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Выбор геологических разрезов для палеомаг-
нитных исследований играет очень важную, а
иногда и решающую роль при дальнейших выво-
дах и построениях. Точность любого палеомаг-
нитного определения обуславливается не только
точностью определения параметров древнего
Земного магнитного поля, но в равной степени
точностью установления момента, к которому от-
носятся данные, т.е. точностью определения воз-
раста первичной остаточной намагниченности.

Палеомагнитные исследования эоценовых от-
ложений были проведены на вулканогенных и
вулканогенно-осадочных породах Талыша. Эти
объекты имеют надежную привязку к геохроно-
логической шкале, хорошо обнажены на дневной
поверхности. В эоценовое время область имела
весьма мобильную и сложно построенную
область, в которой происходили вулканизм и
осадконакопление,    составляющие    единый
тектоно-магматический цикл в развитии данной
области.

По структурно-фациальным особенностям
разновозрастные образования Талышской зоны в
связи с приуроченностью их к различным ста-
диям развития, делятся на формации, разделяю-
щиеся региональными несогласиями и харак -
теризующиеся различной тектонической и маг-
матической деятельностью. 

В районах Талыша палеомагнитными исследо-
ваниями были охвачены 12 разрезов.

Изученные разрезы эоцена в Талыше пред-
ставлены   вулканогенными   и   вулканогенно -
осадочными породами. Вулканогенно-осадочные
формации Талыша в целом сильно магнитные.

Параметр Q - отношение остаточной намагни-
ченности к индуктивной и при данном значении
намагничивающего поля определяется в основ-
ном видом остаточной намагниченности и для
каждого вида имеет свой характерный предел из-

менения. Фактор Q имеет непосредственное от-
ношение к проблеме палеомагнитной стабиль-
нос ти горных пород. Чем больше фактор Q, тем
при равных условиях большая часть начальной
намагниченности пород сохранилась к моменту
исследования.

Рассмотрим гистограммы распределения маг-
нитной восприимчивости χ и остаточной намаг-
ниченности Jn для литологических разностей по
каждому стратиграфическому подразделению. 

Нижнеэоценовые отложения были изучены в
разрезах сс. Гельдара, Говери, Гедере и р. Исти-
сучай. В этих разрезах нижнеэоценовые отложе-
ния характеризуются большим разнообразием
магнитных свойств (рис.1); величина магнитной
восприимчивости варьирует от 0,5·10-3СИ до
20·10-3СИ и естественной остаточной намагни-
ченностью от 0,25·10-3А/m до 41·10-3 А/m. 

Порода серии лав и пирокластов пикриттрахи-
базальтов и лейцитовых базанитов в разрезах сс.
Говери и Гельдара имеют близкие значения: 

для Говери:
χ = 8,67·10-3СИ, Jn-42,6·10-3А/m, 

для Гельдере:
χ = 8,7·10-3СИ, Jn-42,9·10-3А/m.

Одинаковы не только средние значения χ и Jn,
но и характер распределения образцов по этим
величинам. Гистограммы Jn и χ имеют один и тот
же вид – максимумы χ в интервале 4÷8·10-3СИ, а
Jn - в интервале 1÷30·10-3А/m.

Породы серии вулканических брекчий анде-
зито-базальтов и базанитов разреза с. Гедере и
серия лейцит санидиновых туфов трахиандезитов
разреза р. Истисучай имеют следующие средние
значения:

для с. Гедере:
χ = 11·10-3СИ, Jn-45·10-3А/m, 

для р. Истисучай:
χ = 8,3·10-3СИ, Jn-24·10-3А/m. 
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Гистограммы Jn и χ имеют разные виды – мак-
симумы для разрезов с. Гедере χ в интервале
8÷16·10-3СИ, а Jn – в интервале 5÷20·10-3А/m, а для
разрезов р. Истисучай χ в интервале 2,5÷4·10-3СИ,
а Jn – в интервале 4,5÷15·10-3А/m.

В породах этих разрезов в большом количе-
стве содержится магнетит, имеются единичные
выделения гидроокислов железа и пирита.

В разрезах сс. Розгов, Мистан, Дыман и Дива-
гач были изучены среднеэоценовые отложения.
Породы осадочно-туфогенной толщи средного
эоцена в разрезых сс. Дивагач и Мистан по ве-
личине магнитной восприимчивости между
собой идентичны. Одинаковы не только средние
значения  χ (3,8·10-3СИ и 3,9·10-3СИ соответ-
ственно), но и характер распределения χ (рис.1)
Средние значения Jn в разрезе с. Мистан меньше
чем в разрезе с. Дивагач (с. Мистан 6,03·10-3А/m,

а с.Дивагач 6,6·10-3А/m).
Гистограммы Jn и χ имеют один и тот же вид –

максимумы χ в интервале 2÷4·10-3СИ, а Jn - в ин-
тервале 2÷8·10-3А/m.

Серия автокластитовых лав и пирокластов тра-

хиандезитов и трахиандезито-базальтов также из-
учена в двух разрезах. (сс. Разгов и Дыман).

Характер распределения образцов по Jn и χ
имют сходные средние значения:

для с.Розгов:
χ = 11,6·10-3СИ, Jn=23,8·10-3 А/m; 

для с.Дыман:
χ=12,0·10-3СИ, Jn=23,1·10-3А/m. 

Гистограммы Jn и χ имеют один и тот же вид –
максимумы χ в интервале 4÷16·10-3СИ, а Jn - в ин-
тервале 10÷70·10-3А/m.

Результаты минералогического анализа пока-
зывают, что в составе этих пород содержится маг-
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Рис. 1. Гистограммы магнитных свойств отложений нижнего эоцена

Рис. 2. Гистограммы магнитных свойств отложений среднего эоцена



нетит и в очень малом количестве ильменит.
Верхнеэоценовые отложения были изучены в

разрезах сс. Несли, Вузеир, Пештасар и р. Тан-
герю. Породы флишоидной осадочно-туфоген-
ной тодщи в разрезе с. Несли по характеру
распределения χ и Jn имеют одинаковый вид, для
которых средняя магнитная восприимчивость χ =
2,50·10-3СИ, Jn=2,6·10-3 А/m.

Серия лав и пирокластов трахиандезито-ба-
зальтов и лейцитовых трахиандезитов изучена в
разрезе с. Бузеир. Величина χ и Jn для пород дан-
ного разреза в 2-3 раза меньше, чем в разрезах
серии автокластитовых лав и пирокластов сред-
него эоцена. Это легко объяснить минералогиче-
ским составом пород. В составе пород данной
серии содержится магнетит с размером зерен 0,1-
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Рис. 3. Гистограммы магнитных свойств отложений верхнего эоцена
Таблица 

Характер распределения χ и Jn для различных литологических разностей 
     

 
 ·10-3  Jn·10-3 /m Q 
        

.   
 

 -  -
 

0,5 13,5 8,3 4.5 58 24 5,1 

c.      -
   

 

0,55 20 8,7 2,5 61,0 42,6 8,2 

.      -
   

 

0,55 20 8,67 0,32 61,7 42,9 8,0 

.      
-    

0,20 20 11,8 0,5 80 45 6,5 

.    
 

   0,4 8,0 6,3 0,78 16,0 3,8 0,1 
.      0,35 8,5 6,6 0,50 8,0 3,9 0,2 
.       

   
-  

0,4 16,0 11,6 0,65 43,0 23,8 5,4 

.      
   

-  

0,51 16,0 12 0,9 43 23,1 5,7 

.   
 

   
 

0,75 5,7 2,5 0,5 6,5 2,6 1,6 

.      -
   

 

0,05 9,3 2,8 0,5 10,2 3,4 2,1 

.   -   0,2 3,4 0,81 0,05 1,68 0,68 0,98 

.      -
   

 

0,5 32 10,8 0,6 51,1 31,5 7,4 

 



0,18 мм, а в породах среднего эоцена 0,2-0,3 мм.
Порода серии лав пирокластов трахиандезито-ба-
зальтов и лейцитовых трахиандезитов имеют сле-
дующие значения: χ =2,8·10-3СИ, Jn=3,4·10-3 А/m.

Породы туфогенно-осадочной толщи разреза
р.Тангерю по сравнению с разрезом р.Несли
менее магнитны. Это объясняется отсутствием в
данной толще сильно магнитных крупнозерни-
стых туфопесчаников в составе флишоидно-оса-
дочно туфогенной толщи разреза с.Несли. Данная
толща характеризуется следующими средними
значениями: χ=2,5·10-3СИ, Jn=2,6·10-3 А/m.

Серия лав и пирокластов трахиандезито-ба-
зальтов и лейцитовых трахиандезитов изучена в
разрезе с.Пештасар. Величина χ и Jn для пород
данного разреза в 3-4 раза больше, чем в разрезе
с.Бузеир. Данная толща характеризуется следую-
щими средними значениями: χ=10,8·10-3СИ,
Jn=31,5·10-3 А/m.

На основании изучения гистограммы харак-
тера распределения χ и Jn для различных литоло-
гических разностей и сводных по возрастным
подразделениям (таб.) можно сделать следую-
щие выводы:

1. Вулканогенно–осадочные и вулканогенные
породы изученных районов можно разделить на
несколько групп с характерным комплексом маг-
нитных свойств. Это деление не совпадает с де-
лением пород по литологическим разностям. В
магнитную группу попадают литологически раз-
личные породы, а с другой стороны, почти каж-
дая литологическая разность распределяется по
разным магнитным группам.

2. В осадочных и вулканогенных породах (в
каждой в отдельности) встречаются две магнит-
ные группы пород.

3. Средние значения χ и Jn по возрастным под-
разделениям зависят от наличия или отсутствия
тех или иных магнитных групп пород.

4. В разрезах как вулканогенных, так и осадоч-
ных толщ Талыша намечается определенная ло-
кализация пород с характерными комплексами
магнитных свойств. Особенно следует отметить
общее медленное понижение снизу вверх значе-
ний χ и Jn для изученных осадочных и вулкано-
генных пород.
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İsayeva M.İ., Qarayeva T.C., Huseynova A.R.
TALIŞ ZONASININ EOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN MAQNİT XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalədə Talış zonasında 12 kəslişdən götürülmüş Eosen yaşlı çöküntülərin maqit xüsusiyyətinə
baxılmışdır. Onların maqnit həssaslığı və təbii qalıq maqnitlənməsi öyrənilmiş və Könzberq sabiti təyin
edilmişdir.

Cökmə və vulkanogen süxurlarda ayrı-ayrılıqda iki maqnitlənmə qrupuna rast gəlinir. Maqnit
xüsusiyyətlərinin yüksək qiymətinə Orta Eosen yaşlı süxurlar, ən az qiymətinə isə Üst Eosen yaşlı süxurlar
malikdir. Talış ərazisinin vulkanogen çökmə süxurlrının kompleks maqnit xüsusiyyəti ilə səciyyələnən
müəyyən lokalizasiya qeyd olunur.

Isayeva M.I., Garayeva T.C., Huseynova A.R.
THE MAGNETIC FILATURES OF EOCENE SEDIMENTS IN THE TALLISH REGION

ABSTRACT

The article describes the magnetic properties of Eocene sediments from 12 cuttings in the Tallish region.
Their magnetic sensitivity and natural residual magnetization have been studied and Könzberg constant
is determined. Casting and volcanogenic rocks are separately identified in two magnetization groups.

The high magnetic properties are of average eocene rocks and at least the upper eocene rocks are. Cer-
tain localizations characterized by complex magnetic properties of volcanogenic sedimentary rocks in
the Tallish region are mentioned.



Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb hissə -
sində yerləşən ümumqafqaz istiqamətli Kür-Qabırrı
çaylararası neftli-qazlı rayonu (NQR) tektonik cəhət -
dən Orta Kür çökəkliyinə aid olub, Çatma-Göyçay
antiklinoriumunun bir hissəsini və Ceyrançöl sinkli-
noriumunu əhatə edir. Bu NQR-də uzun illər ərzində
müxtəlif üsullarla hər dövrün texniki-metodiki
səviyyəsinə uyğun geoloji-geofiziki kəşfiyyat işləri
aparılmışdır [1, 3, 4, 5]. Belə ki, ərazidə keçən əsrin
60-cı illərindən əksolunan dalğa üsulu (ƏDÜ), 70-ci
illərin ortalarından başlayaraq isə ümumi dərinlik
nöqtəsi üsulu (ÜDNÜ) ilə seysmik kəşfiyyat işləri
aparılmışdır. Yerinə yetirilmiş tədqiqatlar nəticəsində
Ağcagil, Sarmat, Maykop, Eosen və Üst Təbaşir
çöküntülərinə aid olan seysmik horizontlar izlənil -
miş, müvafiq struktur xəritələr qurulmuş, müxtəlif
yaşlı çöküntülərin qalınlıq xəritələri tərtib edilmişdir.
Yerinə yetirilən kompleks geofiziki və geoloji
kəşfiyyat işləri nəticəsində struktur qalxımlar və
çıxıntılar aşkar edilmişdir. Bununla belə, burada uzun
müddət axtarış-kəşfiyyat və qazma işlərinin aparıl -
masına baxmayaraq, rayonun mürəkkəb seysmoge-
oloji şəraitlə səciyyələnməsi səbəbindən, onun
neftlilik-qazlılığı barədə indiyə qədər birmənalı fikir
söyləmək mümkün olmamışdır.

Dərin qazıma işlərinin məlumatlarına görə NQR-
in geoloji quruluşunda Üst Təbaşir - Müasir Dövr
çöküntü kompleksi iştirak edir. 

Üst Təbaşir çöküntüləri üç fasiyada təmsil olun -
muşlar. Çöküntü qatının üst hissəsi karbonatlı-terri-
gen fasiyadan, orta hissə tufların, tuffitlərin, tuflu
mer gellərin, tuflu argillitlərin, tuflu qumdaşıların
mergel və gil layları ilə növbələşməsindən, alt hissə
isə karbonatlı-tufogen fasiyadan ibarətdir.

Paleosen çöküntüləri açıq boz, az qumlu gillərdən
ibarətdir. Cənub istiqamətində kəsilişdə qırıntı
materiallarının, şimal-qərb istiqamətində isə gilli-
əhəngli süxurların artması müşahidə olunur.

Alt Eosen çöküntülərinin kəsilişi rayonun cənub
zolağında əsasən boz rəngli, bərk və zərif dənəli
qum daşı laycıqlarından ibarətdir. Aparılmış təhlillərə
görə bu çöküntülərin qalınlıqları və litoloji xüsu -
siyyətləri sahə boyu qeyri-bərabər paylanmışdır.
Cənub-qərb və şimal-şərq istiqamətlərində kəsilişdə
gillər üstünlük təşkil edir. 

Orta Eosen çöküntüləri andezit, tuflu çaqıl və tu-
flardan ibarət olub, rayonun əksər sahələrində tuflu-
terrigen fasiyada yayılmışdır, qalınlıqları 250 - 300
m təşkil edir. Şimal-qərb və şimal-şərq istiqamət -
lərində bu çöküntülərin qalınlıqlarının azalması və
terrigen-karbonat fasiyasına keçməsi müşahidə olu-
nur. Sahənin şimal-şərq hissəsində tuflu-karbonatlı,
şimal və şimal-qərb hissəsində isə tuflu-terrigen çö -
kün tülər daha geniş yayılmışdır.

Üst Eosen çöküntüləri əsasən gilli fasiyada olan
terrigen süxurlardan təşkil olunmuşdur. Rayonun
cənub-qərb və şimal-şərq hissələrində Üst Eosenin
kəsilişi iki hissəyə ayrılır. Üst hissə gilli, alt hissə isə
daha çox qumlu fasiyada yayılmışdır. Nisbətən qalın
qumdaşı layları Böyük Palantökən, Qərbi Gürzündağ
və Gürzündağ sahələrində geniş yayılmışdır. Tərsdəl -
lər sahəsində qumdaşı laylarının qalınlığı kəskin
azalır və pazlaşma dərəcəsinə çatır. Bəzi sahələrdə,
o cümlədən, yuyulma zonalarında Üst Eosenin gilli
qatı Orta Eosenin tuflu-karbonatlı çöküntüləri
üzərində qeyri-uyğun yatır və məsaməli, çatlı kollek-
torlar üçün izoləedici örtük rolunu oynayır. 

Maykop çöküntüləri cənub zolaqda (Qıraqkəsə -
 mən, Qarayazı) gilli litofasiyada yayılmışdır. Burada
Maykopun qalınlığı 550 m-dən 900 m-ə qədər artır.
NQR-in Girzan-Xuluflu sahəsində Alt Maykopun
gilli lay dəstəsində boz rəngli, xırda və orta dənəli
qum və qumdaşı laylarına rast gəlinir.

Kür-Qabırrı çaylararası NQR-in neft-qaz perspek-
tivliyi mütəxəssislər tərəfindən Üst Təbaşirin kar-
bonat və Eosen-Miosenin terrigen-karbonat çökün -
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tü ləri ilə əlaqələndirilir [2, 3]. Burada Paleogen-
Mezozoy çöküntülərinin neft-qazlılığını müəyyən -
ləş dirmək məqsədilə bir sıra sahələrdə dərin qazma
işləri aparılmışdır. Dəmirtəpə-Udabno sahəsində
qazılmış 1 saylı quyuda Orta Eosen çöküntülərindən
(4095 - 4011 m dərinlik intervalı) sınaq zamanı 4 - 5
m3/gün debitlə neft, 2 saylı quyuda Orta Eosen
çöküntülərindən qaz təzahürləri olan su axını, 3 saylı
quyudan isə (3745 - 3705 m) 20 - 28 m3/gün debitlə
su alınmışdır. Sacdağ sahəsində qazılmış 3, 4, 5 saylı
quyularda Orta Eosen çöküntülərindən 30 - 96
m3/gün debitlə qazla doymuş su alınmışdır. Məm -
mədtəpə sahəsində qazılmış quyuda Üst Təbaşir və
Eosen çöküntülərindən su axını alınmışdır.

Gürzündağ sahəsində qazılmış 3 saylı quyuda
Orta Eosen çöküntülərindən (4361 - 4327 m) sınaq
işləri zamanı 25 - 100 m3/gün debitilə, 7 saylı quyu -
da isə Orta Eosen çöküntülərindən (4458 - 4350 m,
4300-4270 m) sənaye əhəmiyyətli neft axınları alın -
mışdır. Tərsdəllər sahəsində qazılmış 1 saylı para-
metrik quyu Eosen çöküntülərində Kür-Qabırrı
çaylararası NQR üzrə ilk dəfə neft yatağı açmış quyu
hesab olunur. Belə ki, Orta Eosen çöküntüləri sına -
narkən 2882 - 2865 m intervalından 200 - 250 t/gün
neft və 150000 m3/gün qaz alınmışdır. Böyük Palan -
tökən sahəsində qazılmış 2 saylı quyuda 5117 - 5114
m intervalından neft axını alınmışdır. 

Qaflandərə (Əlimərdanlı) sahəsində qazılmış 33
saylı struktur-axtarış quyusunda Maykop lay dəstə -
sindən 80000 m3/gün qaz alınmışdır.

Bununla yanaşı, Kür-Qabırrı çaylararası NQR-in
bir sira sahələrində təbii neft çıxışlarına da rast
gəlinmişdir. Eldaroyuğu sahəsində təbii neft çıxışları
Üst Sarmat çöküntülərində müşahidə olunmuşdur.

Eldaroyuğu sahəsinin cənub yamacında qazılmış
7 saylı struktur-axtarış quyusunda 194 m dərinlikdə
Alt Sarmat çöküntülərindən güclü neft-qaz təzahürü,
1 saylı quyuda isə Orta Sarmat çöküntülərindən 1364
m dərinlikdə 2000 m3/gün debitlə qaz fontanı mü -
şahidə olunmüşdur. Güclü və effektiv neft-qaz təza -
hürlərinə Eldaroyuğu yüksəkliyinin cənub yama  -
cın   da qazılmış 4 saylı quyuda da rast gəlinmişdir. 

Beləliklə, qeyd olunanlardan belə nəticəyə
gəlmək olar ki, Kür-Qabırrı çaylararası neftli-qazlı
rayonunda, o cümlədən onun şimal-qərb hissəsində
Eosen-Miosen çöküntüləri neftlilik-qazlılıq baxımın -
dan daha perspektivlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
çöküntülər qonşu Gürcüstan Respublikasının ərazi -
sində də neftli-qazlı hesab olunur və hal-hazlrda bu-

rada bir neçə yataq istismardadır [3, 5].
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Kür-

Qabırrı çaylararası NQR-in şimal-qərb hissəsində
Təbaşir-Paleogen çöküntülərinin struktur-tektonik
quruluşunun, strukturların formalaşma dövrünün
öyrənilməsi, daha perspektivli sahələrin seçilməsi və
onların neft-qazlılığının proqnozlaşdırılması məqsə -
dilə geofiziki-geoloji məlumatlar tərəfimizdən
yenidən təhlil olunmuşdur.

“Kəşfiyyatgeofizika” İstehsalat bölümü tərəfindən
əsasən son illərdə alınmış seysmik məlumatların
quyu geofiziki tədqiqat materialları ilə kompleks
təhlili əsasında tədqiqat sahəsi üzrə perspektivlik
baxımından maraq doğuran Orta Eosen və Maykop
çöküntülərini səciyyələndirən geoloji-geofiziki, pa-
leoseysmogeoloji kəsilişlər, interval sürət qrafikləri
və qalınlıq xəritələri tərtib edilmiş, onların geoloji
dəyərləndirilməsi əsasında ayrı-ayrı sahələrin neftli -
lik-qazlılıq potensialı qiymətləndirimişdir.

Kür-Qabırrı çaylararası NQR-in şimal-qərb hissə -
sinin geoloji quruluşunu səciyyələndirən profil kəsi -
lişlərində əsasən üç stratiqrafik-tektonik mərtəbə
ayrılır: Üst Təbaşirin səthindən aşağı - Mezozoy
mərtəbəsi; Üst Təbaşir-Paleogen çöküntülərini əhatə
edən orta mərtəbə və üst - Neogen mərtəbəsi. Burada
Maykop çöküntülərinin üst – Miosen hissəsi üst
mərtəbənin, alt – Oliqosen hissəsi isə Təbaşir-Pale-
ogen mərtəbəsinin tektonikasını əks etdirir.

NQR-in şimal-qərb hissəsində alt stratiqrafik-tek-
tonik mərtəbə Mezozoy daxilində yalnız Üst Təba -
şirin yuxarılarına uyğun hissədə bir neçə seysmik
kəsilişdə müntəzəm dalğaların izlənilməsi ilə
səciyyələnir (şəkil 1). Seysmik və quyu məlumatla -
rının korrelyasıyasına əsasən Sacdağ, Gürzündağ,
Qərbi Gürzündağ, Əlimərdanlı, Xatınlı və Tərsdəllər
sahələrinin kəsilişinə görə bu dalğalar karbonatlı
çöküntülərə uyğun gəlir. Digər stratiqrafik-tektonik
mərtəbələri səciyyələndirən seysmik horizontlar isə
profil kəsilişləri boyu nisbətən səlis izlənilmişdir [6].

Əlimərdanlı və Molladağ qalxımlarından CQ-
ŞmŞ istiqamətində keçən profil kəsilişində də Alt
Maykop çöküntüləri daxilində bir neçə, Üst, Orta, Alt
Eosen və Üst Təbaşir çöküntülərinin hər birində isə
bir seysmik horizontu səlis izləmək mümkün olmuş -
dur. Orta Eosen çöküntüləri daxilində bir, Alt May -
kop çöküntüləri daxilində isə iki seysmik horizontun
pazlaşması muşahidə olunur. Seysmik məlumatların
təhlili əsasında pazlaşma zonasında - Molladağ çıxın -
tısının şimal periklinalında Orta Eosen çöküntü -
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lərinin qalınlığının 80 m, Əlimərdanlı qalxımı
istiqamətində pazlaşan Maykop çöküntülərinin
qalınlığının isə 200 m-ə yaxın olması müəyyən -
 ləşdirilmişdir (bax: şəkil 1).

Maykop və Orta Eosen çöküntülərinin yatım
xüsusiyyətləri, burada pazlaşma zonalarının möv -
cudluğu, bu çöküntülərin litoloji tərkibi, onların neft-
qazlılıq baxımından perspektivliyi nəzərə alınaraq,
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Şəkil 1. 101302 saylı profilin dinamik dərinlik kəsilisi və Maykop-Eosen çöküntülərində sürətin dəyişmə
xüsusiyyətləri
1 - seysmik horizontlar (SH): Ia - Ağcagilin dabanında; IIa - Maykopun yuxarılarında; II - Maykopun
aşağılarında; II1 - Maykopun aşağılarında pazlaşan horizont; III3 - Üst Eosenın səthi; III2 - Orta Eosenin
yuxarılarında; III21 - Orta Eosenin daxilində pazlaşan horizont; III1 - Alt Eosenın səthi; IV - Üst Təbaşirin
yuxarılarında; IVa - Təbaşirin daxilində; 2 - dərin qazma quyusu; 3 - seysmik məlumatlara görə qırılma
pozğunluğu; 4 - geoloji məlumatlara görə qırılma pozğunluğu; 5 - stratiqrafik sərhədlər; 6 - seysmik
horizontların pazlaşma zonası; 7 - lateral interval sürəti əyrisi; 8 - anomal sürət zonası.



qeyd olunan çöküntülər daxilində seysmik dalğanın
yayılma sürəti də təhlil edilmişdir. Əlimərdanlı-
Molladağ sahəsindən keçən profil məlumatları
əsasında Alt Maykop və Orta Eosen çöküntüləri üzrə
ayrılıqda, həm də onların daxilində qeyd edilmiş
pazlaşan hörizontlar üzrə interval sürətləri hesab -
lanmış, onların dəyişmə qanunauyğunluğu araşdırıl -
mış  dır (bax: şəkil 1). Bu əyrilərin təhlili əsasında
sürətin cənub-qərb istiqamətində ümumi azalması fo-
nunda Alt Maykop və Orta Eosen çöküntüləri
daxilində pazlaşan horizontları səciyyələndirən sürət
əyrilərində lokal anomal azalma zonalarını ayırmaq
mümkün olmuşdur. Əlimərdanlı qalxımının şimal-
şərq periklinalında Orta Eosen çöküntüləri daxilində
və Maykopun aşağılarında pazlaşma zonalırına
uyğun hissələrdə interval sürətinin 200 - 250 m/s
arasında azalması müşahidə olunur. Belə azalmanı
kəsilişin kollektorluq xüsusiyyətləri ilə əlaqələndir -
mək mümkündür. Maykop çöküntülərinin aşağılarına
uyğun horizontlar arasında interval sürətinin dəyişmə
qrafikində 260 - 400-cü piketlər arasında da sürətin
rəvan azalması fonunda lokal kəskin azalma zonası
seçilir. Bu azalma zonası Molladağ-1 quyusunun
yerləşdiyi zonaya uyğun gəlir. Molladağ-1 quyusu
məlumatlarına görə Alt Eosen çöküntüləri daxilində
qum, qumdaşı, tuflu qumdaşı və mergel layları olan
gillərdən, Orta Eosen tuflu süxur, mergel, əhəngdaşı
və gillərin növbələşməsindən, Üst Eosen çöküntüləri
isə qum, qumdaşı aratəbəqələri olan gillərdən
ibarətdir. Burada Maykop çöküntüləri isə yüksək
kollektorluq xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu əlamət də
interval sürətinin azalmasının mühitin kolletorluq
xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olmasını bir daha təsdiq -
ləyir.

Seysmik və quyu məlumatlarının müqayisəli təh -
lilinə əsasən dalğaların dinamikasının dəyişmə qanu -
nauyğunluğuna görə sözügedən çöküntülərin ətraf
sahələrdə də analoji tərkibə malik olduqları qənaətinə
gəlmək mümkündür.

Paleoseysmogeoloji kəsilişlər və onların təhlili də
maraqlı məlumatlar almağa imkan vermişdir. Belə
ki, Alt Eosenin səthi üzrə tərtib edilmiş paleoseysmo-
geoloji kəsilişə görə bu dövrün sonunda Əlimərdanlı
və Molladağ sahələri arasında paleoçökəklik mövcud
olmuşdur. Burada Alt Eosen - Paleosen çöküntülə -
rinin maksimal qalınlığı 450 m-ə çatır. Alt Eosenin
sonunda Əlimərdanlı strukturu formalaşmışdır. Qeyd
olunan çöküntülərin Əlimərdanlı istiqamətində qalın -
lıqlarının azalması müşahidə olunur (şəkil 2).

Orta Eosenin sonunda isə Molladağ və Əli -
mərdanlı strukturlarının tam formalaşması müşahidə
edilir. Ümumilikdə, Eosenin sonunda tektonik şəraiti
sakit kimi səciyyələndirmək olar. Alt Maykopun
ortalarında Əlimərdanlı qalxımının inkişafı müşahidə
olunur. Maykopun sonunda və ondan sonrakı dövrdə
qırışığın böyüməsi davam edir.

Məmmədtəpə-Sacdağ istiqamətində keçən profil
kəsilişi əsasında tərtib edilmiş və Orta Eosenin
səthini səciyyələndirən paleoseysmogeoloji kəsilişdə
isə Orta, Alt Eosen və Paleosen çöküntülərinin qalın -
lığının dəyişməsinə görə Saloğlu (Kuxet) sahəsi tek-
tonik qalxım kimi əks olunur. Orta Eosen çökün -
tülərinin qalınlığının Saloğlu sahəsində 650 m,
Məmmədtəpə və Sacdağ strukturlarında isə uyğun
olaraq 800 və 1600 m-ə çatması müşahidə olunur.
Sacdağ-4 və Sacdağ-1 quyulararası sahədə kiçik
çökəklik, 1 saylı quyu rayonunda qalxım, şimal-
şərqə doğru yenidən dərinləşmə müşahidə olunur
(şəkil 3). Üst Eosenin səthi üzrə tərtib olunan pale-
oseysmogeoloji kəsilişə görə Alt Eosen - Paleosen
dövründə yaranmış şərait uyğun şəkildə davam
etmişdir. Bu da həmin dövrdə Kür-Qabırrı çaylar -
arası NQR-in şimal-şərq hissəsində tektonik qalxma
proseslərinin mövcudluğuna dəlalət edir. Bütün bun-
lar Alt Eosen - Paleosen dövründə Məmmədtəpə və
Sacdağ sahələrində tektonik qalxım və Sacdağdan
şimal-şərq istiqamətdə isə dərin çökəklik mövcud
olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Bu əlamət isə öz növbəsində Kür-Qabırrı çay -
lararası NQR-in şimal-şərq hissəsində böyük qalın -
lıqda çöküntü toplanması, neft-qazın əmələ gəlməsi
və onların miqrasiya edərək antiklinallarda toplan -
ması üçün əlverişli geoloji şəraitin olmasına dəlalət
edir.

Çöküntülərin sahə boyu toplanma və yayılma
qanunauyğunluqlarını, eyni zamanda, rayonun ge-
oloji quruluşunun xüsusiyyətlərini təhlil etmək
məqsədilə bütövlükdə Kür-Qabırrı çaylararası NQR
üçün Orta Eosen - Paleosen və Maykopun aşağıları -
Orta Eosen çöküntü kompleksləri üzrə qalınlıq
xəritələri tərtib olunmuş, onların müqayisəli təhlili
aparılmışdır. Orta Eosen - Paleosen çöküntü kom-
pleksi üzrə qurulmuş qalınlıq xəritəsindən göründü -
yü kimi, bu çöküntülərin qalınlığı ümumilikdə
cə nub-qərbdən şimal-şərqə doğru artır. Bununla
yanaşı, qalınlıq xəritəsində NQR-in şimal-qərb
hissəsində müəyyən qanunauyğunluqla çoxsaylı qal -
xım sahələri seçilir. Belə ki, bu zonada Böyükkəsik,
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Şəkil 2. 101302 saylı seysmik profilin paleoseysmogeoloji kəsilişləri  (Əlimərdanlı-Molladağ sahəsi)



Şıxlı, Soyuqbulaq, Saloğlu (Kuxet), Məmmədtəpə,
Qıraqkəsəmən, Quşquna, Ortaqaş, Sacdağ, Molla -
dağ, Girzan, Qaradüz, Elçin, Gödəkdüz çıxıntıları,
Cahandar və Əlimərdanlı qalxımları minimum hün -
dürlüklə qeyd olunur (şəkil 4, a). Yuxarıda qeyd olu-
nan çıxıntı və qalxım sahələrinin tağ hissələrində
Otra Eosen - Paleosen çöküntü kompleksinin mini-
mum qalınlıqları 200 - 300 m intervalında dəyişir.
Saloğlu və Qıraq Kəsəmən çıxıntılarının tağ hissə -
lərində eyni adlı çöküntülərin qalınlıqları xeyli ar-
taraq 600 - 800 m-ə çatır. Bu əlamət həmin sahələrdə
o dövrdə nisbətən çökəklik şəraitinin olmasını
söyləməyə əsas verir.

Maykopun aşağıları - Orta Eosen çöküntü kom-
pleksinin qalınlıq xəritəsindən görünür ki, bu dövrdə
çöküntülərin sahə üzrə yayılma qanunauyğunluğu
Orta Eosen - Paleosen dövrünə nisbətən bir qədər
dəyişmişdir (şəkil 4, b). Çökəkliyin cənub-qərb bor-
tunda bu dövrdə tektonik qalxım proseslərinin
aktivləşməsi müşahidə olunur. Belə ki, seysmik
kəsilişlərdə Maykopun aşağılarına uyğun seysmik
horizont (II SH) çökəkliyin bu bortunda çətinliklə
izlənilir və bəzi hallarda sinfaz oxları tamamilə yox
olur. Bu baxımdan, qalınlıq xəritəsində Böyükkəsik,

Qıraqkəsəmən çıxıntılarının və Əlimərdanlı qalxı -
mının cənub periklinalı öz əksini tapmamışdır.
Soyuqbulaq, Məmmədtəpə, Elçin çıxıntılarında və
Əlimərdanlı qalxımının şimal periklinalında çökün -
tülərin minimum qalınlıqları müşahidə olunur. Bu da
Maykopun aşağıları - Orta Eosen dövründə tektonik
qalxma proseslərinin qərb istiqamətində intişar etmə -
sini göstərir.

Qalınlıq xəritələrinin müqayisəli təhlili Kür-
Qabırrı çaylararası NQR-in şimal-qərb hissəsinin ge-
oloji inkişaf şəraitində kəskin dəyişikliklərin mövcud
olduğunu göstərir. Yerinə yetirilmiş tədqiqatlar və
mövcud məlumatların müqayisəli təhlili nəticəsində
Kür-Qabırrı çaylararası çökəkliyinin şimal-qərb
hissəsində Təbaşir – Paleogen dövründə aktiv tek-
tonik proseslərin getdiyi, burada bir sıra strukturların
formalaşdığı müəyyənləşdirilmiş, çöküntü kom-
pleksinin yayılma qanunauyğunluqları dəqiqləşdiril -
mişdir [6].

Regionda aparılmış axtarış qazma işlərinin, eyni
zamanda geofiziki məlumatların nəticələri Eosen -
Maykop çöküntülərinin kollektorluq xüsusiyyətlə -
rinə malik olduğunu gösərir [6]. Bütün bunlar belə
bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Kür-Qabırrı
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Şəkil 3. 101002 saylı seysmik profilin dərinlik və paleoseysmogeoloji kəsilişi



çaylararası NQR-in ərazisində, o cümlədən onun
şimal-qərb hissəsində Orta Eosen və Maykop çökün -
tülərində antiklinal və qeyri-antiklinal tələlər neft-
qaz perspektivli ola bilərlər. Bu çöküntülərin kol   -
 lek  torluq və litofasial xüsususiyyətləri onlarda karbo -
hidrogenlərin toplanması üçün əlverişli geoloji-tek-
tonik şəraitin olmasını göstərir. Əlimərdanlı, Sac dağ,
Dəmirtəpə-Udabno sahələri və qonşu ərazilərdə
struk tur formalaşma prosesi daha intensiv getmiş və
burada karbohidrogenlərin toplanması üçün əlverişli
şərait formalaşmışdır. Eyni zamanda, aparılmış təh -
lillər göstərir ki, Üst Təbaşir çöküntüləri də bir çox
sahələrdə karbonatlı fasiyada yayılmışdır ki, bu da
onların kollektorluq xüsusiyyətlərinə malik olmasına
dəlalət edir.

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, regionun
geoloji quruluşunun və çöküntütoplanma şəraitinin
dəqiqləşdirilməsi, müxtəlif yaşlı çöküntü komp -
lekslərinin neft-qaz potensialının qiymətləndirilməsi,
ayrı-ayrı sahələrin neftlilik-qazlılığının proqnoz -
laşdırılması üçün optimal profil şəbəkəsi seçməklə,
yeni metodik yanaşmaların (o cümlədən qeyri-stan-
dart) tətbiqi ilə sistemli şəkildə kompleks geofiziki
üsullarla kəşfiyyat işlərinin aparılması məqsə -
dəuyğun sayılır.

ƏDƏBİYYAT:
1. Süleymanov Ə.M., Zeynalov R.L., Məhər -

rəmov B.İ. “Kür-Qabırrı çaylararası rayonun Pale-
ogen - Alt Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq
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Şəkil 4. Kür-Qabırrı NQR-i səciyyələndirən qalınlıq xəritələri
a) Orta Eosen - Paleosen kompleksi üzrə
b) Maykopun aşağıları - Orta Eosen kompleksi üzrə
1 – İzopaxitlər; 2 – Dərin qazma quyuları; 3 – Qalxımlar və antiklinal çıxıntılar: 1- Cahandar qalxımı,
2 - Soyuqbulaq qalxımı, 3 - Böyükkəsik çıxıntısı, 4 - Şıxlı çıxıntısı, 5 - Kuxet çıxıntısı, 6 - Məmmədtəpə
çıxıntısı, 7 - Quşquna çıxıntısı, 8 - Sacdağ çıxıntısı, 9 - Qıraqkəsəmən çıxıntısı, 10 - Ortaqaş çıxıntısı, 11
- Əlimərdanlı qalxımı, 12 - Molladağ çıxıntısı, 13 - Girzan çıxıntısı, 14 - Qaradüz çıxıntısı, 15 - Əyridərə
çıxıntısı, 16 - Elçin çıxıntısı, 17 - Gödəkdüz çıxıntısı, 18 - Ağtəpə qalxımı, 19 - Qərbi Gürzündağ çıxıntısı,
20 – Keyrük-Keylan çıxıntısı, 21 - Böyük Palantökən qalxımı, 22 - Gürzündağ çıxıntısı, 23 - Kolluq
qalxımı, 24 - Ceyrandərə çıxıntısı, 25 - Ceyrançöl çıxıntısı, 26 - Kəsəmən qalxımı, 27 - Gödəkdaş çıxıntısı,
28 – Şimali Tərsdəllər qalxımı, 29 - Kiçik Palantökən çıxıntısı, 30 - Tərsdəllər qalxımı, 31 - Yenikənd
çıxıntısı, 32 – Şərqi Tərsdəllər çıxıntısı; 4 – Yaşayış məntəqələri
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A.G.Novruzov, T.Kh.Niyazov, H.I.Shakarov, R.N.Suleymanova, N.P.Agamaliyeva
EVALUATION OF OIL AND GAS PERSPECTIVES IN THE NORTH-WESTERN PART OF
KUR-GABYRRY INTERFLUVE AREA

ABSTRACT

The paper deals with structural-tectonic setting of Cretaceous-Pаleogen sediments and formation condi-
tions in the north-western flank of Kur-Gabyrry interfluve area. Based on analysis of geophysical and geo-
logical data, perspective areas were identified and oil and gas accumulations in them have beenevaluated.
Integrated analysis of seismic data acquired in recent years applied jointly with well data allowed to design
geological, geophisycal, paleoseismological sections and thickness maps for Middle Eocene and Maikop
sediments.It has been derived that in the north-western part of interfluve area of Kur-Gabyrryoil-gas bearing
region the environment is favorable for accumulation of oil and gas. It is recommended to carry out integrated
geophysical studies for more accurate description of geological setting and evaluation of oil and gas poten-
tial.

А.Г. Новрузов, Т.Х. Ниязов, Х.И. Шекеров, Р.Н. Сулейманова, Н.Р. Агамалиева
О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БОРТА НЕФТЕГА-
ЗОНОСНОГО РАЙОНА МЕЖДУРЕЧЬЕ КУРА-ГАБЫРРЫ

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются структурно-тектоническое строение осадков комплекса Мель - Палеоген и
условия формирования структур в северо-западном борту Междуречья Кура-Габырры. На основе
анализа геофизических и геологических данных выделены более перспективные площади и оценены
их перспективы нефтегазоносности На основе комплексного анализа сейсмических данных, полу-
ченных в последние годы, и с учетом скважинных данных составлены геолого-геофизические, па-
леосейсмогеологические разрезы и карты толщин для среднеэоценовых и майкопских отложений.
Сделан вывод о том, что в северо-западной части НГР имеются благоприятные условия для образо-
вания нефтегазовых месторождений. Предложено провести комплексные геофизические исследова-
ния для уточнения геологического строения и оценки нефтегазоносности НГР.



Introduction. Magnetic properties of rocks are
specified (ascertain) by composition, a structural
state of ferromagnetic minerals and by their concen-
tration. Crystallization of these minerals depends on
composition of rocks, thermodynamic conditions,
physical and chemical conditions and kinetic condi-
tions of their crystallization. For convenience of de-
scription of the obtained data the section of
superdeep well's volcanogenic rocks is symbolically
divided into the top part (an interval of depths of
3540 - 5500 m) and on the lower part (an interval of
depths of 5500 - 8126 m) (according to data of a ore
microscopy and microprobe analysis). Results of
petromagnetic researches of magnetic minerals com-
position of volcanogenic rocks of the top part of
Saatly super deep well will be presented in this arti-
cle (i.e. 3540 - 5500 m depth interval).

Qualitative researches of ore grains of the same
volcanogenic rocks by means of ore microscopy and
microprobe analysis were carried out [1]. As a result
of these researches it was established that ore grains
of the top part of a section (3540 – 5500 m) are pre-
sented by two generations: a) large homogeneous
grains and also grains with decay structure of the ti-
tanomagnetite with the small composition of tita-
nium (Ti) and b) fine (often with the correct facet)
grains of almost stoichiometric magnetite.

The problem of the magnetic researches stated in
the present article comes down to, first of all, check
of the received results of the miсro-x-ray spectral
analysis of ore minerals by an independent method.
Also, the problem of magnetic researches included
indentation (build-up, heightening) of knowledge
about the physical and chemical processes connected
with education and the subsequent change of mag-
netic minerals. The composition of minerals – carri-
ers of natural residual magnetization is analyzed for
this purpose.

Object of study. The superdeep well is located
near the city of Saatly (l=39.91° N, j=48.36° E),

Azerbaijan (fig. 1). The region of the Saatly su-
perdeep well location (design depth of 15 km) is
spaced in the Kura basin placed between the Greater
Caucasus and the Lesser Caucasus (large tectonic
constructions). According to deep structure the Kura
basin is subdivided into three depressions: upper
Kura basin, middle Kura basin and lower. Saatly su-
perdeep well is located within the middle Kura basin.

Object of our researches are the volcanic rocks
opened up by the well drilling in the depths interval
of 3540-5500 m.

The core of the Saatly superdeep well is presented
by igneous rocks of the most various compositions.
Under discussion the well sequence has a changing
of volcanic rock’s type with a depth.

According to experience of the previous re-
searches of similar objects [1] magnetic minerals of
the studied core of the Saatly well had to be pre-
sented, first of all, by series of solid Fe-Ti solutions,
according to their formation conditions and the sub-
sequent life ( changed in different degree or re-
mained).

Technique of works. For magnetometric research-
ing of volcanogenic rocks (the Saatly superdeep
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COMPOSITION OF MAGNETIC MINERALS OF VOLCANOGENIC ROCKS
ACCORDING TO PETROMAGNETIC DATA
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Fig. 1 The Saatly superdeep well location



well) the Jrs (SIRM - saturation remanent magneti-
zation or Mrs), the Js (or saturation magnetization-
Ms), the Curie point (Тc- magnetic transition
temperature), the coercivity (Bc) and the field corre-
sponding to remanent saturation magnetization (Bs)
magnetic parameters were measured.

On each duplicate samples (for which NRM were
measured) the remanent saturation magnetization -
Jrs (SIRM or Mrs) and saturation magnetization -Js
(or Ms) were created and measured.

The composition of ore magnetic minerals was
determined by temperature dependences of satura-
tion magnetization -Js (T) and remanent saturation
magnetization - Jrs (T). The temperature dependence
of saturation magnetization -Js (T) -was carried out
on a vibration magnetometer (vibrating-coil magne-
tometer) with sensitivity of 1X10-1А /m [2]. The tem-
perature dependence of saturation remanent
magnetization -Jrs (T) - was carried out on the ther-
momagnetometer with sensitivity 1X10-4А /m [3].

For rock magnetic experiments, hysteresis loops
were measured on 49 specimens up to a maximum
field of 500 mT using a JR-4 magnetometer. Step-
wise acquisition curves of isothermal remanent mag-
netization (IRM) were obtained with an pulse
magnetizer up to 500 mT.

All laboratory measurements were performed at
"The main geomagnetic field and a petromagnetizm"
lab of Institute of Solid Earth Physics, RAS.

Results and discussion. For determination of
magnetic mineral composition
the thermomagnetic analysis is
used. The thermomagnetic
analysis is based on studying of
temperature dependences of Js
(T) and Jrs (T). One (thermo-
magnetic analysis) is based on
such physical phenomenon that
at achievement of a Curie point
(Tс) or blocking temperature
(Tb) the specimen magnetic
properties are lost. During heat-
ing of specimen (not over
achievement of a Curie point
(TC) or blocking temperature
(Тb) there can be first-order
phase transition (19). At the
same time the new minerals
(magnetic or nonmagnetic one)

can be emerged. The mentioned (stated) transforma-
tions clear are reflected: a) in the complementary (not
repeating at new heating) inflection of curves Js (T)
and Jrs (T); b) in change of the magnitude of Js or
Jrs after the first heating [4].

However, two moments should be noted:
1. Only the temperature dependence of Js (T)

[5] can give the true information on composition of
a magnetic material (i.e. by Tc). It is due to the fact
that Jrs (as any remanent magnetization) depends on
structural features of researches object [6].

2. In case of heterophase composition of magnetic
minerals (separate phases can differ by two orders of
magnitude of Js [6]), the temperature dependence of
Js (T) gives information on the phase which is
markedly prevailing by magnitude of Js. In that case
the temperature dependence of Jrs (T) can give larger
(and much more qualitative) information on compo-
sition of a subject of inquiry (i.e. by Tb).

The thermo-magnetic analysis of magnetic min-
erals allows not only to identify composition of min-
erals, but also to estimate their resistance to thermal
action. When carrying out the analysis of properties
and composition of magnetic minerals’ volcanogenic
rocks the ability to distinguish manifestations of het-
erogeneous oxidation and of homogeneous oxidation
of titanomagnetite [7, 8] is very essential. In case of
heterophase oxidation of titanomagnetite (the char-
acteristic of rock's initially magmatic crystallization)
when heating up to Т>ТC temperature the compara-
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Fig. 2. Variation of normalized spontaneous magnetization of specimen
between room temperature (RT) and the Curie point (the typical for
3500-5500 m depth interval)



tively little Js (and Jrs) changes of magnitude (after
the first heating and cooling) are observed [9]. At the
same time, as "magnetic" component the magnetite
or a magnetite with the small content of Ti impurity
is fixed, as a rule. During heating on the curve Js (T)
at temperatures about 300 0C [10] the "splash" of Js
registering formation of a new magnetic phase is
noted. After proto heating and cooling, the Js and Jrs
magnetudes sharply increase, and repeated curves Js
and Jrs testify a new growth of a magnetite [10]. In-
direct data about volcanogenic rock's magnetic min-
erals composition of the Saatly well's section are
obtained by characteristics of isothermal magnetiza-
tion: a curve of isothermal magnetization Jr (H), the
field Hs corresponding to a saturation isothermal re-
manent magnetization and a coercivity of remanence
Hc (Bc) [11].

In a upper part of section (3540-5500 m) the mag-

netic minerals are presented by a magnetite or titano-
magnetite with small contents of Ti. It is confirmed
by all experimental data [12-18]. The Js (T) curves
typical of which are presented in fig. 1,aren't display-
ing any bend up to TC which changes within 510-
585 0C (tab. 1).

In rock magnetic minerals found are relatively
heating-resistant up to 600 0C what JsT/Js0 ratio =
0.66-1.00 testifies to (on the average about 0.8; see
tab.1). After the first heating the small decrease of Js
can be caused by some oxidation of magnetic grains.

The form of Jrs (T)'s temperature dependences
strongly differs from trend of Js (T)'s curve that, most
likely, is bound to manifestations of structural fea-
tures of magnetic grains. The typical trend of curves
of Jrs (T) corresponds to a convex curve, a straight
line or a concave curve (fig. 2). The behavior of
curves of temperature dependence Jrs (T) doesn't
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Type of rock Depth, m TC, 0C Js / Js0 Jrs / Jrs0 BS×10-3 /  BC×10-3 /  

Andesite-basalt 3540-3546 530 0.87 1.28 238.7 14.3 
Basalt 3660-3666 585 0.66 0.89 159.2 42.4 
Basalt 3761-3767 575 1.00 0.82 238.7 20.0 
Basalt 3820-3825 575 0.84 1.64 159.2 20.7 
Basalt 3975-3981 515 0.65 0.58 63.7 10.3 
Basalt 4062-4067 515 0.71 2.15 119.4 21.0 
Basalt 4165-4171 510 0.76 1.19 63.7 18.6 
Basalt 4250-4255 540 0.89 1.18 119.4 25.6 
Basalt 4310-4315 580 0.85 1.63 159.2 9.7 
Andesite-basalt 4423-4428 580 0.87 1.49 199.0 23.8 
Andesite-basalt 4516-4522 580 0.75 1.27 159.2 16.6 
Andesite-basalt 4600-4608 580 1.00 1.30 159.2 21.8 
Andesite-basalt 4634-4640 570 0.85 1.46 199.0 19.6 
Andesite-basalt 4686-4692 570 0.90 0.87 159.2 29.7 
Dolerite 4714-4719 580 0.80 0.68 119.4 21.0 
Dolerite 4770-4777 580 1.00 1.38 159.2 17.4 
Andesite-basalt 4800-4807 580 0.95 1.29 238.7 22.1 
Andesite-basalt 4881-4885 580 1.00 1.95 67.6 11.9 
Basalt 4915-4922 550 0.50 1.60 119.4 15.0 
Andesite 5036-5040 550 0.85 0.67 159.2 16.2 
Gabbro- norite 5129-5132 575 0.98 1.54 99.5 16.6 
Basalt 5185-5190 570 0.50 2.04 238.7 12.0 
Basalt 5270-5273 570 0.88 1.30 238.7 18.5 
Basalt 5385-5390 570 0.80 1.91 159.2 17.4 
Basalt 5467-5474 570 0.88 1.68 159.2 20.4 
Andesite 5544-5550 570 0.90 1.32 119.4 19.9 

Table 1. Magnetic characteristics of magnetic mineral composition of Saatly well’s volcanogenic rocks
(3540-5500 m depth interval)



allow establishing any legible bend of a curve, cor-
responding to blocking temperature lower than
blocking temperature of a magnetite or magnetite
with the small content of Ti impurity. Thereby, it is
possible to suggest that the type of curves of Jrs (T),
most likely, reflects a magnetic state of grain, i.e its
domain state [18].

After first heating of rock up to 600 0C, the Jrs
changes both towards decrease (till 0,58), and to-
wards increase (till 2,15) in comparison with initial
magnitude (see in table 1 JrsT/Jrs0 - ratio).

Such changes can be caused by partial oxidation
of magnetic grains during heating. Meanwhile the
complete oxidation of fine grains of a magnetite (ti-
tanomagnetite) leads to decrease of Jrs,
and partial oxidation of coarse grains
leads (shattering) to decrease of Jrs. As
is clear from table 1, the second option
obviously prevails.

At upper part of the Saatly well's
section the presence of relatively mag-
netically soft minerals is confirmed by
parameters of isothermal magnetiza-
tion. After application of fields equal
(63.66-238.74) ×103А/м, the curve Jr
(H) get saturation. The coercivity of re-
manence (Hcr) varies within (9.7-
42.42) ×103А/м, and in most cases –
near (15.91-19.89) ×103А/м (fig. 3, see
tab.1).

Thus, in top part of section obtained

experimental results confirmed existence
of relatively stable to heating up to 600
0C of magnetite and magnetite with the
small content of Ti impurity in rock. In a
top part of section magnetic researches
didn't detect of hematite and of products
of homogeneous oxidation of titanomag-
netite. It is independent certificate (from
data of an ore mineragrafiya and micro-
probe) about "closed nature" of a system
in general and about lack of the low-tem-
perature oxidation conditions. In a top
part of rock’s section the existence of a
magnetite and a magnetite with the small
content of Ti impurity can be a sequence
of two processes:

1) Heterophase oxidation (high-tem-
perature) - the primary crystallization

which is implemented possibly, on early, stages. 
2) Secondary crystallization of grains in quiet

conditions, including at T <Тс of magnetite [13, 15,
17, 20].

Thus, in rock at top part of section there are fer-
romagnetic grains relatively stable magnetite and ti-
tanomagnetite, with small content of Ti impurity. In
3540 - 5500 meters depth interval the fine grains, de-
tected by means of microprobe, are belonging to the
second generation of the tiniest grains of magnetite.
In rock of the upper part of section the hematite and
the products of low-temperature (single-phase) oxi-
dation of ferromagnetic minerals aren't found. This
demonstrates a "closure" of system in general. The
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Fig.3 Variation of normalized Jrs of specimen between room
temperature (RT) and the Curie point (the typical for 3500-
5500 m depth interval)

Fig. 4. SIRM acquisition of specimen from depth interval 
of 3500-5500 m



composition of the revealed minerals demonstrates
that a crystallization of grains of these minerals was
followed by heterophase oxidation (high-tempera-
ture). Further a crystallization of grains proceeded in
relatively surgeless conditions due to secondary
processes (including at Т < Curie point of mag-
netite).
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Z.A. Novruzov
PETROMAQNIT MƏLUMATLARINA GÖRƏ VULKANOQEN SÜXURLARDA MAQNİT 
MİNERALLARIN TƏRKİBİ

XÜLASƏ
Süxurların maqnit xassələri ferromaqnit mineralların tərkibinə, struktur durumuna və konsentrasiyasına görə müəyyən

edilir. Bu mineralların kristallaşması, süxurun tərkibindən, termodinamik, fiziki-kimyəvi və onun kinetik kristallaşma
şəraitindən asılıdır. Alınan malumatların təqdimat rahatlığı üçün çox dərin Saatlı quyusunun vulkanik süxurları şərti olaraq
yuxarı (3540-5500 m dərinlik intervalı) və aşağı (5500 - 8126 m dərinlik intervalı) hissələrə bölünür. Bu məqalədə Saatlı
quyusunun yuxarı hissəsində (3540-5500 m dərinlik interval) vulkanik süxurların maqnit minerallarının tərkibi petromagnetik
tədqiqat nəticələri əsasında təqdim olunur.

Filiz mineragrafiyası və microzond üsulu ilə eyni vulkanik süxurların filiz zərəciklərinin keyfiyyətli tədqiqatları
keçirilmişdir. Kəsilişin yuxarı hissəsində (3540 – 5500 m) bu işlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, filiz zərəcikləri iki gen-
erasiyayla təmsil aşkar olunmuşdur: a) az titanlı titanomaqnetitlərin iri homogen və parçalanmış zərəciklərlə; b) kiçik, çoxu
düzgün oqrankalı zərrəciklərin praktiki olaraq stexiometrik maqnetit ilə.

Təqdim olunan bu məqalədə, maqnit tədqiqatların məksədi, ilk öncə, filiz mineralların mikrorentgen spektral analizlərdən
alınan nəticələrinin müstəqil üsulu ilə yoxlanılmasına yönəlmişdir. Həmçinin, maqnit tədqiqatların məksədi maqnit mineralların
formalaşması və sonrakı dəyişikliyi ilə bağlı fiziki və kimyəvi proseslər haqqında daha şox biliklər əldə etmək üçün yönəlmişdir.
Bu məqsədlə mineralların tərkibi - təbii qalıq maqnitləşmənin daşıyıcıları təhlil edilmişdir.

Aparılan petromaqnit tədqiqatları nəticəsində kəsilişin yuxarı hissəsində süxurlarda nisbətən istiliyə davamlı maqnit və az
titanlı titanomaqnetit ferromagnit zərrəciklərin mövcudluğu aşkar edilmişdir. 3540 - 5500 metr dərinlik intervalında – mikro-
zond üsuluyla aşkar edilmiş kiçik zərrəciklər ən xırda maqnetit zərrəciklərinin ikinci generasiyasına aiddir. Kəsilişin yuxarı
hissəsindəki süxurlarda hematit və ferromagnetik mineralların aşağı temperaturlu (birfazalı) oksidləşmə məhsulları aşkar
edilməmişdir. Bu, sistemi "qapalı» olaraq göstərir. Mineralların müəyyən edilmiş tərkibi bu mineral zərrəciklərin kristallaşması
heterofaz (yüksək temperatur) oksidləşməsi ilə müşayiət olunur. Sonralar zərrəciklərin kristallaşması daha sonra gedən
proseslərə görə (həmçinin maqnetitin Т<Тс halında) nisbətən sakit şəraitdə davam etmişdir.

З.А. Новрузов
СОСТАВ МАГНИТНЫХ МИНЕРАЛОВ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД ПО 
ПЕТРОМАГНИТНЫМ ДАННЫМ

АННОТАЦИЯ
Магнитные свойства горных пород определяются составом, структурным состоянием и концентрацией ферромаг-

нитных минералов. Кристаллизация этих минералов зависит от состава породы, термодинамических, физико-хими-
ческих и кинетических условий ее кристаллизации. Для удобства изложения полученных данных разрез вулканогенных
пород сверхглубокой скважины условно разделен на верхнюю часть (интервал глубин 3540 – 5500 м) и нижнюю часть
(интервал глубин 5500 – 8126 м). В данной статье представлены результаты петромагнитных исследований состава
магнитных минералов вулканогенных пород верхней части разреза Саатлинской сверхглубокой скважины (т.е. интервал
глубин 3540 – 5500 м).

Были проведены качественные исследования рудных зерен этих же вулканогенных пород при помощи рудной ми-
нераграфии и микрозондирования. В результате этих исследований было установлено, что рудные зерна верхней части
разреза (3540 – 5500 м) представлены двумя генерациями: а) крупными гомогенными зернами, а также зернами со
структурой распада титаномагнетита с малым содержанием Тi и б) мелкими, часто с правильной огранкой, зернами
практически стехиометрического магнетита.

Задача магнитных исследований, изложенных в настоящей статье, сводилась, прежде всего, к проверке полученных
результатов микрорентгенспектрального анализа рудных минералов независимым методом. В задачу магнитных ис-
следований входило также углубление познаний о физико-химических процессах, связанных с образованием и после-
дующим изменением магнитных минералов. С этой целью проанализирован состав минералов – носителей
естественной остаточной намагниченности.

Проведенные петромагнитные исследования выявили что, в верхней части разреза в породах присутствуют отно-
сительно устойчивые к нагреву ферримагнитные зерна магнетита и титаномагнетита с малым содержанием примеси
Ti. В интервале глубин 3540 - 5500 метров выделенные при помощи микрозондирования мелкие зерна, относятся ко
второй генерации наиболее мелких зерен магнетита. В породах верхней части разреза не обнаружены гематит и про-
дукты низкотемпературного (однофазного) окисления ферримагнитных минералов. Это свидетельствует о «закрыто-
сти» системы в целом. Состав выявленных минералов свидетельствует, что кристаллизация зерен этих минералов
сопровождалась гетерофазным (высокотемпературным) окислением. В дальнейшем кристаллизация зерен протекала
в относительно спокойных условиях за счет вторичных процессов (в том числе и при Т< Тс магнетита).



Сульфидные минералы в составе пород грязе-
вых вулканов принадлежат к числу наиболее рас-
пространенных по сравнению с другими сос-
тавляющими. В этом аспекте выполненная ра-
бота, посвященная аутигенной сульфидной мине-
рализации грязевулканической брекчии, предс-
тав ляет научный интерес.

Материалы и методы. Изучены 13 вулканов
(рис. 1) Абшеронского полуострова (Кечалдаг,
Боздаг-Гюздек, Кейреки, Отманбоздаг, Локбатан)
и Шамахы-Гобустанского района (Демирчи, Ай-
рантекен, Шихзарли, Дашгил, Солахай, Агнохур,

Сулейманахтарма), а также вулкан Хамамдаг
(ЮВ Ширван) - для сравнения. Исследование
проведено минералогическим (иммерсия), петро-
графическим (шлифы) и химическим методами.

В составе пород из выносов грязевых вулка-
нов, в ее алевритовой части были обнаружены
порошкообразные мельчайшие частицы черного
цвета, напоминающие сульфидные образования.
Так как сульфидные минералы образуются при
взаимодействии различных соединений железа с
сульфидной серой, то необходимо было опреде-
лить их количественное содержание. В связи с от-

сутствием данных об
окислительно-восстано-
вительной среде форми-
рования грязевых вул -
канов изучен химический
состав форм железа и
серы.

Результаты химиче-
ского анализа показали
высокое содержание эле-
ментов железа и серы в
изученных пробах (Fe: 7,3
– 11,0; S: 0,23 – 1,65). В
единичных случаях коли-
чество серы равнялось
3,2. Согласно кларку хи-
мических элементов в
осадочных породах (Ива-
нов, 1994) [4], Fe состав-
ляет 0.06, а S - 0.42. Воз-
можно, на повышенное
количество элементов в
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУТИГЕННОГО МИНЕРАЛООБРА-
ЗОВАНИЯ В ГРЯЗЕВУЛКАНИЧЕСКОЙ БРЕКЧИИ АБШЕРОНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА И ШАМАХЫ-ГОБУСТАНСКОГО РАЙОНА

Ад.А. Алиев, Т.М. Сараджалинская
Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана

В статье рассмотрены некоторые вопросы сульфидной минерализации грязевых вулканов Азер-
байджана. По результатам литолого-минералогического и петрографического исследований в со-
ставе пород-выбросов вулканов выделены сульфидные образования: рентгеноаморфный
моносульфид железа – гидротроилит FeSn × H2O, кристаллический минерал – грейгит Fe3S4.

Ключевые слова: аутигенное минералообразование, сульфидные минералы, породы-выбросы гря-
зевых вулканов 

Рис.1. Схематическая карта изученных грязевых вулканов
1 - Демирчи, 2 - Шихзарли, 3 - Сулейманахтарма, 4 - Агнохур, 5 - Боз-
даг-Гюздек, 6 - Кечалдаг, 7 - Кейреки, 8 - Локбатан, 9 - Отманбоздаг,
10 - Солахай, 11 - Айрантекен, 12 - Дашгил, 13 - Хамамдаг.



исследуемых породах в какой-то степени могло
повлиять разложение силикатных, сульфидных и
сульфатных минералов. Формы выделения суль-
фидов в шлифах весьма разнообразны: чаще
всего они представлены в виде мелких микрозер-
нистых (от долей миллиметра до 0,5 см, реже 2
см) конкреционных выделений неправильно
округлой, дендритоподобной и линзовидной
формы. Характерны нечеткие контуры выделе-
ний. По периферии они нередко окружены орео-
лом тонко распыленного криптозернистого
сульфида. Нередко сульфиды приурочиваются к
скоплениям детритуса в полостях раковин.

При изучении легкой и тяжелой фракции
пород зафиксированы сульфидные образования,
которые представлены в виде штрихов, пятен и
более крупными зернами удлиненной, таблитча-
той и округлой формы черного цвета. По данным
Н.М. Страхова и др. [6] обнаруженные им анало-
гичные формы сульфидов в осадках Черного
моря являются рентгеноаморфным моносульфи-
дом железа – гидротроилитом FeSn × H2O. Иден-
тичность сульфидных образований по всей
вероятности свидетельствует о том, что зафикси-
рованные нами сульфидные образования также
являются гидротроилитом. Впервые гидротрои-
лит был обнаружен в 1912 г. В.В. Доссом [8], счи-
тавшим, что гидротроилит, кристаллизуясь,
становится первичной минеральной формой;
одним из его кристаллизованных разностей яв-
ляется мельниковит, который впоследствии пере-
ходит в более стабильную форму – пирит.

П.П. Авдусин [1] считал, что пирит образуется
в результате воздействия сероводорода на окис-

ное железо в пелитовых частицах сопочных илов.
Пирит и марказит, возникающие в этом процессе,
часто сопровождаются аморфным сернистым же-
лезом – гидротроилитом. 

По мнению других исследователей (Полуш-
кина, Сидоренко, 1963) [5], гидротроилит, уплот-
няясь, образует сгустки - конкреции, в которых
формируются различные сульфидные образова-
ния, в том числе и мельниковит. Позже мельни-
ковит был переименован в грейгит.

Грейгит нами установлен только в тяжёлой
фракции. Минерал имеет четкие грани пластин-
чатой, удлиненной, округлой формы с неровной

землистой поверхностью (мелкие бугорки).
Цвета его зерен при включении анализатора мик-
роскопа становятся латунно-желтыми, желто-
вато-серыми, молочно-белыми, причем окраска в
пределах одного зерна может быть разной, напри-
мер, одна половина черная, другая – белая; из-
вестны зерна грейгита с вертикальной штрихов-
кой желтого и черного цвета или удлиненной
формы с включением мелких пиритов. Грейгит
оптически изотропен, обладает менее высоким
рельефом, чем пирит и более низкой отражатель-
ной способностью. Хорошо кристаллизованные
его разности в отраженном свете микроскопа
имеют слабо кремовый оттенок. В тяжелой фрак-
ции иногда прослеживается грейгит в сочетании
с пиритом.

Пирит в тяжелой фракции идентифицируется
повсеместно, выделяется по высокой отражатель-
ной способности и высокому рельефу. Обычно он
встречается в виде отдельных правильных кри-
сталлов: округлой, кубической, реже друзовой
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Рис. 1. Микрофотографии грейгита при увеличениях 20 х 40 х 60
а, б – точечные включения и штрихи черного цвета на фоне желтого,
в, г, д – с включением пиритов разных форм (места обнаружения: а - Дашгил, б - Отманбоздаг, в
- Боздаг-Гюздек, г - Шихзарли, д – Солахай)

г дбa в



формы. Тем не менее, среди них отмечаются пи-
риты с нехарактерными для него очертаниями,
т.е. наружные элементы симметрии не соответ-
ствуют особенностям его структуры: в виде на-
ростов округлых форм, кубических сростков,
пчелиных сот, срастания нескольких кристаллов
пирита разных размеров. Наблюдается также ге-
нерация пирита, когда мелкие кристаллы его на-
растают на более ранних и крупных по размерам.
Иногда пирит составляет основу тяжелой фрак-
ции. В виде пчелиных сот пирит обнаружен на
вулкане Кечалдаг (Абшеронский п-ов).

Сотовый пирит в сопочной брекчии грязевого
вулкана Пирекяшкюль (Гобустан) был обнаружен
и методом электронной микроскопии (Шнюков и
др., 2018) [7].

Встречаются пириты, развивающиеся по раз-
ным органическим остаткам диатомового, а чаще
фораминиферового планктона. Спорадически
встречается марказит с характерной для него ани-
зотропией и малиновыми интерференционными
тонами в отраженном свете микроскопа; также
редко встречается пирротин красновато-желтого
цвета.

В тяжелой фракции отмечаются и другие суль-

фидные образования, как в виде отдельных пра-
вильных кристаллов, так и в виде агрегатов в
форме, близкой к фрамбоидам, состоящим из
игольчатых спутанно-волокнистых образований.
Отмечаются неправильной формы вкрапления,
зерна и сростки с неровной поверхностью и сла-
бым металлическим блеском. 

В грязевулканической брекчии преобладают
кристаллы пирита кубической сингонии. Притом
крупные кристаллы, как новообразованные, пре-
имущественно обнаруживаются через несколько
месяцев после извержения вулканов обычно на
участках выходов газа (Алиев и др., 2015) [2].

Штриховка на гранях кристаллов пирита (по
Джафарову Ч. Д., 1970) [3] появляется в условиях
загрязнения минералообразующих растворов ме-
ханическими примесями и зависит от степени на-
сыщения флюидов и направления их движения.

По мнению Шнюкова Е.Ф. и др. [7], во многих
случаях на кристаллах пирита наблюдаются не
фигуры роста, а фигуры растворения, возникаю-
щие в условиях дефицита H2S во флюидах сопоч-
ной брекчии грязевых вулканов.

К сульфидным образованиям могут быть
также отнесены небольшие комки округлой,
удлиненной формы черного цвета. При отражен-
ном свете микроскопа в них просматриваются
бугры желтого, темно-серого цвета с металличе-
ским блеском. Они зафиксированы на вулканах
Кейреки (Абшеронский п-ов) и Айрантекен (Го-
бустан).

В шлифах описаны и другие аутигенные ми-
нералы железа. Это хлорит, мусковит, биотит,
барит, ангидрит и целестин. Хлорит представлен
агрегатом тонко рассеянных в породе микроче-
шуйчатых зерен. Встречаются и более крупно-
кристаллические буровато-зеленоватые разности.
В большинстве случаев хлориты тонкопластин-
чатые зеленого цвета. Кристаллы мусковита
обыкновенно таблитчатые, иногда встречаются в
виде мелких бесцветных листочков. Биотит в ос-
новном бесцветный или бледнозеленый. Иногда
он отмечается в срастании с мусковитом и обык-
новенной роговой обманкой. Авгит, диопсид,
циркон, гранаты (альмандин), эпидот, цоизит
присутствуют в ограниченном количестве. 

Гидроокиси железа представлены в основном
лимонитом, гематитом, лейкоксеном, в меньшей
степени - гидрогётитом. Они либо являются про-
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Рис. 3. Сотовый пирит. Грязевой вулкан Пи-
рекяшкюль.

Element Weight % Atomic %
S (K) 52.930 65.64
Fe (K) 47.070 34.36
Totals 100.00



дуктами изменения обломочных зерен, либо
представляют собой реликты тонко рассеянного
в породе гидроокисного железа, создающие жел-
товато-буроватую пятнистую окраску. Локально
отмечается сидерит, и всегда в количестве 100 %.

При микроскопическом исследовании тяжёлой
фракции было отмечено, что большая часть ми-
нералов подвергнута постседиментационным
преобразованиям. Это выражается в постепенном
переходе мусковита, роговой обманки обыкно-
венной в хлорит, биотит или биотита в хлорито-
подобный минерал, когда изменяются свойства
биотита и отмечается псевдоморфоз хлорита по
биотиту. В этих случаях наблюдается осветление
биотита и он становится совершенно бесцвет-
ным. Отмечается также переход лейкоксена в ли-
монит, пирротина в пирит или низкопреломля-
ющие гранаты и трудноопределяемые обломки
минералов. Многие из этих минералов трещино-
ваты с включением газовых пустот.

ВЫВОДЫ:

– Современный подход к проблемам диагене-
тического сульфидообразования базируется на
представлении о постепенном переходе всех из-
вестных сульфидных форм в пирит, являющийся
наиболее устойчивым.

– Качественные различия в проявлениях суль-
фидной минерализации отражаются в соотноше-
нии различных сульфидных форм в виде
гидротроилита, грейгита, пирита и др. минера-
лов.

– Совместное присутствие отдельных суль-
фидных фаз свидетельствует о том, что Fe и S
проявляют различные степени окисления. Гидро-
троилит и кристаллический грейгит вследствие
высокой склонности к окислению могли форми-
роваться в анаэробной среде, в которой количе-
ство серы кислоторастворимых сульфидов
превышает количество пиритной серы.

– Для формирования дисульфида Fe – пирита
необходим окислитель сульфидной серы и слабо-
кислая среда. Следовательно, при слабом разви-
тии сульфидной минерализации, где Сорг
незначителен, гидротроилит представляет собой

отдельные пятна, штрихи, примазки, а при более
высоком содержании Сорг могли формироваться
образования от мелких частиц пирита до круп-
ных кристаллических форм.
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Ad.A.Əliyev, T.M.Saracalinskaya
ABŞERON YARIMADASI VƏ ŞAMAXI-QOBUSTAN RAYONUNUN PALÇIQ VULKANI
BREKÇIYASININ AUTIGEN MINERALLAŞMASININ SƏCIYYƏVI XÜSUSIYYƏTLƏRI

XÜLASƏ

Məqalədə Azərbaycanın palçıq vulkanlarının sulfid minerallaşmasının bəzi məsələlərinə baxılıb. Litoloji-
mineraloji və petroqrafik tədqiqatların nətiсələrinə əsasən vulkan tullantıları süxurlarının tərkibində sulfid
əmələgəlmələr: dəmirin rentgenoamorf monosulfidi – hidrotroilit FeSn × H2O və kristallik mineral –
qreyqit Fe3S4 ayrılmışdır.

Ad.A. Aliyev, T.M. Sarajalinskaya
CHARACTERISTIC FEATURES OF AUTHIGENIC MINERAL FORMATION
IN THE MUD VOLCANIC BRECCIA OF ABSHERON PENINSULA
AND SHAMAKHY-GOBUSTAN REGION

ABSTRACT

The paper discusses some issues of sulfide mineralization of mud volcanoes in Azerbaijan. According to
the results of lithologic-mineralogical and petrographic studies, the sulfide formations were established: X-
ray amorphous monosulfide of iron — hydrotroilite FeSn × H2O, and crystalline mineral — greigite Fe3S4
in the composition of rocks ejected by mud volcanoes. 

İnformasiya

28 fevral 2019-cu ildə GGİ-nin texniki şurasında “Bakı arxipelağının Səngəçal-dəniz – Duvannı-dəniz
– Xərə-Zirə sahələrində aparılmış 2D seysmik kəşfiyyat işləri üzrə hesabatın” prezentasiyası olmuşdur
(müəlliflər – L. Əbilhəsənova, S. Məmmədova, T. Şıxməmmədova). 

Hesabatda MQ və altdakı kompleksləri səciyyələndirən 10 SH üzrə struktur xəritə, dinamik dərinlik
kəsilişləri, qalınlıqlar xəritəsi, seysmostratiqrafik tədqiqatların nəticələri və müvafiq təkliflər verilir.

Hesabat yüksək qiymətlə qəbul edilmişdir.

Ramiz Şərifov



Geofizika elminin aktual məsələlərindən biri də
neft-qaz yataqlarında geoflüidal təzyiqlərin proqnoz -
laşdırılmasıdır. Geoflüidal təzyiqlər təbiətcə müxtəlif
olub, əsasən ərazinin geoloji tarixi ilə əlaqədar olan
kompleks təbii amillərdən asılı olur. Elmi mənbə -
lərdə geoflüidal təzyiqlər anomal yüksək, yüksək,
normal və anomal kiçik təzyiqlər kimi sinifləşdirilir
[1]. Azərbaycanın həm quruda, həm də dənizdə yer -
ləşən əksər neft-qaz yataqlarının səciyyəvi xüsusiy -
yət lərindən biri onlarda anomal yüksək məsamə
təzyiqinin (AYMT) mövcudluğudur. AYMT isə öz
növbəsində neft-ana süxurlarla əlaqədar olan re-
zervuarlarda anomal yüksək lay təzyiqini (AYLT)
əks etdirir. AYLT-nin mənşəcə təbiətı ümumi halda
sadə görünsə də şərhinə ehtiyac duyulur. Onu qeyd
etmək kifayətdir ki, sərbəst qaz fazası olmadan AYLT
mövcud ola bilməz [3].

Geoflüidal təzyiqin monitorinqi

Bütövlükdə AYLT regional paylanmaqla həm
qazıma prosesində, həm də fəal mənimsənilən neft-
qaz yataqlarında təzahür etdiyindən onun istənilən
mərhələdə proqnozlaşdırılması daim öz aktuallığını
saxlayır. Hazırda Azərbaycanın neftli-qazlı sahələri
ücün AYLT-nin dəqiq regional xəritəsi tərtib
edilməsə də bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən onun
yaranma  səbəbləri,  paylanma  qanunauyğunluğu,
proqnozu və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə dair
önəmli tədqiqatlar aparılmış, neft-qaz yataqlarında
aprobasiya edilmişdir.

Burada xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, yüksək
anomal təzyiqli layların aşkarlanması və kəmiyyətcə
qiymətləndirilməsi axtarış-kəşfiyyat işlərində,
quyuların layihə dərinliyinə qəzasız qazılmasında və
karbohidrogenlərin hasilatında çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir.

Eyni zamanda, AYLT-li karbohidrogen yataqla -
rında quyuların qazılması texnoloji amillərlə
müşayiət olunduğundan əvvəlcədən belə zonalar

haqqında informasiyaları əldə etməklə quyu-lay
sistemində balans yaratmaq üçün gil məhlulunun xü-
susi çəkisini düzgün seçmək və qəzaların qarşısını
almaq imkanı yaranır. Digər tərəfdən, hidrostatik
təzyiq lay təzyiqindən kifayət qədər çox olduqda
hidroyarılmanın yaranma ehtimalı yüksəlir.

Tədqiqat metodikası

Hazırda gillərdə AYMT-nin proqnozlaşdırılması
və qiymətləndirilməsinə dair çoxsaylı mədən-ge-
ofiziki, seysmik kəşfiyyatı, geokimyəvi, geoloji-
texnoloji, laboratoriya tədqiqatı məlumatlarına
əsaslanan üsul və yanaşmalar işlənilmişdir. Qiymət -
ləndirməyə əsas verən ilkin fiziki şərt süxurun ske -
letinə təsir edən effektiv gərginliklə gillərin məsa -
mə lilik əmsalının qiyməti arasındakı əlaqənin
mövcudluğudur. Belə ki, gillərdəki yüksək məsamə
təzyiqinin qiyməti onunla sərhəd olan kollektor
laydakı təzyiqə bərabər qəbul edildiyindən məsamə
təzyiqini təyin etməklə kollektor laydakı təzyiqi
qiymətləndirmək imkanı yaranır. Anomal təzyiqlərin
qiymətinin analitik hesablanma metodikasının şərhi
çoxsaylı mənbələrdə verilmişdir; mövcud metodi -
kalardan biri olan ekvivalent dərinliklər üsulu ilə
qiymətləndirmədə aşağıdakı düsturdan istifadə edilir
[1, 2, 4, 7]:

Pa = g·δor·ç H-(g δekv-ηH) · Hekv.

Burada: Pa – anomal məsamə təzyiqi, g - sərbəst
düşmə təcili,  δor·ç vəδekv uyğun olaraq gillərin  H
və  Hekv dərinliklərindəki orta çəkili sıxlıqları,

ηH – normal sıxlaşmış intervallardakı gilli lay-
larda lay (flüid ) təzyiqinin qradiyentidir.

Tədqiqatın nəticələri 

Struktur-tektonik quruluşu və kəsilişinin litofasial
tərkibi ilə fərqlənən Tərsdəllər sahəsində sənaye
əhəmiyyətli neft-qazlılıq əsasən AYLT-nin təzahür
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TƏRSDƏLLƏR SAHƏSINDƏ GEOFLÜİDAL TƏZYİQLƏRİN TƏBİƏTİ, 
ONLARIN ELEKTRİK VƏ SEYSMİK KAROTAJ MƏLUMATLARINA GÖRƏ
PROQNOZLAŞDIRILMASI İMKANI

N.V. Paşayev
Azərbaycav Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Acar sözlər: Hidrostatik, lay, anomal təzyiqlər, proqnoz, metodika, qazıma, neft-qaz yataqları, tədqiqat



etdiyi Maykop və Eosen çöküntüləri ilə əlaqədardır.
Bu baxımdan tədqiqat işində Tərsdəllər sahəsində
qazılmış 5 saylı quyu kəsilişində elektrik və seysmik
karotaj məlumatları bazasında AYMT zonasının
proqnozlaşdırılma imkanı nəzərdən keçirilir, ərazidə
təbii rezervuarlarn məhsuldarlığının AYLT ilə əlaqəsi
müəyyənləşdirilir.

Yatağın işlənmə mərhələsində olmasına baxma-
yaraq, ərazidə AYLT-nin öyrənilmə dərəcəsini kifa -
yət qədər hesab etmək olmaz. Tərsdəllər sahəsinin
geoloji quruluşunun qeyri-adiliyi və mürəkkəbliyi
anomal təzyiqlərin proqnozlaşdırılma metodikasının
tətbiqinin özünəməxsus xüsusiyyətini müəyyən edir.
Bu, hər şeydən əvvəl normal sıxlaşmış gil xəttinin
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Tərsdəllər sahəsində AYMT zonasının proqnozlaşdırılması və məsamə təzyiqinin kəmiyyətcə
qiymətləndirilməsi
1 - Normal sıxlaşmış gil xətti; 2 – Gillərin fərzolunan xüsusi müqavimət əyrisi; 3 – Gillərin fərzolunan
müqavimətinin 20 ºC-yə gətirilmiş qiymətlər əyrisi; 4 – Seysmik karotaja görə sürət əyrisi; 5 – Məsamə
təzyiqi əyrisi; 6 – Məsamə təzyiqinin qradiyent əyrisi; 7 – Gil məhlulunun yaratdığı təzyiqin qradiyenti



qurulma xüsusiyyətində ifadə olunur. Fərz olunan
xüsusi müqavimət əyrilərinə görə faktiki normal
sıxlaşma xəttinin düzgün keçirilmə məsələsi birbaşa
normal sıxlaşma zonasında gil laylarının seçilməsi
və onların həqiqi xüsusi müqavimətinin təyini ilə
əlaqədardır. AYMT-nin təyini dəqiqliyinə təsir edən
əsas amillərdən biri də çöküntülərin səthinin yuyul -
ması hesab olunur. Onun qiymətləndirilməsi həm də
geoloji aspektdən maraq doğurur. Təyinetmənin
mahiyyəti yuyulma olmayan hal üçün qurulmuş
etalon xətlə faktiki normal sıxlaşmış gil xəttinin
müqayisəsinə əsaslanır. Bu aspektdən tədqiqat
sahəsində AYMT zonasının aşkarlanması üçün quyu
kəsilişi üzrə seçilmiş xalis gil laylarının xüsusi
müqavimətinin və lay sürətinin qiymətlərinə görə
qurulmuş qrafiklərdən görünür ki, “normal sıxlaşmış
gil xəttini” bir neçə stratiqrafik vahidə uyğun keçir -
mək zərurəti yaranır. Belə halda keçirilmiş  “normal
sıxlaşmış  gil  xətləri”  arasında  paralellik  müşahidə
olunur (şəkil).

Şəkildən göründüyü kimi, yer səthinə yaxın zo-
nada gil laylarının xüsusi müqavimətinin 4 Om·m-
dən yüksək olması yer səthinə çıxan layların
yuyulma sına dəlalət edir. Yuyulma dedikdə geoloji
keçmişdə çöküntülərin gömüldüyü maksimal
dərinliklə müasir dövrdə onların yatdığı faktiki
dərinlik arasındakı fərq nəzərdə tutulur. Orta Kür
çökəkliyində yuyulma prosesi ilə əlaqədar əsaslı
tədqiqatlar aparilmışdır [5, 6].

Müxtəlif litoloji stratiqrafik komplekslərdə dərin -
lik üzrə sulu laylarda lay təzyiqinin paylan masını
tədqiq etməklə müəyyən edilmişdir ki, hər bir stra-
tiqrafik kompleksdə normal hidrostatik və anomal
yüksək lay təzyiqli laylar mövcuddur. Tədqiqat
quyusunda yüksək lay təzyiqi təxminən 350 m-dən
başlayaraq təzahür edir, 1800 m dərinlikdən aşağıya
doğru isə anomal yüksək lay təzyiqi üstünlük təşkil
edir. Sahədə AYLT-nin inkişafını və saxlanılmasını
gil laylarının və qatlarının həm lokal, həm də re-
gional izlənilməsi ilə izah etmək olar. Çökmə
kompleksində bu cür gil qatları əsasən Maykop lay
dəstəsinin payına düşür. Anomallıq əmsalı 500 m
dərinlikdə 1,2-dən 3000 m-də 1,46-ya qədər yüksəlir.
Məsamə təzyiqinin AYMT-nin “ekvivalent dərin -
liklər üsulu”na görə hesablanmış qiymətləri istər
dərinlik manometrinin göstəriciləri ilə, istərsə də gil
məhlulunun xüsusi çəkisinə görə hesablanmış qiy -
mət lərə yaxın olmuşdur. Bu qiymətlər arasındakı orta
nisbi fərq 5,2 % təşkil edir. Qazıma prosesində iki

hal istisna olmaqla, bütün digər hallarda gil məhlu -
lunun xüsusi çəkisi yüksək seçilmişdir. Tədqiqat
quyusunda AYMT zonasında lay təzyiqi hidrostatik
təzyiqi təxminən 13,5 MPa üstələyir. Sahədə AYMT
zonasından yuxarıda gil laylarının məsaməliliyinin
yüksək olmasına baxmayaraq, onların xüsusi müqa -
vimətinin böyük olması AYMT zonasında gillərin
xü susi müqaviməti ümumi dəyişmə qanuna uyğunlu -
ğu ilə ziddiyyət təşkil edir.

Beləliklə, alınmış nəticələr Tərsdəllər sahəsində
AYLT-nin təbiətini əks etdirir; böyük ehtimalla onun
yaranmasında müasir tektonik prosesləri əsas
səbəblərdən biri kimi qeyd etmək olar. Karbohidro-
gen yataqlarının yaranmasının konvergensiya
nəzəriyyəsi Tərsdəllər sahəsində neftəmələgəlmənin
izahı üçün qəbul edilə bilər. Bu nəzəriyyənin əsasını
təşkil edən ekzogen (üzvi maddələrin adi molekulyar
məhsullara parçalanması və sonuncunun ana sü-
xurlardan kollektorlara emiqrasiyası) və endogen
(metan qazının və onun homoloqlarının Yerin man-
tiya qatı sərhədində qeyri-üzvi sintezi və onların
qırılmalarla kollektorlara miqrasiyası) qolları vardır.
Odur ki, dərinlik qırılmaları neft-qazlı hövzələrin
mühüm və ayrılmaz hissəsidir.

NƏTİCƏ

Tədqiqat sahəsinin 5 saylı quyusunda yüksək lay
təzyiqi 350 m dərinlikdə, AYLT isə 1800 m-də mü -
şahidə edilir. Tədqiqat quyusunda lay təzyiqinin
dərinlik mano metrilə  ölçülmüş qiyməti ilə AYMT-
nin analitik yolla hesablanmış qiyməti arasındakı
nisbi fərq 5,2 % təşkil etdiyindən AYMT-nin
təyinində EK və SK məlumatlarından istifadəni
səmərəli hesab etmək olar.

Alınmış nəticələrdən qazıma prosesində quyu
divarının stabilliyinin təmini məsələlərinin həllində,
gil məhlulunun xüsusi çəkisinin seçilməsində və
quyu kəsilişlərində iştirak edən süxurların gərilmə-
deformasiya vəziyyətinin qiymətləndirilməsində
istifadə edilə bilər.

Ərazidə AYLT-nin mövcudluğu Maykop və Eosen
çöküntülərinin məhsuldarlığının bir əlaməti kimi
qiymətləndirilə bilər.
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N.V.Pashayev.
NATURE AND PREDICTION OF GEOFLUIDAL PRESSURE IN TARSDALLYAR AREA BY
DATA OF ELECTRICAL AND SEISMIC LOGGING 

ABSTRACT

This article analyzes the nature of AHPP (Abnormally High Pore Pressure).The real examples show
the efficiency of determining AHPP on the basis of EL (Electric Logging) and SL (Seismic Logging) data
using the equivalent depth method in difficult geological conditions on Tarsdallar area.

It has been shown that a sufficient accuracy of the normal line of clay seal is necessary to consider the
magnitude of erosion of the surface sediments.

The possibilities of studying the connection of AHPP with the reservoir productivity in the object under
study are highlighted.

Пашаев Н.В.
ПРИРОДА ГЕОФЛЮИДАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ НА ПЛОЩАДИ ТАРСДАЛЛЯР, ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 
СЕЙСМИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется природа АВПД. На реальных примерах показана эффективность
определения АВПоД на базе данных ЭК и СК с использованием метода эквивалентных глубин в
сложных геологических условиях на площади Тарсдалляр.

Показано, что для достаточной точности проведения линии нормального уплотнения глин не-
обходимо учитывать величины размыва поверхностных отложений.

Освещаются возможности изучения связи АВПД с продуктивностью резервуара в исследуемом
объекте.



Прикаспийская впадина – обширная и глубо-
кая депрессия расположена на юго-востоке Евро-
пейской платформы и является крупнейшей в
мире областью развития соляной тектоники. В
пермское, в основном в кунгурское время, здесь
накапливались мощные соляные толщи, что,
вследствие тектонической и гравитационной не-
устойчивости, в последующие эпохи привело к
интенсивному образованию разнообразных по
морфологии соляных куполов (до 1500 соляных
объектов). Формы соляных поднятий меняются
от простой куполовидной с относительно поло-
гими склонами до экзотически сложной, когда со-
ляные тела ограничены крутыми уступами,

нередко осложненными карнизами. Иногда соля-
ные тела приобретают форму капель, оторванных
от материнского соляного пласта [1].

По вопросу формирования солянокупольных
структур в Прикаспийской впадине и других бас-
сейнах существует весьма обширная литература
казахских и зарубежных специалистов. В ней рас-
смотрены разные аспекты образования соляных
куполов, начиная от их «зарождения» и заканчи-
вая выходом соляного ядра на дневную поверх-
ность. Почти во всех публикациях неизменно
затрагивается вопрос о причинах возникновения
солянокупольного процесса. Как известно, суще-
ствуют тектоническая и гравитационная гипо-

тезы его происхождения. По мере
изучения глубинного строения соле-
родных бассейнов появляются все
новые данные, свидетельствующие
в пользу роли тектонических причин
в формировании солянокупольных
структур. Такому выводу во многом
способствуют новые данные о соот-
ношении соляных и подсолевых
структур, включая разломы в подсо-
левом ложе. Изучение данного во-
проса имеет важное практическое
значение при поисках месторожде-
ний нефти и газа.

Связь соляных поднятий и струк-
тур в подсолевом комплексе Прикас-
пийской впадины достаточно
однозначно устанавливается в бор-
товых частях бассейна. В западной и
северной прибортовых частях впа-
дины многие соляные поднятия об-
разуют полосы ориентированных
структур, параллельные бортовым
уступам. Центральная часть впа-
дины характеризуется хаотичным
расположением куполов, что, по
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЛЯНЫХ
ПОДНЯТИЙ В ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЕ

Р.Б. Абуев, А.С. Берекетов 
ТОО «НИИ «Каспиймунайгаз», г. Атырау

Ключевые слова: Прикаспийская впадина, солянокупольная структура, формирование, тектони-
ческие движения, разломные зоны

Рис. 1. Фрагмент структурной карты по VI отражаю-
щему горизонту северного прибортового участка Прикас-
пийской впадины



мнению многих геологов,
может свидетельствовать о
существенном проявлении
здесь гравитационных сил.

Научно-технический про-
гресс в геологоразведке за
последние десятилетия поз-
волил получить новые дан-
ные о строении и распо-
ложении соляных куполов в
Прикаспии. В качестве при-
меров можно рассмотреть
геологическую ситуацию на
двух прибортовых участках
Прикас пийской впадины.

Первый участок располо-
жен в северной прибортовой
зоне (рис. 1 - 3), достаточно
хорошо изученной новыми
исследованиями 3D сейсмо -
разведки. По VI отражаю-
щему горизонту (кровля

соли) здесь прослеживается серия соляных
куполов субширотного простирания (рис.
1). В цент ральной части развита обширная
межкупольная зона. Размеры самого боль-
шого купола по изогипсе - 1100 м состав-
ляют 19,5х3 км при амплитуде более 900 м.
Размеры наименьшего купола по изогипсе
- 1100 м составляют 8 х 3,5 км при ампли-
туде более 900 м. В южной части участка
протягивается соляная гряда субширотного
простирания шириной около 6 км.

По поверхности фундамента (рис. 2)
выделяются приподнятый и опущенный
блоки. В пределах приподнятого блока вы-
деляется основной выступ (размеры по изо-
гипсе -5300 м 30x9 км при амплитуде около
600 м). На опущенном блоке поверхность
фундамента прослеживается на глубинах
свыше 6,0 км. Оба блока интенсивно раз-
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Рис. 2. Фрагмент струк-
турной карты по поверх-
ности фундамента
северного прибортового
участка Прикаспийской
впадины

Рис. 3. Глубинный сейсмический разрез северного прибортового
участка Прикаспийской впадины



биты разломами преимущественно широт-
ного простирания. На рисунке 3 хорошо
просматривается приуроченность соляных
куполов к зонам тектонических осложне-
ний.

Другой участок расположен в восточной
бортовой зоне Прикаспийской впадины. На
структурной карте по VI отражающему го-
ризонту (рис. 4) показан соляной купол
Урихтау (размеры порядка 7,5 х 4,8 км).
Свод соляного купола имеет эллиптиче-
скую форму, вытянутую по длинной оси в
северо-восточном направлении, парал-
лельно общему обрамлению впадины.

Соляные купола данного участка зале-
гают на подсолевом ложе глубиной около
3,0 км. Строение подсолевого ложа до-
вольно сложное. Как видно на структурной

карте по отражающему горизонту П21
(рис. 5), через всю площадь прослежи-
вается тектоническое нарушение се-
веро-восточного простирания. В цент -
ральной части выделяется крупная тек-
тонически экранированная брахиантик-
линальная складка, которая оконтури-
вается изогипсой -4400 м. Она имеет
двухсводовую вершину, где минималь-
ная отметка составляет -3800 м. Длина
большой и малой оси структуры состав-
ляет 6,7х3,8 км при амплитуде поднятия
600 м.

Как видно на глубинных разрезах,
отработанных на рассматриваемой пло-
щади (рис. 6 и 7), соляной купол Урих-
тау располагается над сводом однои-
мен ного подсолевого поднятия, нару-
шенного разломами.
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Рис. 4. Фрагмент структурной карты
по VI отражающему горизонту восточ-
ного прибортового участка Прикаспий-
ской впадины

Рис. 5. Фрагмент структурной карты по П2
1 отра-

жающему горизонту восточного прибортового
участка Прикаспийской впадины
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Рис. 6. Глубинный сейсмический разрез (кросслайн) восточного прибортового участка При-
каспийской впадины

Рис. 7. Глубинный сейсмический разрез (инлайн) восточного прибортового
участка Прикаспийской впадины



На данных примерах достаточно однозначно
можно делать выводы о существенном влиянии
на формирование соляных куполов деформаций
в подсолевом комплексе, включая разрывную
тектонику. Развиваясь во время накопления соле-
носных отложений и в последующие геологиче-
ские эпохи, разломы обуславливают дифферен-
циацию поля напряжения в пределах соленосных
отложений, что приводит к ее пластическому пе-
ремещению [2]. Разломы являются своего рода
«спусковым крючком» для образования соляных
поднятий.
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R.B. Abuyev, A.S. Bərəkətov
XƏZƏRYANI ÇÖKƏKLİKDƏ DUZ QALXIMLARININ YAYILMASININ
QANUNAUYĞUNLUĞU HAQQINDA

XÜLASƏ

Seysmik kəşfiyyatın və qazmanın yeni məlumatları duz gümbəzləri strukturlarının formalaşmasının
hövzədə mövcud olan ümümi tektonik rejimdən asılı olduğunu təsdiq edir. Duz qalxımlarının və Xəzəryanı
çökəkliyin duzaltı komplekslərinin strukturları arasında əlaqə birmənalı olaraq hövzənin bort hissələrində
müəyyənləşdirilir. Məqalədə duz strukturlarının duzaltı çöküntülərin qırılma zonalarına aid olan
nümunələrinə baxılmışdır.

R.B.Abuyev, A.S.Barakatov
REGULARITIES OF DISTRIBUTION OF SALT UPLIFTS IN PRE-CASPIAN BASIN

ABSTRACT

Latest seismic survey and drilling data evidence the dependence of salt domes evolution on general tec-
tonic mode in the basin. Relation of salt uplifts and structures in salt structures of Pre-Caspian basin is iden-
tified in the flank areas of the basin. The paper considers examples of salt structures attributed to fault zones
in sub-salt deposits.



Giriş. SOCAR neft şirkətinə aid olan yataqlarda
neft və kondensatın 60 % -i Günəşli (dayazsulu)
yatağında hasil edilir. 

Uzun müddət işlənmədə olmasına baxmayaraq,
bu yataqda böyük həcmdə çıxarılabilən karbohidro-
gen ehtiyatları mövcuddur. Yataqda əsasən Fasilə lay
dəstəsi (FLD) istismardadır. Mövcud karbohidrogen
ehtiyatlarının səmərəli mənimsənilməsi üçün Fasilə
lay dəstəsi süxurlarının petrofiziki kəmiyyətlərinin
müasir üsullarla təyin edilməsinə zərurət yaranmış -
dır.

Bütün bunlar FLD-nin balans və çıxarılabilən kar-
bohidrogen ehtiyatlarının bir daha qiymətləndiril -
məsinə imkan verər.

Tədqiqat obyekti haqqında qısa məlumat.
Günəşli yatağı 1979-cu ildə kəşf edilib, 1980-ci ildən
isə FLD istismara daxil edilib. Günəşli yatağı Xəzər

dənizinin Abşeron - Balxanyanı qırışıqlar zonasında,
Bakı şəhərindən 120 km cənub-şərqdə, Neft Daşla -
rından isə 15 km şərqdə yerləşir. Yaraq sahəsində
dənizin dərinliyi 80 - 150 m arasında dəyişir. Sahə
uzununa və eninə qırılmalarla 15 tektonik bloka
ayrılır (şəkil 1) [1, 5].

Tədqiqat metodları. Hər bir kollektorun ümumi
qalınlığı (Hüm) və effektiv qalınlığı (hef) təyin edilir
ki, bu zaman quyu lüləsini meyilli olması və layların
yatma bucaqları nəzərə alınır. Effektiv qalınlıq
aşağıdakı kimi təyin edilir [2, 3, 4]:

hef=Hüm*(1-Ggil);       (1)

burada  Ggil - gillilik əmsalıdır.
Məsaməlilik həm elektrik karotajı, həm də quyu

potensialı (QP) üsulu ilə təyin edilir. Elektrik
karotajında Arçi-Xambl düsturu tətbiq edilir [2, 3, 4]:

;   (2) 

burada Pm - nisbi xüsusi
mü  qavimət; a- əmsal (1-
ə bərabərdir); km - kollek-
torun məsaməlilik əmsalı;
su, rsu,süxur - sudoyumlu
lay ların xüsusi müqavi -
məti; rsuls - lay suyunun
xüsusi müqaviməti;  n - sü -
xurun quruluşunu əks
etdirən əmsaldır (tədqiqat
işində n = 1.5 qəbul edi -
lib).

Gillilik əmsalı QP-yə
görə asılılığı əsasında təyin
edilir [2, 3, 4]:

;    (3)
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GÜNƏŞLİ YATAĞINDA FASİLƏ LAY DƏSTƏSİNİN PETROFİZİKİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SƏCİYYƏLƏNDİRƏN KƏMİYYƏTLƏR
HAQQINDA

V.M.Seyidov1, S.M. Qəhrəmanlı2

1 ADNSU,  2“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

Açar sözlər: petrofiziki xüsusiyyətlər, Fasilə lay dəstəsi, yataq, məsaməlilik, gillilik, neftdoyumluluq və s.

Şəkil 1. Günəşli yatağında tektonik qırılmalar: 1 - keçirici tipli tektonik
qırılmalar; 2 - ekran tipli tektonik qırılmalar



burada   UQP - öyrənilən kollektor laylar qarşı sın -
da QP-nin qiyməti;  UQP.mak – QP-nin FLD-də “təmiz”
qumdaşı qarşısındakı qiymətidir.

Doyumluluq əmsalının təyinindəın əvvəl layın
həqiqi xüsusi müqaviməti aşağıdakı düstura əsasən
təyin edilmişdir:

ρlay = 0,995 ρfxm
0,843 ;           (4)

burada, ρlay - layın həqiqi xüsusi müqaviməti;  ρfxm
– layın fərzolunan xüsusi müqavimətidir.

Doyumluq əmsalı isə 
Knq = 0,454 ρlay

0,157 (5)
düsturü ilə hesablanmışdır.
Üsulların tətbiqinin nəticələri. Tədqiqat zamanı

çoxsaylı quyu məlumatlarından istifadə edilmişdir.
Quyulardan əldə edilən məlumatlar Excel
proqramından istifadə edilərək, 1 m addımlama ilə
bütün petrofiziki kəmiyyətlər müvafiq düsturlar
əsasında hesablanmışdır.

Hesabatın nəticələrindən istifadə edilərək, kəmiy -
yətlərin sahə üzrə paylanma xəritələri qurulmüşdür
(şəkil 2 - 5).

Gilliliyin sahə üzrə paylanmasını aşağıdakı kimi
səciyyələndirmək olar:

- ən böyük gillilik (0,704) G-82 və G-150 saylı
quyularda; 

- orta qiymət (0,329 - 0,387) mərkəzdə, şimal və
şimal-şərqdə, cənub-qərbdə, qərbdə bəzi sahələrdə,
cənub-şərqdə; 

-ən az gillilik əsasən qərbdə sahənin sərhədində,
sahənin mərkəzindən şimala doğru və sahənin
şərqində sərhəddə qeyd edilir. 

Ümumiyyətlə sahədə qumluluq 70 %-dən
yüksəkdir. Bu da FLD-nin işlənməsini asanlaşdıdır.
Yəni, laylar kollektorluq baxımından orta və yüksək
kollektorlardan təşkil olunduğu üçün, istismarda
çətinlik yaranmayacaq.

37

JOURNAL / 1 (2019) GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

Şəkil 2. FLD üzrə gilliliyin paylanması
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Şəkil 3. FLD üzrə məsaməliliyin paylanması 

Şəkil 4. FLD üzrə neftdoyumluluğun paylanması 



Məsaməlilik əmsalının sahə üzrə paylanmasını
aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:

- ən böyük qiymət (0,25) şimalda - mərkəzdə
yerləşən G-241, şərqdə G-238, qərbdə G-252,
mərkəzdə G-151, G-15, G-153, G-56, cənuba doğru
mərkəzdən aşağıda G-849, G-290 saylı quyuların
ətrafında qeyd edilir; 

- orta qiymət (12,5) şimalda - mərkəzdə, şimal-
qərbdə G-132, mərkəzə doğru G-187, G-243, G-228,
cənubda G-138, G-148 və s. quyuların ətrafında qeyd
edilir; 

- ən kiçik qiymət cənub-qərbə, cənubda - mərkəz -
də sərhədə yaxın, sahənin cənub-şərq sərhədində,
sahənin mərkəzində bəzi hissələrdə və şimal-şərqdə
sahənin sərhədində qeyd edilir.

Tədqiqatdan belə nəticə alınır ki, sahədə FLD
üzrə məsaməliliyin qiyməti əsasən orta qiymətə və
eyni zamanda bu sahədə gillilikdə kiçik qiymətə ma-

likdir.
Neftdoyumluluq əmsalının sahə üzrə

paylanmasını aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:
- ən böyük qiymət G-134 saylı quyu ətrafındadır

və 0,657-yə bərabərdir; 
- orta qiymət (>0,51) demək olar ki, qərbdən şərqə

doğru sahənin ortasında yerləşir;
- ən kiçik qiymət (0,453) şimalda sahənin

sərhədində, mərkəzdə bəzi hissələrdə və sahənin
cənub sərhədində qeyd edilir.

Tədqiqat işindən məlum olur ki, əsas neftdoyumlu
sahə qərbdən şərqə mərkəzdə olmaqla bərabər,
sahənin təxminən üçdə ikisini əhatə edir.

Effektiv qalınlığın sahə üzrə paylanmasını
aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:

- ən böyük qiymət (222 m - bu hissə orta gilliliyə
malikdir) şimal-şərqdə yerləşən G-47 saylı quyuda
qeyd edilir; 
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Şəkil 5. FLD üzrə effektiv qalınlığın paylanması



- orta qiymət (102-112 m - bu hissə orta gilliliyə
malikdir) şimal-şərqdə G-314, şimal-qərbdə G-241,
cənub-şərqdə G-269 saylı quyu ətrafında qeyd edilir; 

- ən kicik qiymət (2 m - bu hissə yüksək gilliliyə
malikdir) cənubda sahənin sərhədində mərkəzdə
qeyd edilir.

Tədqiqatdan belə nəticə alınır ki, Günəşli yata -
ğında  FLD  əsasən  böyük  effektiv  qalınlıqla  təmsil
olunur.

Nəticə. Tədqiqatdan alınmış petrofiziki xüsusiy -
yəti səcyələndirən paylanma xəritələri bloklar üzrə
işlənmə pejimlərinin seçilməsi zamanı əhəmiyytli
mənbə rolunu oynaya bilərlər.
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V.M. Seyidov, S.M. Gahramanli
ABOUT QUANTITIES THAT CHARACTERIZE THE PETROPHYSICAL PROPERTIES OF
THE RETINUE BREAK IN THE GUNESHLI FIELD

ABSTRACT

The aim of the article is to determine the basis of the geophysical survey methods of the petrophysical
quantities (effective thickness, clay content, porosity, oil saturation, etc.) on the Gunashli Field retinue break,
the compilation of the distribution maps of these quantities and their assessment on the field.

В.М.Сеидов, С.М. Гахраманлы
О ПАРАМЕТРАХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВИТЫ
ПЕРЕРИВА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ГЮНЕШЛИ

АННОТАЦИЯ

Целью статьи являлось определение петрофизических величин (эффективная толщина, глини-
стость, пористость, нефтенасыщенность и т. д.) на основе геофизических методов скважин, состав-
ление карт распределения этих величин и их оценка по свите «перерыва» на месторождении
Гюнешли.



Введение
В результате исследований методом верти-

кального электрического зондирования в при-
брежной части оз. Мухаммедли были уточнены
геологические, гидрогеологические и инже-
нерно-геофизические условия территории. Вы-
явлены разрывные нарушения слоёв, места
прогнозируемых экзогенных геологических про-
цессов, а также химический состав водной среды
озера и донных отложений.

Озеро Мухаммедли расположено в Абшерон-
ском полуострове, севернее г. Баку у населенного
пункта Мухаммедли Сабунчинского района. Аб-
солютная высота поверхности озера ~ 10 м
(рис.1).

Гидрографическая сеть полуострова весьма
бедна. Она состоит из нижнего течения р. Сум-
гаит, протекающей в северо-западной части по-
луострова и большого количества солёных и

техногенезом загрязнённых озёр, а также Джей-
ранбатанского водохранилища, Самур-Дивичин-
ского и Абшеронского магистральных каналов.

Среднегодовая температура воздуха в районе
исследования составляет 13,5 °С, на поверхности
почвы 16 °С. Количество атмосферных осадков
за год составляет 310 мм, возможная испаряе-
мость приблизительно 1000 мм. Снежных дней в
году не более 10.

Мощность четвертичных осадочных отложе-
ний на площади исследования изменяется в пре-
делах 10 - 80 м. Они представлены породами
морского и континентального происхождений и
различным литологическим составом, мощности

слоев отдельных литологических разностей не
превышает 3 - 20 м. 

Характерной чертой природы Абшерона, в том
числе площади геофизического исследования яв-
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3D ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИБРЕЖНОЙ
ЧАСТИ ОЗЕРА МУХАММЕДЛИ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

А.М. Саламов, В.А. Мамедов, О.Ф. Наджафов
Институт Геологии и Геофизики НАН Азербайджана

Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, геофизические исследования, электрораз-
ведка, метод вертикального электрического зондирования, микроэлементы, антропогенная нагрузка,
донные отложения

Рис.1. План расположения геофизических профилей (а) 
и обшей вид оз. Мухаммедли (б)

1 – точки измерений и их номера; 2 – линии геофизических профилей;       3 – место отбора проб
воды (1) и донных отложений (2)



ляются озера, измененные в результате техноге-
неза, одним из которых является оз. Мухаммедли.

В естественном состоянии это озеро было эфе-
мерным – с наибольшей глубиной ≤ 0,5 м, рап-
ным – с минерализацией ≈ 250 мг/дм3 и в теплый
период года, высыхая, оставляет на дне покры-
вало из солей (NaCl). 

Начиная со второй половины ХХ века, с рос-
том населения, отраслей хозяйства, водопотреб-
ления и т.д., увеличивается антропогенная
нагрузка на оз. Мухаммедли, которая выражается
в увеличении площади водной поверхности до 1
км2 и уменьшении минерализации до 15-20
мг/дм3. По гидрохимической классификации О.А.
Алекина (1970) они относятся к группе натриума,
хлоридного класса [1].

Коммунально-бытовые и остаточные воды
сельхозугодий существенно загрязнили водную
среду и донные отложения озера. В грануломет-
рическом составе донных отложений 41,2 % при-
надлежат фракциям диаметром 0,01-0,5 мм, а 70
% мелких фракций (d0,01 мм) составляют пе-
литы [3]. 

В минералогическом составе седиментов пре-
обладают кварц (26%), монтмориллонит (20 %) и
кальцит (17 %), а среди породообразующих ком-
понентов - SiO2. 

В микроэлементном составе донных отложе-
ний выше их кларка (в осадочных породах) ока-
зались Сd и Zn, что характерно для многих
загрязненных озер Абшерона.

Методика и интерпретация исследований 

Полевые геофизические работы выполнены по
четырем профилям (профили II-II, III-III распо-
ложены в СЗ-ЮВ, а I-I, IV-IV в СВ-ЮЗ направле-
ниях) с применением четырёхэлектродной
симметричной установки AMNB (см. рис. 1).

Как известно, в основе современной теории
электроразведочного метода ВЭЗ (вертикальное
электрическое зондирование) лежит математиче-
ская модель Шлюмберже [4, 6]. Она позволяет
рассчитывать кажущееся электрическое сопро-
тивление –rк многослойной среды с горизон-
тальными границами раздела в зависимости от
удельного электрического сопротивления – rу.э.с.
и мощности отдельных слоёв, а также размеров
измерительной установки ВЭЗ. Однако исполь-

зование данной модели исключает возможность
однозначного решения обратной задачи – опре-
деления по совокупности значений кажущегося
сопротивления – rк, полученных при измерениях
различными установками, глубины залегания го-
ризонтальных границ раздела и удельных элек-
трических сопротивлений отдельных слоев [4].

Данная цель может быть в значительной мере
достигнута путем построения новой модели, ос-
нованной на введении следующих упрощающих
предположений о характере распределения тока
в горизонтально-слоистой среде при размещении
электродов на дневной поверхности, т.е:

- замеряемая величина rк характеризует раз-
рез до некоторой глубины Н, целиком определяе-
мой соотношением между размерами приемной
(MN) и питающей (AB) линий, причем при MN
АВ величина Н составляет АВ/2 (MN должен
быть практически не более 0,1 АВ); 

- величина rк определяется только вертикаль-
ной составляющей плотности тока, т.е. представ-
ляет собой некоторую осредненную электри-
ческую характеристику среды в вертикальном на-
правлении, зависящую от удельных электриче-
ских сопротивлений ri каждого слоя, причем
“вклад” в величину rк каждого ri зависит от
мощности данного слоя hi.

Принятые допущения позволяют сконструиро-
вать следующую простую формулу, устанавли-
вающую соответствие между совокупностью
значений (ri , hi) n – послойного разреза и ве-
личиной rк:

rк = (r1h1+r2h2+…+rihi)/ (h1+h2+…+hi) =

(1),

где           = Нi, m ,

Нi, m – глубина залегания подошвы n-ого слоя.
Согласно принятому допущению, величина Нi

полностью определяется соотношением между
MN и АВ и, следовательно, является известной
формулой (1) и может быть использована для ре-
шения обратной задачи – определения парамет-
ров геоэлектрического разреза по совокупности
значений rк, полученных при различных разме-
рах измерительной установки. Действительно,
имея ряд последовательных значений rкi и Нi
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(i=1, 2, ... n), можно последовательно определить
hi и ri , т. е. мощности и удельные сопротивления
каждого слоя [4].

Значит для любого i –го слоя hi = Нi- Нi-1 или
hi = (АВ/2)i – (АВ/2)i-1 .                      (2)

Для вычисления кажущегося электрического
сопротивления rк использовалась формула 

rкi= квэз.i × ΔUi.мВ/İi.мА [6].                               (3)
А для определения удельного электрического

сопротивления отдельных слоев применяется
формула (4), когда ri > ri-1:

ri = [rкi ×(АВ/2)i – rкi-1×(АВ/2)i-1]/[(АВ/2)i –
(АВ/2)i-1] [2,4];                                 (4)

а в случае ri-1 > ri формула  -                                                                   
ri= [(АВ/2)i – (АВ/2)i-1] ×rкi-1×rкi/[rкi-

1×(АВ/2)i – rкi×(АВ/2)i-1] [5].          (5)
Выражения (2), (3) и (4) являются основными

расчетными формулами в предлагаемом способе
определения параметров геоэлектрического раз-
реза по данным ВЭЗ для установок с MN АВ.

Как следует из формул (2), (4) и (5), использо-
вание предложенной модели обеспечивает воз-
можность определения мощности и удельного
электрического сопротивления любого слоя неза-
висимо от параметров вышележащей толщи.

С целью детального расчленения разреза и
более точного определения глубины залегания
отдельных литологических разновидностей, при-
нимая во внимание вышеизложенное, в резуль-
тате проведенных опытных измерений методом
ВЭЗ, были установлены размеры питающей AB/2
и приемной линии MN/2 соответственно AB/2
=1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10,10; 12,12; 14; 16; 18; 20;
22; 24,24; 26,26; 28; 30; 32; 34; 36,36; 38,38; 40,40;
и MN/2=0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3,
1; 0,3, 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1,2; 2,1; 2; 2; 2; 2; 2; 2,3; 2,3;
2,3 [4].

Увеличение количества измерений в одной
точке наблюдения дало возможность выявлять
маломощные слои в геологическом разрезе пло-
щади исследования.

Для измерения полевых замеров использова-
лась электроразведочная аппаратура АМС-1 с ра-
бочей частотой 4,88 Гц. Измерительная установка
была ориентирована по направлению с северо-за-
пада на юго-восток.

Целями проведения геофизических исследова-
ний являлись: 

- детальное расчленение геологического раз-

реза до глубины 40 м;
- выявление и прослеживание разрывных на-

рушений;
- определение предполагаемых площадей раз-

вития экзогенных геологических процессов
(ЭГП) и некоторых физических параметров гео-
логического разреза;

- построение 3D модели площади исследова-
ния.

Необходимо отметить, что раньше на данной
площади инженерно-геологические и геофизиче-
ские исследования не проводились.

Полевые геофизические наблюдения проводи-
лись с применением метода вертикального элек-
трического зондирования (ВЭЗ).

Обсуждения результатов исследований

Как было отмечено ранее, на площади прово-
дились геофизические исследования методом
электроразведки – ВЭЗ по четырем профилям -
II-II,    III-III    СЗ-ЮВ    и    I-I,    IV-IV    СВ-ЮЗ
направления (см. рис. 2.).

В результате проведенных работ были состав-
лены предполагаемые литолого-геофизические
разрезы, карты мощностей отложений, подвержен-
ных экзогенным геологическим процессам (ЭГП),
плотность пород и плотность отложений под
водой, а также 3D модель площади исследования.

На отдельных участках исследуемой террито-
рии прослеживается уменьшение удельного элек-
трического сопротивления пород, а также сни -
жение плотности отложений, что дает возмож-
ность выделить потенциальные участки развития
экзогенных геологических процессов.

На составленных литолого-геофизических
разрезах выделены три слоя разного литологиче-
ского состава пород. Удельное электрическое со-
противление – rу.э.с. по площади исследования
меняется в интервале 0,2 - 25 Oм·м. Мощность
первого слоя на поверхности площади исследо-
вания (делювий с rу.э.с. 5 - 20 Oм·м) составляет 1
- 7,5 м. Этим слоем покрыта вся площадь иссле-
дования, мощность которой по территории часто
меняется.

В подошве первого слоя прослеживается слой
мощностью 2 - 7 м, с rу.э.с. 2 - 5 Oм·м, предполо-
жительно представленный  глинами.

Мощность третьего слоя меняется в интервале
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27 - 35 м, с rу.э.с. 0,2 - 2 Oм·м;
предполагается, что он со-
ставлен из глин с повышен-
ной соленостью (см. рис. 2).

На профиле IV-IV в интер-
валах ВЭЗ № 13-14 и 16-17
выделены крутопадающие
разрывные нарушения. На
карте предполагаемых мощ-
ностей, характеризующейся
площадью развития ЭГП в
прибережной части оз. Му-
хаммедли, мощность отложе-
ний меняется в интервале от
2 до 7,5 м. (рис.3, а). 

В основном эти отложения
развиты в северо-западной и
юго-восточной частях озера.
В северо-западной части
мощность этих отложений
составляет 7,5 м, а к юго-вос-
току уменьшаются до 2 м. 

На карте предполагаемой
плотности отложений, под-
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Рис. 2. Предполагаемые литолого-геофизические разрезы, построенные по данным геофизиче-
ских исследований (методом ВЭЗ)
1 – точки измерения ВЭЗ и их номера; 2 – удельное электрическое сопротивление литологического
состава пород; 3 – делювиальные отложения; 4 – глины; 5 – глины с повышенной соленостью; 6
– предполагаемые разрывные нарушения, выявленные по результатам геофизических исследований
– ВЭЗ

Рис.3. Карты предполагаемых мощностей осадочных отложений
(а) и плотность пород (б), подверженных ЭГП на площади гео-
физических исследований



верженной ЭГП, плотность этих пород носит мо-
заичный характер и меняется в интервале 1,54 –
1,94 т/м3 (рис. 3, б). В южных и восточных частях
плотность этих отложений меняет- ся в интервале
1,78 - 1,94, а к северо-западу – 1,54 – 1,74 т/м3.

Карты осадочных отложений предполагаемых
плотностей пород под водой (рис. 4, а), подвер-
женной ЭГП, означает, что площадь исследова-
ния виртуально погружена под воду.

По карте предполагаемой плотности пород
под водой намечается развитие ЭГП на площади
исследования,  где  плотность  пород  под  водой
меняется в интервале от 0,5 до 1,4 т/м3 (рис. 4, а).

А в северо-западной части площади работ наблю-
дается снижение значения показателей плотности
пород под водой (в интервале 0,65 - 0,9 т/м3). Сни-
жение показателей плотности отложений, сла-
гающих площадь исследования, дает основание
предполагать, что ЭГП в основном будет разви-
ваться в северо-западной части площади иссле-

дования, что показано на карте результатов гео-
физических исследований (рис. 4, б). 

По данным построенных на основе кажуще-
гося электрического сопротивления 3D моделей
отложений геологической среды можно сказать,
что в основном слои имеют горизонтальное про-
стирание. Они мало деформированы и можно
сказать прослеживаются по всей площади иссле-
дования (рис. 5).

В районе ВЭЗ № 16 прослеживается разрыв-
ное нарушение с крутым падением. С увеличе-
нием глубины кажущиеся сопротивления пород,
которыми сложен геологический разрез, умень-

шаются. 

Выводы
1. Установлено, что геологи-

ческий разрез площади иссле-
дования на поверхности в
основном сложен из делюви-
альных отложений, глин и глин
с повышенной соленостью.

2. С увеличением глубины
геологического разреза просле-
живается снижение удельного
электрического сопротив- ления
пород площади исследования, а
также увеличение естественной
влажности и солоноватости от-
ложений.

3. Прогнозируется развитие
ЭГП в основном в северо-за-
падной и юго-восточной частях
оз. Мухаммедли и в интервалах
ВЭЗ № 13-14 и 16-17 выделены
крутопадающие разрывные на-
рушения.

4. По построенным на основе
данных кажущегося электриче-
ского сопротивления 3D моде-
лей отложений геологической
среды можно сказать, что в ос-

новном слои имеют горизонтальное направление.
Принимая во внимание то, что рельеф пло-

щади исследования носит спокойный характер, а
также то, что слои, слагающие геологический
разрез, слабо деформированы, на участке прове-
денных геофизических работ прогнозируется в
основном развитие псевдо-карстов и оседаний. 
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Рис. 4. Карты осадочных отложений предполагаемых плотно-
стей пород под водой (а), подверженных ЭГП, и результаты
геофизических исследований (б)

1 – номера точек ВЭЗ; 2 – линии геофизических профилей; 3 –
предполагаемые разрывные нарушения; 4 – площади предполагае-
мого развития ЭГП
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Рис.5. 3D модель, составленная по данным
кажущегося сопротивления геологической
среды площади исследования (а), срез модели
по оси Х (б) 

A.M.Salamov, V.A.Məmmədov, O.F.Nəcəfov
ABŞERON YARIMADASINDA MƏHƏMMƏDLİ GÖLÜNÜN SAHİLƏYAXIN HİSSƏSİNDƏ
EKZOGEN GEOLOJİ PROSESLƏRİN İNKİŞAFININ PROQNOZLAŞDIRILMASI VƏ 3D GE-
OFİZİKİ MODELİ

XÜLASƏ
Məhəmmədli gölünün sahiləyaxın hissəsində şaquli elektrik zondlama üsulu ilə aparılmış tədqiqatlar

nəticəsində ərazinin geoloji, hidrogeoloji və mühəndisi-geofiziki şəraiti dəqiqləşdirilmişdir. Layların
qırılmalarla pozulması, ekzogen geoloji proseslərin proqnozlaşdırıldığı yerlər, həm də gölün kütləsi və dib
çöküntülərinin kimyəvi tərkibi müəyyənləşdirilib.

A.M.Salamov, V.A.Mammadov, O.F.Najafov
3D GEOPHYSICAL MODEL AND PREDICTION OF EXOGENIC GEOLOGICAL PROCESSES
DEVELOPMENT IN LIMNETIC ZONE OF MUKHAMMADLI LAKE OF ABSHERON PENIN-
SULA

ABSTRACT
As a result of research carried out in limnetic zone of Mukhammadli lake by method of vertical elec-

trosounding all geological, hydrogeological and engineering site conditions of the territory were defined.
Disjunctive breaks in layers, areas with predicted exogenic geological processes and also chemical compo-
sition of water medium in lake and in bottom sediments were revealed.



2018-ci ildə Geofizika və Geologiya İdarəsində
70,4 milyon manatlıq iş həcmi yerinə yetirilmişdir
ki, bu da ötənilki iş həcmi ilə müqayisədə 13,4 mln
manat çoxdur. Yerinə yetirilən iş həcminin 10,4 mil-
yon manatı xarici şirkətlərin sifarişləri əsasında
görülən işlərin payına düşür və bu, ötən illə
müqayisədə 4,6 milyon artıqdır.

İl ərzində GGİ Azərbaycanın neftli-qazlı rayon -
larında geniş şaxəli, müxtəlif xarakterli tədqiqatlar
aparmış, maraqlı və dəyərli geoloji nəticələr əldə
etmişdir. İdarənin strukturuna daxil olan qurumlar -
“Kəşfiyyatgeofizika” İstehsalat Bölümü (KGİB),
“Mədəngeofizika” İstehsalat Bölümü (MGİB) və
Kompleks Mühəndisi-Axtarış İstehsalat Bölümü
(KMA İB) öz iş həcmlərini həm yerli, həm də xarici
şirkətlərin sifarişləri əsasında formalaşdırırlar.

2018-ci ildə “Azneft” İB-nin sifarişi ilə “Kəşfiy -
yatgeofizika” İB tərəfindən Bakı arxipelaqı NQR-in
8 Mart sahəsində 30 km2 həcmində üçölçülü (3D)
seysmik kəşfiyyat işləri yerinə yetirilmişdir. Həmin
NQR-in  Ələt-dəniz  sahəsində  367  x.km  həcmində
ikiölçülü (2D) seysmik kəşfiyyat işləri aparılmışdır
və  eyni  zamanda  2017-ci  ildə  Səngəçal-dəniz -
Du vannı-dəniz - Xərə-Zirə sahəsində alınmış
məlumat ları Ələt-dəniz sahəsinə bağlamaq üçün
əlavə profil lər işlənmişdir. Muğan monoklinalı və
Cəlilabad çökəkliyində regional profillər üzrə 2D-
ÜDN, daha dərin qatları öyrənmək məqsədi ilə SDÜ,
qravimaqnitometrik və kəsilişin üst hissəsinin
öyrənilməsi məqsədilə sınan dalğa üsulu ilə (KSZ-
SDÜ) tədqi qatlar aparılmışdır və alınmış geofiziki
məlumatlar emal olunmuşdur.

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 2D seysmik və
qravimaqnitometrik, Bakı arxipelaqı NQR-in Sən -
gəçal-dəniz - Duvannı-dəniz - Xərə-Zirə sahəsində
2D seysmik kəşfiyyat işləri məlumatlarının inter-
pretasiyası başa çatdırılmış, yekun hesabat hazırla -
naraq Sifarişçiyə təhvil verilmişdir.

Bununla yanaşı, “BP” şirkətinin sifarişi əsasında
Qobustan və Xəzəryanı-Quba ərazilərində 2D seys -
mik məlumatları emal və interpretasiya olunmuşdur.

SOCAR-ın göstərişi ilə Özbəkistan Respubli -
kasının Fərqanə vadisində yerləşən Qaracida və
Qumxana sahələrində işlənmiş 3D seysmik məlu -
matları interpretasiya olunmuşdur.

KGİB tərəfindən yerinə yetirilmiş tədqiqatlar
əsasında alınmış əsas nəticələr aşağıda şərh olunur.

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində (YAÇ) regional
profillər boyu ərazinin dərinlik geoloji quruluşu Yura
çöküntülərinin səthinə qədər öyrənilmiş, iri tektonik
elementlər olan YAÇ ilə Saatlı-Göyçay qalxımlar
zonasının sərhədləri və onların əlaqələri dəqiqləş -
dirilmiş, müxtəlif yaşlı çöküntülərin qalınlıqlarının
dəyişilməsi izlənilmiş, Mezokaynozoy çöküntü kom-
pleksinin geoloji inkişaf tarixi, paleocoğrafi şəraiti
öyrənilmişdir. Profillər üzrə müşahidə olunan seys -
mik dalğa sahəsinin dinamik parametrlərinin təhlili
əsasında 5 seysmostratiqrafik kompleks, onların
daxilində isə 14 seysmofasial vahid ayrılmışdır. YAÇ
Qafqaz geosinklinal sisteminin Alp inkişaf dövrünün
(Yura-Oliqosen) böyük hissəsində uzunmüddətli və
stabil enmə ilə xarakterizə olunması, onun yaranma -
sının Yuranın axırlarında başlaması və Oliqosen-Alt
Pliosen dövründə artıq formalaşması müəyyənləş -
dirilmişdir. Regional profillər üzrə Buge anomaliyası
müxtəlif dərinliklərə transformasiya olunaraq mü-
vafiq əyrilər tərtib edilmiş və dinamik dərinlik
kəsilişləri ilə müqayisəli təhlillər aparılmışdır.

Səngəçal-dəniz - Duvannı-dəniz - Xərə-Zirə
sahə sində alınmış məlumatların geoloji dəyərlən -
dirilməsi nəticəsində sahənin geoloji quruluşu
dəqiqləşdi rilmiş, seysmik və QGT məlumatlarının
kompleks təhlili əsasında MQ-nin səthi, MQ-nin V,
VII, VIII, QA, QaLD horizontları, Diatom çökün -
tülərinin səthi və Miosen çöküntülərinin aşağılarını
əks etdirən seysmik horizontlar üzrə struktur
xəritələr, ayrı-ayrı intervallar üzrə qalınlıq xəritələri
və dinamik dərinlik kəsilişləri tərtib edilmişdir.

Qobustan və Xəzəryanı-Quba ərazilərində işlə -
nilmiş seysmik profillər təkrar emal olunmuş, Üst
Triasın səthi, Mezozoyun daxili, Alt və Orta Yuranın
səthi, Alt və Üst Təbaşirin səthi, Maykopun səthi,
Pont çöküntülərinin və Məhsuldar qatın tavanını əks
etdirən seysmik horizontlar quyu məlumatlarına stra-
tiqrafik bağlanmış, korrelyasiya edilmiş, qırılmalar
izlənilmiş, struktur xəritələr və ayrı-ayrı horizontlar
arasında qalınlıqlar xəritəsi qurulmuşdur.

Ötən il İdarənin “Mədəngeofizika” İstehsalat
bölü mü “Azneft” İB-nin tabeliyindəki neft-qazçı -
xarma idarələri, Kompleks Qazma İşləri Tresti, eləcə
də Respublikamızda fəaliyyət göstərən SOСAR
AQŞ, “Gulf Drilling Supply FZE”, “AzGerNeft”
MMC, “Shirvan OCL”, “Surakhani Oil OC”, “Ba-
lakhani OCL”, “Bahar Enerji OCL” və Qarasu ƏŞ
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kimi şirkət və müəssisələrin sifarişləri əsasında
Azərbaycanın quru və dəniz ərazilərində yeni qazılan
və işlənmədə olan quyularda kompleks mədən-ge-
ofiziki tədqiqatlar, qazmaya geoloji-texnoloji
nəzarət, eləcə də istismar quyularında perforasiya-
atma və yataqların işlənməsinə geofiziki nəzarət
işləri yerinə yetirmişdir.

Günəşli, Neft Daşları, Bulla-dəniz, Qərbi Abşe -
ron, Qaradağ, Qalmaz və Sədan sahələrində qazılan
quyularda kompleks qaz karotajı və qazmaya ge-
oloji-geokimyəvi-texnoloji nəzarət işləri aparılmış -
dır. Bu işlərdə diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri
alınmış nəticələrin birbaşa onlayn sistemində GGİ-
yə, SOCAR-ın baş ofisinə və sifarişçi təşkilatlara
ötürülməsidir.

2018-ci ildə yataqların işlənməsinə geofiziki
üsullarla nəzarət məqsədi ilə Günəşli, Neft Daşları,
Darvin Küpəsi, Pirallahı, Bibiheybət, Buzovna-
Maştağa, Palçıq Pilpiləsi, Puta, Qum-dəniz, Sədan,
Zağlı, Zağlı-Zeyvə, Atəşgah, Lökbatan, Binəqədi,
Qərbi Abşeron, Abşeron Küpəsi, Qala, Kürovdağ,
Bahar, Çilov-dəniz, Şimal Qırışığı sahələrində 83
quyuda İNNK (impuls-neytron-neytron karotaj)
işləri aparılmışdır.

Bulla, Günəşli, Qaradağ, Qalmaz, Darvin Küpəsi,
Pirallahı, Siyəzən və Neft Daşları sahələrində qazma
vaxtı karotaj M/LWD işləri aparılmış və burada
quyunun layihələndirilmiş horizonta çatdırılması
üçün proqramlaşdırılmış əyilmə işləri tətbiq olun -
muşdur.

2018-cı il ərzində quyularda açıq lülədə 7566
sifariş, kəmər buraxılmış quyularda isə 2385 sifariş
yerinə yetirilmişdir. Karotaj işləri üzrə yerinə
yetirilmiş sifarişlərin ümumi sayı 8913 olmuşdur.
Tədqiqat işləri əsasında 4354-ə qədər lay neft-
qazlılıq baxımından dəyərləndirilmişdir. İl ərzində
perforasiya işləri üzrə 689 quyuda 1038 sifariş uğurla
yerinə yetirilmişdir. Yataqların işlənməsinə geofiziki
üsullarla nəzarət məqsədi ilə 2018-ci ildə 318 quyuda
671 sifariş yerinə yetirilmişdir.

Ötən il İdarənin “Kompleks Mühəndisi-Axtarış”
İstehsalat bölümü tərəfindən mühəndisi-geoloji və
struktur-xəritəalma qazması, fasiləsiz seysmoakustik
profilləmə (FSAP), batimetriya, sonar planalma,
multibim, uzaqdan idarə olunan sualtı video çəkiliş
(ROV), tematik işlər, topoqrafik işlər, naviqasiya
təminatı və s. işlər aparılmışdır.

İşlər əsasən SOCAR-ın “Azneft” İB, “Neftqazti-
kinti” tresti və digər idarə və təşkilatlarla bağlanmış

müqavilələr əsasında yerinə yetirilmişdir.
Faktiki olaraq hesabat dövrü ərzində 1513 m

mühəndisi-geoloji qazma, 60 m statik zondlama
(CPT) işləri, 2464 m partlayış-atma qazması, 502
ədəd dənizdibi süxur nümunələrinin götürülməsi,
3553,4 km sonar planalması, 2921,9 km batimetriya,
1293,4 km FSAP, 965,1 km yüksək görüntülü (2D
High Resolution) seysmik, 1581,4 km multibim
çoxşüalı exolotla 3D planalma və 1 mövzu üzrə
tədqiqatlar aparılmışdır.

Xəzər dənizi akvatoriyasındakı qazma işləri
“Zöhrab Vəliyev” qazma gəmisi ilə, quru sahələrdə
isə LBU-50, URB-2,5A, QBU-5 qazma qurğuları ilə
yerinə yetirilmiş və FSAP, sonar planalma, ba-
timetriya, çoxşüalı exolotla (3D multibim) tədqiqat,
yüksək görüntülü (2D High Resolution) seysmik
tədqiqat işləri “M.Süleymanov”, “Z.Vəliyev”, “Ge-
ofizik-1”, “Aura”, “Orion-20”, “Orion-17” gəmiləri
vasitəsilə yerinə yetirilmişdir.

Mühəndisi-geoloji qazıma zamanı götürülmüş
süxur və su nümunələri üzrə 2813 ədəd fiziki-mexa-
niki, petrofiziki, geokimyəvi, paleontoloji tədqi qatlar
və 588 ədəd qaz-geokimyəvi tədqiqat işləri KMAİB-
nin Mərkəzi mühəndisi-geoloji laboratori yasında
aparılmışdır (cəmi 3401 ədəd).

Bununla yanaşı, müxtəlif müəssisələrin sifarişləri
ilə quyuların layihə vəziyyətindən naturaya, natu-
radan plana keçirilməsi, onların dəqiq yerlərinin
təyini, naviqasiya təminatı işləri də uğurla yerinə
yetirilmişdir.

Geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası tərəfindən hesabat
dövrü ərzində Xəzəryanı-Quba NQR-də aparılmış
geoloji-geofiziki və qazma işlərinin təhlili və
ümumiləşdirilməsi, Mz-Kz çöküntülərinin neft-
qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi”
mövzusu üzrə tədqiqat işləri aparılmışdır. Hesabat
müdafiə olunaraq sifarişçi təşkilata təhvil verilmişdir.

48

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ JURNAL / 1 (2019)


