CASE OF SOUTH CASPIAN BASIN
Nazim Abdullayev, BP
Key Words: Sedimentary Basins, South Caspian, sediment volumes, stratisphere
Introduction
Knowledge about temporal and geographic distribution of sedimentary rocks on Earth
comes from combinations made by Alexander Borisovich Ronov and Viktor Yefimovich Khain
at the Vernadski Institute of Geochemistry at the academy of sciences of USSR in Moscow. The
compilation started in 1947 and included data on areas, volumes and masses of all continents
except Antarctica and also from ocean basins. Thickness of the Sedimentary Basins of the world
have been counted many times since that time most famously by Ronov (1993), Southam and
Hay (1981), Kunin (1987), Berry and Wilkinson (1994). Most recent test was summarized in
Hay (2004). Hay (2004) gives very extensive review of distribution of mass-age of sediments on
the continental blocks and additional data sediment that lies on the ocean floor, based on the data
by Ronov (1993) and Hay (1994).
Our recent estimate sit within the range of the previous and we use the data from various
open sources to demonstrate these. It is derived from 2 open sources – digitized sediment
thickness maps from Earth byte project (www.earthbyte.org) and CGG Robertson and Earthbyte
basin shapes digitized from publicly available maps.Some of more subregional or localized maps
were accumulated from other sources, including maps by Abdullayev et. al, (2015). By using the
techniques we demonstrate overall and most of all anomalies observed in a number of basins,
most importantly South Caspian Basin. This basin is unique in that it has much larger average
and maximum average than others (13km) and standing apart in any distributions
Sedimentary and Crustal Thicknesses
Most of the world sediment cover is in the sedimentary basins (and there is around
65000+ of them), however there are some sediments on the oceanic crust. Sedimentary basins
are regions of Earth of long-term subsidence creating accommodation space for infilling by
sediments. The subsidence in the basins can result from crustal stretching, sedimentary, and
tectonic loading, and changes in the thickness or density of adjacent lithosphere.
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Figure 1. World's sedimentary Thickness Map
Figure 1 shows sediment thickness map of the world taken from this compilation by
Gabi Laske in UCSD: https://igppweb.ucsd.edu/~gabi/sediment.html. The largest sedimentary
sinks have an average of 15 to 20 km sedimentary thickness are concentrated only in few areas.
This includes South Caspian, Pre-Caspian, Mediterranean, Bengal Fan in Eurasia and Gulf of
Mexico in America. There are also some Arctic basins. Except very unusual sedimentary
thickness of Paleozoic Pre-Caspian Basin most of these sedimentary sinks are Cenozoic

.
Figure 2. Crustal Thickness (with sedimentthickness excluded) in meters of the
World’s basins
Crustal Thickness across the world on the continents is around 35 km on average; while
for the oceans it is around 10km (Figure 3A and B).Worldwide crustal thicknesses in the world
can be shown on Figure 3Ato match a bimodal distribution where the Oceanic crust sits at one
end (less than 10km) and continental crust sits at another end with almost equal occurrence.
Thickest sedimentary sinks are mostly associated with continental crust, except South Caspian
Basin which is located over attenuated oceanic-type crust.
Another interesting observation that relationship between sedimentary thickness and
crustal thickness can be described in a bell-shape of a Gaussian fit (Figure 3B). South Caspian
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sits on the upper end of this curve, together with Pre-Caspian Basin. These two basins are quite
unique and stand apart from the trend, having attenuated crust below thick sediment pile.
Earth's lithosphere includes the crust and the uppermost mantle, which constitute the hard
and rigid outer layer of the Earth. Oceanic lithosphere is typically about 50–140 km thick(but
beneath the mid-ocean ridges is no thicker than the crust), while continental lithosphere has a
range in thickness from about 40 km to 240 km with an average of 150 km or so. Linear
relationship exists between lithospheric thickness and crustal thickness for both oceanic and
continental litosphere as shown on Figure 3C. Sedimentary basins with a thick cover are
developed on continental lithosphere that ranges between 100 to 220 km in thickness.

Figure 3. Sedimentary thickness and Crustal Thickness distributions A) crustal
thickness distribution B) sediment thickness/crustal thickness ratio and C) Litospheric
thickness vs crustal thickness
The ratio of sedimentary thickness to non-sedimentary crustal thickness is mostly below
1.0 and exceeds 1.0 only in few basins. This basins are South Caspian, Pre-Caspian, Bengal Fan,
Amazon Fan, West Black Sea, East Mediterranean, Gulf of Mexico and Canadian Beaufort
Basins. Figure 4 shows the concentration of these basins, most of these basins are in the margins
of the continents, except of the Pre-Caspian (interior continental sag). South Caspian and Black
Sea are unique in being basins with attenuated oceanic crust trapped between colliding
continents.
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Figure 4. Ratio of sedimentary thickness to non-sedimentary crustal thickness.
Regions of low ratio denote little sedimentation
Sediment Volumes in basins of the World
We have measured more than 500 sedimentary basins in the world and identified the
relationships between the basin sedimentary thickness, areas and sediment volumes in these
basins in (Figure 5). Most of sedimentary basins are located on passive, active or rifted
margins of the continents and interior of the continents such cratonicsags, aulacogens or failed
rifts. Most of the sediments are located in Eurasia (almost 50%), followed by sediments in
North America, Africa, South America and Australia (Antarctica is excluded) (Figure 6). Most
of sediments accumulated during Phanerozoic was in mudstones and equally distributed in
Paleozoic, Mesozoic and Cretaceous
Ronov (1993) compared four estimates of the total global mass of sedimentary rocks
obtained using different data and methods. His estimate (113E+21 kg or 11.8+18 km3) coincided
within 5% to that of Southam and Hay (1981; 111.5E+21 kg)) and of Khain et al. (1982;
110.4E+21 kg). Only Kunin’s (1987) estimate (97.0 x 1021 kg), based on extrapolation of
geophysical data on Eurasia to other continents differed from other estimates. Our estimates are
within 60% of the Ronov’s estimates.
There is a clearrelationship between volumes and area of basins; their correlations are
well defined by a logarithmic function and can be shown on Figure 5.
(1)
Area (X) and Volume (X): Log10(y)= 4.11+(0.65*Log10 (x)) R2=0.75
(2)
Mean Thickness (Y) and Volume (X): Y=0.28+((43.54-0.28)/1.00100.32*(18.55-Log10(x)) ))
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Figure 5. Pie Chart of basin type, continents, era of the fill and lithology

Figure 6. Worldwide Basin Trends – Log/Log trend area vs volume and Average
thickness vs Volume (km3)
gain, South Caspian deviates significantly from all other basins in a correlation of mean
thickness to sediment volume (Figure 5). It shows that with an average thickness of 13 km and a
maximum of 26km SCB dominates all other sedimentary basins and does not fit equation (2)
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easily. This could be explained by significant flexural effect on the basin geometry but also with
an unusually thin but dense crustal thickness. That supports this much sediment load. Work is
continuing to introduce more work here.
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N.R. Abdullayev
ÇÖKÜNTÜ HÖVZƏLƏRINDƏ SÜXURLARIN YAYILMASI VƏ HƏCMI - CƏNUBI
XƏZƏR HÖVZƏSININ UNİKAL XARATERİSTİKASI
XÜLASƏ
Məqalədə Yerin çöküntü örtüyünün qısa bir təsviri verilir. Yerin çöküntü qatı
hövzələrində (stratisfera) olan çöküntülərin həcmi və kütləsi qiymətləndirilir. Mövcud olan
məlumatlardan istifadə edilərək, Cənubi Xəzər hövzəsinin və digər böyük çöküntü qatılı sürətlə
çökən və az qalınlqlı yer qabığı hövzələrinin unikal (qeyri-adi) xarakteristikası işıqlandırılır.
Məqalədə həmçinin çöküntülərin, Yer qabığnın və litosferin qalınlıqları arasında olan əlaqələr
müzakirə edilir.
Н.Р. Абдуллаев
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕМ ПОРОД В ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНАХ
УНИКАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

–

АННОТАЦИЯ

В статье дается краткий обзор осадочного чехла Земли и объясняется объем
осадков и массы бассейнов Земли, содержащихся в осадочном слое Земли (Стратисфера).
Используя имеющиеся данные, автор показывает уникальную роль Южно-Каспийского
бассейна и других быстро оседающих бассейнов с большим количеством осадков и
земной корой малой мощности. В статье обсуждаются также и зависимости толщины
осадочных пород, коры и литосферы.
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ATRIBUT ANALIZIN TƏTBIQI ILƏ QAZANBULAQ SAHƏSINDƏ
KOLLEKTORLARIN YAYILMA AREALININ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI
M.A. Ağayeva1, S.R. Məmmədova2, T.N. Şıxməmmədova2
1
2
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,
Geofizika və Geologiya İdarəsinin
“Kəşfiyyatgeofizika” İstehsalat Bölümü
Açar sözlər: 3D seysmik kəşfiyyat, atribut analiz, Alt Maykop çöküntüləri, kollektorluq
xüsusiyyəti, seysmik atribut
Tədqiqat sahəsi Kiçik Qafqaz dağətəyi zonasında yerləşir və müxtəlif illərdə bir sıra
geoloji və geofiziki üsullarla öyrənilmişdir. 2011-ci ildə Qazanbulaq-Ziyadxan sahəsi üzrə
müxtəlif illərdə aparılmış seysmik kəşfiyyat materiallarının quyu məlumatları ilə birlikdə
kompleks interpretasiyası aparılmış və gələcəkdə 3D işlərinin aparılması təklifi irəli
sürülmüşdür.
Son zamanlar Qazanbulaq sahəsinə marağın artması geoloq və geofizikləri burada yeni
neftli-qazlı intervalları müəyyənləşdirməyə sövq etmişdir.
Sahənin geoloji quruluşunda Mezokaynozoy çöküntüləri iştirak edir.
Qazanbulaq sahəsinin kəsilişində qumdaşı və alevrolitlərdən ibarət üç horizont (I, II, III
Qazanbulaq horizontu) iştirak edir. Bunlardan III Qazanbulaq horizontu Orta Eosenə
(Foraminifer layları), I və II Qazanbulaq horizontları isə Oliqosenə (Alt Maykop yarımdəstəsi)
aiddir.
Tədqiqat sahəsinin neft-qazlılığı əsasən Maykop lay dəstəsi (I və II Qazanbulaq
horizontları), Eosen və Üst Təbaşir çöküntüləri ilə əlaqədardır [1].
Qazanbulaq sahəsində kollektorların yayılma arealının proqnozlaşdırılması məqsədilə 3D
seysmik kubu üzrə bir sıra atributlar hesablanmış (II Qazanbulaq horizontunun tavani üzrə) və
təhlillər aparılmışdır. Məlum olduğu kimi, geoloji kəsilişi təşkil edən çökmə süxurlar adətən
nazik laylı quruluşa malikdır. Bu səbəbdən kollektorların yayılma arealının izlənilməsi üçün
atributların (seysmik yazının amplitudları, tezliyi, fazası və s.) təhlili, quyularda aparılmış sınaq
işləri, QGT məlumatlarına əsasən kompleks işlərin nəticələri nəzərə alınmışdır. Bütün bu
parametrlər mühitin səciyyəvi xassələrini müəyyən etməyə imkan vermişdir.
Yuxarıda sadalanan atributların hər biri sahə üzrə hesablanmış və müfəssəl təhlil
olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat sahəsi üzrə alınmış seysmik informasiya
mürəkkəb olduğundan və müəllifləri ən çox Alt Maykop çöküntüləri intervalına aid seysmik yazı
maraqlandırdığından bu zaman intervalında onun nisbətən stasionar olduğuqəbul edilərək,
hesablamalаr üçün kökləmə intervalı 15 - 20 msan qəbul edilmişdir. Zaman intervalında isə 0 5500 msan-a qədər aralığında yerləşən məlumatlardan istifadə edilmişdir. Hesablanmış seysmik
atributlar təsviri aşağıda verilir.
Bu məqsədlə seysmik dalğa sahəsinin bir sıra dinamik parametrləri – orta kvadratik
amplitudlar (RMS Amplitude), müsbət amplitudların cəmi (Sum of positive amplitudes), ani tezlik
(Instantaneous Frequency) və orta enerji (Envelope) kimi atributlar hesablanmışdır.
Qazanbulaq sahəsində II Qazanbulaq horizontuna (Maykopun aşağıları) görə hesablanmış
bu parametrlərə əsasən parlaq ləkələr kimi müşahidə olunan anomaliyalarla yanaşı, zəif ləkələr
də öz əksini tapmışdır. RMS Amplitude, Sum of positive amplitudes, Envelope və İnstantaneous
Phase atributlarının analizindən məqsəd həmin anomaliyaların təbiətini aydınlaşdırmaq ibarətdir.
olmuşdur.
Orta kvadratik amplitud (RMS Amplitude). Bu amplitudlar geoloji mühitin xassələrini və
kəsiliş boyu karbohidrogenlərin mövcudluğunu proqnozlaşdırmağa imkan verir. Adətən RMS
amplitudlarının yüksək qiymətləri qumla zəngin fasiyalara, aşağı qiymətləri isə gillə zəngin
fasiyalara aid olur. Bu, atributun kəsilişdə qum/gil nisbətinin dəyişməsinə necə həssas olduğunu
göstərir [3].
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Tədqiq olunan sahədə II Qazanbulaq horizontu üzrə hesablanmış RMS amplitudun ən
yüksək göstəricisi əsasən Şimali Ziyadxan strukturunun şərq hissəsində müşahidə olunur.
Tədqiqat intervalında bu atributun nisbətən yaxşı qiymətləri (orta ədədi qiymətlərlə) isə Şimali
Ziyadxan sahəsinin ŞmQ hissəsində müşahidə olunur. Şəkil 1-dən göründüyü kimi, Qazanbulaq
sahəsində RMS Amplitude atributunun orta qiymətlərilə səciyyələnən parlaq ləkələr əsasən
sahənin şərq hissəsində qeyd olunur. Quyu məlumatları və RMS amplitudun kompleks
təhlilindən göründüyü kimi, kollektorların qarşısında FXM əyrisinin yüksək, QP və QK
əyrilərinin minimum, RMS amplitudun isə maksimum qiymətləri müşahidə olunur. Bu da
seysmik məlumatlara görə qurulmuş modellərin quyu məlumatlarına nə qədər yaxın olduğunu
göstərir.
Ümumiyyətlə, II Qazanbulaq horizontu üzrə hesablanmış RMS Amplitude atributu
müəyyən dərəcədə xaotik xarakterə malikdir və bu atributun nisbətən yüksək qiymətləri
Qazanbulaq strukturunun şərq hissəsində müşahidə olunur ( şəkil 1).

Şəkil 1. II Qazanbulaq horizontunun tavanına görə 3D seysmik kubundan hesablanmış
orta kvadratik amplitudlar (RMS Amplitude)
Həmin dəyişikliklər orta enerjini (Envelope) və müsbət amplitudların cəmini (Sum of
positive amplitudes) səciyyələndirən xəritələrdə də öz əksini tapmışdır (şəkil 2, 3).
II Qazanbulaq horizontu üzrə hesablanmış Envelope atributunun ən yüksək qiymətləri
Şimali Ziyadxan strukturun şərq hissəsində qeyd olunur. Həmin atributun orta ədədi qiymətlərilə
səciyyələnən sahəsi Şimali Ziyadxan strukturunun ŞmQ hissəsində müşahidə olunur.
Qazanbulaq sahəsində Envelope atributa aid parlaq ləkələr sahənin mərkəzində, şərq və cənub
hissələrində qeyd olunur (şəkil 2). Yüksək amplitudları ilə fərqlənən bu anomal zonaların varlığı
struktur faktorlarla (tektonik proseslər, çöküntütoplanmanın müxtəlif şəraitdə getməsi və s.)
əlaqədar ola bilər [4].
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Şəkil 2. II Qazanbulaq horizontunun tavanına görə 3D seysmik kubundan hesablanmış
orta enerji (Envelope)
Müsbət amplitudların cəmi (Sum of positive amplitudes). Məlumdur ki, bu parametr
layların qalınlıqları ilə əlaqədardır. Atributun yüksək qiymətləri qum tərkibli (qumdaşı və
qumlar) süxurları aydın göstərir [2].
II Qazanbulaq horizontun tavanına görə hesablanmış müsbət amplitudların cəminin yüksək
göstəriciləri əsasən Şimali Ziyadxan və Ziyadxan strukturlarının ŞmQ hissələrində müşahidə
olunur (şəkil 3). Bu atributun ən yüksək göstəriciləri Şimali Ziyadxan strukturunun şərq
hissəsində geniş sahəsini əhatə etmiş və bir qədər də Qazanbulaq strukturunun şimal hissəsində
qeyd olunur.
Həmin səth üzrə qurulmuş orta enerji (Envelope), müsbət amplitudların cəmi (Sum of
positive amplitudes) və ani tezlik (Instantaneous Frequency) xəritələrindəki parlaq göstəricilər
yuxarıda göstərilən istiqamətlərdə dəyişir (şəkil 2, 3, 4).
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Şəkil 3. II Qazanbulaq horizontunun tavanına görə 3D seysmik kubundan hesablanmış
müsbət amplitudların cəmi (Sum of positive amplitudes)
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Şəkil 4. II Qazanbulaq horizontunun tavanına görə 3D seysmik kubundan hesablanmış
ani tezlik (Instantaneous Frequency)
Ani tezlik (Instantaneous Frequency). Bu tezlik süxurların kollektorluq xüsusiyyətlərini,
həmçinin litoloji dəyişkənliyini izləməyə imkan verir. Kiçik litoloji dəyişkənliyi belə göstərən
ani tezliyin digər seysmik parametrlərdən daha böyük həlletmə qabiliyyətinə malik olması
ehtimal olunur [2]. Həmin parametrin orta qiymətlərilə səciyyələnən areallar tədqiqat sahəsinin
əsasən şərq, şimal-qərb və qismən də cənub-qərb hissələrində müşahidə olunur (şəkil 4).
Beləliklə, seysmik dalğa sahəsinin dinamik parametrlərinin (RMS Amplitude, Envelope,
Sum of positive amplitudes, Instantaneous Frequency) seysmik zaman kubu üzrə aparılmış
kompleks atribut analiz kollektorların yayılma arealının tədqiqat sahəsinin şərq hissəsinə doğru
genişlənməsini göstərir. Hesablanmış atributlara görə, 3D kubu üzrə parlaq ləkə kimi özünü
göstərən amplitud anomaliyaları, çox güman ki, neftli-qazlı zonalar ilə əlaqədardır.
Tədqiqat işlərinin nəticəsi göstərir ki, II Qazanbulaq horizontunu təmsil edən çöküntülərin
kollektor xüsusiyyətləri ümumən sahə və kəsiliş boyu çox dəyişkəndir. Bu dəyişkənlik tədqiqat
sahəsində kollektorların qeyri-bərabər paylanmasında özünü göstərmişdir. Ümumiyyətlə, təqdim
olunmuş qrafiki materiallardan görünür ki, II Qazanbulaq horizontunun geoloji kəsilişinin
kollektorluq xüsusiyyətləri sahənin şərqinə doğru yaxşılaşır. Yəni güman edilir ki, göstərilən
istiqamətdə kəsilişin süzülmə-tutum əmsallarının ədədi qiymətləri də nisbətən artmalıdır.
Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, atribut analizin nəticələrinə əsasən təqdqiqat sahəsinin
şərq hissəsində tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi məqsədəuyğun olardı.
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RESERVOIR DISTRIBUTION ACROSS GAZANBULAG AREA
ON THE BASIS OF ATTRIBUTE ANALYSIS
ABSTRACT
The paper considers calculation and analysis of some attributes on 3D seismic cube
applied for prediction of reservoirs distribution in Gazanbulag field (the top of Gazanbulag II
horizon).
For this, several seismic attributes such as RMS Amplitude – root-mean squared
amplitude, Sum of positive amplitudes, Instantaneous frequency and Envelope were calculated.
The bright spots characterizing high values on RMS amplitude map along the
Gazanbulag II horizon are identified in the eastern part of Gazanbulag area. On the maps of Sum
of positive amplitudes, Instantaneous frequency and Envelope along the same surface the bright
spots also vary (differ) in the above indicated directions.
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Although calculated RMS-attribute is relatively chaotic for this interval, its relatively
high values are observed in the eastern part of Gazanbulag area. Study results display that
reservoir properties of sediments constituting Gazanbulag II horizon vary significantly. This
variation is shown in irregular distribution of reservoirs across the study area.
From the available graphic data (images) it is clear that across geologic section of
Gazanbulag II horizon the reservoir properties improve towards the eastern part of the area. That
is, in our opinion the numerical values of filtration coefficient also increase.
Thus, on the basis of attribute analysis we may infer that it would be expedient to expand
researches in the eastern part of study area.

М.А. Агаева, С.Р. Мамедова, Т.Н. Шыхмамедова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НА
ПЛОЩАДИ ГАЗАНБУЛАГ ПО АТРИБУТНОМУ АНАЛИЗУ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается анализ ряда атрибутов на трехмерном сейсмическом кубе
для прогнозирования коллекторов на Газанбулагском месторождении.
Для этой цели рассчитан ряд сейсмических атрибутов, таких как RMS Amplitude –
среднеквадратичная амплитуда, Sum of positive amplitudes - сумма положительных
амплитуд в окне, Instantaneous frequency - мгновенная частота и Envelope - мгновенная
амплитуда.
Яркие пятна на карте атрибута RMS amplitude по кровле II Газанбулагкого
горизонта, характеризующие высокие значения, отмечены в восточной части площади
Газанбулаг. Яркие показатели на картах атрибутов Sum of positive amplitudes, Instantaneous
frequency и Envelope по этой же поверхности также изменяются в вышеупомянутых
направлениях.
Хотя рассчитанный RMS-атрибут для II Газанбулагкого горизонта относительно
хаотичен, но в восточной части структуры Газанбулаг наблюдаются все же относительно
высокие значения этого атрибута. Результаты исследования показывают, что
коллекторские свойства осадков, представляющих II Газанбулагский горизонт, очень
изменчивы. Эта изменчивость проявилась в неравномерном распределении коллекторов
на территории исследований. Как правило, из представленного графического материала
(изображений) выясняется, что коллекторские свойства II Газанбулагского горизонта
улучшаются в направлении к восточной части площади. То есть, по мнению авторов,
увеличиваются также и численные значения коэффициента фильтрации.
Наконец, можно заключить, что, основываясь на результатах атрибутного анализа ,
было бы целесообразно расширить исследовательскую работу в восточной части
изучаемой территории.

47

QƏRBİ ABŞERON VƏ ONA BİTİŞİK XƏZƏRİN DAYAZSULU HİSSƏSİNDƏ MİOSEN
ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN YAYILMASI VƏ NEFT-QAZLILIĞI
E.V. Qurbanov, J.R. Seyfullayeva, F.Ə. Məmmədova, R.S. Yəhyayeva
SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Açar sözlər: Qərbi Abşeron, Miosen çöküntüləri, neftlilik və qazlılıq, quyu karotaj
diaqramları
Qərbi Abşeronda Paleogen-Miosen çöküntülərinin öyrənilməsinə XX əsrin başlanğıcında
D.V.Qolubyatnikov tərəfindən başlanılmışdır və o, ilk dəfə burada həmin çöküntüləri mərtəbə və
horizontlara bölmüşdür. Abşeron yarımadasında Miosen çöküntüləri İ.M.Qubkin tərəfindən
Spirialis laylarına və Diatom dəstəsinə bölünüb. Yarımadanın şimal-qərbində bu çöküntülər yer
səthinə çıxışlarda, cənub-qərbdə isə qazılmış quyular əsasında öyrənilmişdir.
Qərbi Abşeronda mexaniki üsulla quyuların qazılmasına 1913-cü ildən başlanmışdır.
Sonralar V.V.Veberin tədqiqatları nəticəsində həmin ərazilərdə Pont mərtəbəsinin Diatom lay
dəstəsi üzərinə qeyri-uyğun yatması müəyyənləşdirilmişdir.
Qərbi Abşeronda mövcud olan qalxımların xeyli hissəsi Bakı muldasının qərb tərəfində və
Güzdək muldası ətrafında həlqəvi şəkildə yerləşmişdir. Məqalədə tədqiq olunan qalxımlar
sırasına Lökbatan-Puta-Quşxana, Korgöz-Qızıltəpə, Şonqar-Sarınca-Gülbəxt qalxımları daxildir
(şəkil 1). Konsedimentasion inkişafa malik olan bu qalxımlarda horizont və lay dəstələrinin
qalınlıqları qanadlardan tağa doğru azalır.

Şəkil 1. Cənub-Qərbi Abşeron. Miosenin tavanı üzrə struktur xəritə

Qərbi Abşeronda Paleogen-Miosen çöküntü kompleksinə görə qalxımlar qırılma
pozğunluqları və palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşmişdir. Ərazinin əksər hissələrində Paleogen
çöküntüləri plastik gillərdən təşkil olunduğundan, qırılma zonalarında diapir tipli strukturlar və
palçıq vulkanları geniş intişar tapmışdır [1, 2].
Paleosen dövründən başlayaraq, Cənub-Şərqi Qafqazdan Qərbi Abşerona terrigen
çöküntülər daşınmışdır. Burada Alt Miosen dövründə dənizin transqressiyası baş vermiş və
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Qərbi Abşeronun cənub hissələrində qumlu-gilli çöküntülər toplanmışdır. Maykop
çöküntülərinin ümumi qalınlığı cənub-qərbi Abşeronda 1800 – 2000 m-ə qədərdir [3].
Qaradağ sahəsində Maykop lay dəstəsinin gilli litofasiyada yayılmış çöküntüləri strukturun
şimal və cənub qanadlarında qazılmış quyularla aşkar edilib. Qalxımın şərq periklinalına yaxın
hissədə tünd-boz rəngli gillərdən ibarət olan dəstənin quyuda açılmış qalınlığı 610 m-ə çatır.
Kəsilişin üst hissəsində qalınlıqları 1 – 2 m və daha az olan alevrit laylarının gillərlə
növbələşməsindən təşkil olunmuş 5 - 15 m-lik horizontlar mövcuddur. Qaradağ strukturunun
şimal qanadının tağyanı hissəsində qazılmış quyuda Maykop lay dəstəsinin açılmış qalınlığı 977
m-ə çatsa da, kəsilişdə kollektor qabiliyyətli qum-alevrit layları iştirak etmir.
Qaradağ strukturunun şimal qanadında qazılmış quyularda qalınlığı 1410 m-ə çatan Orta
və Üst Miosen (Diatom lay dəstəsi) çöküntüləri açıq-boz rəngli gillərdən, gilli mergellərdən,
nazik qum, qumdaşı və alevritlərdən ibarətdir. Miosen çöküntülərinin açılmış kəsilişlərində 4-ə
qədər qumlu horizont mövcuddur. I və II horizontların qalınlıqları 100 – 150 m arasında dəyişir.
Lökbatan-Puta-Quşxana sahəsində quyularda açılmış qalınlığı 75 m olan Diatom
çöküntüləri litoloji cəhətdən əsasən qum və gillərdən, qismən də qumdaşılardan ibarətdir.
Qaradağ strukturunun şimal qanadında Üst Miosenə aid olan Pont çöküntüləri bir sıra
quyularda açılıb. Tünd-boz rəngli gillərdən ibarət olan bu çöküntülərin qalınlıqları şimal qanadın
tağyanı hissəsindən Çuvaldağ muldasına keçidə qədər olan sahədə 15 m-dən 140 m-ə qədər artır.
Lökbatan, Puta sahələrində və eləcə də Yeni Quşxana-Qaradağ sərhədində qazılan
quyularda Pont çöküntüləri gillərdən ibarət olmaqla, 60 – 75 m qalınlığa malikdir [4].
Qeyd etmək lazımdır ki, Qaradağ yatağının şimalında Miosenə hədəflənmiş 20 kəşfiyyat
quyusu qazılmışdır. Bu qırışığının cənub qanadında Miosen çöküntüləri 99, 292, 297, 303, 307
saylı quyularda açılmışdır.
Qaradağ və Quşxana yataqlarının şimal sahələrində Diatomun II horizontu qumlu və gilli
süxurların növbələşməsindən ibarətdir; qumlarda ρfxm 6 - 12 Om·m təşki edir. Qaradağın cənub
qanadının tağ hissəsində yerləşən 307saylı quyuda bu dəstə gilləşir: QP əyrisinin cüzi (5 mV-a
qədər) differensiyası ρfxm-in 4 - 5 Om·m-ə enməsi ilə müşayiət olunur.
Quşxana sahəsində strukturun şimal hissəsində yerləşən 263 saylı quyuda MQ-nin VII
horizontundan sonra 1277 m dərinlikdə Pont çöküntüləri, 1480 m dərinlikdə isə Diatom
çöküntüləri açılmışdır. Yüksək müqavimətli (ρfxm = 10 - 15 Om·m) və aşağı müqavimətli (ρfxm =
2 - 7 Om·m) növbəli laylanma ilə təmsil olunan II horizontdan perforasiyadan sonra sənaye
əhəmiyyətli neft axını (15 t/gün) vermişdir (şəkil 2) [5].
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Şəkil 2. Lökbatan və Lökbatan-dəniz sahələri. 1013 və 1/2 saylı quyuların elektrik karotajı
göstəricilərinə əsasən QALD - Pont sərhədinin təyini

Lökbatan sahəsinin sahilyanı quru zolağında və dayazsulu hissəsində Miosen çöküntüləri
840 saylı quyuda 32 m (QA/Miosen təması), 1013saylı quyuda – 10 m (QA/Miosen), 1500 saylı
quyuda – 10 m (QD/Miosen), 1505 saylı quyuda – 84 m (QD/Miosen), Lökbatan-dəniz
sahəsində 1/2 saylı quyuda 33 m (QA/Miosen) qalınlıqda açılmışdır. 1/2 saylı dərin kəşfiyyat
quyusunda 5400 - 5467 m dərinlikdə QALD, 5467 – 5500 m intervalda isə Üst Miosenin Pont
mərtəbəsi açılmışdır (şəkil 3).

Şəkil 3. Qaradağ sahəsi 205 və 307 saylı, Quşxana sahəsi 263 saylı quyularda Miosenin Diatom
lay dəstəsinin II horizontu üzrə kəsilişlərin müqayisəsi

1013 saylı quyudan 400 m cənuba doğru qazılmış 1600 saylı quyunun kəsilişində QALDın qalınlığının kəskin azalması müşahidə olunur. 1501, 1504, 1505 saylı quyuların kəsilişlərində
isə Qırməki lay dəstəsinin birbaşa Üst Miosen çöküntüləri üzərində qeyri-uyğun təmasla yatması
müəyyən edilmişdir. 1501 və 1505 saylı quyulardan götürülmüş kern nümunələrinin analizi
nəticəsində Üst Miosenlə MQ çöküntülərinin təmasında brekçiyaya oxşar Miosen yaşlı
süxurların olduğu aşkar edilmişdir. Çox güman ki, bu, həmin ərazidə qədim palçıq vulkanının
olması ilə əlaqədardır. “Miosen qalxımı”nın qərbə doğru - Yeni Quşxana istiqamətində uzun
məsafəyə qədər davam etməsini zənn etmək olar. Dənizdə “Miosen qalxımı”nın sərhədlərinə
gəldikdə isə onun şimal sərhədinin 1600 saylı quyudan cənubda, cənub sərhədinin isə Lökbatan
qalxımınin cənub-şərq qanadı boyunca keçdiyi ehtimal edilir (şəkil 4).
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Şəkil 4. Lökbatan sahəsi. QD-nin tavanı üzrə struktur xəritə
(xəritədə Mioseni açan quyular göstərilmişdir)
Qərbi Abşeronda Miosen çöküntüləri həm sahə, həm də dərinlik üzrə kəskin fasiya
dəyişkənliyinə malikdir. Bununla əlaqədar yarana bilən Maykop, Çokrak, Diatom yaşlı litolojistratiqrafik tipli tələlər axtarış obyektləri kimi maraq doğurur. Paleogen-Miosen çöküntülərinin
yarımadanın cənub-qərbinə doğru həm qalınlığının və çöküntü kompleksində qumlu-gilli layların
artması, həm də tələlərin neft-qazəmələgəlmə zonalarına (Bakı və Güzdək muldaları) yaxın
yerləşməsi burada onların karbohidrogen tutumlu olacağına ümid verir.
Abşeron yarımadasının Binəqədi və Kürdəxanı sahələrində gilli fasiyadan ibarət olan
Maykop çöküntüləri cənub - cənub-qərbə doğru qumlu-gilli fasiya ilə əvəz olunur. Həmin
istiqamətdə süxurların məsaməliliyi və keçiriciliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Buna görə də
Xəzərin dayazsulu hissələrində yerləşən Bibiheybət-dəniz, Lökbatan-dəniz və Qaradağ-dəniz
qalxımlarında Üst Maykopda tələlərin neftli-qazlı olması böyük ehtimal doğurur [6].
Azərbaycan ərazisi üzrə çöküntü qatında Yuradan müasir dövrədək süxur nümunələrinin
TOC tərkibinin (TOC - ümumi üzvi karbon: beynəlxalq miqyasda süxurda olan üzvi maddə
miqdarının çəki %-i ilə ifadəsi) orta qiyməti müxtəlif illərdə təyin edilib. Palçıq vulkanlarının
püskürmə məhsulları, qədim çöküntülərin yerüstü təbii çıxışlarından götürülmüş nümunələr və
kern nümunələri laborator tədqiqata cəlb edilmişdir. Cənubi Xəzər Çökəkliyinin Maykop
(Oliqosen-Alt Miosen) çöküntülərində TOC yüksək qiymətlərlə ifadə olunur (orta qiymət 1,86
%, maksimum - 15,1 %). Diatom çöküntülərində üzvi maddənin (ÜM) miqdarı və keyfiyyətinin
qurudan dənizə doğru yüksəlməsi müşahidə edilir. Çokrak horizontunda (Orta Miosen)
çöküntülər 0,09 - 2,44 % (orta qiymət 1,10 %) TOC miqdarı ilə xarakterizə olunur. Hİ indeksinin
73 - 541 mq KH/q TOC (orta - 204) qiyməti isə bu çöküntülərin ÜM miqdarının maye və qaz
KH generasiya etmək imkanlarını əks etdirir. Abşeron ərazisində də Oliqosen-Miosen
çöküntüləri əlverişli KH generasiyaetmə xüsusiyyətinə malikdir. Oliqosen-Miosenin bütün lay
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dəstələrində yaxşı və əla siniflərə məxsus ana-neft süxurları mövcuddur. Bununla əlaqədar
olaraq, Cənubi Xəzər Çökəkliyinin daha çox gömülmüş hissələrində yüksək KH potensialı
gözlənilir [7].
Tədqiqat ərazisində ifrat sürətli çöküntütoplanma şəraitində MQ çöküntülərində KH-lərin
toplanması üçün zəif keçiricili gilli-alevritli süxurların içərisindən keçən çatlar və qırılmalar
sistemi vasitəsilə flüidlərin subvertikal miqrasiyası böyük rol oynayır [8].
Süleymanov Ə.M. və həmmüəllifləri Qərbi Abşeronda intensiv çökmə zonaları olan Bakı
və Güzdək muldalarının mərkəz hissələrində Paleogen-Miosen və Pliosen-Antropogen
dövrlərində KH-lərin əmələ gəlməsi üçün əlverişli şəraitin olmasını müəyyən etmişlər. Qeyd
etmək lazımdır ki, Bakı muldasının şimal hissəsində Paleogen-Miosen çöküntüləri 3,5 - 6,0 km
dərinlik intervalında yerləşir. Quyu temperatur ölçmələrinə əsaslanaraq, Bakı və Güzdək
muldalarında Oliqosen-Miosen çöküntüləri 90 – 140 ºC diapazonu ilə səciyyələnir. Bu geotermik
göstəricilər baş neft əmələgəlmə zonasına müvafiqdir [9].
Qərbi Abşeronda Paleogen-Miosen stratiqrafik kompleksinin qumlu-alevritli, karbonatlı,
çatlı kollektorları ilə əlaqədar olan neft və qaz yığımları həm yerüstü karbohidrogen çıxışlarında,
həm də qazılmış quyular vasitəsilə müşahidə edilmişdir.
Lökbatan-Puta-Quşxana və Korgöz-Qızıltəpə qırışıqlarında qazılan kəşfiyyat quyularında
Miosen çöküntülərinin üst hissəsi açılmış və neft-qaz təzahürləri olmuşdur.
Lökbatan, Torpaqlı-Axtarma, Şonqar və s. palçıq vulkanlarının məhsullarında Çokrak və
Diatoma aid neftlə doymuş çatlı mergel və dolomitləşmiş əhəngdaşılar, həmçinin üzərində neft
pərdəsi olan balıqqulağılar və spirialis qabıqları qeydə alınmışdır.
Cənub-Qərbi Abşeronda Miosen çöküntülərinin quyularla açıldığı sahələrdən biri də
Qaradağ yatağıdır. Bu sahədə Miosen çöküntüləri ən çox strukturun şimal qanadında açılmışdır.
Quyularda gündəlik neft hasilatı 40 t-a qədər, qaz hasilatı isə 2,8 mln. m3-a qədər olmuşdur.
Sənaye əhəmiyyətli KH-lər burada Diatomun Sarmat mərtəbəsinin I və II qumlu-gilli
horizontlarından əldə olunub. Şimal qanadda qazılmış 205 saylı quyu Diatom çöküntülərini
açmış, sınaq nəticəsində gündəlik 35 t olmaqla neft alınmış və quyu 2 ilə yaxın fontanla
işləmişdir. Sonralar quyu texniki səbəbdən ləğv edilib. 103 saylı quyuda Diatom lay dəstəsinin I
horizontundan 10 t/gün neft və 10 m3/gün su axını alınmışdır. Strukturun cənub qanadının tağa
yaxın hissəsində qazılan 98 saylı quyuda güclü qaz və kondensat fontanı olmuşdur [7]. Qaradağ
sahəsində qazılmış 106 saylı quyuda qaz hasilatının 2800 m3/gün, neft hasilatının isə 31,5 t/gün
olması, yarımadanın cənub-qərb istiqamətində Çokrak çöküntülərinin KH potensialının artdığını
göstərir. Bu neft-qaz göstəricilərinə əsasən Miosen çöküntülərinin Qaradağ sahəsində və eləcə
də, qalxımın cənuba doğru dayazsulu hissəyə qədər uzanan dərinə gömülmüş qanadında
perspektivli olacağını demək olar [9].
Bibiheybət sahəsində 1948-1988-ci illərdə Miosen çöküntülərinin neft-qazlılığını aşkar
etmək məqsədilə 11 kəşfiyyat quyusu qazılmışdır. Lakin burada Pont çöküntüləri yüksək
axıcılığa malik olduğundan qazıma işləri hər dəfə dayandırılmışdır. Beləliklə də, Bibiheybət
strukturunda Paleogen-Miosen çöküntülərinin neft-qaz perspektivliyi hələ də tam
aydınlaşdırılmamış olaraq qalır [5].
Qeyd etmək lazımdır ki, Qaradağ, Quşxana, Puta, Lökbatan strukturlarının şimal hissələri
iki neft-qaz generasiya ocağından – Çuvaldağ və Güzdək muldalarından KH-lərlə təmin
olunurlar. Miosen çöküntüləri ilə əlaqədar olan neftlər Qaradağ, Lökbatan, Korgöz-Qızıltəpə,
Güzdək və s. sahələrdə demək olar ki, Diatom və Çokrakın linzaşəkilli qumlu layları ilə əlaqədar
olub, tektonik ekranlaşmış və litostratiqrafik tipli tələlərlə ələqədar ola bilər. Cənub-qərbə doğru
Xəzərin sahilyanı və dayazsulu hissələrini əhatə edən çöküntülərin kəsilişində yeni qumlualevritli layların açılacağı hesabına Bibiheybət-dəniz, Lökbatan-dəniz və Qaradağ-dəniz
qalxımlarında litostratiqrafik tipli tələlərin üstünlük təşkil edəcəyi ehtimal olunur [6].
Pont hövzəsi üçün terrigen materialın Şirvan quru qalxım zonası tərəfdən gətirildiyini zənn
etmək olar. Belə görünür ki, Abşeron yarımadasının qərb və cənub-qərb hissəsində quru-dəniz
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keçid zonasında Pliosendən qədim perspektivli horizontlar Qaradağ-dəniz, Lökbatan-dəniz və
eləcə də Bibiheybət-dənizdə dərin Miosen paleo-qalxımlarının (seysmik-kəşfiyyat ilə aşkar
edilmiş) cənub hissələri ilə əlaqədar olacaqdır. Bu qalxımlar üçün neft-qaz generasiya məkanı
Cənubi-Xəzər hövzəsində yerləşir.
Aparılmış tədqiqatların xülasəsi aşağıdakı formada təqdim edilir:

 Orta-Üst Miosen çöküntülərinin əsasən neftəmələgəlmə zonasında, Maykop çöküntülərinin
isə qazəmələgəlmə zonasında yerləşdiyi müəyyən edilmişdir;
 Miosenin struktur planı neft-qaz törədici ocaqlardan KH-lərin miqrasiyası və toplanması
üçün əlverişli şəraitə malikdir;
 Flüidlərin miqrasiyasının həm Güzdək və Çuvaldağ gömülmə zonalarından (Şm-ŞmQ),
həm də Xəzər akvatoriyasından (cənubdan) lokal qalxımlara doğru istiqamətləndiyi güman
olunur;
 Tədqiqat sahəsində Miosen çöküntüləri neft-qazlılıq baxımından yüksək perspektivliyə
malikdir.
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E.V. Gurbanov, J.R. Seyfullayeva, F.A. Mammedova, R.S. Yahyayeva

OIL AND GAS BEARING AND SPREADING OF MIOCENE SEDIMENTS IN THE
WESTERN ABSHERON AND ADJACENT SHALLOW WATERS OF THE CASPIAN
ABSTRACT
The paper deals with areal and depth occurrence of the Miocene deposits in the west
Absheron region and their lithofacies and geochemical properties. Hydrocarbon prospectivity of
the strata is discussed based on the well testing data and borehole log interpretations. Issues of
the Miocene contact with the Lower Pliosene sediments and possible fluid migration directions
from hydrocarbon generation zones have also received consideration.

Э.В. Гурбанов, Ж.Р. Сейфуллаева, Ф.А. Маммедова, Р.С. Яхяева

О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ МИОЦЕНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ЗАПАДНОМ АБШЕРОНЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕЙ
МЕЛКОВОДНОЙ ЧАСТИ КАСПИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются распространение миоценовых отложений по площади и
глубине в пределах Западного Абшерона, изменение их литофациальных и геохимических
свойств. На основе данных опробования скважин и анализа каротажных диаграмм
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представлены соображения о нефтегазоносности отложений. Наряду с этим, рассмотрены
особенности контакта поверхности миоцена с базальными слоями ПТ и возможные
направления миграции углеводородных флюидов.
AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKANIN İNKİŞAFINA HƏSR EDİLMİŞ SEMINARIN
MATERIALLARI
23 oktyabr 2018-ci ildə Geofizika və Geologiya İdarəsinin (GGİ), Azərbaycan Milli
Geofizika Komitəsi İB-nin və “Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnalı redaksiya heyətinin
təşəbbüsü ilə “Azərbaycan neft geofizikasının inkişaf perspektivləri” mövzusunda seminar
keçirilmişdir. Belə bir tədbirin keçirilməsi zərurəti geofiziki tədqiqatlar sahəsində son
zamanlarda yaranmış durum ilə əlaqədar olmuşdur.
Seminarın işində Respublikanın aparıcı istehsalat, elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin AMEA Geologiya və Geofizika institutunun, Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinin,
“Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutunun, SOCAR-ın, “Azneft” İB-nin, Geofizika və Geologiya
İdarəsinin (GGİ) və s. tanınmış alim və mütəxəssisləri, xarici şirkətlərin nümayəndələri iştirak
etmişlər. Aşağıdakı materiallarda seminarda dinlənilmiş bəzi məruzələrin, söylənilmiş təkliflərin
və seninara təqdim olunmuş materialların qısa xülasələri verilir.
Əkbər Feyzullayev, Elçin Şirinov, Şahvələd Köçərli, AMEA Geologiya və Geofizika
İnstitutu, SOKAR Geofizika və Geologiya İdarəsi
GEOFİZİKİ TƏDQIQATLAR QARŞISINDA QOYULAN ƏSAS GEOLOJİ
MƏSƏLƏLƏR
Aşağıda adları çəkilən məsələlərin çoxu Respublikanın geniş geoloq və geofizik
auditoriyasına yaxşı tanışdır; elmi-tədqiqat və istehsalat işlərinin predmetini təşkil edən bu
problemləri bir araya gətirməklə biz bir daha onlara diqqət çəkmək istərdik. Ana başlıqlarla
verilmiş bu problemlərin qısaca olaraq açıqlanması da göstərilir.
Qoyulan problemlərdən bəziləri ənənəvi və ya tarixi xarakter daşıyır, bəziləri isə nisbətən
yeni məsələlərdir:
1. Respublikanın neftli- qazlı rayonlarında yeni strukturların aşkar edilməsi və
dərin qazma üçün hazırlanması
Ənənəvi xarakterli problemdir. Son 60 - 70 il ərzində Respublikanın quru və dəniz
ərazilərində onlarla struktur və C3 kateqoriyalı resurs hazırlanıb qazma üçün təhvil verilmiş,
onların bir çoxunda unikal neft və qaz yataqları açılmışdır. Yaxın onilliklərdə bu istiqamətdə
tədqiqatlar əsasən Xəzərin dərin sulu hissələrində aparılmalı, aşkarlanmış strukturlar dəqiq
öyrənilməlidir. Quru ərazisində işlər əsasən Orta Kür və Cəlilabad çökəkliklərində , QubaXəzəryanı və b. rayonlarda aparılmalıdır
2. Neftli-qazlı hövzələrin, o cümlədən Cənubi Xəzər çökəkliyinin dərinlik quruluşu
(7 – 10 km) və neftqazlılığının öyrənilməsi, kristallik təməlin xarakterinin
dəqiqləşdirilməsi
Regional xarakterli bu işlər kompleks geofiziki üsullarla ( seysmik-, qravimaqnit- və
elektrik kəşfiyyatı) aparılmalı, depressiyaların seysmotektonikası dəqiqləşdirilməli, neftqazlılıq
haqqında əlavə məlumat alınmalıdır. Xəzər dənizinin regional seysmotektonikasını öyrənmək
məqsədilə, qonşu Xəzəryanı dövlətlərlə kooperasiyada dənizin meridianal və en istiqamətlərində
bir sıra regional profillərin (vahid metodika ilə) işlənməsi məqsədə uyğun olardı.
3. Azərbaycanda Mezozoy çöküntülərinin daxili quryluşunun öyrənilməsi
Mezozoy çöküntülərinə yönəlik neft kəşfiyyatı işlərinin səmərəliliyi gözlənildiyindən qatqat aşağı olmuşdur: 300-dən artıq quyu qazılmış, bir milyon metraj sərf edilmiş, cəmisi bir neçə
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kiçik yataq (Siyəzən monoklinalı, Şurabad, Bəyimdağ-Təkçay, Muradxanlı) açılmlş, 4 - 5 milyon
ton neft ehtiyatı hazırlanmışdır. Mezozoy istiqamətinin az səmərəli olması, son zamanlar bəzi
tədqiqatçılar tərəfindən bu kompleksin daxili quruluşunun zəif öyrənilməsi ilə izah edilir. Qeyd
edilməlidir ki, bu istsqamətdə müəyyən işlər görülmüş, Zərdabda, Ağgöldə, Sovetlərdə və s
.sahələrdə (daha doğrusu, daxili təbəqələnmə olan sahələrdə) informasiya alınmışdır. Təkrar
seysmik dalğaları real dalğa kimi qəbul edib vulkanik massivlərdən süni informasiya alma
təşəbbüsləri də olmuşdur. Deyilənləri nəzərə alaraq, tədqiqatları bu istiqamətdə davam etdirmək
lazımdır.
4. Mürəkkəb quruluşlu rayonlarda (Mərkəzi və Şm. Qobustan, Acınohur, çınqıllı
zonalar və s.) seysmik informasiyanın zəif olmasilə əlaqədar kompleks geofiziki
tədqiqat metodikasının hazırlanması zərurəti, üstəgəlməaltı zonalarda neft
tələlərinin axtarışı və parametrik qazma üçün sahələrin seçilməsi
Bu
zonalarda
qravimaqnit,
elektrik
və
seysmik
kəşfiyyat
üsullarının
kompleksləidirilməsi, geniş həcmdə təcrübi–metodik işlərin qoyulması tövsiyə edilir.
5. Şimali Abşeron qırışıqlar zonası sahələrində sənaye əhəmiyyətli yataqların
açılması və rayonun mürəkkəb geoloji quruluşu ilə əlaqədar burada 3D seysmik
işlərinin (AVO analizi, proqnoz işləri də daxil olmaqla) qoyulması, tədqiqatların
şimala – Yalama-dəniz zonasına doğru davam etdirilməsi
Üç böyük tektonik vahidin (Xızı sinklinorisinin CŞ davamı, CXÇ-nin şimal bortu,
epihersin platformasının CQ bortu) çarpazlaşdığı bu mürəkkəb və perspektivli zonada gələcək
kəşfiyyat işlərinin istiqaməti 3D seysmik tədqiqatlarının nəticəsi ilə müəyyən ediləcəkdir.
6. Yeni neft ehtiyatlarının artırılması zərurəti ilə əlaqədar CXÇ-nin qərb bortunda
Qala və Kirməkialtı lay dəstələrinin pazlaşma zonalarının dəqiqləşdirilməsi
Bu iki laydəstəsinin CQ istiqamətdə pazlaşma xarakteri ümumi şəkildə izlənsə də ,
göstərilən problem həll olunmamış qalır.Problemin gerçəkləşməsi şəraitində CXÇ-nin qərb
bortunda yeni litoloji-stratiqrafik tələlər aşkar etmək mümkün olar.
7. Qeyri-antiklinal tələlərin ( QAT) və xüsusilə rif qurumlarının öyrənilmə
metodikasının hazırlanması
Respublika ərazisində seysmik kəşfiyyatla onlarla QAT-ın hazırlanmasına baxmayaraq,
bu tip tələlərin öyrənilməsinin vahid metodikası yoxdur. Bu xüsusilə rif qurumlarının
öyrənilməsinə aiddir.Xatırlatmaq istərdik ki, bəzi tədqiqatçılar orta Kür çökəkliyində aşkar
edilmiş çox saylı vulkano-tektonik strukturları əsassız olaraq rif qurumlarına aid edirlər və bu
kəşfiyyatçılarda yanlış təsəvvür yaradır.
8. Abşeron yarımadası və CŞ Qobustanda mürəkkəb quruluşlu oliqosen-miosen
neftli-qazlı kompleksləri üzrə axtarış –kəşfiyyat işlərinin və kollektorların
interpretasiya metodikasının hazırlanması
Mürəkkəb quruluşa (sahə boyu kəskin lıtoloji dəyişmələr, yeni tip kollektorlarınbrekçiyalaşmış dolomitlərin, çatlı mergellərin , bajenitlərin analoqlarının və s. aşkar edilməsi),
malik olan bu rayonlarda və kollektorlarda əvvəlki onilliklərdə geoloji kəşfiyyat və geofiziki
işlər ənənəvi terrigen süxurları metodikası ilə aparılırdı ki ,bu da çox vaxt səmərəli olmurdu.
Bununla əlaqədar , müvafiq metodikanın hazırlanıb tətbiq edilməsi zəruridir.
9. Dənizdibi zonaların, o cümlədən qazohidrat toplantılarının öyrənilməsi məqsədilə
mühəndisi geoloji və geofiziki tədqiqatların davam etdirilməsi
Toplanmış məlumatların ümumiləşdirilməsi və analizi, tədqiqata yeni sahələrin cəlb
edilməsi.
10. Köhnə neft yataqlarında qalıq neft ehtiyatlarının aşkarlanması məqsədilə 3D 4D seysmik işlərin qoyulması (Gürovdağ, Qarabağlı, Kürsəngə, Qaradağ və s
.yataqlarda bu işlərdən müsbət nəticələr alınmışdır)
İşlənmənin son mərhələsinə qədəm qoymuş yataqlarda 3D və 4D seysmik işlərin
aparılması yataqların geoloji quruluşunun və neftqazlılıq konturunun dəqiqləşdirilməsi-nə, qalıq
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neft ehtiyatının hesablanmasına və nəticə etibarilə işlənmə layihələrinin səmərəliliyinin
artırılmasına imkan yarada bilər.
11. Yeni neft və qaz yataqlarının geoloji-geofiziki axtarışı kriteriyalarının
hazırlanması məqsədilə elmi-tədqiqat və istehsalat müəsisələrinin birgə tədqiqatı və
ekspertiza fəaliyyətinin təşkili
Keçən əsrin 90-cı illərinə qədər Respublikada neft kəşfiyyatı və işlənməsi layihələri
istehsalat və elmi-tədqiqat müəssisələrinin birgə fəaliyyəti ilə hazırlanar və həyata keçirilərdi və
bu təcrübə müsbət nəticə verərdi. Son zamanlar yeni neft və qaz yataqlarının axtarış şəraitinin
kəskin surətdə çətinləşməsi (böyük dərinliklər, qeyri ənənəvi tələlər və kollektorlar və s.) ilə
əlaqədar, alim və mütəxəssislərin birgə fəaliyyətilə yeni kəşfiyyat meyarlarının hazırlanması
zərurəti meydana çıxmışdır.
12. Yeni geoloji və geofiziki məlumatlar əsasında Azərbaycanın tektonik (qırılma
tektonikası daxil olmaqla) və neftgeoloji rayonlaşdırma xəritələrinin tərtib edilmə
zərurəti
Bu vacib məsələ üzrə son onilliklər ərzində müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif,
bəzən bir-birini təkzib edən xəritə variantları təqdim edilmişdir ki, bu da mütəxəssislər, xüsusilə
cavanlar arasında çaşqınlıq yaradır. Variantların bir çoxunda xəritə düzəltmə prinsipləri və
metodikalarına əməl olunmamışdır. Bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün Respublikanın aparıcı
alim və mütəxəssislərinin iştirakilə adları çəkilən xəritələrin tərtib edilməsi zəruri sayılır.
13. Avrasiya və daxili bazarlarda qaza artan tələbatı və onun mövsimi istehlakını
tənzimləmək məqsədilə mövcud qaz anbarlarının tutum imkanlarının artırılması və
yenilərinin hazırlanması barədə təkliflərin işlənməsi
Bu vacib məsələ ilə əlaqədar məqsədyönlü işlər qoyulmalıdır.
14. Xəzərin qərb sahili boyu –Yalamadan Astaraya qədər “ quru-dəniz “ tranzit
zonasında seysmik işlərin aparılması zərurəti
Təxminən 14 min.kv km sahəsi olan bu ərazidə “quru-dəniz”sistemilə seysmik işlər
aparılmalı ,perspektivli sahələr ayrılmalı və dərin qazmaya hazırlanmalıdır.
Bir neçə kəlmə də son onilliklərdə azərbaycan geofizikasında baş vermiş və ya
yaradılması zəruri olan məsələlər haqqında.
Kəşfiyyat geofizikası sahəsində elektrik və qravimaqnit kəşfiyyatı üsullarının ləğvi və ya
zəiflədilməsi bağışlanılmaz bir səhv olmuşdur. Mədən geofizikası sahəsində yataqların
işlənməsinə geofiziki nəzarətin zəiflədilməsi və AYLT tədqiqatlarının yox edilməsi yanlış
hərəkət kimi qiymətləndirilir.
İstər kəşfiyyat, istərsə də mədən geofizikası sahəsində metodik–tədqiqat qurumlarının
yaradılması olduqca vacibdir.
Və nəhayət, azərbaycan neft geofizikasının ümumi strukturu barədə. Bütün dünyada və
qabaqcıl neft şirkətlərində geofiziki tədqiqatlar elmi mərkəzlərin, layihə konstruktor işlərinin,
müvafiq cihazqayırma zavodlarının və istehsalat qurumlarının vəhdətindən yaranmışdır. 1990-cı
illərin əvvəllərinə qədər bu istiqamətlər azərbaycan geofizikasında da mövcud idi. 1993-cü ildən
başlayaraq bu 4 qurumdan ikisi - geofiziki zavod və konstruktor bürosu ləğv edıldı, sonralar isə
Geofizika elmi-tədqiqat institutu GGİ-nin tərkibindən çıxarıldı, geofizikanın vahidliyi pozuldu.
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Fikrimizcə bütün bu qurumlar vahid struktur şəklində yenidən bərpa edilməlidir.

С. Саламофф*, E. K. Keйси*, Э. Б. Багиров**, * ActusVeritasGeoscienceLLC; ** SOCAR

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 21-ГО ВЕКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ГЕОФИЗИКИ
Вторая декада 21-го века ознаменовалась невероятным скачком в развитии
информационных технологий. Развитие методов хранения, обработки и передачи данных
привели к полному изменению стиля жизни и работы в самых различных отраслях. Не
осталась в стороне и геофизика. Возможность хранить и обрабатывать огромные объемы
информации сегодня позволяет решать задачи, которые ранее были недостижимыми.
Появилась возможность получать лучшую картину в подсолевых, поднадвиговых
комплексах, в поясах со сложным структурно-тектоническим строением, в зонах
грязевулканической и грязедиапировой активности. Рассмотрим различные направления
развития геофизики в свете новых возможностей технологий сегодняшнего и завтрашнего
дня.
Полевые сейсмические работы
В методах записей отраженных сейсмических волн все большее место занимают
записи автономными нодами. Cейсморазведка с использованием кабельных кос
постепенно уходит со сцены.
Положительные стороны автономных нодов:
* Возможность использования большей плотности сетки;
* Сетка не обязательно должна быть равномерной;
* Беспрерывная запись на протяжении нескольких дней;
* Автономное питание от аккумуляторов;
* Оптимальное сочетание источников и приемников, планируемое на решение
конкретных задач.
Отрицательные стороны:
* Дороговизна (Технология постепенно становится все более экономичной);
* Огромные объемы записей от различных источников, включающие в себя и
шумы (Новые системы обработки сейсмических данных позволяют фильтровать и
получать более качественную информацию)
Таким образом, новые технологии позволят сейчас полностью перестроить систему
получения сейсмической информации
Обработка и хранение данных
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На протяжении 1990 – 2000 гг. нефтяные компании осваивали все более
труднодоступные залежи. Главный фокус геофизиков был направлен на улучшение
качества сейсмической информации в районах с подсолевыми залежами, сложными
структурными ловушками, зонами сжатия и надвигов, в бассейнах с грязевыми
вулканами.
Улучшение качества обработки данных напрямую связано с качеством
компьютерного оборудования и скоростью обработки данных. Оптимизированные для
обработки сейсмических данных новые компьютерные центры используют так
называемые CloudComputing-технологии для скорости обсчета, хранения и удаленного
доступа к центру.
Что же такое The Cloud?
В интересах времени мы не будем анализировать историю развития форматов
хранения сейсмических данных. Лишь заострим наше внимание на новом и экономически
выгодном, но, к сожалению, плохо понятом и неправильно проинтерпретированном
термине “CloudComputing”. Cloud - это термин, придуманный для компьютерного
решения с использованием нескольких взаимосвязанных машин для обработки задачи.
Cloud не означает, что машины находятся где-то на орбите или в далеко изолированном
месте. Это просто термин, придуманный для описания связки компьютеров,
оптимизированных для хранения и быстрого доступа к информации. Эти
централизованные и связанные решения обеспечивают быструю, эффективную и дешевую
работу интернета. Проще всего можно объяснить The Cloud как хранилище данных,
обеспеченное такими решениями, как Dropbox, GoogleDrive, OneDrive и др. Основная
цель этих решений – хранилище большого объема данных, вторичная цель - обеспечение
доступа и обмена данными. Предшественником этих решений был FTP, который широко
использовался в 1990 – 2000-х годах.
Для защиты данных многие компании предпочитают свои собственные
корпоративные Clouds. Выбор решения зависит от бюджета и наличия
квалифицированного ИТ персонала для обслуживания.
Интерпретация геофизических материалов
Интересно, что после больших затрат на обработку сырых данных мало времени и
внимания уделяется улучшению качества разреза после суммирования. Этот процесс,
называемый «интерпретационной обработкой», должен выполняться геофизикоминтерпретатором, который хорошо знаком с геологическими особенностями проекта.
На протяжении всего периода обработки данных нам надо не только заботиться об
амплитудах, но и о сохранении оригинальности фазы и частотного спектра.
В целом, геофизическая наука не достигла желаемой интеграции новых
технических методов анализа в каждодневные процессы разведки и эксплуатации.
Доминирующие методы интерпретации сейсмических данных унаследованы от
интерпретации бумажных сейсмических разрезов 1970-х и 1980-х годов и программное
обеспечение отражает такой же подход. Многие привычки интерпретаторов
сформировались под влиянием ограничений программного обеспечения 1990-х годов. И
сегодня некоторые часто используемые программы скрывают под современным
интерфейсом алгоритмы, написанные на фортране. Давайте вспомним, что программы
1990-х годов были написаны для компьютеров с большими техническими ограничениями
в скорости обсчёта, ограниченной и дорогостоящей памятью. По этим причинам
программы были оптимизированы для компьютеров с очень ограниченными
возможностями обновления (вспомним, что интернет 1990-х это совсем не тот, чем
пользуются в 2018-м) и улучшенные программы требовали полного обновления
компьютеров. Специализированные программы были особенно дорогостоящими и
администрировались очень ограниченным доступом для специалистов, а большинство
менеджеров считало их необязательными в каждодневной работе. В то же время,
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обработка и хранение данных были децентрализованы, стандарты для данных продолжали
разрабатываться и способы длительного хранения данных эволюционировали (не самая
лучшая ситуация для гарантии доступа к цифровым архивам в будущем).
Но техническая эволюция быстро улучшала качество машин и делала их дешевле с
каждым днем, в то время как привычки интерпретаторов поменять намного труднее.
Сегодня мы можем добиться экономических результатов, используя
MachineLearning и ArtificialIntelligence в каждодневной работе, но это надо сделать
правильно, без «технического мусора». Для этого нам надо выбрать современное и
экономически выгодное компьютерное обеспечение, программы, хранилище данных и
способы работы с ними, разработанные и оптимизированные в 21-м веке; это позволит
нам снизить риск в разведке нефтяных продуктов и обеспечить разработку и добычу
ресурсов с максимальным экономическим успехом.
Сейсмические данные содержат значительную геологическую информацию.
Только 10 – 15 % от всей информации, содержащейся в сейсмической записи,
используется при интерпретации амплитуд.
Работа с геологами проекта необходима для правильного выбора параметров при
анализе амплитудно-частотного и амплитудно-фазового спектра и выбора доминантных
частот и фазы характерных для коллекторов. Такой метод работы обеспечит
интегрированный и объективный анализ перспективности структур и работы
нефтегазоносного бассейна.
На основе этого анализа начинается ответственная работа над сейсмическими
атрибутами и NeuralNetworkTraining. На этом этапе очень важен статистический и
геостатистический анализ результатов, чтобы понять какие атрибуты описывают залежь, а
какие не значительны для анализа.
Сегодняшние компьютеры и программное обеспечение позволяют нам
утилизировать всю информацию, содержащуюся в сейсмической записи. Новый
интерпретационный процесс должен открыть все секреты, содержащиеся в сейсмической
записи данных и свести к минимуму влияние предвзятых моделей.
Ə.Xuduzadə, R.Nəcəfov, A.Cəfərov, “Azneft” İstehsalat Birliyi
GEOFIZIKI TƏDQIQATLARIN APARILMASI ISTIQAMƏTINDƏ TƏKLIFLƏR
Çoxsaylı neft və qaz yataqlarına malik Azərbaycanın quru və dəniz sahələri axtarış və
kəşfiyyat işlərinin tarixi forma və həcminə görə müəyyən mərhələlərlə xarakterizə olunur.
Bununla belə, müəyyən dövrlərdə zəifləməsinə baxmayaraq, axtarış-kəşfiyyat işləri
davam etdirilmiş və müasir dövrümüzdə geniş əhatəli formada yerinə yetirilməkdədir.
I mərhələ (ilkin mərhələ) 1800 - 1920-ci illəri əhatə edir və bu mərhələdə 1846-cı ilə
qədər neft quyularının qazılmasında tətbiq olunan “əl üsulu” dövrün sonuna tamamilə “vurma
üsulu” ilə əvəz olundu. Belə ki, bu üsul 300 - 400 m dərinlikdə yatan neftli-qazlı layların hasilata
cəlb edilməsi ilə hasilat artımında irəliləyişlərə səbəb oldu. Bu mərhələdə Balaxanı-SabunçuRamana, Bibiheybət və Suraxanı yataqları işlənməyə daxil edilmişdir.
II mərhələ 1940-cı ilə qədər olan dövrü əhatə edir; bu dövr geoloji planalma, xəritəalma
qazması işlərinin genişlənməsi (1920-ci il) və qazmada “vurma üsulu”nun “fırlanma üsulu” ilə
əvəz olunmasıyla xarakterizə olunur.
Bu dövrdə həmçinin struktur xəritəalma qazmasına (400 m-ə qədər) başlanmış, axtarış və
kəşfıyyat quyularınm dərinliyi 1200 m-dən 1500 m-ə qədər çatdırılmış, Puta, Qaraçuxur,
Neftçala, Pirsaat, Quşxana-Şonqar, Yasamal, Sulutəpə, Lökbatan, Qala, Korgöz-Qızıltəpə,
Pirallahı adası (Cənub), Zığ, Saadan, Siyəzən və Nardaran yataqları açılmışdır.
III mərhələ 1941 - 1947-ci illəri əhatə edir; bu dövr axtarış və kəşfıyyat işlərinin
həcminin kəskin aşağı düşməsi ilə xarakterizə olunur. Belə ki, II Dünya müharibəsinin
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başlanması ilə əlaqədar 1941-1943-cü illərdə yeni sahələrdə neft və qaza axtarış və kəşfıyyat
işləri aparılmamışdır. 1944 - 1947-ci illərdə isə ayrı-ayrı quyuların qazılması başa çatdırılmış və
Çandahar-Zorat, Buzovna, Şabandağ, Şubanı, Hövsan və Gürgan-dəniz yataqları açılmışdır.
IV mərhələ 1954-cü ilə qədər olan dövrü əhatə edir və yeni sahələrdə geoloji planalma,
struktur-axtarış qazıması (500 – 600 m-ə qədər) və axtarış-kəşfıyyat işləri həcminin kəskin
artması ilə səciyyələnir. Bu mərhələdə Əmirxanlı, Zağlı, Atəşgah, Duvannı, Tərtər, Çilov adası,
Neft Daşları, Darvin bankası, Palçıq pilpiləsi və Bahar yataqları açılmışdır.
V mərhələ axtariş-kəşfıyyat işlərinin genişləndiyi 1955 - 1973-cü illəri əhatə edir. Bu
mərhələdə Zirə, Qaradağ, Kənizədağ, Daşgil, Mişovdağ, Kürovdağ, Kəlaməddin, Naftalan,
Cənub, Səngəçal-dəniz, Duvannı-dəniz, Bulla adası (Xərə-Zirə), Bulla-dəniz (Xərə-Zirə dəniz)
və Günəşli neft-qaz yataqları açılmışdır.
VI mərhələ axtarış-kəşfıyyat işlərinin 1974-cü ildən sonrakı dövrünü əhatə edir. Bu dövr
keçmiş Sovetlər birliyinin (1991-ci il) dağılmasından sonra axtarış-kəşfıyyat işləri həcminin
kəskin azalması ilə xarakterizə olunur.
Göstərilən dövrlərdə aparılmış axtarış-kəşfiyyat işləri əsasən qazma işləri ilə əlaqədar
olsa da geofiziki kəşfiyyat işləri də mühüm rol oynamışdır. Texnika və texnologiyanın inkişaf
etdiyi bir zamanda seysmik kəşfiyyat işlərinin daha dərin qatların kəşfində, kəsilişin daha dəqiq
öyrənilməsində və digər tədqiqatların aparılmasında mühüm rol oynamasını vurğulamaq
lazımdır.
Çökmə süxur kompleksinin tektonik quruluşunu öyrənmək məqsədlə Azərbaycanın quru
ərazisi və Cənubi Xəzər hövzəsi böyük həcmli geoloji-geofiziki tədqiqatlarla əhatə olunmuşdur.
Tektonik quruluşun öyrənilməsilə yanaşı, geoloji kəsilişin neft-qazlılıq məsələləri araşdırılmış və
gələcək tədqiqatların istiqamətləri üzrə proqnozlar verilmişdir. Lakin son dövrlərdə qeyriantiklinal tip tələlərin perspektivliyinin öyrənilməsi xeyli zəifləmişdir. Bununla belə,
çöküntütoplanmanın mürəkkəb geoloji şəraitdə getdiyi sahələrdə pazlaşma zonaları, nazik qum
linzaları və s. obyektlər neft-qaz yığımları üçün böyük maraq kəsb edir. İşlənmədə olan neft-qaz
yataqlarına nəzarət xarakterli geofiziki işlərə də ehtiyac yaranmışdır.
Qeyd olunan məsələlərin həllində xüsusən seysmik kəşfiyyatın müasir texniki-metodiki
imkanlarından istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu baxımdan, aşağıdakı məsələlərin həllinə
diqqət artırılmalıdır.
Daha nazik təbəqələnmiş layların ayrılması və kiçik çatların müəyyən edilməsi.
Azərbaycanın quru və dəniz sahələri çoxsaylı palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşmişdir. Palçıq
vulkanlarının mövcudluğu sahənin perspektivliyinin əsas göstəricilərindən biri olsa da
vulkanətrafı sahələrdə quyuların qazılması planlaşdırılarkən kəsilişdə palçıq vulkanı
brekçiyalarının konturlarının dəqiq təyini əsas problem olaraq qalır. Qalmaz sahəsində aparılmış
seysmik kəşfiyyat işləri (şəkil 1) əsasında sahədə vulkan brekçiyasının yayılma arealı seçilsə də,
konturdan kənarda qazılmış bir neçə quyuda vulkan məhsulları müşahidə edilmiş və qazma
zamanı problemlər yaranmışdır. Bu kimi problemlərin araşdırılması, xüsusilə də nazik
təbəqələnmiş layların və çatlı mühitin öyrənilməsi üçün seysmik tədqiqatların keyfiyyət
göstəricilərinin artırılması istiqamətində işlər görülməlidir.
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Kəsilişin litofasial xüsusiyyətlərin və neftqazlılığının
seysmik
kəşfiyyatla
qiymətləndirilməsi. Son dövrlərdə quyu və
seysmik məlumatların bir-birinə transformasiyası
texnologiyası daha da təkmilləşdirilmiş və kəsilişin
dəqiq qiymətləndirilməsinə tətbiq edilir. Əsasən
seysmik tədqiqat materiallarından istifadə etməklə
kəsilişin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətlərinin və
karbohidrogen
(əsasən
qazllı
intervalların)
doyumluluğunun təyini vacib məsələlərdəndir. Bu
tədqiqatları etirbarlı şəkildə həyata keçirmək üçün
quyu-seysmik məlumatlarının əlaqələndirilməsinə
xidmət edən xüsusi karotaj işlərinin aparılması ilkin
olaraq yerinə yetirilməlidir (şəkil 2). Belə ki, bütün
perspektivli hesab edilən strukturlarda ən azı bir
quyuda kompleks karotaj işləri (əsasən sıxlıq və
akustik karotaj) və SK-ŞSP işləri aparılmalı və
sintetik seysmoqram qurmaqla quyularda alınmış
litoloji sərhədlər seysmik tədqiqatlarda qeyd edilən
akustik sərhədlərə bağlanmalıdır. Bu işlər əsasında
seysmik tədqiqatları neft-qaz yataqlarının birbaşa

Şəkil 1.Qalmaz sahəsində aparılmış 3D
seysmik tədqiqat nəticələri.
axtarış üsulu kimi qiymətləndirmək olar
və bu istiqamətdə də lazımi tədbirlər
görülməlidir.
İşlənmədə
olan
yataqlara
nəzarət məqsədilə müəyyən zaman
intervalında
təkrar
seysmik
tədqiqatların
aparılması.
Təkrar
sesymik tədqiqatlar aparılana qədər
əvvəlki illərdə aparılmış sesymik
tədqiqatların
çətinlikləri
analiz
olunmalıdır. Xarici və yerli şirkətlərin
apardığı 2D seysmik tədqiqatlarda eninə
və uzununa profillərin kəsişməsində
yaranan fərqlər hələ də problem olaraq
qalır. Yeni və ya təkrar tədqiqatlar
aparıldığı zaman bu problemə də diqqət
yetirilməlidir.
Hal-hazırda quru və dəniz
ərazilərdə
işlənmənin
müəyyən
Şəkil 2. Sintetik seysmoqram
mərhələlərində olan yataqlar var.
İşlənmə tempindən asılı olaraq neft-qaz-su konturları müxtəlif sürətlə dəyişir. Yeni quyuların
planlaşdırılması zamanı konturların 4D seysmik işlərlə dəqiq təyini risklərin azaldılmasına
xidmət edir. Bundan əlavə, işlənmədə olan yataqlar bloklar üzrə istismar edilir və blokları
sərhədləndirən qırılmaların mövcudluğunun dəqiqləşdirilməsi və onların keçiricilik
xüsusiyyətlərinin yoxlanılması da tədqiqatların əsas istiqamətlərindən olmalıdır.
Anomal yüksək lay və məsamə təzyiqlərinin kəsiliş üzrə qiymətləndirilməsi.
Perspektivliliyi müəyyən olunmuş sahələrdə quyuların layihələndirlməsi və qazılması tədqiqatın
növbəti mərhələsini təşkil edir. Bu zaman yarana biləcək problemlərin proqnoz edilməsi və
qarşısının alınması istiqamətində işlərin görülməsi tədqiqat işlərində risklərin azaldılmasına
xidmət edir. Belə ki, qazma zamanı böyük problemlər yaradan anomal yüksək təzyiqli zonaların
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müəyyən olunması istiqamətində işlərin görülməsi məqsədəuyğundur. İlk növbədə yeni
metodikaların araşdırılması və işlərin aparılması istiqamətində zəruri təkliflər planı
hazırlanmalıdır. Perspektivli axtarış obyektlərinin müəyyən olunması və bu sahələrdə məqsədli
geoloji-geofiziki işlərin (sahə üzrə sürət analizi, sıxlıq xüsusiyyətlərinin analizi) aparılması əsas
məsələdir. Xatırlatmaq istərdik ki, bu işlər Geofizika trestində əvvəllər aparılırdı.
Mürəkkəb geoloji quruluşlu perspektivli Acınohur, Şimali Qobustan və s.
rayonların seysmik tədqiqatlarla öyrənilməsi. Qeyd olunan neftli-qazlı rayonlar üzrə aşkar
edilmiş bəzi strukturlarda çoxsaylı yerüstü neft-qaz çıxışları və qazılmış struktur-axtarış və
kəşfiyyat quyularında neft-qaz əlamətləri məlumdur. Müxtəlif illərdə sahələrin neft-qazlılığı
müəyyən tədqiqatlarla öyrənilmiş, hövzənin paleovəziyyəti araşdırılmışdır. Mürəkkəb tektonik
aktivlik nəticəsində formalaşmış antiklinal və əsasən qeyri-antiklinal tələlərin axtarışı, kəsilişin
litoloji-petrofiziki və neft-qazlılıq cəhətdən qiymətləndirilməsi, aşkar olunmuş strukturlar üzrə
mövcud materialların yenidən dəyərləndirilməsi məqsədilə yuxarıda qeyd olunan işlərin
kompleks şəkildə aparılması məqsədəuyğundur.
Ə.Q. Novruzov, H.İ. Şəkərov, V.Q. Qədirov, T.X. Niyazov, M.M. İskəndərov, SOCAR
“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
NEFT-QAZ YATAQLARININ AXTARIŞINDA GEOFİZİKİ ÜSULLARIN
SƏMƏRƏLİ TƏTBİQİ BARƏDƏ
Respublikamızda geofiziki kəşfiyyat işləri bir əsrə yaxındır ki, təşəkkül tapmışdır. Bu
müddət ərzində tətbiq olunan usul və texnologiyalar təkmilləşdirilmiş və bir sıra diqqətəlayiq
nəticələr alınmışdır. Azərbaycan neft sənayesinin lokomotivi sayılan Azəri-Çıraq-Günəşli, Şahdəniz və digər iri həcmli yataqlar məhz geofiziki kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar olunmuşdur.
Quruda və dənizdə yerləşən neftli-qazlı rayonların dərinlik geoloji quruluşunun öyrənilməsi,
yataqların üçölçülü geoloji modelinin qurulması, yeni geofiziki üsul və texnologiyaların işlənibhazırlanması və təkmilləşdirilməsi, Mezokaynozoy çöküntülərinin neft-qazlılığının və kollektor
xüsusiyyətlərinin proqnozlaşdırılması, lokal strukturların dərin kəşfiyyat qazmasına
hazırlanması, quyu geofiziki tədqiqatları, qazma prosesinə geoloji-texnoloji nəzarət, quyuların
perforasiyası və müxtəlif təyinatlı digər elmi-metodiki araşdırmalar geofiziklərin əsas fəaliyyət
istiqamətləridir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda neft geofizikasının inkişaf perspektivləri
həmişə aktual olmuşdur, indi də aktualdır. Həm də geofizikanın inkişaf istiqamətləri mövcud
geoloji problemlərin həllindən qaynaqlanır. Hazırda qeyri-ənənəvi yataqların axtarışı (o
cümlədən dərin qatlarda) zərurəti geofiziklərin qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bunlardanən
önəmlisi isə neft-qaz hasilatının stabil saxlanılması və ehtiyatların artırılması məqsədilə yeni
neft-qaz yataqlarının aşkar edilməsidir. Qeyd olunanları yerinə yetirmək üçün aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab etmək olar:
- Geofiziki tədqiqatların arealını və imkanlarını genişləndirmək üçün maddi-texniki baza
gücləndirilməli, mövcud texniki və texnoloji park müasir tələblərə uyğun şəkildə yenilənməlidir.
Kadr hazırlığına və onların yerləşdirilməsinə, bir sözlə, mövcud insan resurslarından səmərəli
istifadə olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Müasir texnologiyaların mənimsənilməsi
məqsədilə gənc mütəxəssislərin aidiyyatı üzrə təcrübə keçmələri təmin olunmalıdır. Yüksək
ixtisaslı kadrların təyinatı üzrə düzgün yerləşdirilməsi, müasir tələblərə cavab verən texnika və
texnologiyaların birgə tətbiqi nəinki alınmış geoloji məlumatların etibarlılığının artırılmasına,
eyni zamanda, rəqabətə davamlı tədqiqatların aparılmasına, elan olunmuş tenderlərdə iştirak
edərək uğurlar qazanmağa imkan verərdi.
- Yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan geofiziki kəşfiyyat işlərinin mərhələlərinin və
ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi, tədqiqat sahəsinin seçilməsi, bu sahədə həllini tapmış və
tapmamış məsələlərin sistemli təhlili, aparılacaq işlərin əsaslandırılması və s. yeni yanaşmalarla
həyata keçirilməlidir. Belə ki, bəzi regionların çöküntü komplekslərinin neftlilik-qazlılıq
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perspektivləri mütəxəssislər tərəfindən indiyə qədər birmənalı şəkildə qiymətləndirilməmişdir.
Buraya Xəzəryanı-Quba, Kür-Qabırrı, Acınour, Muğan monoklinalı, Çəlilabad çökəkliyi,
Naxçıvan MR ərazisi və s. kimi regionları aid etmək olar. Ona görə, ilk növbədə ayri-ayri
regionlar üzrə mövcud geoloji-geofiziki məlumatlar sistemləşdirilməli və onların təhlil meyarları
araşdırılmalı, ərazinin neftlilik-qazlılıq perspektivləri qiymətləndirilməli, axtarış-kəşfiyyat
işlərinin istiqamətləri və ardıcıllığı müəyyənləşdirilməlidir.
- Respublikamızda hasil olunan karbohidrogenlərin və onların ehtiyatlarının böyük bir
qismi Məhsuldar Qat çöküntülərinin payına düşür. Bununla yanaşı, Mezozoy və PaleogenMiosen çöküntüləri perspektivli axtarış-kəşfiyyat obyektləridir. Mövcud texnologiyaların
tətbiqi ilə əksər sahələrdə geoloji kəsiliş Alt Pliosen çöküntülərinin aşağılarına qədər
öyrənilmişdir. Mezozoy çöküntülərinin öyrənilməsi üçün indiyə qədər müəyyən həcmdə axtarışkəşfiyyat işlərinin aparilmasına baxmayaraq (bəzi sahələr istisna olmaqla), alınmış geoloji
nəticələr qənaətbəxş deyildir. Bunun əsas səbəblərindən biri də tətbiq olunan geofiziki kəşfiyyat
işlərinin Mezozoy çöküntülərinin öyrənilməsi üçün geoloji səmərəliliyinin yetərli olmamasıdır.
Bununla əlaqədar, Mezozoy çöküntülərinin daxili geoloji quruluşunun öyrənilməsi və neftlilikqazlılıq perspektivlərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə kompleks geofiziki kəşfiyyat üsullarının
təkmilləşdirilməsi, yeni metodik yanaşmaların işlənib-hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi və
tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
- Respublikamızın ərazisi, xüsusilə də quru və “quru-dəniz” keçid zonaları mürəkkəb
yerüstü və dərinlik seysmogeoloji şəraiti ilə səciyyələnir. Belə sahələrdə geofiziki kəşfiyyat
üsullarının, xüsusilə də seysmik kəşfiyyatın standart metodikalarının tətbiqi ya mümkün deyil,
ya alınmış geoloji nəticələr qaneedici olmur. Ona görə də geoloji-coğrafi şəraiti movcud neftliqazlı ərazilərdən fərqlənən sahələrdə istehsalat işlərinə başlamazdan əvvəl təcrübi-metodik
işlərin aparılması məqsədəuyğundur. Bu baxımdan təcrübi-metodik işlərin (çöl işlərində sınaqtəcrübə işlərinin) aparılmasını nəzərdə tutan mövzular planlaşdırılmalı, yerinə yetirilməli və
onların nəticələri geniş müzakirə olunduqdan sonra çöl işlərini aparacaq istehsalat müəssisələrinə
tədqiqat sahəsinin seçilməsi, işin metodikası və həll ediləcək məsələlər barədə əvvəlcədən elmimetodik təklif və tövsiyələr verilməlidir.
- Geoloji məsələnin həllinə geofiziki kəşfiyyat üsullarının kompleks tətbiqi ilə nail
olunmalıdır. Hazırda Azərbaycanda seysmik, qravimetrik və maqnitometrik tədqiqatlar aparılır.
Son illərin təcrübəsi göstərir ki, seysmik (ÜDNÜ 2D, 3D və SDÜ) və qravimaqnitometrik
tədqiqatların eyni vaxtda və kompleks şəkildə yerinə yetirilməsi qənaətbəxş nəticələrlə yanaşı,
vaxta və vəsaitə qənaət etməyə də imkan verir. Belə ki, tətqiqat sahəsində geofiziki müşahidə
sistemlərinin və profillərinin axtarış metodikasına uyğun xüsusi qaydada seçilməsi, geofiziki
məlumatların birgə və kompleks təhlili alınmış geoloji nəticələrin etibarlılığını daha da artırır.
Məlumdur ki, yerinə yetirilən kompleks tədqiqatların əsas məqsədi tədqiqat sahəsinin geoloji
xüsusiyyətlərini təyin etmək, sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yataqlarını proqnozlaşdırmaq, onların
konturlarını təyin etməkdir. Qeyd edilən kompleks yerüstü şərait və geoloji xüsusiyyətlərdən
asılı olaraq seçilir. Belə ki, quruda, dənizdə, mürəkkəb geoloji şəraitlərdə axtarılan yatağın tipinə
və digər geoloji xüsusiyyətlərinə görə tətbiq edilən geofiziki üsulların sayı və metodikası dəyişə
bilər.
- Quyu geofiziki tədqiqatı işlərində də həllini gözləyən bir çox problem məsələlər
mövcuddur. Bu sahədə son illərdə aparılan texniki və texnoloji yeniləşmələr diqqəti cəlb edir.
Buna misal kimi qazma vaxtı karotaj (M/LWD) işlərinin geniş vüsət almasını göstərmək olar.
Bununla belə, quyu geofiziki tədqiqat işlərinin məlumatlarının təhlilində, xüsusilə də mürəkkəb
quruluşlu, qeyri-bircins kollektorların seçilməsində və onların məhsuldarlığının
qiymətləndirilməsində qarşıya çıxan çətinlikləri qeyd etmək lazımdır. Bu problem keçən əsrin
70-ci illərinin ortalarından (Nefteçala sahəsində 0,8 - 1,2 Om·m müqavimətlə xarakterizə olunan
laylardan sənaye əhəmiyyətli neft hasilatı alındıqda) qaldırılsa da, indiyə qədər birmənalı həllini
tapmamışdır. Bununla əlaqədar, azmüqavimətli, qeyri-bircins layların məhsuldarlığının
qiymətləndirilməsi üçün yeni meyarların işlənib-hazırlanması və tətbiqi günün aktual
məsələlərindəndir. Quyu kəsilişlərində müasir geofiziki tədqiqat üsullarının (lay skaneri,
64

hidrodinamik karotaj, nüvə maqnit karotajı və s.) kompleks tətbiqi ilə qeyd olunan kollektorların
təyini və onların petrofiziki xüsusiyyətlərinin yeni metodik yanaşmalar əsasında
qiymətləndirilməsi daha etibarlı nəticələr almağa imkan yarada bilər.
- Yerinə yetiriləcək işlərin səmərəliliyini daha da artırmaq məqsədilə tematik mövzuların
və tədqiqat obyektlərinin seçilməsi meyarları müvafiq mütəxəssislərin kollegial müzakirəsi
əsasında formalaşdırılmalı, bu zaman aparılacaq tədqiqatların perspektiv və ya cari xarakterli
olması nəzərə alınmalı, işlərin yerinə yetirilməsində elmi subordinasiya gözlənilməlidir. Eyni
zamanda, koordinasiya mərkəzi tərəfindən nəzərdə tutulan geofiziki tədqiqatların düzgün
istiqamətləndirilməsinə, yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə, alınmış nəticələrin etibarlığına və
sonrakı tətbiqinə nəzarət olunmalıdır.
Kazım Həşimov, Geofizika və Geologiya İdarəsi
MƏDƏN GEOFİZİKASININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ BARƏDƏ
Azərbaycan Respublikasının neft-qaz sənayesinin inkişaf etdirilməsində SOCAR-ın
Geofizika və Geologiya İdarəsinin (GGİ) xüsusi rolu vardır. GGİ mədən-geofiziki tədqiqatlar və
işlər sahəsində uğurlu nailiyyətlər əldə etmişdir.
Hazırda respublikamızda mədən-geofiziki tədqiqatlar və işlər sahəsində 10-a yaxın xarici
firma fəaliyyət göstərir. GGİ yerli və xarici firmalarla tərəfdaşlıq edərək, sifarişçi təşkilatlara
yüksək səviyyədə servis xidməti göstərir. Servis xidmətinin həcmini genişləndirmək, keyfiyyət
səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə GGİ xarici firmalarla rəqabət aparır və bu rəqabətdə
üstünlük qazanmağa çalışır.
Bu işdə yeni nailiyyətlər əldə etmək üçün mədən-geofiziki tədqiqatları və işləri inkişaf
etdirmək və beynəlxalq standartlara uyğun səviyyəyə çatdırmaq lazımdır.
İstismarda olan cihaz və avadanlıqların yenilənməsi, onların proqram təminatının
təkmilləşdirilməsi sahəsində daha ciddi addımların atılması inkişafa güclü təkan vermiş olardı.
Həmçinin, mühəndis-texniki işçilər bilik səviyyələrini artırmalı, müasir-modern cihaz və
avadanlıqlarla davranmağı, onların təmir, servis və profilaktikasını həyata keçirməyi
bacarmalıdırlar. Bunun üçün işçilərin xaricdəki firmaların bazalarında və ya istehsalat
müəssisələrində kurs keçərək, bilik və təcrübələrini artırmaq sahəsində müvafiq işlər aparılır və
bu işlərin genişləndirilməsi vacibdir.
Quyularda kompleks mədən-geofiziki tədqiqatları genişləndirilməsi məqsədilə aşağıdakı
tədbirlər görülməlidir:
- laydan nümunə götürülməsi və lay təziqinin ölçülməsi üçün quyu cihazlarının alınması;
- kiçik tezlikli akustik karotaj (dipol) quyu cihazının alınması;
- ayaqları hidravlik idarə olunan və ölçü diapazonu 100 - 1200 mm olan quyu
kavernomerlərinin alınması və istehsalata tətbiqi;
- kəşfiyyat və tədqiqat dərinliyinin artması ilə əlaqədar (6 - 7 km) yüksək təzyiq (150
MPa) və temperatur (150 0C) şəraiti üçün geofiziki cihaz və avadanlıqların alınması və
istehsalata tətbiqi.
- mürəkkəb tipli kollektorların (brekçiyalaşmış dolomit, gilli kollektorlar, bajenitlər)
öyrənilmə və alınan materialların interpretasiyası metodikasının hazırlanması;
- neft-qaz hasilatının artırılması məqsədilə fondda olan istismar quyularında tədqiqatların
genişləndirməsi.
Ölkəmizdə müasir mədən geofizikasının inkişaf etməkdə olan əsas istiqamətlərindən biri
də qazma vaxtı karotaj (QVK) sahəsidir.
QVK (MWD) işlərinin inkişafı üçün qarşıya qoyulmuş əsas məsələlər aşağıdakılardır:
- MWD/ LWD (9”; 9,5”; 8”; 6,75”; 4,75”) sisteminin yenilənməsi;
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- LWD (NK-generatorla, akustik kavernomer quyu cihazları) sisteminin alınması və
itehsalata tətbiqi;
- qazma vaxtı karotajda (MWD) “rotor ilə idarə olunan” sistemin alınması və istehsalata
tətbiqi;
- hər sahə üzrə MWD, LWD, QDM, Pulsator, əymə və digər sahələr üzrə mühəndislərin
hazırlığı, müvafiq kurslara göndərilməsi;
- təmir, etalonirovka, yoxlama işlərinin aparılması üçün “Servis mərkəzi”nin yaradılması.
Geofizikanın inkişafı üçün elmi işçilərin istehsalatla sıx əlaqəsi və azərbaycan dilində
yeni texniki ədəbiyyatın hazırlanması zəruridir.
Gənc mütəxəssislərin istehsalata hazırlığını gücləndirmək məqsədilə tələbələrə cihaz və
avadanlıqlar haqqında olan dərslərin GGİ-nin istehsalat bazasında aparılması və tələbələrlə
görüşlərin təşkil edilməsi çox səmərəli olardı.
V.M. Seyidov, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) “Geofizika”
kafedrası

GGİ İLƏ ADNSU-nun “GEOFİZİKA” KAFEDRASI ARASINDA ƏLAQƏLƏRİN
TƏŞKİLİ BARƏDƏ

Geofizika və Geologiya İdarəsi (GGİ) tərəfindən:
- ayda bir dəfə gündəlik təcrübələrin təşkil edilməsi – bakalavr və magistrlər üçün;
- iki və ya üç aydan bir bakalavr və magistrlərə yeni geofiziki cihaz və avadanlıqlara dair
seminarların keçilməsi (mədən və kəşfiyyat geofizikası üzrə);
- GGİ-nin idarələrdə istifadə edilən proqramların mənimsənilməsinə köməklik (müəllim və
tələbə heyəti üçün).
“Geofizika” kafedrası tərəfindən:
- GGİ-də keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak;
- kafedranın professor-müəllim heyyəti tərəfindən GGİ-nin mühəndis kontingentinə geofizikanın
müxtəlif istiqamətləri üzrə elmi seminarların təşkil edilməısi;
-GGİ-ni maraqlandıran sahələr üzrə təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işlərinin birgə və ya
ayrılıqda yerinə yetirilməsi.
-iGGİ-yə elmi köməkliklər.
Birgə fəaliyyət:
- magistr və bakalavrlar üçün aktual mövzuların hazırlanması (bir şərtlə ki, tədqiqat üçün vacib
olan məlumatlar təqdim edilsin);
-yeni proqram təminatlarının birgə mənimsənilməsi;
-kafedra və GGİ-nin əməkdaşlarının birgə aktual isriqamətlərə həsr edilmiş məqalələr və
konfrans materiallarının hazırlanması.
Naməd Paşayev, ADNSU Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin dekanı

YÜKSƏK İXTİSASLI MİLLİ KADRLARIN HAZIRLANMASI

Bu günkü seminarı həm elm tutumlu, həm də praktik yönlü aktual bir yığıncaq hesab edirəm.
Seminarda geologiya və geofizikanın prioritet istiqamətləri və mövcud problemləri haqqında bir-birindən
məzmunlu məruzələr edildi. Mənim diqqətimi çəkən prioritet istiqamətlərdən biri, bəlkə də ən önəmlisi
kadr hazırlığı ilə əlaqədar vacib bir məsələ oldu.
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İstənilən bir müəssisənin uğuru sözsüz ki, mütəxəssislərin kvalifikasiya səviyyəsi ilə müəyyən
edilir. Təhsil kapital qoyuluşu olub, iqtisadiyyat və sosial rifah sferasında daha yüksək məhsuldarlığın
təmin edilməsinə yeni imkanlar açır. Məlumdur ki, istənilən texnologiyanın tətbiqi və səmərəsi iki əsas
təşkiledici ilə - avadanlıq və mütəxəssislə şərtlənir. Avadanlığı idxal etmək olar, mütəxəssisi, yəni milli
kadrı isə vətəndə hazırlamaq mütləqdir. Bu baxımdan Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin
(ADNSU) məzunları həmişə yüksək baza təhsili alıblar və bu proses hazırda da davam etdirilir.
Hazırda ADNSU-nun Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin (GKF) üç kafedrasında 5 ixtisas üzrə
azərbaycan, rus və ingilis dillərində kadr hazırlığı aparılır. Bu gün tələbə kontigentinin sayı 1041nəfər
təşkil edir ki, onlar 46 qrupda bakalavr pilləsində təhsil alırlar.
ADNSU öz inkişafında yeni impulsu professor Mustafa Babanlının 2015-ci ildə Universitetə
rəhbərliyə başladığı andan aldı. O, Universitetdə köklü islahatlara start verdi. Qısa müddətdə elektron
universitet yaradıldı, bir çox fakültələrin müəssisələrlə əlaqəsi quruldu, müəssisələrin problemləri
universitetə daşınaraq elmiləşdirildi, buraxılış işlərinin və magistrlik dissertasiyalarının elmtutumlu
mövzuları bu problemlərin həllinə yönəldildi. Təəssüflər olsun ki, GKF işlərini müəyyən səbəblərdən bu
səpgidə qura bilmədi. SOCAR-ın istehsalat müəssisələri ilə Geoloji kəşfiyyat fakültəsi arasındakı
əlaqələrin lazımi səviyyəyə çatdırılmamasının obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır.
İlk növbədə bu günkü məzunun zəif tərəfini onun elmi-praktiki hazırlığının və müasir
texnologiyaya adaptasiyasının aşağı səviyyədə olması ilə əlaqələndirmək olar. Odur ki, universitetlə
sənaye müəssisələri arasında qarşılıqlı əlaqənin qurulması olduqca aktual və vacib məsələdir. Hər iki
tərəf əlaqənin yaradılmasında son dərəcə maraqlı olmalıdır ki, universitet müəssisənin daim dəyişən
tələbatlarından xəbərdar olsun, qarşı tərəf isə müəyyən dərəcədə tədris prosesini korreksiya etsin.
Müəssisə öz növbəsində birbaşa tədris prosesinə daxil olmaqla kadr hazırlığı baxımından tədrisə böyük
töhfə verə bilər. Yəni, yeni tədris texnologiyasının realizəsi günün tələbinə uyğun tərtib edilmiş tədris
planına hesablanmalıdır. Nəticə etibarı ilə tədris texnologiyasını müəyyənləşdirən siyasət bazar
iqtisasiyyatına və sifarişçiyə uyğunlaşdırılmış olar.
Müəssisələrdə ixtisas kafedraları üçün bazaların yaradılması, ixtisas fənnlərindən ən vacibinin
istehsalatdakı mütəxəssislər tərəfindən tədrisi olduqca effektli olar.
Tələbələrin “Könüllülük” prinsipində ilboyu təcrübə layihəsini istehsalat müəssisələrində
reallaşdırmaqla onların nəzəri biliklərinin praktikada möhkəmləndirilməsinə birmənalı nail olmaq olar.
Tələbələrin istehsalat təcrübələrinin keçirilmə metodikasını təkminləşdirmək, yeni texnika,
texnologiya və interpretasiya proqramlarını onlara öyrətməklə, müasir tələblər səviyyəsində kadr hazırlığı
aparmaq olar.
Bununla yanaşı, tədrisin keyfiyyətinin bəzi hallarda tələbata uyğun qurulmaması kadr hazırlığına
təsirsiz ötüşmür. İxtisas kafedralarının əksəriyyətində orta yaş həddi 65 və daha çoxdur. Son 10-15 ildə
tədrisə gənc kadrların cəlb edilmə prosesi qismən aparılmışdır. Bu aspektdən əməkdaşların yüksək
səviyyədə staj keçməsi motivasiya olunmalıdır.
Geoloji-geofiziki təhsilin reforma sisteminin inkişaf strategiyası aşağıdakı pozisiyalara
söykənməlidir:
-

Ümumtəhsil konsepsiyasından elmi-təhsil konsepsiyasına keçid;
Tələbələrin elmi-tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi;
Kafedra və fakültənin bazasında elm-tədris kompleksinin yaradılması;
Tədris prosesinin müəyyən elementlərinin elmi-tədqiqat bölmələrinə, yaxud istehsalat
müəssisələrinə transferi;
- Müasir kompüter vasitələrindən, tədris texnologiyasından, emal və interpretasiya
proqramlarından bəhrələnərək tədris prosesinin inkişafı;
- Tədrisdə “Ustad” dərslər və “Dəvətli professorlar” (mütəxəssislər) layihəsinin reallaşdırılması
və s.;
ADNSU-nun rəhbərliyi məzunların işə qəbulu məsələsinin həlli istiqamətində ümumi orta
müvəffəqiyyət göstəricisi 71 baldan yuxarı olan hazırlıqlı tələbələrin işlə təmin olunması üçün istehsalat
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müəssisələri ilə razılaşdırma aparmışdır. Belə yanaşma hazırlıqlı mütəxəssislərin seçiminə imkan
yaratmaqla özlüyündə istehsalat müəssisəsi üçün olduqca vacibdir.

Novruz Əhmədov, EquinorAbşeron AS

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKİ KƏŞFIYYATIN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
HAQQINDA BƏZİ DÜŞÜNCƏLƏR

Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı sahəsində geofiziki tədqiqatların xüsusi yeri
vardır. Belə ki, həm neft-qaz tələlərinin axtarışında, yataqların qiymətləndirilməsində, həm də
yataqların işlənməsində və istismarında geofiziki tədqiqatların müxtəlif metodları önəmli yer
tutur. Təəssüf ki, Azərbaycanda geofiziki tədqiqatlar ancaq neft-qaz tələlərinin axtarışında və
regional mərhələdə istifadə olunur və mövcud dünya təcrübəsi burada da lazımi dərəcədə istifadə
olunmur. Böyük neft şirkətlərinin təcrübəsini nəzərə alaraq bu sahənin inkişafı üçün üç əsas
inkişaf istiqamətini göstərmək olar:
1. Neftli-qazlı rayonlar (NQR) üzrə geofiziklər tərəfindən aşağıdakı məsələlərin həlli
istiqamətinə üstünlük verilməlidir:
- Orta Kür çökəkliyində Üst Tabaşir vulkanogen qatının tavan və daban relyefi
öyrənilməlidir. Bu bizə vulkanogen qatın həm altında, həm də üstündə yatan çöküntülər
daxilində qeyri-antiklinal tipli tələlərin öyrənilməsinə imkan verərdi. Vulkanogen çöküntüləri
əhatə edən çöküntülərin terrigen tipli olduğunu qəbul etsək, terrigen çöküntülərdə sürət və
sıxlığın vulkanogen effuzivlərə görə çox fərqli olduğunu nəzərə alaraq (uyğun olaraq Vint = 2500
- 3000 və 4200 – 4500 m/san) ənənəvi üsullarla vulkanogen çöküntülərin altından hər hansı
əksolunmaların qeyd olunmasının mümkünsüz olduğu anlaşılar. Son illərdə Muradxanlı – Cəfərli
sahəsində aparılmış 3D işlərinin nəticələri göstərir ki, bu problemin həllinə 2,5D (enli
profilləmə) metodikası və yüksək həssas qeydedici və qəbuledici alətlərin (məsələn 24 bit
dinamik diapazonlu seysmik stansiya) tətbiqi ilə nail olmaq mümkündür.
- Qobustan NQR-də mürəkkəb quruluşlu neft-qaz tələlərinin axtarışı bu sahədə müsbət
nəticələnə bilər. Bunun üçün 3D seysmik işlərin (ən azından 2,5D işlərinin) həcminin
artırılmasına, kəsilişin üst qismində yayılan gəlmə çöküntülərin (alloxtonların) öyrənilməsi
məqsədilə yüksək həlledici seysmikanın (800 - 1000 hs tezlikli) tətbiqinə ehtiyac vardır.
- Yüksək həllediciliyi olan seysmik işlər yer üstündə neft axınlarının müşahidə olunduğu
sahələrdə (Kür-Qabırrı çaylararası zona, Naftalan-Tərtər sahəsi, Qobustan və Abşeron
yarımadasının bir çox sahələri və s.) tətbiq olunmalıdır.
- Xəzər dənizinin Abşeron-Pribalxan qalxım zonasında Paleogen və Mezozoy
çöküntülərində qeyri antiklinal tipli neft-qaz tələlərinin intensiv axtarış işləri yeni perspektiv
sahələri ortaya çıxarardı.
- Abşeron-Pribalxan qalxım zonasının şimalında paleorif zonasının neftlilik-qazlılıqla
əlaqədar həm dəniz, həm də quruda geniş tədqiq olunması kəşfiyyat baxımından müsbət nəticələr
verə bilər.
- İstismarda olan köhnə yataqlarda (Tərsdəllər, Naftalan, Siyəzən və s.) üçölçülü seysmik
işlər vasitəsilə qalıq karbohidrogen ehtiyatlarının həcmini təyin etməklə yanaşı, orada və ona
yaxın sahələrdə yeni neftli-qazı obyektləri aşkar etmək mümkündür.
2. Geofiziki tədqiqatların effektivliyini artırmaq üçün dünyanın müxtəlif regionlarında
müsbət nəticələr vermiş bir sıra yeni texnologiya və metodların Azərbaycanın neftli-qazlı
rayonlarında tətbiq olunması dövrün əsas tələblərindəndir. Bunlardan bəzilərini qeyd edək:
- Bütün NQR-lər üçün Ümumi Risk Seqmenti (ÜRS) xəritələri tərtib olunmalıdır. Bu
çalışma özündə ana-neft qatının mövcudluğunu, miqdarını, karbohidrogenin əmələ gəlmə zamanı
və şəraitinin (temperatur, təzyiq) analizini əks etdirən risk xəritələrinin, kollektor və örtü qaya
yaylımını, karbohidrogenlərin miqrasiya istiqamətlərini təxmin edən risk xəritələrinin inteqrasiya
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olunaraq sahənin ümumi risk xəritəsinin hazırlanmasına imkan verər. Bu xəritələr əsasında hər
bir NQR üçün və eyni zamanda bütün sənaye üçün yaxın, orta və uzun müddətli kəşfiyyat işləri
proqramını əsaslandırmaq mümkündür.
- Dövlət Neft Şirkətinin bütün idarə və təşkilatlarında var olan məlumatların
rəqəmsallaşdırılaraq tək bir serverdə toplanması və tədqiqatçı mütəxəssislər üçün əlçatan hala
gətirilməsi tədqiqatların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinin vacib şərtlərindən biridir. Bu çox
vacib iş illər öncə başlansa da, təəssüf ki, hələ günün tələblərinə cavab verən sonuca
varılmamışdır.
- Mürəkkəb geoloji quruluşa sahib olan sahələrdə müxtəlif geofiziki kəşfiyyat
metodlarının kompleksləşdirilməsi, yer qabığının çökmə prosesi və tektonik inkişaf
mərhələlərinin modelləşdirilməsində onlardan geniş istifadə olunması kəşfiyyatın
istiqamətləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər.
- Yüksək həlledici qabiliyyəti olan (yüksək tezlikli) seysmik işlərin tətbiq olunması. Bu
işlər kəsilişin üst hissəsində yer alan gəlmə (alloxton) tipli və mürəkkəb geoloji quruluşa malik
təbəqənin öyrənilməsini (Kür – Qabırrı çaylararası, Qobustan, Quba-Şabran və s. sahələr) təmin
edərdi. Bu da öz növbəsində daha dərin qatların geoloji quruluşunu dəqiq öyrənməyə imkan
verərdi.
3. Geofizik tədqiqatların qərb standartlarına uyğun yerinə yetirilməsi. Burada bir sıra
məsələlərə aydınlıq gətirmək lazımdır.
- Xüsusilə, standart dedikdə heç də ayrılıqda götürülmüş bir alət, cihaz və ya proqram
kompleksinin tətbiqi deyil, ümumiyyətlə, kəşfiyyat zəncirinin bütün etaplarında ən yaxşı həll
variantının - təcrübədə təsdiqini tapmış variantın tətbiqindən söhbət gedir. Məsələn, geofiziki
tədqiqatların çöl işləri yeni texnologiyanın ən sürətli dəyişdiyi və ən çox maliyyə sərfiyyatı tələb
edən, müxtəlif geoloji-coğrafi şəraitlərdə fərqli və çox növlü alət və cihazların istifadəsini tələb
edir. Tək başına hər hansı bir neft şirkətinin ayrı-ayrı sahələrdə bu yatırımı təmin etməsi və eyni
zamanda onları tam olaraq mənimsəməsi mümkün deyil və bu səbəbdən böyük qərb şirkətləri bu
xidməti (çöl işləri və qabaqcıl emal) öz daxilində yaratmır, əvəzində böyük və peşəkar xidmət
şirkətlərinin xidmətindən yararlanırlar. Bu isə onlara ən yeni texnologiyadan istifadə etməyə
imkan verir. Eyni şeyləri geofiziki məlumatların emalı üçün də söyləmək olar. Qeyd etmək
lazımdır ki, neft-qaz şirkətlərinin kəşfiyyat bölümü tədqiqatların aparılma istiqamətlərini təyin
etmək, çöl işlərini planlamaq, ilkin məlumatın keyfiyyətinə nəzarət etmək, məlumatların emal
qrafını hazırlamaq, emala nəzarət etmək, alınmış nəticələri dəyərləndirmək və tövsiyələr
hazırlamaq kimi önəmli məsələlərlə məşğuldur.
- Kəşfiyyat bölümü onun üçün ayrılmış hər bir manatın nə qədər ehtiyat yaratdığı
haqqında hesabat verməlidir. Məsələn, bu gün neft-qaz şirkətlərində kəşfiyyat hər bir barel neft
ehtiyatının hazırlanması üçün dörd dollar vəsait xərcləyir (ən yaxşı halda). Bu xərclərə həm
qazma üçün sahələrin seçilib hazırlanması, həmdə kəşfiyyat quyularının qazılması xərcləri
daxildir.
- Hər hansı bir NQR-də kəşfiyyat işlərinin iqtisadi risklərinin dəyərləndirilməsi və
kəşfiyyat zəncirinin illər üzrə bölüşdürülməsini özündə əks etdirən bir planın tərtib olunması
gələcək kəşfiyyat işlərinin effektivliyini artıra bilər.
Э.С. Новрузов, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
МЕТОДАМИ МТЗ И МТП

Магнитотеллурическое
зондирование
(МТЗ)
является
единственным
геофизическим методом, позволяющим получить на одной физ. точке за одно наблюдение
две кривые зондирования в взаимно-перпендикулярных направлениях. Это свойство
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метода позволило широко применять его во многих странах мира, в частности в Канаде,
Америке, Турции, России, в Средней Азии и т.д., используя при этом станции типа ЦЭСМ Российского и
малогабаритные цифровые станции типа MTU-5 Канадского
производства.
Геологи и геофизики старшего поколения Азербайджана, в т. ч. электроразведчики,
знают, что в 1966 - 2000 годах с целью изучения тектоники мезокайнозойских
отложений.в сложных геоэлектрических условиях бортовых зон Среднекуринской
межгорной впадины, а также в пределах Междуречья Кура-Габырры, ГобустаноАбшеронского синклинория, в Приараксинской и Прикаспийско-Кубинской зонах
применялись методы МТЗ и МТП (магнитотеллурическое профилирование). В тресте
«Азнефтегеофизразведка» с 1969 по 1979 год, затем в тресте «Азнефтегеофизика» с 1980
по 2000 год сначала двумя электроразведочными партиями, а начиная с 1991-го года
одной электроразведочной партией в самых сложных приповерхностных условиях
Аджиноура, Гобустана, юго-западного борта Евлах-Агджабединского прогиба, там, где
сейсморазведкой однозначно интерпретируемый материал не получается, были
отработаны более 200 физ. точек МТЗ и более 1000 физ. точек МТП.
В частности, выявленное сейсморазведкой в пределах Аджиноурского
вероятностно-перспективного нефтегазоносного района (АВПНГР) Махмудлинское
поднятие (в районе Аджиноурского озера) было хорошо отображено на частотновременном разрезе, построенном по данным МТЗ (рис. 1).

Рис.1. Аджиноурский ВПНГР. Частотно-временной разрез
по профилю 780422
Необходимо отметить, что электроразведкой, в отличие от сейсморазведки, по
всему АВПНГР были выявлены четырнадцать поднятий предположительно по
верхнемеловым отложениям, расположенных на пяти антиклинальных линиях. На основе
полученных данных по нескольким профилям (в комплексе с гравиразведкой) было
высказано предположение о наличии обращенных палео-морфоструктур, ядро которых
сложены образованиями предположительно юрского периода, т.е. комплексный подход к
интерпретации материалов подтвердил имеющуюся точку зрения о соответствии
локальных аномалий мезозойским отложениям (рис. 2).
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Рис. 2. Центральный Аджиноур. Геолого-геофизический профиль
Интересные материалы были получены по Агджабединской структуре; ее северозападная периклиналь была изучена двумя электроразведочными профилями с
применением математической статистики. Полученные электроразведкой материалы в
дальнейшем были подтверждены сейсморазведкой (рис. 3).

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по профилю проходящему по оси
простирания структуры Агджабеди

71

Следует отметить, что по профилю, проходящему по оси простирания
Агджабединской складки, строения карбонатного мела по сейсморазведке и
электроразведке имеют хорошое совпадение (см. рис. 3). Однако если по данным
сейсморазведки юго-западное крыло складки замыкается изогипсой 2200 м, а то по
данным электроразведки замыкание не наблюдается (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема по карбонатным отложениям
верхнего мела, построенная по материалам МТЗ, МТП
А в остальном изогипсы по структуре, можно сказать, хорошо совпадают. Следует
также отметить, что по материалам электроразведки построена структурная карта по
вулканогенному комплексу верхнего мела, свод которого отличается от свода структуры
по карбонатному мелу (рис. 5).
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Рис. 5. Структурная схема по вулканогенным образованиям верхнего мела,
построенная по материалам МТЗ, МТП
Применение методики расчленения геоэлектрического разреза на основе изменения
электропроводности слоев с глубиной дало возможность по профилям выделить
многочисленные горизонты, в большинстве случаев совпадающие с динамически
выраженными горизонтами сейсморазведки (рис. 2).
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Рис. 6. Результаты переинтерпретации материалов МТЗ с учетом
анизотропных свойств пород
Также была применена методика расчленения к переинтерпретации материалов
МТЗ, полученных на участках Нафталан-Тертер-Барда-Ширванли и Гюллюджа-Тазакенд
северо-западной части ЮЗ-го борта Евлах-Агджабединского прогиба. На рис. 6
представлены материалы комплексирования данных электроразведки с материалами
гравиразведки.

Рис. 7. Площадь Нафталан-Тертер-Барда-Ширванлы
Комплексирование данных электроразведки МТЗ-МТП и гравиразведки
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Возможности электроразведки в модификации МТЗ (с 1993-го года применялся
только метод МТЗ) только структурными построениями не исчерпываются. При нужной
густоте по профилю исследования (порядка 5 физ. точек на 1250 метров) этим методом
можно выделить аномалию типа залежь (АТП) двумя методиками: во-первых, с учетом
структурного эффекта на наблюденной аномалии, во-вторых, расчетом диэлектрической
проницаемости, ибо нефть имеет высокое удельное сопротивление и низкую
диэлектрическую проницаемость. Эти способы были проверены
на известных
месторождениях нефти Джафарлы, Гюрзундаг, Зардаб и Тарс-Далляр и получены
положительные данные, т.е. при учете структурного эффекта АТП выражается
максимумом, а при расчете диэлектрической проницаемости - минимумом.
К сожалению, эффективность электроразведки с применением новых методических
приемов не была замечена и электроразведочные работы практически были прекращены, а
множество высококвалифицированных специалистов (геофизики-электроразведчики,
операторы, обработчики, программисты и т.д.) оказались не у дел.
Мое мнение таково: «проблему можно и нужно решать комплексно там, где
сейсморазведкой получить однозначно интерпретируемый материал не возможно». В
Гобустане работали геофизики-сейсморазведчики разных стран с применением
современных методик и аппаратуры, но регулярной сейсмической записи более чем 3 - 3,5
сек на временных разрезах не было получено. А электроразведкой еще в 1969 году была
выделена граница в верхах мезозоя на глубине 6,7 - 7,5 км на Дашмардане.
Таким образом, эффективность электроразведки в модификации МТЗ доказывается
полученными геолого-геофизическими результатами в сложных геоэлектрических
условиях, где из-за сложных приповерхностных условий сейсморазведкой получить
однозначно интерпретируемый материал не возможно. Поэтому в таких сложных геологогеофизических условиях проблема должна решаться комплексом геофизических методов!
SEMİNARIN QƏRARI

Azərbaycan neft sənayesinin formalaşması və inkişafında geofiziki tədiqiqatların rolu
əvəzsiz olmuşdur: neftli-qazlı hövzələrin dərinlik quruluşunun öyrənilməsi, kəşfiyyat qazması
üçün lokal sahələrin hazırlanması, quyu kəsilişlərində açılmış layların kollektorluq
xüsusiyyətlərinin və neft-qazlılığının qiymətləndirilməsi, yataqların işlənməsinə geofiziki
nəzarət, quyularda perforasiya-atma işləri və s. əsas tədqiqat və fəaliyyət istiqamətləri olmuşdur.
Bütün bu müsbət nəticələrlə yanaşı, neft geofizikası qarşısında duran və həllini gözləyən
problemlər də çoxdur:böyük dərinliklərin (7-10 km), “dəniz-quru keçid” zonasının, mürəkkəb
tipli kollektorların (yüksək gilli, brekçiyalaşmış dolomitlər, vulkanitlər, bajenitlərin analoqları və
s.)öyrənilmə zərurəti və s., eləcə də müvafiq kadr hazırlığı diqqət mərkəzində duran
problemlərdəndir.
Seminar qərara alır:

1. Kəşfiyyat geofizikasının əsas istiqamətləri Respublikanın depressiya zonalarının
dərinlik quruluşunun (7-10 km-ə qədər) dəqiqləşdirilməsi və kəşfiyyat qazması üçün lokal
sahələrin hazırlanması hesab edilsin. Bununla əlaqədar, aşağıda qeyd olunanların həyata
keçirilməsi məqsədəuyğyn sayılsın:
1.1. Mürəkkəb seysmogeoloji şəraitə (çətin relyef şəraiti, üstəgəlmələr və palçıq
vulkanları, çınqıllı zonalar) malik Acınohur, Mərkəzi və Şimali Qobustan, Çatma antiklinoriumu
və s. kimi rayonlarda dərinlik geoloji quruluşu öyrənmək üçün yüksək həlledici seysmikanın,
kompleks geofiziki və təcrübi-metodiki işlərin aparılması;
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1.2. Geofiziki kəşfiyyat işlərinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə müxtəlif geofiziki
sahələr (qravimetrik, seysmik – 2D, 3D, SDÜ, elektrik) arasında funksional əlaqələrə əsaslanan
kompleks tədqiqat proqramının işlənib hazırlanması və tətbiqi;
1.3. Kəşfiyyat qazması işlərində geoloji riskləri azaltmaq məqsədilə 3D seysmik
tədqiqatlarının həcminin artırılması, atribut (AVO, RMS, ani dinamik parametrlər) analizi,
proqnoz və modelləşdirmə işlərinin genişləndirilməsi;
1.4. Qeyri-antiklinal tələlər, xüsusilə rif qurumları, eləcə də yüksək gilli Miosen-Oliqosen
çöküntüləri üzrə axtarış-kəşfiyyat işləri metodikasının hazırlanması və tətbiqi;
1.5. İşlənmədə olan neft yataqlarında qalıq neft ehtiyatlarının aşkarlanması məqsədilə 3D
və 4D seysmik işlərinin yerinə yetirilməsi;
1.6. Xəzərin dayazsulu qərb sahilinin (“tranzit” zonası) neft-qazlılıq perspektivlərinin
öyrənilməsi məqsədilə “quru-dəniz” seysmik sistemi metodikasının geniş tətbiqi;
1.7. Dünyanın aparıcı şirkətlərində tətbiq olunan texnologiya və metodların, o cümlədən
qeyri-ənənəvi tədqiqatların (Shallow line, Total seysmika,Slip-svip) Azərbaycanda da tətbiq
edilməsi;
2. Mədən-geofiziki tədqiqatlarının əsas istiqaməti - ənənəvi quyu geofiziki tədqiqatları ilə
yanaşı dərinliklərin artması ilə əlaqədar böyük təzyiq (150 mPa) və temperatur (150o) şəraitində
QGT-nin aparılması təmin edilsin;
2.1. Respublikada ilkin sınaqları müvəffəqiyyətlə keçmiş “qazma vaxtı karotaj”
(L/MWD) texnologiyasının geniş tətbiqi;
2.2. Köhnə yataqlarda qalıq neft ehtiyatlarını mənimsəmək məqsədilə yataqların
işlənməsinə geofiziki nəzarət tədqiqatlarının nomenklatura və həcminin artırılması;
2.3. Mürəkkəb tipli kollektorların (yüksək gilli qumlar, brekçiyalı dolomitlər, vulkanitlər,
bajenitlərin analoqu, kiçik müqavimətli təbəqələr və s.) neft-qazlılığını təyin etmək məqsədilə
QGT məlumatlarının interpretasiya metodikasının təkmilləşdirilməsi;
2.4. Karotaj məlumatlarına görə anomal yüksək lay təzyiqinin (AYLT) təyini
metodikasının tətbiqi təmin edilsin;
2.5. Quyu kəsilişlərinin öyrənilməsi məqsədilə müasir tədqiqat üsullarının (lay skaneri,
hidrodinamik karotaj, nüvə-maqnit karotajı və s.) geniş tətbiq edilməsi.
3. Mühəndisi geologiya və geofizika sahəsində tədqiqatların əsas istiqaməti
Respublikanın quru və dəniz ərazilərində kəsilişin üst hissəsinin öyrənilməsi və müvafiq
tövsiyələrin hazırlanması hesab edilsin;
3.1. Rayonlar üzrə toplanmış məlumatların sistemləşdirilməsi və analizi, müvafiq
məlumatlar bazasının yaradılması;
3.2. Bakı şəhərinin sürüşmə zonalarında tədqiqatlar aparmaq məqsədilə seysmoakustik və
elektrik kəşfiyyatı üsulları üçün müvafiq avadanlıqların alınması və aprobasiyası.
4. Elmi-tədqiqat və tədris-metodiki xarakterli işlər üzrə:
4.1. Son onilliklərdə toplanmış geoloji-geofiziki məlumatların kompleks analizi,
ümumiləşdirilməsi və monoqrafik şəkildə dərc edilməsi;
4.2. Yeni geoloji və geofiziki məlumatlar əsasında Azərbaycanın depressiya zonaları üzrə
yeni tektonik və neft-qazrayonlaşdırma xəritələrinin qurulması;
4.3. Respublikada neftçıxarmanın perspektivləri ilə əlaqədar Paleogen-Miosen və
Mezozoy çöküntülərində “Axtarış-kəşfiyyat işlərinin əsas istiqamətləri və layihəsi”
mövzususnun kompleks şəkildə işlənməsi;
4.4. GGİ-də magistr və bakalavrlar üçün yeni cihaz və avadanlıqlarla əlaqədar seminar və
ya kursların təşkili;
4.5. Aparıcı alim və mütəxəssislərin məruzələinin seminarlarda dinlənilməsi;
4.6. Kəşfiyyat işlərinin aparılmasında geoloji-iqtisadi səmərəliliyinin təyini metodikasının
təkmilləşdirilməsi;
4.7. Xəzər hövzəsinin seysmotektonikasını öyrənmək məqsədilə Xəzəryanı dövlətlərlə
kooperasiyada regional profillərin işlənməsi imkanlarının araşdırılması;
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5. SOCAR-ın rəhbərliyindən xahiş edilsin ki, qabaqcıl qərb şirkətləri ilə rəqabət
imkanlarını artırmaq məqsədi ilə Geofizika və Geologiya İdarəsinin yeni texnika və
texnologiyalarla, müasir emal proqramları ilə təmin edilməsinə şərait yaradılsın.
6. Gələcəkdə analoji seminarlar ildə bir dəfədən az olmayaraq və məqsədyönlü (müəyyən
tematikalara uyğun) şəkildə keçirilsin.

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KƏŞFİYYATÇI GEOFİZİKLƏR
CƏMİYYƏTİNİN (SEG) NÜMAYƏNDƏSİ M.A.KAPELLO ILƏ GÖRÜŞ
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (SEG) tərəfindən
2018-ci il üçün ən yaxşı məruzəçi seçilmiş, SEG Qadınlar Cəmiyyətinin sədri, ABŞ-nın SPE
Cəmiyyətinin Qadınlar Komitəsinin Məsləhətçisi xanım Maria Angela Kapello noyabrın 2-də
Azərbaycanda neft sənayesində fəaliyyət göstərən qadın mütəxəssislərlə görüş keçirmişdir.
Görüş
BP-Xəzər
Mərkəzində
keçirilmişdir.
Dünyanın
müxtəlif
bölgələrində çalışaraq 33 ildən artıq
ömrünü geofizikaya həsr etmiş Maria
Angela Kapello hal-hazırda Küveyt Neft
Şirkətində məsləhətçi qismində çalışır,
ümumilikdə 57 məqalə və 1 kitab
müəllifidir.
Görüşdə SOCAR Geofizika və
Geologiya İdarəsnin (GGİ) əməkdaşları
– “Kəşfiyyatgeofizika” İB baş geoloqu
Lalə Əbilhəsənova, GGİ-nin İKTT
şöbəsinin böyük mühəndisi Heyran
Muradova,
“Kəşfiyyatgeofizika”
şöbəsinin böyük geofiziki Sevinc Hümbətova, “Azneft” İB-nin əməkdaşları Sevinc Bağırova və
Aynurə Şabanova, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetindən (ADNSU) gənc
mütəxəssis Məleykə Ağayeva, xarici şirkətlərdən Aleksandra Kramtseva (Baker Huges), Nərmin
Babayeva (BP) və ADNSU-nun fəal tələbələrindən Teyyubə Adıgözəlova, SEG-in Azərbaycan
bölməsinin, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB-nin üzvləri və b. iştirak etmişlər. Xanım
M.A.Kapello neft sənayesində və xüsusilə də geofizika sahəsində qadınların rolundan, müxtəlif
ölkələrdə qazandığı təcrübəsindən söhbət açdı. GGİ-nin əməkdaşı Heyran Muradova iştirakçılar
adından danışaraq xanım M.A.Kapelloya təşəkkür etdi, Azərbaycanın neft sənayesində minlərlə
qadının məsuliyyətlə çalışdığını vurğulayaraq, bu sahədə qadınlara xüsusi diqqətin olduğunu
qeyd etdi. Tədbirin sonunda iştirakçılar xatirə şəkili çəkdirdilər.
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Xanım M.A.Kapello noyabrın 2-də həmçinin Azərbaycan-Fransız Universitetində “Son
illər geofiziklər qarşısında duran məsələlər” başlıqlı məruzə ilə də çıxış etmiş və akademik
institutlarda geofiziklərin neft sənayesinin hazırki tələblərinə uyğun hazırlanması, neft-qaz
sənayesinin geofiziklərin peşəkarlığını maksimal dərəcədə üzə çıxarması məsələlərinə toxunaraq,
gənc nəslə öz təcrübəsindən irəli gələn tövsiyələrini verdi.
Məruzədə müxtəlif təhsil ocaqlarından gələn tələbələr fəal iştirak edərək, öz təklif və
arzuları ilə bölüşdülər, məruzəçi xanıma tövsiyələrinə görə təşəkkür etdilər.
Heyran Muradova,
GGİ İKTT şöbəsinin böyük mühəndisi
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Hümbət Ömər oğlu Vəliyev - 65
Azərbaycanın tanınmış geofizki, geologiya-mineralogiya
elmləri doktoru Hümbət Ömər oğlu Vəliyevin 7 dekabr
2018-ci ildə 65 yaşı tamam olmuşdur. O, 1978-ci ildə
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun geoloji kəşfiyyat
fakültəsini “dağ mühəndisi-geofizik” ixtisası üzrə
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1978 - 1984-cü illərdə
Azərbaycan Geologiya İdarəsində geofiziki kəşfiyyat
üsulları ilə maqnitometrik, seysmik və elektrometrik ölçmə
işləri apararaq başlamışdır. 1984 - 1992-ci illərdə AMEA
Geologiya İnstitutunda “Zəlzələ ocaqlarının tədqiqi”
laboratoriyasında baş mühəndis, elmi işçi, baş elmi işçi
vəzifələrində çalışmışdır.
1988-ci ildə “Şamaxı-İsmayıllı zonasının dərinlik
quruluşu və geofiziki, geokimyəvi sahələrin variasiyası”
mövzusunda elmlər namizədliyi üzrə dissertasiyanı, 2005-ci ildə isə “Cənubi Xəzər
meqaçökəkliyinin dərinlik quruluşu və neftli-qazlı zonalarda geofiziki, geokimyəvi sahələrin
variasiyası qanunauyğunluqları” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini müdafiə edərək
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1993-cü ildən 2003-cü ilin fevralına kimi ARDNŞ-nin “Azərgeofizika” Elmi-tədqiqat
institutunda “Geodinamik gərginlik və kəsilişlərin neftlilik-qazlılığı” laboratoriyasında baş elmi
işçi, sonra isə laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin 1990-cı ildən etibarən tədqiqinə
başladığı Şahdəniz sahəsinin geoloji-tektonik quruluşunun öyrənilməsi və neftlilik-qazlılıq
perspektivlərinin qiymətləndirilməsi tədqiqatlarında yaxından iştirak etmiş, Bahar, Bulla-dəniz,
Sahdəniz sahələrində dərin qatlarda temperaturun və təzyiqin profil kəsilişləri üzrə paylanması
qanunauyğunluğunun öyrənilməsi və proqnoz xəritələrin tərtib olunmasında bilavasitə iştirak
etmişdir.
2007 - 2014-cü illərdə GGİ-nin “Kəşfiyyatgeofizika” İdarəsində Baş mühəndis
vəzifəsində, sonralar bölümün istehsalat üzrə rəis müavini və 2014 - 2016-cı illərdə bölümün
rəisi vəzifəsində çalışmışdır.
Istehsalat və elmi fəaliyyətlə birgə H.Ö.Vəliyev həmçinin pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
olaraq, Bakı Dövlət Universitetində “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrasında
geodinamika, seysmik kəşfiyyat və geofiziki metodların komplektləşdirilməsi fənlərindən dərs
vermişdir.
74 elmi məqalənin, 67 elmi-texniki hesabatın, üç ixtira və bir səmərələşdirici təklifin
müəllifidir.
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi, Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti və Seysmoloqlar
Assosiasiyasının üzvüdür.
Hazırda AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində maqnitometriya şöbəsinin
müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir.
Hörmətli yubilyara can sağlığı və geofizikanın inkişafı naminə yeni-yeni uğular arzu
edirik!
SOCAR Geofizika və Geologiya İdarəsi
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalının redaksiya heyəti
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