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При определении направлений поисково-раз-
ведочных работ на нефть и газ важное научно-
техническое значение имеет осуществление
нефтегеологического районирования депрес-
сионных зон на основе научно-обоснованных
критериев поиска нефти и газа, разработанных по
данным геофизических исследований и глубокого
бурения.

Следует отметить, что до осуществления пер-
вых попыток районирования территории Азер-
байджана в нынешнем понимании, этот процесс
испытал долгий и сложный путь.

Несмотря на добычу и использование нефти в
Азербайджане с незапамятных времен, теорети-
ческие основы ее поисков зародились значи-
тельно позже. По существу до середины XIX века
геологической науки, как таковой не существо-
вало. Закладка первых шурфов и колодцев про-
водилась в зоне естественных нефтепроявлений,
без проведения геологической съемки и практи-
чески, в отсутствии каких-либо представлений о
закономерностях формирования промышленных
скоплений нефти.

Однако в связи с непрерывным ростом спроса
на нефть при одновременном уменьшении числа
еще не исследованных выходов нефти и увеличе-
нием глубины скважин, расходы на поисковые ра-
боты стали расти, а вероятность успеха станови-
лась все меньше и меньше. В этих условиях круп-
ные предприятия, во главе которых стояли люди
с техническим образованием, все чаще стали об-
ращаться к услугам геологов.

Впервые обоснованный инженерно-геологи-
ческий подход к этой проблеме был применен
Г.В. Абихом, который в 1843 - 1846 гг. при иссле-
довании месторождений Абшерона заметил, что
они приурочены к сводам «эллиптических струк-
тур», т.е. антиклиналей (тогда термина «антикли-
наль» еще не было). На основе этих наблюдений

им в 1863 - 1865 гг. были сформулированы глав-
ные принципы антиклинальной теории для раз-
мещения залежей нефти и газа, впредь оказав-
шейся основополагающей. Следует отметить, что
такое же мнение было высказано в 1862 - 1864гг.
канадским геологом У.Логан при исследовании
месторождений Восточной Канады. 

В результате проведенных Г.В. Абихом иссле-
дований им был освещен широкий комплекс во-
просов, касающихся стратиграфии, тектоники,
палеонтологии, грязевого вулканизма, нефтенос-
ности Азербайджана.

Не менее важное значение для разработки кри-
териев поисков нефти, чем разработанная Г.В.
Абихом антиклинальная теория, имел вывод гор-
ного инженера А.М. Коншина о связи залежей
нефти с песчаными горизонтами или с пластами
- коллекторами.

В 1880-е годы Д.И. Менделеев, исследуя неф-
тяные месторождения Абшеронского полу-
острова и других районов, высказал мнение об их
приуроченности к предгорным и окраинным
зонам горных сооружений. Аналогичное мнение
было высказано французским ученым Делонье в
1913 г.

Большое значение в понимании генезиса
нефти имели утверждения Г.В.Абиха, А.М. Кон-
шина и И.М. Губкина об образовании ее из орга-
нического материала: остатков рыб, моллюсков,
водорослей и т.д.

Огромную роль в решении таких важных для
нефтяной геологии вопросов, как генезис грязе-
вых вулканов и их связь с нефтяными залежами,
миграция нефти, особенности гидрогео - логиче-
ских и гидрохимических условий залегания зале-
жей нефти, сыграли исследования Д.В.
Голубятникова, который в основном был после-
дователем идей Г.В. Абиха.

К началу ХХ века стало известно, что нефтя-
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ные и газовые месторождения во всем мире при-
урочены к определенным зонам земной коры и
интервалам стратиграфического разреза.

В 1934 г. И.М. Губкин совместно с С.П. Кисе-
левым на основе структурно-тектонических кри-
териев впервые в СССР разработал принципы
выделения крупных нефтегазоносных террито-
рий, подразделив их на провинции, области и
районы. Эта градация, несмотря на появление в
дальнейшем многочисленных вариантов райони-
рования, сохранила свою значимость в последую-
шие годы.

В 1937 г. И.М. Губкин, обобщив имеющиеся
данные по месторождениям нефти газа по всему
Советскому Союзу, осуществил фактически пер-
вое нефтегеологическое районирование его тер-
ритории, в т.ч. и Азербайджанской ССР. Выде-
ленные в Азербайджане 7 нефтегазоносных рай-
онов - Абшеронский, Шамахы-Гобустанский,
Прикуринский, Ленкоранский, Аджиноурский,
Прикаспийский, СВ предгорье Малого Кавказа с
некоторыми изменениями и добавлениями
остаются в определенной мере актуальными по
сей день.

После работ И.М. Губкина разработкой прин-
ципов нефтегеологического районирования зани-
малось множество Советских ученых: В.Е. Хаин,
А.А. Бакиров, И.О. Брод, Н.Б. Вассоевич, В.Б.
Оленин, В.И. Варенцов, Н.А. Еременко, Н.Ю. Ус-
пенская и др. Эти исследователи, соглашаясь в
целом со взглядами И.М. Губкина, выдвигали до-
полнительные, учитывающие многообразие гео-
логических условий формирования нефтегазовых
месторождений, критерии. В частности, предла-
галось при районировании учитывать помимо
структурно-тектонического фактора, также такие
важные факторы, как литолого-фациальный
облик слагающих отложений, гидрогеологиче-
ские условия, плотность ресурсов УВ, степень
перспективности территорий по различным кате-
гориям и т д.

Большую полемику вызвало также мнение
ряда исследователей (И.О. Брод, В.Е. Хаин) о
применимости термина «нефтегазоносный бас-
сейн» взамен «нефтегазоносные провинции,
области или районы», в результате чего это уче-
ние было фактически заморожено в СССР.

Следует отметить, что понятие о нефтегазо-
носном бассейне в качестве крупного очага обра-

зования и накопления нефти и газа впервые было
введено в США в 1933 г.

Разработанные в 1930-е годы И.М. Губкиным
и С.П. Киселевым принципы деления крупных
нефтегазоносных территорий СССР на провин-
ции, области и районы с определенными доработ-
ками оставались в силе до последних десятиле-
тий. Опубликованная в 1978 г. «Карта нефтегазо-
носности СССР», в том числе и Азербайджана, в
масштабе 1 - 2500000 составлена именно по
этому принципу.

Согласно объяснительной записке этой карты,
под нефтегазоносной провинцией понимается
значительная по размерам и осадочному выпол-
нению обособленная территория, обладающая
сходными чертами геологического строения.

Нефтегазоносная область, являющаяся частью
нефтегазоносной провинции, приурочена, как
правило, к одному или нескольким крупнейшим
тектоническим элементам, обладающим сходным
геологическим строением и историей развития.

Нефтегазоносный район, являющийся частью
нефтегазоносной области, расположен, как пра-
вило, в пределах одного или нескольких средних
тектонических элементов (выступы, вал, межгор-
ная впадина, депрессия и т. д.).

Согласно этой градации, территория Южно-
Каспийской депрессии признана нефтегазонос-
ной провинцией, а расположенные в ее пределах
зоны – нефтегазоносными областями или рай-
онами.

Новые варианты карт нефтегеологического
районирования территории Азербайджана были
составлены в 1958, 1976, 1984, 1987, 2002, 2008,
2019 гг. Авторами этих карт являлись М.В. Абра-
мович, М.Г. Агабеков, Г.А. Ахмедов, Ф.С. Ахмед-
бейли, Б.К. Бабазаде, Ш.Ф. Мехтиев, С.Г. Салаев,
А.И. Алиев, А.Н. Гусейнов, К.М. Керимов, Ф.М.
Гаджиев, И.С. Гасанов, Ш.С. Кочарли, И.С. Гу-
лиев, А.А. Фейзуллаев, Х.В. Юсифзаде, Б.В. Гу-
сейнов, А.М. Салманов, Б.И. Магеррамов и др.

Начиная с 1990-х годов, в Азербайджане стал
применяться бассейновый принцип районирова-
ния территорий, основанный на изучении исто-
рии геологического развития отдельных проги-
бов в контексте с термодинамическими усло-
виями нефте-газообразования. В частности было
доказано, что ресурсы углеводородов в ПТ в
ЮКВ являются пришлыми, т.е. образовавшись в
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олигоцен-миоценовых отложениях, они в после-
дующем мигрировали в вышезалегаюшие пла-
сты-коллектора ПТ.

В настоящее время бассейновый принцип рай-
онирования является основополагающим не
только в Азербайджане, но и в ряде областей быв-
шего СССР.

Несколько слов о научных и методологических
проблемах при нефтегеологическом районирова-
нию территории Республики.

Общеизвестно, что происхождение нефти в
продуктивной толще (ПТ) является одной из фун-
даментальных научных проблем нефтяной геоло-
гии и геохимии Южно-Каспийского бассейна
(ЮКБ), имеющей исключительно важное значе-
ние для разработки научно-обоснованных по-
исковых критериев и принципа районирования
территории. По этой проблеме мнения ученых
Азербайджана расходились, что существенно ме-
шало разработке единого подхода к районирова-
нию территории.

Все известные взгляды ученых относительно
генезиса месторождений нефти в ПТ можно раз-
делить на две группы: (а) залежи нефти в ПТ син-
генетичны; и (б) залежи нефти в ПТ эпигене-
тичны.

Сингенетичной нефти в ПТ считали В.В.
Вебер (1945), М.Г. Агабеков (1963), А.А. Али-
заде (1975), А.И. Алиев (2004), Ф.Г. Дадашев
(2006) и др.

В свою очередь, во взглядах сторонников эпи-
генетичности залежей есть различия. Одни счи-
тали, что нефти мигрировали из подстилающих
нефтематеринских толщ, другие (Ш.Ф. Мехтиев,
2010) поддерживали идею о глубинно-биогенном
генезисе углеводородов (УВ).

С середины 90-х годов начался новый период
в исследовании данной проблемы. Учеными и
специалистами Азербайджана в сотрудничестве
с зарубежными нефтяными компаниями и на-
учными центрами были проведены исследова-
ния, базирующиеся на самом современном
лабораторном изучении ОВ, нефти и газа. Резуль-
таты этих исследований, отраженных в опубли-
кованных в последние годы фундаментальных
работах (Javadova et al., 1996; Bailey et al., 1996;
Guliyev, Feyzullayev, 1996; Abrams, Narimanov,
1997; Inan et al., 1998; Katz et al., 2000; Feyzullayev
et al., 2001; Gurgey, 2003) однозначно говорят в

пользу эпигенетичности УВ в ПТ, т.е. миграцией
их преимущественно из подстилающих олиго-
цен-миоценовых отложений.

В связи с вышеизложенным, районирование
территории должно опираться на общепризнан-
ную научную концепцию;

- начиная с И.М. Губкина, все последующие
исследования по районированию базировались
фактически на терриоториально-геологическом
принципе, хотя часто делались оговорки о пре-
имуществе структурно-тектонического фактора;

- до сих пор карты составлялись в основном на
основе геосинклинальной теории тектогенеза без
учета современной концепции тектоники плит;

- выделенные области или районы не всегда
соответствовали принципам структурно-тектони-
ческого или бассейнового районирования; часто
на границах этих объектов искусственно (стерео-
типно) проводились глубинные разломы, а порою
игнорировались существующие;

- часто бассейн ошибочно принимали как од-
нородный геологический объект;

- со времени создания последней версии карты
нефтегеологического районирования территории
Азербайджана прошло несколько десятилетий. За
эти годы накоплен большой объем новой инфор-
мации с использованием самых современных ме-
тодов исследований, которые существенно
меняют (или уточняют) наши представления о
геологическом строении нашего бассейна.

С учетом вышеизложенного при составлении
новой версии карты нефтегеологического рай-
онирования территории Азербайджана должны
быть учтены следующие принципы:

1. Карты должны быть составлены согласно
концепции бассейнового анализа, строго на гео-
динамической и структурно-тектонической ос-
нове.

2. Учитывая, что геологические структуры
разного порядка отличаются заложенностью в
различные стадии орогенеза, желательно на кар-
тах отразить время их заложения и характер раз-
нородности.

3. На картах должны быть отражены литолого-
фациальные и палеогидрогеологические условия
нефтегазоносных толщ, плотность запасов и ре-
сурсов, степень их освоенности, категория пер-
спективности территорий.

4. Ранее выделенные админстративно-нефте-
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газоносные районы должны быть отражены на
отдельных картах-приложениях.

5. К карте должна быть приложена объясни-
тельная записка с обоснованием принципов и ме-
тодики картирования и краткой характеристикой
выделенных объектов.
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Ə.Ə.Feyzullayev, Ş.S.Köçərli
AZƏRBAYCANIN DEPRESSİYA ZONALARININ TEKTONİK VƏ NEFT-GEOLOJİ
RAYONLAŞDIRILMASI PRİNSİPLƏRİ HAQQINDA

XÜLASƏ

Mövzu ilə əlaqədar ilk rayonlaşdırma tədqiqatı 1937-ci ildə İ.M. Qubkin tərəfindən həyata keçirilmiş,
sonrakı onilliklərdə bu problemlə keçmiş SSRİ və Azərbaycanın bir çox geoloqları məşğul olmuşlar. 

Son illərdə toplanmış geoloji-geofiziki məlumatlar əsasında bu tədqiqatların yenidən aparılması zərurəti
yaranmışdır. Aparılacaq tədqiqatlarda vacib şərt kimi plitələrin tektonikası, hövzə modelləşdirmə
prinsipləri və s. nəzərdə tutulmalıdır. 

A.A.Feyzullayev, Sh.S.Kocharli
TECTONIC AND OIL BEARING REGIONS SEGREGATION IN DEPRESSION 
ZONES OF AZERBAIJAN

ABSTRACT

The first segregation has been done in 1937 by I.M. Gubkin, followed by involvement of many spe-
cialists geologists of the former USSR and Azerbaijan in the next decades. 

Geological and geophysical data acquired in the last years necessitate to carry out these studies repeat-
edly. As the major principles in the future studies the plate tectonics, basin modelling, etc. must be con-
sidered. 



Abşeron arxipelaqının Qərbi Abşeron yatağında
yeni quyuların qazılması və hasilata cəlb edilməsi ilə
əlaqədar olaraq, strukturun geoloji quruluşunun
dəqiqləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır.

Qərbi Abşeron yatağı Abşeron arxipelaqının
şimal-qərb hissəsində, Bakı şəhərindən 65 km mə -
safədə yerləşir. Yataq sahəsində ərazinin tektonika -
sını dəqiqləşdirmək məqsədilə 1958-1959-cu illərdə
elektrometrik işlər ilə yanaşı ƏDÜ (əksolunan
dalğalar üsulu) və SDKÜ (sınan dalğaların kor-
relyasiya üsulu) ilə seysmik kəşfiyyat işləri
aparılmışdır. 1962-1963-cü illərdə Abşeron bankası
və ona yaxın ərazilərdə dənizdibi qravimetrik işləri
aparılmışdır. 1968-ci ildə ƏDÜ üsulu ilə aparılmış
seysmik kəşfiyyat işləri nəticəsində Qərbi Abşeron
qalxımının Abşeron bankası strukturunun undulya -
siyası olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Qərbi Abşe -
ronda struktur-axtarış və axtarış-kəşfiyyat qazma
işləri 1981-ci ildən başlanılmışdır. Yataq 1985-ci ildə
35 №-li axtarış quyusunda Qırməki lay dəstəsindən
gündəlik 70 ton neft alınması ilə aşkarlanmışdır.
Yatağın sənaye işlənməsinə 1989-cu ildə Qırməki lay
dəstəsinin (QD) istismara daxil edilməsi ilə
başlanılmışdır. 

01.10.2018-ci il tarixinə yataq sahəsində 65 quyu
qazılmışdır (5 axtarış, 13 kəşfiyyat, 7 struktur-
axtarış, 40 istismar). Həmin tarixə yataqdan 264,6
min ton neft və 10,2 mln. m3 qaz hasil edilmiş,
işləyən quyuların sayı isə 29 ədəd olmuşdur.

Yatağın stratiqrafik kəsilişinin şərh olunması
məqsədilə tərəfimizdən 1 ədəd ümumiləşdirilmiş ge-
oloji-geofiziki kəsiliş tərtib olunmuşdur. Quyularla
öyrənilmiş kəsilişdə müasir dövr çöküntülərindən
Təbaşir yaşlı çöküntülərə qədər böyük bir çöküntü
kompleksi iştirak edir. Dərin yuyulmaya məruz
qalmış MQ çöküntüləri üst şöbənin alt hissəsi və alt
şöbə horizontları ilə təmsil olunur. Fasilə (FLD),
QÜG (Qırməkiüstü gilli) və QÜQ (Qırməkiüstü
qumlu) lay dəstələrinin uzun müddət mübahisə

doğuran stratiqrafik bölgüləri, qalınlıqları və litoloji
tərkibləri tərəfimizdən dəqiqləşdirilmişdir. Bundan
başqa, ilk dəfə olaraq qırışığın cənub qanadında
QaLD çöküntüləri ayrılmış, onların qalınlığı və
litoloji tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Yatağın sahəsi
boyu horizontların, xüsusilə də QALD və QaLD-ın
stratiqrafik və litoloji cəhətdən izlənilməsi məqsədilə
tərəfimizdən 1 uzununa (A–A) və 3 eninə (B–B, C–
C, D–D) korrelyasiya sxemi tərtib edilmişdir. Bu
sxemlər yeni qazılmış quyuların məlumatlarından
istifadə edilməklə yeni istiqamətlər üzrə tərtib
edilmiş və onların üzərində reper horizontları kimi
QÜG və QD lay dəstələri seçilmişdir. 

A-A xətti üzrə tərtib edilmiş uzununa korrelyasiya
sxemində 57, 51, 59 №-li quyuların kəsilişləri kor-
relyasiya olunmuşdur. Bu quyulardan ancaq 57 №-li
quyuda QÜG LD-də qumluluğun nisbətən çoxalması
müşahidə olunur və dəstə mədən-geofiziki tədqiqat -
lara əsasən müsbət səciyyələnir. Yatağın tağ və
tağətrafı hissələrində 57, 51 №-li quyular istiqa -
mətində QD üzrə də qumluluğun (xüsusilə kəsilişin
alt hissəsində) artması müşahidə olunur. Yatağın şərq
hissəsində VIII blokda yerləşən 59 №-li quyuda QA
çöküntüləri ümumiyyətlə iştirak etmirlər. Bu quyu-
nun kəsilişində QD çöküntüləri MQ-yə mənsub son
stratiqrafik vahiddir. QA çöküntüləri 57 №-li quyuda
tam qalınlığı ilə (100 m), 51 №-li quyuda isə 20 m
qalınlıqla açılmışdır. Beləliklə, yataq boyu şimal və
şimal-şərq istiqamətində QA çöküntülərinin pazlaş -
ması müşahidə olunur.

B-B xətti üzrə tərtib edilmiş eninə korrelyasiya
sxemində 53, 24, 51 №-li quyular arasında kor-
relyasiya aparılmışdır. Bu quyularda QÜG LD
mədən-geofiziki tədqiqatlara əsasən mənfi səciy -
yələnir. Yatağın şimal qanadında I və II blokların
tağyanı hissələrində 53 və 24 №-li quyularda QD-də
qumluluğun (xüsusilə kəsilişin alt hissəsində) artması
müşahidə olunur, qanadlara doğru gillilik artır.
Yatağın şimal hissəsində I blokda yerləşən 53 №-li,
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II blokda yerləşən 24 №-li və yatağın şərqində VII
blokda yerləşən 51 №-li quyularda QA çöküntüləri
qismən pazlaşmışdır. 53, 24, 51 №-li quyularda QA
çöküntüləri müvafiq olaraq 25 m, 18 m və 20 m
qalınlıqlarda açılmışdır.

C-C xətti üzrə tərtib edilmiş eninə korrelyasiya
sxemində 35, 31, 48 №-li quyular arasında müqayisə
aparılmışdır (şəkil 1). Yatağın tağ hissəsində və şərq
qanada doğru 35, 31, 48 №-li quyular istiqamətində
QD LD-nin qumluluğunun və neft-qazlılığının
(xüsusilə kəsilişin alt hissəsində) artması müşahidə
olunur. Yatağın şimal hissəsində I blokda yerləşən 35
№-li quyuda QA çöküntüləri pazlaşmışdır. Bu quyu-
nun kəsilişində QD çöküntüləri MQ-yə mənsub son
stratiqrafik vahiddir. 31, 48 №-li quyularda QA çö -
kün tüləri 90 - 100 m-ə qədər olan qalınlıqlarla açıl -

mışdır.
D-D xətti üzrə tərtib edilmiş eninə korrelyasiya

sxemində 41, 13, 14, 15, 16 №-li quyular arasında
müqayisə aparılmışdır (şəkil 2). Bu quyularda QD
LD-də gilliliyin artması müşahidə edilir və mədən-
geofiziki tədqiqatlar nəticəsində bu dəstə mənfi
səciyyələnir. Yatağın cənub qanadında yerləşən 41,
14 və 15 №-li quyularda QA LD mədən-geofiziki
tədqiqatlar nəticəsində müsbət, 16 № li quyuda isə
mənfi səciyyələnir. Beləliklə təsdiqlənir ki, sinklinala
doğru QA çöküntülərində gillilik artır. QaLD boz və
tünd-boz rəngli qumların və gillərin növbələşmə -
sindən ibarətdir. Açılmış maksimal qalınlığı 254 m
təşkil edir. 14, 15 və 16 №-li quyuların kəsilişində
QA çöküntülərindən altda QaLD çöküntüləri
açılmışdır. Mədən-geofiziki və kern məlumatlarına

əsasən 41 və 13 №-li quyularda QaLD iştirak
etmir. Cənub qanadda yatağın tağı istiqamətində
QaLD çöküntülərinin pazlaşması müşahidə ol-
unur. 

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, FLD və
QD1 çöküntüləri yalnız şimal-qərb qanadda (I və
II bloklarda) və QÜG LD çöküntüləri yalnız
mərkəzi tağ hissədə (VI və VII bloklarda) qumlu
fraksiyadan ibarətdir. Yatağın şimal-qərb və
cənub-şərq hissələrində (tağ və mərkəzi hissə is-
tisna olmaqla) QÜG LD-nin qumlu təbəqələrinin
litoloji pazlaşması müşahidə olunur. Yatağın
cənub qanadında sinklinala doğru QD2 və QD3
çöküntülərində də qumlu təbəqələrin gilli laylarla
əvəz olunması baş verir. Yataqdan şimala və
şimal-şərqə doğru QA LD çöküntülərinin tama -
milə pazlaşması müşahidə olunur. QaLD çökün -
tülərinin isə yayılma arealı yatağın cənub qana -
dından sinklinala doğru davam edir. Qumlu-gilli
litologiyadan təşkil olunmuş bu bölmədə stra-
tiqrafik və litoloji ekranlaşmış tip tələlərin aşkar -
lanması ehtimalı vardır.

Əvvəlki tədqiqatçılara əsasən strukturun şimal
qanadında, daha dəqiq desək 120 - 129 №-li
quyuların yerləşdiyi II blokun xeyli hissəsində və
39, 46, 47 və 60 №-li quyuların yerləşdiyi III
blokda QA LD tamamilə pazlaşmışdır. Amma
QA LD-nin pazlaşma arealının daha geniş
olduğunu düşünürük. Bu çöküntülər II blokda və
strukturun şimal qanadında 35, 45, 44, 53 №-li
quyuların yerləşdiyi I blokda demək olar ki,
tamamilə pazlaşmışdır. Başqa sözlə, QA LD-nin
yatağın bütün şimal qanadında pazlaşması güman
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edilir. Bundan əlavə, bu çöküntülərin yataqdan şimal-
şərqə doğru da VI və VII bloklarda qismən (54 və 51
№-li quyular), şərq perikli-
nala doğru isə VIII blokda
(59 №-li quyu) tamamilə
pazlaşması müşahidə ol-
unur. Əv vəlki tədqiqatlarda
qeyd edildiyi kimi, Qərbi
Abşeron yata ğının V
blokunda yer ləşən 58 №-li
quyuda mədən-geofiziki və
kern məlumatlarına əsasən
QaLD çöküntüləri kəsi-
lişdə iştirak etmir. QaLD-
nin açılmış qalınlığı həmin
blokda yerləşən 12 №-li

quyuda 46 m və 6 №-li quyuda isə 76
m təşkil edir. Bu da QaLD-nin
pazlaşma xəttinin 58 və 12 №-li quyu-
lar arasında yerləşdiyini göstərir.

Yatağın geoloji quru lu şunu dəqiq -
ləşdirmək məq sədilə tərəfi mizdən 1
uzu nuna (I-I) və 4 eninə (II-II, III-III,
IV-IV, V-V) geoloji profil tərtib
edilmişdir. Tərtibat yeni qazılmış
quyu məlumatlarına əsaslanaraq, yeni
seçilmiş istiqamətlər üzrə yerinə
yetirilmişdir. Bundan başqa, hori -
zontların pazlaşma yerləri, qırıl ma -
ların mövcudluğu və amp li tudları,
layların yatım for ması və bucaqları
dəqiqləşdirilmişdir.

II-II profil xətti C-Şm isti -
qamətində keçirilmişdir (şəkil 3). 12
və 58 saylı quyular şaquli olub, üzən
qur ğudan qazılmışdır. 12 saylı quyu
QaLD çökün tü lərini bütün qalınlığı
ilə açmışdır. Lakin 58 №-li quyu isti -
qa mətində bu dəstənin çökün tüləri
pazlaşir. VI blokda 56 №-li özüldən
170 və 56 №-li quyular qazılmışdır.
58 və 170 saylı quyu arasından 2 saylı
uzununa regional qırıl ma keçır.
Qırılmanın amplitudu 100 - 120 m-
dir. Həmin bloka 20-ci özüldən 31
(şaquli), 24 №-li (maili) qu yular
qazılmışdır. Quyular arasından 1 saylı
uzununa qırılma keçir. 24 №-li quyu-
nun dibi II bloka təsadüf edir. Bu

blokda QA çöküntüləri 20 m qalınlığında açılmışdır.
127 №-li quyu istiqamətində QA çöküntüləri
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Şəkil 2. D-D xətti üzrə korrelyasiya sxemi

Şəkil 3. II-II xətti üzrə eninə geoloji profil



pazlaşır. Qırılmanın amplitudu 30 - 40 m-dir.
V-V eninə profil xətti CQ-ŞmŞ istiqamətindədir

və Qərbi Abşeron yatağında IV bloka qazılmış 16,
15, 14, 41 №-li və Ağburun strukturunda qazılmış 7,
20 № li quyuları əhatə edir (şəkil 4) . 16, 15, 14 №-

li quyular QaLD çöküntülərini açmışdır. 41, 7 və 20
№-li quyu kəsilişlərində isə QaLD çöküntüləri
mədən-geofiziki və kern məlumatlarına əsasən müşa -
hidə olunmur. Qərbi Abşeron yatağı və Ağburun
strukturu arasındakı sinklinalda yayılmış QaLD
çöküntüləri hər
iki strukturun
ta ğına doğru ta -
mamilə paz laş -
mışdır.

Yatağın ge-
oloji quruluşunu
dəqiqləşdirmək
məqsədilə tərə -
fimizdən əsas
reper hori zont -
ların (QÜG,
QÜQ, QD, QA
və QaLD) ta -
vanları üzrə st -
ruktur xəritələr
tərtib olun muş -
dur (şəkil 5, 6,
7). Struktur
xəri tələrin tərtib
o l u n m a s ı n d a
yeni qazılmış
quyuların məlu -
matından geniş
istifadə olu n -

muşdur. Bundan başqa, bütün qazılmış quyuların
stratiqrafik böl gü ləri, qırılmaların amplitudları və
izo hi pslərin konfi qu rasiyaları dəqiq ləş dirilmişdir.
QÜG, QÜQ və QaLD-nin tavanına görə struktur xə -
ri tələr ilk dəfə olaraq tərtib olunmuşdur. Əvvəlki

illərdə tərtib olun -
muş xəritələrlə mü -
qayisədə tağ hissəni
VI və VII bloklara
ayıran 3 №-li qırıl -
ma hazırki tədqi -
qatların nəticələrinə
görə təsdiqlən -
məmişdir. VI və VII
blokları ayıran 4 №-
li qırılmanın yeri
qərbə doğru - 54 №-
li quyu istiqamə -
tində dəyiş diril  -

mişdir. VII və VIII blokların arasında yeni (5 №-li)
qırılmanın mövcud luğu aşkar edilmişdir. Blokların
sayı 8-ə qədər artmışdır. 

QA LD-nin tavanına görə tərtib olunmuş struktur
xəritədə bu dəstəyə aid çöküntülərin pazlaşma xətti
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Şəkil 4. V-V xətti üzrə eninə geoloji profil

Şəkil 5. QD lay dəstəsinin struktur xəritəsi



dəqiqləşdirilmişdir (şəkil 6). Bu xətt şimal-qərbdən
başlayaraq cənub-şərq istiqmətində da vam edir.
Pazlaşma xətti 1№-li uzununa qırılmaya paralel olub,
daha sonra 4 №-li eninə qırılmanı kə sərək 2 №-li
qırıl maya paralel davam edir. QA çöküntüləri yalnız

I blokda 53 №-li quyuda 25 m, II blok da 24 №-li qu -
yuda 18 m, VI blokda 6 №-li quyuda 45 m, VII
blokda 54 №-li quyuda 55 m, VII blokda 51 №-li
quyuda 20 m qalınlığında iştirak edir. Qeyd
edilənlərə əsaslanaraq, QA LD-nin pazlaşma xətti
şimal-qərbdən başlayaraq 53, 24, 6, 54 №-li
quyuların yaxınlığından, 51 və 59 №-li quyuların
arasından keçirilmiş və cənub-şərq istiqamətində
davam etdirilmişdir [8].

Həmin xəritədə QaLD çöküntülərinin də
pazlaşma xətti göstərilmişdir. Əvvəki tədqiqatlardan
fərqli olaraq, tərəfimizdən müəyyənləşdirilmişdir ki,
13 və 41 №-li quyularda QaLD çöküntüləri iştirak
etmir. Karotaj diqramlarının emalına əsasən QaLD
çöküntüləri 6, 12, 14, 15, 16 №-li quyularda iştirak
edir və açılmış maksimal qalınlığı 254 m təşkil edir.
QaLD-nin pazlaşma xətti 13 və 41 №-li quyulardan
cənuba doğru 2 saylı uzununa qırılmaya paralel
istiqamətdə keçirilmişdir.

Qərbi Abşeron yatağı üzrə QaLD-nin tavanına

görə struktur xəritə ilk dəfə olaraq tərəfimizdən tərtib
olunmuşdur (şəkil 7). Bu məqsədlə yatağın cənub
qanadında qazılmış 41, 13, 6, 12, 14, 15, 16 nömrəli
struktur-axtarış və Ağburun strukturunun şimal
qanadında qazılmış 7 və 20 nömrəli axtarış quyu -

larının geoloji-geofi -
ziki məlumatlarından
istifadə edilmişdir.
Bun dan başqa, Ağ bu -
run strukturunun uzaq
qərb periklinal hissə -
sində sinklinal sahənin
və Qərbi Abşeron yata -
ğının cənub-şərq hissə -
sində Abşeron küpəsi
yatağının QaLD çö -
kün tülərinin yayılma
sahəsi nəzərə alınaraq,
bu çöküntülərin həm
Qərbi Abşeron yata ğı -
nın cənub qanadı, həm
də Ağburun strukturu-
nun şimal qanadı üzrə
1200 m-lik izohipslə
hüdudlanması dəqiq -
ləş  dirilmişdir. Müəy -
yən edilmişdir ki, bu
iki qırışıq arasında
yayılmış QaLD çökün -

tüləri sinklinal ba tımdan strukturların tağına doğru
tamamilə pazlaş maya məruz qalmışdır.

Qərbi Abşeron qalxımında müxtəlif illərdə
aparılmış struktur-axtarış, axtarış-kəşfiyyat və is-
tismar qazma işlərinin materiallarının və seysmik
kəşfiyyat işlərinin təhlili nəticəsində, həmçinin yeni
qazılmış istismar quyularının məlumatından istifadə
edərək, qırışığın geoloji quruluşu dəqiqləşdirilmiş,
çöküntülərin stratiqrafiyası və litoloqiyası öyrənil -
miş, axtarış-kəşfiyyat işləri üçün səmərəli istiqa -
mətlər göstərilmişdir.

Qərbi Abşeron qalxımı tektonik baxımdan
Abşeron neft-qazlı rayonunun (ANQR) Şimali
Abşeron antiklinal qalxımlar zonasına aid edilən
həlqəvi elementlərdən biri kimi səciyyələnir.
Tədqiqat sahəsi Abşeron küpəsi qalxımından şimal-
şərqdə yerləşir və ondan dayaz yəhərlə ayrılır. Bu iki
qalxıma bütövlikdə 2 undulyasiyalı vahid bir qırışıq
kimi baxmaq olar. Qərbi Abşeron yatağı Abşeron
arxipelaqının şimal-qərb hissəsində, Qoşadaş – Qərbi
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Şəkil 6. QA lay dəstəsinin struktur xəritəsi



Abşeron – Abşeron küpəsi – Gilavar antiklinal
qırışıqlıq xəttinin mərkəzində yerləşən ən iri müs bət
ele mentlərdən biridir.

Qərbi Abşeron qırışığı ümumqafqaz istiqamətinə
malikdir və tektonik cəhətdən şimal-qərbdən cə nub-
şərqə uzanan ensiz, asimmetrik braxiantiklinal quru -
luşa malikdir. QD LD-nin tavanına görə Qərbi
Abşeron qırışığının uzunluğu 11 km, eni isə 4 km
təşkil edir. Qalxımın tağ hissəsi 450 m-lik izohipslə,

qanadı isə 850 m-lik izohipslə əhatə olunmuşdur.
Qırışığın hündürlüyü 400 – 500 m təşkil edir. ŞmŞ
qanadda layların yatma bu caqları 8 - 25o, cə nub-qərb
qanadda 25 - 40o təşkil edir. Hipsometrik qalxmaya
məruz qalmış tağ hissə BLD-nin aşağılarına qədər
yuyulmuşdur. Qırışığın ŞmŞ qanadı CQ qanadına
nisbətən daha yüksəkdədir, ŞmQ periklinalı CŞ
periklinalına nəzərən daha uzundur. Abşeron küpəsi
yatağından və Ağburun strukturundan ensiz sinkli-

nallarla ayrılır [1 - 8].
Qərbi Abşeron qırışığı ŞmQ–CŞ istiqamətli, bir-

birinə paralel, amplitudları 50 - 300 m olan iki uzu-
nuna (1 və 2 №-li) regional qırılma ilə mürək -
kəb ləşib. Bununla yanaşı, tağ və qanad hissələrdə
amplitudları 25 - 100 m arasında dəyişən 3, 4, 5 №-
li eninə qırılmalar da strukturun quruluşunu
mürəkkəbləşdirir. Uzununa qırılmalar və qanadlarda
olan eninə qırılmalar ekran tipli qırılmalara, tağ və

tağyanı hissələrdə
olan eninə qırılmalar
isə keçirici tip qırıl -
malara aiddir. Belə -
liklə, Qərbi Abşeron
yatağında 3 zona
ayır maq olar: ŞmŞ
qanad (1 №-li qırıl -
madan ŞmŞ istiqa -
mətində), CQ qanad
(2 №-li qırılmadan
CQ istiqamətdə) və
tağətrafı (1 və 2 №-li
qırılmaların arası).
Struktur 1 və 2 №-li
qırılmalar vasitəsilə
horst tipli quruluşa
malik olmuşdur. 

Yeni tərtib olun -
muş struktur xəri tə -
lərdə 3 №-li eninə
qırılmanın ləğv edil -
məsi nəticəsində VI
blokun sahəsi art mış -
dır. 4 və 5 №-li eninə
qırılmalar VII blo -
kun hüdudlarını
müəy yən etmişdir.
Əvvəl 4 №-li qırılma
ilə sərhədlənmiş VIII
blokun sahəsi yeni

müəyyən edilmiş 5 №-li qırılmaya görə kiçilmişdir.
Bundan başqa, quyuların stratiqrafik bölgüləri,
qırılmaların amplitudları və izohipslərin yerləri də
dəqiqləşdirilmişdir.

Yataqda sənaye əhəmiyyətli neft-qazlılıq QD və
Qırməkialtı lay dəstəsi (QA) ilə əlaqədardır. Fasilə
(FLD), Qırməkiüstü gilli (QÜG) və Qala (QaLD) lay
dəstələrinin qismən neftli-qazlı olduğu ehtimal olu -
nur. 
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Şəkil 7. QaLD lay dəstəsinin struktur xəritəsi



QaLD Qərbi Abşeron qırışığının cənub-qərb
qanadının uzaq batımında iştirak edir. Geoloji-ge-
ofiziki materialların təhlili bu çöküntülərin neft-
qazlılıq baxımından perspektivli olduğunu göstərir.
Qırışığın bu hissəsində QaLD-nin qalınlığı 6 saylı
quyuda 76 m, 12 saylı quyuda 46 m, 14 saylı quyuda
140 m, 16 saylı quyuda 231 m təşkil edir. 58, 13 və
41 №-li quyuların kəsilişində QaLD çöküntüləri
iştirak etmir. Açılmış maksimal qalınlıqla (254m)
QaLD 15 saylı quyunun kəsilişində iştirak edir. 

Bu ərazidə QaLD çöküntülərini açmış 6, 12, 14,
15 saylı quyularda məhsuldar obyektlərin olmaması
səbəbindən sınaq-mənimsəmə aparılmamış və quyu-
lar geoloji səbəbdən ləğv olunmuşdur. Yalnız 16 saylı
quyuda QaLD çöküntülərində çox müsbət səciyyəli
obyektlərin seçilməsi mümkün olmuşdur. Ağburun
strukturunun şimal-şərq qanadında yerləşən bu
quyuda QaLD aşağıdakı petrofiziki parametrlərlə
səciyyələnir (cədvəl).

Yuxarıda qeyd edilən faktlar ilk baxışda Qala
çöküntülərinin perspektivlik ehtimalına kölgə sala
bilər. Lakin 16 saylı quyuda QaLD çöküntülərinin
yüksək fərz olunan xüsusi müqavimətlə (55 Om·m-
dək) və quyu potensialının nisbətən zəif diferen sia -
siyası ilə xarakterizə olduğunu, strukturun cənub-qərb
qanadında 3 nömrəli eninə qırılmanın tektonik-ek -
ranlaşmış tip tələlərin formalaşmasında şərt ola bilə -
cəyini və qonşu Abşeron bankası qırışığının cə -
nub-şərq qanadının uzaq batımında 4, 7, 42, 23, 163,
164 və 166 saylı quyularda Qala lay dəstəsindən
sənaye əhəmiyyətli qaz hasilatını nəzərə alaraq,
QaLD çöküntülərinin perspektivli olması ehtimalının
əsaslı olduğunu söyləyə bilərik [9, 10, 11]. 

Beləliklə, bu dəstənin qalınlıq və litofasial
xüsusiyyətlərinin təhlili göstərir ki, Qərbi Abşeron
yatağının cənub-qərb qanadı hüdudlarında QaLD-nin
neft-qazlılıq perspektivi pazlaşma sahəsində litoloji

və stratiqrafik tip yataqların əmələ gəlməsi ehtimalı
ilə əlaqədardır.

Bu səbəbdən Qərbi Abşeron qırışığının cənub-
qərb qanadının geoloji quruluşunun və kəsilişin lito-
stratiqrafik xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə
yanaşı, QaLD çöküntülərinin yayılma arealının
öyrənilməsi, onun litofasial və kollektorluq xüsusiy -
yətlərinin, dəstənin kəsilişində ehtimal olunan
litoloji, stratiqrafik və tektonik-ekranlaşmış tip
tələlərdə formalaşan şərti neftli-qazlı horizontların
hüdudlarının dəqiqləşdirilməsi və izlənilməsi məq -
sədilə axtarış-kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi
zəruriyyəti meydana çıxmışdır. Bu məqsədlə Qərbi
Abşeron yatağında layihə dərinliyi 1600 m olan 3
ədəd axtarış quyusunun qazılmasını təklif edirik. Bir
quyu strukturun IV blokunda, iki quyu isə V blo -
kunda qoyulmalı, QaLD çöküntülərindən mümkün
qədər çox sayda süxur nümunələrinin götürülməsi
nəzərdə tutulmalıdır.

Nəticə və təkliflər
1. Qərbi Abşeron yatağında

MQ-nin bütün lay dəstələrinin
litostratiqrafik tər kibini əks
etdirən ümumiləş dirilmiş ge-
oloji-geofiziki kəsilişlər hazır-
lanmışdır.

2. Yatağın sahəsi boyu
horizontların, xüsusilə də QA və
QaLD-nin stratiqrafik və litoloji
cəhətdən izlənilməsi məqsədilə 1

ədəd uzununa və 3 ədəd eninə istiqamətli kor-
relyasiya sxemləri tərtib edilmişdir.

3. Yatağın geoloji quruluşunu dəqiqləşdirmək
məqsədilə 1 uzununa və 4 eninə geoloji profil tərtib
edilmişdir.

4. Ən son məlumatları nəzərə almaqla, yatağın
yeni struktur quruluşunu əks etdirən 5 ədəd struktur
xəritə (QÜG, QÜQ, QD, QA və Qala lay dəstələrinin
tavanına görə) qurulmuşdur. 

5. QaLD çöküntülərindən maksimum sayda kern
nümunələri götürülməklə, Qərbi Abşeron yatağında
layihə dərinliyi 1600 m olan 3 ədəd (IV blokda 1
ədəd və V blokda 2 ədəd) axtarış quyusunun
qazılması təklif edilir.
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S.Karimov, I.Mammadova, S.Heydarly, S.Alekperova
CLARIFICATION OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF GARBY APSHERON 
FIELD AND NEFT-GAS PROSPECTIVE OF KALA SUITE

ABSTRACT

Based on the latest geological and geophysical data geologic structure of the Garby Absheron field
has been revised. Stratigraphic section of the field was detailed, horizons of the Lower Pliocene Productive
Series were stratigraphically and lithologically surveyed across the area.Considerations on the Productive
Series basal Kala unit’s areal occurrence and overall thickness, its hydrocarbon prospectivity were pre-
sented.

С.Керимов, И.Мамедова, С.Гейдарли, С.Алекперова
УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАРБИ 
АБШЕРОН И О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КАЛИНСКОЙ СВИТЫ

АННОТАЦИЯ

В результате проведенных исследований с использованием новых геолого-геофизических дан-
ных уточнены стратиграфический разрез и геологическое строение месторождения Гарби Абше-
рон, основываясь на лито-стратиграфическом материале по площади прослежены горизонты
продуктивной толщи. Представлены заключения о распространении и мощности Калинской свиты
ПТ и указана перспективность этих отложений с точки зрения нефтегазоносности.



Summary. CRM widespread magnetization in
rocks subjected to metamorphic processes. The pur-
pose of this article is the attempt of definition of
chemical processes in the volcanics containing fer-
romagnetic minerals. Methods of rock magnetism
were attracted for resolving of matter exists whether
a chemical magnetization in the volcanics. In the ar-
ticle the new approach of determining of chemical
magnetization is considered in the volcanics. Vol-
canic rocks of the Saatly superdeep well were used
as the experimental material.

The metamorphism developing (according to data
of the petrographic and microprobe analysis) at
depths of 3540 - 7000 m (especially at depths of 5500
- 7000 m) led to a crystallization of the secondary
fine grains of a magnetite. These grains are the car-
riers of chemical remanent magnetization. Existence
of a chemical remanent magnetization was con-
firmed at application of new approach for definition
of CRM in the volcanics of the Saatly well.

Key words: volcanics of the Saatly ultradeep bore-
hole; rock magnetism; angular coordinate of a vector
of a natural remanent magnetization; nondirectional
core

Introduction. After formation of volcanic rocks
the changes in geological environments sometimes
result in metamorphosis in rocks. The metamorphic
rocks can include some new ferromagnetic minerals.
So in the new formed ferromagnetic minerals is
recorded the information on the geological processes
(which led to formation of new ferromagnetic). This
information is recorded in new grown ferromagnetic
minerals as a chemical remanent magnetization
(CRM). CRM is formed by growth of ferromagnetic
grains below the Curie temperature. Thus the defini-
tion of CRM in studied rocks makes possible the un-
derstanding of geological processes recorded in
natural remanent magnetization.

It is known that in metamorphic rocks the chemi-
cal remanent magnetization is widespread magneti-
zation. The purpose of this paper is to define some
chemical alterations in the volcanic of Saatly ultra-
deep well by means of rock magnetism. To resolve

this question the magnetic parameters of volcanic
rocks uncovered by Saatly borehole were studied. At
the same time the new approach of chemical magne-
tization's determination in the volcanites have been
considered in the scientific investigation. 

Environmental conditions and subsequent "life"
of ferromagnetic minerals were recorded in a natural
remanent magnetization (NRM) as magnetic mem-
ory. The detailed magnetic analyses of rocks contain-
ing ferromagnetic minerals allow understanding the
geological processes of rock formation and of the
history of the rock. As it's known a volcanics form
during cooling from high temperatures. New formed
ferromagnetic minerals acquired thermoremanent
magnetization (TRM). TRM is conserved from the
moment of the formation for a long time. It testifies
to stability and the invariance of magnetic minerals
[4]. Thus the thermoremanent magnetization demon-
strates primary formation of its carriers. On the con-
trary, the chemical remanent magnetization (CRM)
is explicitly related to secondary processes of arys-
tallization of ferromagnetic minerals. The CRM gen-
eration’s formation period characterizes directly
duration of secondary processes [5]. As a result of
the low temperature oxidation the volcanogenic
rocks acquired the CRM in situ

Object of our researches are the volcanics located
in the depths interval of 3540 - 8126 m. According
to research papers [1, 2] the development of the low-
temperature metamorphism (depth of 3540 - 7000 m)
has been noted in the volcanogenic rocks. But from
depths of 7000 m and deeper the development of the
low-temperature metasomatism is revealed. The
quantities of the studied volcanic rocks were 49.
Three duplicate with cubic form (1 cm) were sawn
from each sample.

Description of the object. The super deep well is
located near the city of Saatly ( = 39.91° N,  =
48.36° E), Azerbaijan (Fig. 1). Location area of this
15 km deep well is confined to Kur Intermountain
depression situated between large tectonic structures
of Greater and Lesser Caucasus. According to its’
deep structure, the depression is divided into three
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troughs, namely Upper, Middle and Lower Kur de-
pressions, with Saatly area belonging to a structure
of the Middle Kur intermountain depression.

The Saatly ultradeep borehole was set according
results of geophysical surveys conducted earlier. Tar-
get borehole depth is 15 km. In the depth intervals of
3540 - 8126 m the volcanic rocks were uncovered by
the borehole. The volcanic rocks are presented by
basic rocks (andesite – basalts, basalts), by interme-
diate rocks (andesites) and by acidik rocks (siliceous
rocks) (rhyodacites, dacites).

According to data of the petrographic [1, 2] and
microprobe analysis [3] the volcanics of the ultra-
deep borehole is conditionally divided into a two
parts: 1) the upper part (an interval of depths of 3540
- 5500 m) and 2) the bottom part (an interval of
depths of 5500 - 8126 m). In this work the upper part
of volcanic column was consider.

Experimental Procedures and Equipment. The
TRT is the steadiest magnetization to the demagnet-
ization process [6]. CRM possesses variable stability
[7]. For single-domain grains of magnetite the sta-
bility of CRM is equal to the stability of TRM. Sta-
bility of the CRM is lower than stability of the TRM
for the multidomain grains.

Comparison of stability of NRM, TRM (TRM -
the magnetization acquired by a ferromagnetic min-
eral grain during cooling of the grain through its
Curie temperature) and ARM (Jri) to the demagnet-
ization by alternating field is often used for identifi-

cation of a type of NRM [8]. At the same time the
magnitudes of TRM and ARM were created in mag-
netostatic field equal to 0.5×10-4 T in lab.

In case both Jn (H )̃ and Jrt (H )̃
curves run close and the both curves
are situated above of the curve Jri
(H )̃ then NRM can have thermal-
origin. In other words stability of
NRM is comparable with stability
of TRM and both stabilities are
higher than stability of ARM. In
case NRM has chemical-origin,
everything depends on a magnetic
domain structure: both Jn (H )̃ and
Jrt(H )̃ curves are situated above of
the curve Jri(H )̃ for grains with sin-
gle-domain state; the curves Jn (H )̃
are located close to the curves Jri (H
)̃ for grains with multidomain state
[8]. As showed theoretical estimates
[9], for separate cases, (for example,
the interacting magnetic grains) sta-

bility of Jrc can be lower than stability of Jrt. In our
opinion, such variant can be implemented when sin-
gle-domain magnetic grains are formed for a long
time. And the grains were grown almost ideally, free
of defects.

Also stability of NRM can be checked by its sta-
bility to the temperature demagnetization [8]. In this
case, the comparison of Jn and Jrt curves of temper-
ature dependences are very useful. The similar char-
acter of Jn and Jrt curves of temperature dependences
will testify in support of thermal-origin of NRM.
However such variant isn't excluded also for NRM
of chemical-origin in case of the single-domain
grain. The sharp divergence of Jn (T) curve from Jrt
(T) curve shows that NRM has no thermal-origin.
Also the Jn/Jrt ratios are very useful.

Additional, but very important data on NRM na-
ture, can give angular co-ordinates of a vector( Jn) ⃗.
On nondirectional specimen any angular direction of
a vector (Jn) ⃗ was fixed. And then ∆φ^0(Т) angular
direction was measured at a thermo demagnetization.
The used procedure of fixing of any angular coordi-
nate and measurement of ∆φ^0 (Т) was very useful
in the analysis of NRM nature.

In upper part of section (3540 – 5500 m) accord-
ing to microprobe analysis of volcanogenic rocks [3]
ore grains are presented by two generations: 1) large
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Fig. 1 Geographic position of the Saatly super deep well



grain of (Ti-poor) titanomagnetite, homogenous or
with a decay structure, and 2) small-sized usually
well faceted grain of practically stoichiometric mag-
netite.

At lab the natural remanent magnetization (NRM)
of the volcanogenic rocks was measured. On dupli-
cates of each specimen the laboratory thermorema-
nent magnetization (TRM) and the anhysteretic
remanent magnetization (ARM) were created and
measured. A remanence acquired by cooling from the
Curie temperature (T > TCmax) in the presence of a
magnetic field (equal 0.5×10-4 T) is a TRM. A rema-
nence acquired when magnetizing a sample by
means of a small bias field in the presence of an al-
ternating magnetic field that is smoothly reduced to
zero from a predetermined maximum is ARM.

All laboratory measurements were carried out in
laboratory of "The Main Geomagnetic Field and a
Petromagnetizm" of Institute of Physics of the Earth,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. The
NRM, laboratory TRM and ARM were measured on
a Czech magnetometer JR-4 (Brno, Czech Repub-
lic).

Step-by-step temperature demagnetization of
samples was made on an automatic thermomagne-
tometer with sensitivity 1×10-4 А/m.scale. Ther-
modemagnetization was made by means of the
standard technique in rock magnetism [8]. 

Demagnetization by means of alternating mag-
netic field (stepping) was carried out on the RUV
semi-automatic installation in the range of fields of
0 - 80 А/m.

Experimental Results. A starting material is the
basalts, andesite-basalts and andesites containing the
two magnetic grains generations. As shown in re-
search paper [3] the first generation is coarse homo-
geneous grains and grains with decay structure of the
Ti - poor titanomagnetite. The second generation is
the correctly facetted fine grains of almost stoichio-
metric magnetite. Grains of these titanomagnetite
minerals weren't affected by low-temperature meta-
morphism. The two grains generation reflects crys-
tallization stages. And the NRM carriers are fine
grains of a magnetite.

In the upper part of volcanic column, existence of
fine grain generations of the correct faceting mag-
netite is the apparent evidence of chemical origin.
But this CRM was formed during decay of solid so-
lution. In other words CRM was formed in the

growth process of paramagnetic particles up to sin-
gle-domain size during cooling of lava from temper-
atures above a magnetite Curie point. These
magnetic minerals are considered as carriers of pri-
mary magnetization. Therefore along with thermal
magnetization in NRM the chemical magnetization
in NRM reflects phase of lava crystallization. The
volcanics studied completely enough to be confirmed
in this assumption. Let's consider several options.

In basalts (depths interval 3660 - 3666 m) the
pseudo-single-domain grains was noted. In alternat-
ing field demagnetization the course of curves Jn, Jrt
and Jri (Fig. 2) is very close. However (for the same
basalts) temperature dependences of Jn (T) and Jrt
(T) are markedly different (Fig. 3). Varying of arbi-
trarily chosen angular coordinate (∆φ0) vs. temper-
ature demonstrates the constant change of vector of
angular coordinate (Jn) ⃗ up to 580 0C (Fig. 4). Thus,
at the horizon basalts the NRM had obviously got
ferromagnetic components of chemical and thermal
origin. For the under consideration case the ratio
Jn/Jrt = 0.14 (Tab. 1) is very low. The magnitudes
Jn/Jrt and also the character of temperature depen-
dences of NRM and of ∆φ0 demonstrate about com-
plete predominance of the CRM component.

At the same time the CRM magnitude is signifi-
cantly less than the TRM magnitude (acquired at
lab). However stability of curves Jn (H )̃, Jrt(H )̃ and
Jri (H )̃ in alternating field demagnetization is very
close.

Let's examine the single case when stability of
NRM curve in alternating field demagnetization was
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Fig. 2. Comparison of stability of NRT, TRM and
ARM in alternating fields  for basalts out of the
depths interval 3660 - 3666 m



above stability of TRM curve and ARM curve (Fig.
5). In basalts (depths interval 4250-4255 m) the mag-

netic grains have got a multidomain structure (par-
tially pseudo-single-domain). Temperature depen -
den ces of curves Jn and Jrt are close (Fig. 6). The
angular coordinate vs. temperature shows the contin-
uous variation of ∆φ0 from 80 to 500 0C (Fig. 7).
Ratio Jn/Jrt (0.16) is small. The obtained data con-
firm coexistence of the thermal and chemical com-
ponents of NRM (the last component obviously
prevails). Higher stability of NRM in comparison
with TRM and ARM is caused, apparently, by the
fact that carriers of chemical remanent magnetization
are the finest grains.

Conclusions 
Characterizing the upper part of the volcanic col-

umn, we should note two instant:
1. Manifestation of cases of coexistence of three 
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Fig. 3. Temperature dependence Jn (T) and Jrt
(T) for basalts out of the depths  interval 3660 -
3666 m

Fig. 4. Temperature dependence ∆ φ (T) of a vec-
tor (Jn) ⃗ for basalts out of the depths interval
3660 - 3666 m

Fig. 5. Comparison of stability of NRT, TRM and
ARM in alternating fields for basalts out of the
depths interval 4250 - 4255 m

Fig. 6. Temperature dependence Jn (T) and Jrt
(T) for basalts out of the depths interval 4250 -
4255 m

Fig. 7. Temperature dependence ∆φ (T) of a vec-
tor (Jn) ⃗ for basalts out of the depths interval
4250 - 4255 m



NRM components (viscous, thermal and chemical)
is most typical.

2. The low Jn/Jrt demonstrate not only manifes-
tation of the chemical component NRM, but also
possible "ageing or obsolescence" of the TRM com-
ponent with the geological time.

Thus, in upper part of volcanic column the analy-
sis of magnetic properties confirmed the assumption
of chemical origin of the fine grains of a magnetite
recorded by means of microprobe of ore grains [3].
Fine grains of a magnetite (carriers of chemical mag-
netization) reflect stages of crystallization during
cooling lava.
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Type of rock depth, m Jn/Jrt

Andesite-basalt 3540 - 3546 0,23
Basalt 3660 - 3666 0,14
Basalt 3761 - 3767 0,81
Basalt 3820 - 3825 0,12
Basalt 3975 - 3981 0,15
Basalt 4062 - 4067 0,15
Basalt 4165 - 4171 0,17
Basalt 4250 - 4255 0,16
Basalt 4310 - 4315 0,02
Andesite-basalt 4423 - 4428 0,10
Basalt 4516 - 4522 0,22
Basalt 4600 - 4608 0,26
Basalt 4634 - 4640 0,25
Basalt 4686 - 4692 0,21
Dolerite 4714 - 4719 0,12
Dolerite 4770 - 4777 0,34
Andesite-basalt 4800 - 4807 0,21
Andesite-basalt 4881 - 4885 0,59
Basalt 4915 - 4922 0,31
Andesite 5036 - 5040 0,08
Gabbros - norite 5129 - 5132 0,11
Basalt 5185 - 5190 1,49
Basalt 5270 - 5273 0,65
Basalt 5385 - 5390 -
Basalt 5467 - 5474 0,22
Andesite 5544 - 5550 0,52

The table 1. Change of ratio Jn/Jrt with depth
for volcanogenic rocks of geological section of the

Saatly well (depth of 3540 - 8126 m)
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Z.A.Novruzov
SÜXURLARIN MAGNETİZMİ VASİTƏSİLƏ VULKANİTLƏRDƏ KİMYƏVİ MAGNETİZMİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ YENİ BİR YANAŞMA

XÜLASƏ

Metamorfik proseslərə məruz qalmış süxurlarda kimyəvi qalıq maqnitləşmə (CRM) geniş yayılmış bir
maqnitləşmədır. Bu məqalənin məqsədi tərkibində maqnit minerallar olan vulkanogen süxurlarda kimyəvi
dəyişiklikləri müəyyən etməyə bir cəhdir. Vulkanitlərdə kimyəvi maqnitləşmənin mövcüdluğunu müəyyən
etmək üçün süxur maqnetizmi üsulları cəlb edilmişdir. Məqalədə vulkanitlərdə kimyəvi maqnitləşmənın
müəyyənləşdirilməsində yeni bir yanaşma nəzərdən keçirilir.

3540 - 7000 m dərinlikdə (xüsusilə 5500 - 7000 m dərinlikdə) metamorfizmin inkişafı (petrografik və
mikrozond analizlərinə əsasən) xırda zərrəcikli törəmə maqnetitin kristallaşmasına gətirib çıxarır. Bu
zərrəciklər kimyəvi qalıq maqnitləşmənin daşıyıcısıdırlar. Saatlı quyusunün vulkanik süxurlarında CRM
təyin etmək üçün yeni bir yanaşma tətbiq edərkən kimyəvi qalıq maqnitləşmənin mövcudluğu təsdiqləndi.
Saatlı ultradərin quyusunun vulkanoqen süxurları eksperimental material kimi istifadə edilmişdir.

З.А. Новрузов 
НОВЫЙ ПОДХОД В ВЫЯВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ В 
ВУЛКАНИТАХ ПОСРЕДСТВОМ МАГНЕТИЗМА ГОРНЫХ ПОРОД

АННОТАЦИЯ

Химическая остаточная намагниченность (CRM) широко распространенная намагниченность
в породах, подверженных метаморфическим процессам. Целью данной статьи является попытка
определения химических изменений в вулканогенных породах, содержащих магнитные минералы.
Для решения вопроса о наличии в вулканитах химической намагниченности были привлечены ме-
тоды магнетизма горных пород. В статье рассматривается новый подход в определении химической
намагниченности в вулканитах.

Развитие метаморфизма (согласно данным петрографического анализа и анализа микрозонда)
на глубинах 3540 - 7000 м (особенно на глубинах 5500 - 7000 м) привело к кристаллизации вто-
ричных мелких зерен магнетита. Эти зерна – носители химической остаточной намагниченности.
Наличие химической остаточной намагниченности было подтверждено при применении нового
подхода для определения CRM в вулканитах Саатлинской скважины. Вулканогенные породы Са-
атлинской сверхглубокой скважины были использованы в качестве экспериментального материала. 



Грязевой вулкан Гызмейдан – один из четырех
грязевых вулканов Азербайджана, расположен-
ных на верхнемеловых отложениях, находится в
4 – 5 км к северо-западу от одноименного селе-
ния. Слегка выпуклое грязевулканическое поле,
достигающее в поперечнике 1 км, представляет
собой бугор с относительной высотой 20 м, рас-
члененный оврагами и промоинами. Вулкан при-
урочен к северному крылу одноименной антик-
линали. Складка с широким сводом осложнена
двумя продольными нарушениями надвигового
характера (рис. 1). Площадь грязевулканической

брекчии - 345 га, а средняя ее мощность – 25 м
[1].

Гызмейдан, не часто извергающийся вулкан,
характеризуется грифонно-сальзовой стадией
деятельности (рис. 2, 3). Извержения, связанные
с сейсмической активностью, зафиксированы в
1987 и 2001 гг. Они были слабые – выброс грязе-
вулканической брекчии и образование радиаль-
ных трещин на старом покрове брекчии [2]. 

В процессе геологических исследований была
отобрана крупная проба сопочной брекчии (30 кг)
и разделена на фракции по размерности, а те, в

свою очередь, на
легкую, тяжелую,
электромагнит-
ную и магнитную
фракции, которые
исследовались на
растровом элек-
тронном микро-
скопе с рентге -
новским микро-
анализатором. В
процессе иссле-
дования выясни-
лось, что мине-
ралогия этих
фракций относи-
тельно бедна на
с о д е р ж а н и е
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СВОЕОБРАЗИЕ АКЦЕССОРНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРЯЗЕВОГО 
ВУЛКАНА ГЫЗМЕЙДАН

Е.Ф. Шнюков, Ад.А. Алиев, В.В. Пермяков, Е.Е. Гречановская
Институт геологии и геофизики НАНА

Рис. 1. Геологическая карта площади расположениягрязевого вулкана Гыз-
мейдан и профиль

Рис.2. Гызмейдан, а - кратерное поле, б - действующие грифоны



флюидогенных минералов, но немногочисленные минералы довольно необычны.
Из самородных минералов диагностировано только самородное железо стопроцентной чистоты в

виде рваных уплощенных агрегатов размером 300×400 микронов с явными признаками трения на
поверхности агрегата и с включениями сопочной брекчии (рис. 3). 

В некоторых образцах рядом с агрегатами самородного железа попадаются его окисленные инди-
виды (рис. 4).

Широко распространены сульфиды свинца, меди, железа.
Сульфид свинца – галенит – образует характерные агрегаты в форме скоплений кубиков разной

сохранности и размерности, стяжения галенита, разбитые по спайности на кубики, как бы цементи-
руются сопочной брекчией. Многие кубики слегка округлены (рис. 6 – 10). Особенностью галенита
из этого вулкана является превышение Pb над S, что приводит к тому, что формулы его изменяются
от Pb1,1S до Pb1,46S. Иногда в виде незначительных примесей вероятно присутствие Fe. Минерал
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Рис. 3. Агрегаты самородного железа с при-
знаками трения 

Рис. 4. Самородное железо с окисленным уча-
стком

Spectrum Fe Total
Spectrum 1 100.00 100.00
Spectrum 2 100.00 100.00
Spectrum 3 100.00 100.00

 Spectrum 1 

Element Weight % Atomic % 

Fe 100.00 100.00 

Totals 100.00  

Spectrum 2 

Element Weight % Atomic % 

O 32.17 62.35 

Fe 67.83 37.65 

Totals 100.00  



совершенно не окислен. Частый спутник галенита
– сфалерит - в этом вулкане не встречен.

Халькопирит встречается реже, чем галенит. Он образует однородные угловатые пластинки с при-
знаками волочения на поверхности. В его крупном зерне (150×450 микронов) видны вкрапления мно-
гочисленных более мелких кубиков галенита. По своему химизму халькопирит в деталях отличается
от эталонных образцов несколько повышенным содержанием железа (рис. 7). Сульфиды железа в
этом вулкане встречаются реже, чем в других вулканах на верхнемеловом основании. Интересно, что
наблюдались и мелкие пустотелые сферулы пирита, но обычно пирит образует фрамбоидальные стя-
жения. Зафиксированы стяжения копьевидных кристаллов предположительно марказита (рис. 8), от-
дельные индивиды пирротина.

Оксиды редки и представлены скоплениями мелких кристаллов – октаэдров. По своему составу
они отвечают гематиту. Видимо, это псевдоморфозы гематита по магнетиту – мартит. 

Многочисленны находки силикатов и алюмосиликатов, но все они носят следы водного переноса,
окатаны и явно терригенные. Этот грязевой вулкан отличается от других исследуемых вулканов очень
высоким содержанием стронцианита. Предполагается его образование с мобилизацией карбоната
стронция из богатых органическими остатками пород и отложением в тектонических трещинах [3].

При изучении минералов сопочной брекчии грязевого вулкана Гызмейдан (тяжелая фракция) были
обнаружены множественные скопления продолговатых, игольчатых кристаллов в виде лучистых,
сноповидных агрегатов (рис. 9).
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Рис. 6. Скопление кубических кристаллов 
галенита

Element Weight % Atomic %
S 16.26 55.64
Pb 83.74 44.36
Totals 100.00

Рис. 5. Галенит 

Element Weight % Atomic %
S 14.24 51.76
Pb 85.76 48.24
Totals 100.00



Анализ этих кристаллов, проведенный энергодисперсионным (ЭДС) спектрометром с обычным
исключением из спектра незначительного пика углерода (как артефакта, полученного вследствие по-
лимеризации остаточных паров масла под действием электронного пучка на поверхности образца)
для всех измеренных кристаллов (с незначительными флуктуациями по концентрации) показал сле-
дующий результат (рис. 10).

Кислород в этих анализах, как обычно для кристаллов, определен по стехиометрии. Поиск мине-
рала с формулой Sr4CaО5 во всех доступных минералогических базах результата не дал, что позво-
лило нам предположить обнаружение нового минерала. Большие размеры некоторых агрегатов (600
– 800 мкм) позволили извлечь их из общей пробы для рентгеноструктурного исследования, что про-
водилось с использованием метода Дебая-Шеррера (фотометод). Регис - трация дебаеграмм проведена
на рентгеновском аппарате УРС–60 в камере РКД – 57,3 мм (симметричный метод) с использованием
Fe–излучения (FeKά+β). При их диагностике использовалась картотека эталонов базы данных PDF–
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Рис .7. Кристаллы галенита на халькопирите

Рис. 8. Стяжения копьевидных кристаллов
марказита

Element Weight % Atomic %
S 56.29 69.17
Fe 43.71 30.83
Totals 100.00

 Spectrum 1 

Element Weight % Atomic % 

S 16.89 56.76 

Pb 83.11 43.24 

Totals 100.00  

Spectrum 2 

Element Weight % Atomic % 

S 33.37 48.15 

Fe 33.33 27.61 

Cu 33.30 24.24 

Spectrum 3 

Element Weight % Atomic % 

S 38.89 54.13 

Fe 30.42 24.31 

Cu 30.69 21.56 

Totals 100.00  



2 Международного центра дифракционных данных (ICDD) 2003 г. (программа PCPDFWIN). Вели-
чины межплоскостных расстояний dhkl и их интенсивности, полученные при расчете дебаеграмм, 
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Рис. 10. Результат ЭДС анализа кристаллов
на базе стронция

Ca Sr О
Spectrum 1 8.97 41.03 50.00
Spectrum 2 9.54 40.46 50.00
Mean 9.26 40.74 50.00
Std.deviation 0.40 0.40 0.00

Рис. 9. Друзы кристаллов из сопочной брекчии грязевого вулкана Гызмейдан



сравнивались со значениями dhkl эталонных минералов (соединений) базы данных. Результаты рас-
чётов и диагностики приведены в табл. 1.

Сравнение межплоскост-
ных расстояний (dhkl) и ин-
тенсивностей линий на деба-
еграмме и эталонных каль-
цийсодержащего и чистого
стронцианитов (см. табл. 1),
взятых из базы данных PDF–
2, показало, что по составу
образец ближе к кальцийсо-
держащему стронцианиту.

Таким образом, рентге-
новские исследования пока-
зали, что кристаллическая
решетка соответствует мине-
ралу стронцианиту с приме-
сью кальция [3, 4].

В этой связи были прове-
дены дополнительные изме-
рения при помощи волнодис -
персионного спектрометра
(ВДС), что подтвердило ре-
зультаты рентгеноструктур-
ного анализа и формула этого
минерала имеет вид –

Sr(Ca)CО3 (табл. 2). Т.к. эталона подходящего состава у нас не оказалось, для пополнения базы эта-
лонов ЭДС был использован кристалл с измеренным ВДС составом. Был подобран кристалл с чистой
и плоской поверхностью, перпендикулярной электронному зонду, из серии кристаллов вулкана Гыз-
мейдан. После снятия ЭДС-спектра были прописаны стандарты для стронция, кальция и углерода.
Измерения, проведенные с использованием новых стандартов, дали следующий результат (рис. 11):

В составе некоторых кристаллов содержится примесь бария (до 1%) (рис. 12).
Для дополнительной проверки правомерности использования данной методики при измерении

количественного анализа карбонатов было проведено сравнение реального спектра кристалла со
спектром, синтезированным по формуле Sr0,8Ca0, 2CO3 с соблюдением идентичности параметров мик-
роскопа и спектрометра при снятии спектра (рис. 13).
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SrC 3, 
 . 84–1776

(Sr, ) 3,  
 .44–1421 

 
1 

. d,  . d,  . d,  
42 4,36   4 4,76 

    3 3,92 
100 3,53 100 3,48 10 3,50 
52 3,44 60 3,38 4 3,35 
12 3,01   3 3,07 
10 2,83 27 2,789 3 2,767 

326 2,45 40 2,439 8 2,459 
9 2,18 13 2,15 4 2,2041 

36 2,05 50 2,021 6 2,043 
23 1,90 27 1,867 2 1,882 
19 1,82 19 1,778 4 1,794 
7 1,607 8 1,588 3 1,607 
8 1,525 6 1,509 4 1,515 
2 1,41 5 1,400 5 1,397 
1 1,309 5 1,290 6 1,329 

 

Element Weight Weight% 
Sigma 

Intensity 
Corrn. 

Atomic% Compd% Formula Numbe 
of ions

Ca Ka 5,583 0,149 0,8622 3,995 7,81 CaO 0,54 
Sr La 53,222 1,296 0,9865 17,418 62,94 SrO 2,34

 Ka 7,982 1,145 0,1038 19,058 29,25 C 2 2,56
 33,213 1,429 59,529  8,00

Totals 100,00  100,00   
   Cation 5,44

 

Таблица 2

Таблица 1
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Element   Weight%    Atomic%   Compd%   Formula
СКλ 8.10 19.13 29.69 CО2
СаКλ 6.62 4.68           9.27 CaO
Sr Lλ 50.95 16.48 60.25 SrO
ВаLλ 0.70 0.14           0.78 BaO
О 33.62         59.56

Рис. 13. Сравнение реального и синтезиро-
ванного спектров стронцианита

Рис. 11. Результат анализа с вновь прописан-
ными стандартами для стронция, кальция
и углерода

Element    Weight%   Atomic%   Compd%   Formula
СКλ 9.01           20.16         33.00 СО2
СаКλ 7.69 5.16           10.76 СаО
Sr Lλ 47.56 14.60 56.25 SrO
О 35.74 60.08
Totals 100.00

Рис. 12. Результат ЭДС-анализа стронциа-
нита с примесями кальция и бария



Некоторые несовпадения спектров (“лишние”
пики) связаны с неучтенным в синтезированном
спектре металлическим покрытием (сплав Pt–Pd).

Проведенная серия измерений состава различ-
ных кристаллов кальциевого стронцианита (как
на ЭДС, так и на ВДС, а также для различных
ускоряющих напряжений и токов пучка) показала
соотношение стронций/кальций 3,60....4,88
(серия из 16 измерений), что вполне коррелирует
с предварительно определенной формулой мине-
рала.

Минералы легких фракций разной размерно-
сти представлены терригенным материалом с яв-
ными следами водного переноса и особого
интереса не представляют.

Заключение
Стронций – нередкий элемент грязевых вулка-

нов. Но концентрации его в сопочной брекчии и
минералах сопочной брекчии обычно не превы-
шает и одного процента. Такая же картина наблю-
дается и в керченских и северокавказских, и в
черноморских грязевых вулканах. При этом не-
сколько северокавказских вулканов развиты на
меловом основании, т.е. они как бы аналогичны
вулкану Гызмейдан. Необычность грязевого вул-
кана Гызмейдан – не в наличии минерала строн-
ция, а в масштабе проявления стронциевой
минерализации. Содержание кальциевого строн-
цианита в вулкане Гызмейдан аномально высо-

кое.
Природа процесса накопления стронция оста-

ется пока не ясной. Либо это захваченный грязе-
вым вулканом материал прорванных обогащен-
ных стронцием отложений, либо глубинное обо-
гащение флюидов. Учитывая хорошую сохран-
ность кристаллов стронцианита, последний
вариант более вероятен.

Таким образом, грязевой вулкан Гызмейдан,
развитый на меловых отложениях, минералоги-
чески своеобразен. Помимо самородных минера-
лов и сульфидов в нем встречен аномально
распространенный кальциевый стронцианит, ко-
торый в других вулканах нами не обнаружен.
Этот факт необычен и придает вулкану Гызмей-
дан черты своеобразия.
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Y.F. Şnyukov, Ad.A. Əliyev, V.V. Permyakov, E.E. Qreçanovskaya
QIZMEYDAN PALÇIQ VULKANININ AKSESSOR MİNERALLAŞMASININ 
ORİJİNALLIĞI

XÜLASƏ

Məqalədə ilk dəfə olaraq, Şimali Qobustanın örtük tektonikası zonasında yerləşən Qızmeydan palçıq
vulkanının sopka brekçiyasının aksessor minerallaşmasına aid tədqiqinin nəticələrinə baxılmışdır. Analiz
olunan sınaqların mineraloji tərkibində təbii əmələ gəlmiş minerallar, sulfidlər və Azərbaycanın digər
öyrənilən palçıq vulkanlarında qeyd olunmayan kalsiumlu stronsianit müəyyən edilmişdir.

Y.F. Shnyukov, Ad.A. Aliyev, V.V. Permyakov, E.E. Grechanovskaya
THE PECULIARITY OF THE ACCESSORY MINERALIZATION OF THE
GYZMEYDAN MUD VOLCANO

ABSTRACT

For the first time, the study results of accessory mineralization of sopka breccia of the Gyzmeydan
mud volcano located in Northern Gobustan in a strip of overthrust tectonics, the mineralogical composition
of peculiar samples, self-originated minerals, sulfides and anomalously high content of calcium strontium
that not found in other studied volcanoes in Azerbaijan.



Introduction
At present, theoretical and experimental studies

of the elastic moduli of rocks and minerals at high
pressures are of great importance for solving many
geophysical problems. Moduli of elasticity of the
second order and (Lamé constants) are fundamental
parameters of the linear elasticity theory of de-
formable solid isotropic media (materials, rocks).
These parameters are introduced into the theory for
the purpose of a model description of the linear
physico-mechanical properties of media. These stud-
ies are an urgent task [6, 7, 2].

For the physics of the Earth are also interesting
equations of state of solids, and primarily minerals
and rocks at high pressures and temperatures that
exist in the Earth. However, as is well known, a rig-
orous theoretical analysis of the physics of real solids
by the methods of quantum mechanics is very diffi-
cult in many cases. Therefore, it is often necessary
to confine ourselves to the study of moduli of solids
and the use of semi-empirical methods of investiga-
tion [20, 4]. The application of these or other meth-
ods depends on the nature of the tasks being solved.

In recent years, a small number of measurements
of elastic moduli of the rocks and minerals have been
carried out in different intervals of high pressures and
temperatures [6]. Owensand and Bamford [10] indi-
cated that hydrostatic pressure of approximately 200
MPa corresponds to depths of 5 - 6 km. Pros [13] in-

vestigated the anisotropy of elastic properties of
rocks onspherical samples at high hydrostatic pres-
sure. Pros [14] determined the elastic anisotropy on
rock samples in Laboratory environment. Babuska
[1] studied velocity anisotropy of minerals and rocks
for deep structure research of the lithosphere. Taka -
nashi [16] measure the seismic velocity anisotropy
of two amphibolites, one biotite gneiss and one bi-
otite schist from the Hidaka metamorphic belt in cen-
tral Hokkaido, Japan, under confining pressures up
to 150 MPa. Nishizawa & Yoshino [9] indicated that
the crystal shape of biotite affects the overall S-wave
anisotropy of biotite-rich rocks. Wang [18] studied
the anisotropy of P-wave velocities in ultra-high
pressure metamorphic rocks at high pressure. Ji [3]
determined the seismic velocities in rocks based on
elastic constants of individual crystals and volume
fractions of the basic minerals of the rock. Prikryl
[12] indicated that hydrostatic pressure may cause
closing the cracks in volcanic rocks. Watanabe [19]
were measured the compressional and shear wave
velocities of serpentinizedperidotites at room tem-
perature and high confining pressures of up to 200
MPa. They found that velocities of compressional
and shear waves decrease with decreasing density.

A small number of works appearing in the litera-
ture are not sufficient to resolve these issues. This is
due to the fact that usually the majority of researchers
in the study of the properties of rocks and minerals
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INFLUENCE OF HIGH THERMOBARIC CONDITIONS ON ELASTIC 
MODULI AND POISSON’S RATIO OF ISOTROPIC IGNEOUS ROCKS

Safarov I.B., Aliyeva S.S., Ibrahimova U.S., Imamalili T.M.
Geology and Geophysics Inst. of Azerbaijan National Academy 

Summary
The ultrasonic method in a modified solid-phase installation of high quasi-hydrostatic pressure has been

used to study the velocities of longitudinal Vp, transverse Vs waves, and the density p of magmatic rocks.
Elastic parameters and the Poisson's ratio are calculated on the basis of the experimental material on the ve-
locities of elastic waves and the density of rocks under high thermobaric conditions. An analysis of the cal-
culated data shows that changes in the magnitude of the elastic parameters for different deep rocks explain
possible variations in the material composition of the Earth's lithosphere. The relationship between the elastic
moduli and the Poisson's ratio is determined to depend on the mineral composition and structural features
of the media under consideration and their increase with increasing base of igneous rocks.

Key words: elastic parameters; ultrasonic method; density; velocity; longitudinal waves; transverse
waves; Earth's lithosphere.



under high pressures are limited to measurements of
the velocities of longitudinal waves, much less fre-
quently determined in parallel and the velocity of
transverse waves. Knowing the two elastic parame-
ters of an isotropic solid, for example, the velocities
of longitudinal Vp, transverse waves Vs and addi-
tionally the density p, we can calculate all the dy-
namic elasticity moduli and the Poisson's ratio
according to the well-known formulas of the theory
of elasticity [11, 15].

The proposed work is devoted to the study of sec-
ond-order elastic moduli and Poisson's ratio of ig-
neous rocks under high thermodynamic conditions.
The experiments were carried out in a solid-phase
cylinder- piston unit [17] using a technique devel-
oped earlier [5]. This technique involves simultane-
ous determination of the longitudinal velocities Vp
and transverse Vs waves, as well as the density p in
one experiment on a single rock sample at high ther-
modynamic parameters.

Results and Discussion
With a view to more efficient interpretation of ve-

locity sections obtained from seismic observations,
as well as to establish the composition of deep zones
of the Earth's crust, it is of considerable interest to
study the causes determining the change in the Pois-
son's ratio and the dynamic elastic moduli.To study
the velocities of longitudinal and transverse waves
and also the density under high thermobaric condi-
tions, samples of igneous rocks of different regions
representing different structural-tectonic regions
were selected. Data on the rates of elastic waves and
the density of these rocks are given in Table 1.

In the table the mean values of the velocities of
elastic waves and densities for groups of rocks are
given.

Andesite rocks. The least values of the velocities
of elastic waves and density are possessed by an-
desitic rocks among the magmatic rocks studied. The
investigated groups of andesites (the principal rock-
forming minerals are plagioclase, rhombic and mon-
oclinic pyroxenes, quartz, magnetite, apatite and
sphene) are observed in places, in addition to these
minerals, volcanic glass is usually present. At atmos-
pheric pressure, the andesite samples have a density
of 2.0-2.40 (g/cm3) at different pressures P (GPa) for

igneous rocks 3.30 - 4.30 km/cm for P-waves and
2.05 - 2.65 km/s for S-waves. At a pressure of 1.5
GPa, the velocity of longitudinal waves ranges from
4.20 to 5.40 km/s, and of S- waves from 2.25 to 3.0
km/s (Table 1).

Basaltoid rocks. The studied group of basalts
(samples 8, 9, 23, 36) mainly consist of plagioclase,
olivine, monoclinic pyroxene, orthoclase, ore miner-
als, etc. Among the magmatic rocks represented, they
occupy an intermediate position in terms of the ve-
locities of elastic waves at atmospheric and high
pressure. At atmospheric pressure, the density of the
samples is 2.55 - 2.68 g/cm3. The density of these
rocks increases relatively little with increasing pres-
sure. The elastic wave velocities vary from 5.0 to
5.50 km/s for P- waves and from 3.20 to 3.25 km/s
for S-waves at atmospheric pressure. The velocities
of the P-and S-waves change from 6.10 to 6.44 km/s
and from 3.30 to 3.63 km/s respectively at a pressure
of 1.5 GPa (Table 1).

Gabbroid rocks. Studies have shown that under
high thermobaric conditions, gabbroid rocks are
characterized by relatively high elastic wave veloci-
ties among magmatic rocks (samples 39, 40, 42, 43).
These rocks consist of plagioclase, clinopyroxene,
orthopyroxene, olivine, magnetite, etc. Under normal
conditions, the gabbro samples tested have similar
density values of 2.90 - 3.0 g/cm3.

The velocities of elastic waves in gabbroid rocks
at atmospheric pressure range from 6.44 to 6.70 km/s
for P- waves and 3.50 to 3.92 km/s for S- waves, and
at a pressure of 1.5 GPa, are equal to 7.30 - 7.80 km/s
and 3.75- 4.20 km/s respectively (Table 1).

With dynamic effects on the sample of elastic ul-
trasonic pulses of low power (ie acoustic signals of
small amplitude), the stresses arising in this case are
rather small, and these effects are very short-lived and
practically do not cause irreversible, inelastic proce -
sses. The dynamic moduli of elasticity and the Pois-
son's ratio are calculated by the following formulas.

Shear modulus:
μ=pVs2 (1)

Volume Compression Module: 
λ=pPp2 - Ps2 (2)
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Poisson 
σ = (Vp2 - 2Vs2)/(2·(Vp2 - 2 Vs2)) (3)

Where p is the density of the medium; Vp and Vs
are, respectively, the velocities of longitudinal and

transverse elastic waves. Equations (1) and (3) were
used to calculate the elastic moduli of some rocks on
the basis of available experimental data at high pres-
sures. In our calculations, we used the average data
of the velocities of elastic waves in a series of exper-
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Species, 
sample 
number, 
place of 
selection 

Parameters
Vp,Vs 
(km/s) 
 (gr/cm3) 

Vp, Vs (km/s) for P (GPa) 

0.001 0.1 0.5 1.0 1.5 

1 
Analcime 

basalt 
(Pamir) -8 

Vp 
Vs 

 

5.35 
3.24 
2.58 

6.04 
3.50 
2.60 

6.24 
3.58 
2.65 

6.38 
3.59 
2.67 

6.44 
3.63 
2.68 

2 Basalt 
VP 
Vs 

 

5.50 
3.07 
2.68 

5.76 
3.13 
2.71 

5.78 
3.14 
2.77 

5.94 
3.20 
2.79 

6.16 
3.27 
2.80 

3 
Andesite 
(about. 

Cyprus) - 19 

VP 
Vs 

 

3.93 
2.53 
2.42 

4.55 
2.73 
2.46 

4.74 
2.79 
2.56 

5.03 
2.86 
2.63 

5.36 
2.96 
2.66 

4 «—«—« - 
16 

Vp 

Vs 

 

3.28 
2.05 
1.95 

3.30 
2.10 
2.08 

3.65 
2.20 
2.20 

3.87 
2.20 
2.22 

4.14 
2.22 
2.24 

5 «—«—« - 
17 

Vp 

Vs 

 

4.32 
2.63 
2.34 

4.44 
2.74 
2.35 

4.58 
2.76 
2.44 

4.70 
2.80 
2.48 

4.82 
2.84 
2.52 

6 Basalt - 23 
Vp 

Vs 
P 

4.99 
3.08 
2.66 

5.42 
3.12 
2.68 

5.56 
3.18 
2.73 

5.82 
3.27 
2.78 

6.14 
3.40 
2.80 

7 Basalt - 36 
Vp 

Vs 
 

4.99 
3.02 
2.55 

5.21 
3.07 
2.65 

5.40 
3.13 
2.71 

5.71 
3.21 
2.74 

6.07 
3.33 
2.77 

8 Gabbro-norit 
- 39 

Vp 
Vs 

 

6.70 
3.84 
2.98 

7.28 
3.96 
3.05 

7.43 
4.01 
3.09 

7.57 
4.07 
3.12 

7.76 
4.15 
3.14 

9 «—«—« - 
42 

Vp 
Vs 

 

6.69 
3.88 
3.02 

7.38 
3.94 
3.10 

7.47 
4.04 
3.14 

7.60 
4.11 
3.17 

7.73 
4.20 
3.19 

10 «—«—« - 
43 

Vp 
Vs 

 

6.68 
3.92 
2.90 

7.31 
4.00 
2.95 

7.42 
3.98 
3.00 

7.55 
4.05 
3.03 

7.80 
4.12 
3.08 

11 Leucocratic 
Gabbro - 40 

Vp 
Vs 

 

6.44 
3.51 
2.95 

6.80 
3.56 
2.96 

6.94 
3.59 
3.00 

7.10 
3.63 
3.02 

7.31 
3.75 
3.04 

 

Table 1
Data on the rates of elastic waves (Vp and Vs) and the density (ρ) of the rocks studied



iments for magmatic isotropic rocks in the pressure
range from atmospheric to 1.5 GPa.

Table 2 shows the values of the shear modulus p,
Poisson's ratio a, and volume compression module A
calculated from the experimental data for both ve-
locities and densities for the studied rock groups
from different regions under high thermobaric con-
ditions. A characteristic feature of the dependence of

these elastic characteristics on pressure is the monot-
onous growth of them with the pressure for the low-
pressure phase, and then further slight increase for
the high-pressure phase for the studied rock groups.

It can be seen from formulas (1) and (3) that p,
and o can be found in the case when the density of
the investigated samples and the propagation veloc-
ities of longitudinal and transverse waves are known.
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 Species, sample number, 
place of selection 

Parameter
(GPa) 

Values of the elastic parameters for P (GPa) 
     

1 Analcith basalt  
(Pamir) - 8 

 
 
 

27.08 
19.68 
0.21 

31.85 
31.15 
0.25 

33.96 
35.26 
0.25 

34.41 
39.86 
0.27 

35.31 
40.52 
0.27 

2 Basalt 
 
 
 

25.26 
30.55 
0.27 

26.55 
36.81 
0.29 

27.31 
37.92 
0.29 

28.57 
41.30 
0.30 

29.94 
46.37 
0.30 

3 Andesite (about. 
Cyprus) - 19 

 
 
 

15.49 
6.40 
0.15 

18.33 
14.26 
0.22 

19.93 
17.66 
0.23 

21.51 
23.52 
0.26 

23.31 
29.81 
0.28 

4 «—«—« - 16 
 
 
 

8.19 
4.59 
0.18 

9.17 
4.31 
0.18 

10.65 
8.01 
0.21 

10.74 
11.76 
0.26 

11.04 
16.31 
0.30 

5 «—«—« - 17 
 
 
 

16.19 
11.30 
0.21 

17.64 
11.04 
0.19 

18.59 
14.01 
0.21 

19.44 
15.90 
0.22 

20.33 
17.90 
0.23 

6 Basalt - 23 
 
 
 

25.23 
5.77 
0.19 

26.09 
26.55 
0.25 

27.61 
29.18 
0.26 

29.73 
34.71 
0.27 

32.37 
40.82 
0.28 

7 Basalt - 36 
 
 
 

23.26 
16.98 
0.21 

24.98 
21.98 
0.23 

26.55 
25.92 
0.25 

28.23 
32.87 
0.27 

30.72 
40.63 
0.28 

8 Gabbro-norit - 
39 

 
 
 

43.94 
45.89 
0.26 

47.83 
65.99 
0.29 

49.69 
71.21 
0.29 

51.68 
75.43 
0.30 

54.08 
80.93 
0.30 

9 «—«— - 42 
 
 
 

45.46 
44.23 

0.25 

48.12 
72.59 
0.28 

51.25 
72.72 
0.29 

53.55 
76.00 
0.29 

56.27 
78.07 
0.29 

10 
 

«—«—«-43 
 
 
 

44.56 
40.28 
0.24 

47.20 
63.24 
0.29 

47.52 
70.13 
0.30 

49.70 
73.32 
0.30 

52.28 
82.82 
0.31 

11 Leucocratic 
Gabbro - 40 

 
 
 

36.34 
49.66 
0.29 

37.51 
61.84 
0.31 

38.66 
67.16 
0.32 

39.79 
72.65 
0.32 

42.75 
76.95 
0.32 

 

Table 2
Numerical values of elastic moduli and Poisson's ratio of magmatic rocks at high pressures



Measurement of the velocities of elastic waves on
rock samples in the pressure range up to 1.5 GPa has
shown that the values of Vp and Vs depend both on
thermodynamic conditions and on the real composi-
tion. Since the Poisson's ratio is actually determined
by the ratio of the velocities of longitudinal and
transverse waves and the magnitude of this ratio can
both increase and decrease with increasing pressure,
therefore, the nature of the change in its dependence
on pressure is similar to the dependence Vp and Vs.
Under normal conditions in the studied rocks the
minimum value of σ = 0.15 - 0.18 was noted for an-
desites (Table 2).

Since the Poisson's ratio is actually determined by
the ratio of the velocities of the longitudinal and
transverse waves and the magnitude of this ratio can
both increase and decrease with increasing pressure,
therefore, the nature of the change in its dependence
on pressure is similar to the dependence of Vp andVs
under normal conditions the minimum value of a=
0.15 - 0.18 was noted for andesites (Table 2). The de-
pendence σ = f (p) shows that with increasing pres-
sure, the Poisson’s ratio increases in the pressure
interval (0.1 - 1.5 GPa) and at room temperature in
the studied rocks (andesites, basalts, granites, gab-
bro) as a rule increases by 3–4% (Fig. l, c).

An increase in the ratio of Vp and Vs from 1.70
(a = 0.24) to 1.75 - 1.85 (a = 0.28) to the base of the
crust, established by the results of seismic studies,

confirms the reality of the obtained value. The vol-
ume compression module for the studied rock groups
with increasing pressure greatly increases.

The maximum change in the bulk compression
modulus under normal conditions is obtained for
gabbroid rocks and varies from 40.28 to 49.66 GPa
and for basaltoid rocks from 15.77 to 30.55 GPa. The
dependence of the volume compression modulus (X)
on the pressure (0. 1 - 1.5 GPa) for the studied groups
of rocks increases by 20 – 25 % (Fig. 1, b).

The maximum value of the shear modulus p under
normal conditions is obtained for the studied gab-
broid rocks varies from 36.34 to 45.46 GPa, and the
minimum values of this parameter of andesites vary
from 8.19 to 16.19 GPa.

It was of interest to observe the effect of high
pressure on the second-order elastic moduli and Pois-
son's ratio in various magmatic rocks from individual
geological regions. Informativeness of elastic param-
eters of rocks is due to the fact that these parameters
quantitatively and qualitatively reflect the nature of
the interaction of micro and macrostructural compo-
nents.

Therefore, a feature of the data described is shown
in Table 3 and 4 for rocks of different composition
is that they are obtained as a result of recalculating
the values established by previous studies at high
pressures. The dynamic moduli of elasticity of the
second order and Poisson's ratio are calculated by the
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Fig. 1. Dependence of the values of the shear modulus (a); compression module (b) and Poisson's ratio
(c) of pressure for gabbro samples (8, 9, 10, 11), basalts (1, 2, 6,7), andesites (3, 4, 5). The classical ap-
proach.The second version of the theory of small initial deformations



following formulas. Nonclassical approach.
1. In the case of "natural" velocities.
a. The second version of the theory of small initial

deformations:
b. Theories of large initial and the first version of

the theory of small initial deformations.
Shear modulus:

μ = pV2 +P (4)

Volume compression module:

λ= pVp2-    pVs2– P (5)

Poisson's ratio

σ0= (λ/(λ+P))·σ (6)

The recalculation is carried out to take into ac-
count the influence of the pressure (P) and tempera-
ture (T) on the values of the elastic characteristics
expected in the interior. Moreover, the T, P-ratios
simulating the thermobaric conditions of the subsoil
correspond to the values assumed within the geolog-
ical regions under study. An analysis of the results
presented in the table shows that, as the pressure in-
creases to 1.5 GPa, the values of the parameters p. X
and o increase. 

μ= ρVs2 + P(1+(2· μ)/( 3·K0)) (7)

Volume Compression Module:

λ = ρVp2- ρVs2–P·(1+(2·λ )/( 3·K0)) (8)

Poisson's ratio:

σ0 =(λ/( λ+P))·σ (9)

Figures 2 and 3 show how the thermobaric con-
ditions affect the elastic moduli and Poisson's ratio.
High pressure, leads to a significant increase in elas-
tic parameters in the investigated rocks. A similar ef-
fect of high pressure on elastic parameters is shown
in [6]. 

The growth of p. X and o with increasing GPа

pressure for the investigated rocks, the largest in an-
desites is about 15 %. The minimum change in the
elastic parameters under the same thermodynamic
conditions is observed in gabbroid rocks and is ap-
proximately 10%, an intermediate value of about
14% is obtained in basaltoid rocks.
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Fig. 2. Dependence of the values of the shear modulus (a); the compression modulus (b); Poisson's
ratio (c) from the pressure for gabbro samples (8, 9,1). basalts (1, 2, 6, 7) and andesite (3, 4, 5). Non-
classical approach.The second version of the theory of small initial deformations



1. In the case of "natural" velocity. 
a. The second version of the theory of small initial

deformations.
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Species, sample 
number, place of 

selection 
Parameter 

Values of the elastic parameters for P (GPa) 

0.001 0.1 0.5 1.0 1.5 

1 Analcime basalt 
(Pamir) -8 

 
 
 

27.08 
19.68 
0.21 

31.95 
31.05 
0.25 

34.46 
34.76 
0.25 

35.41 
38.86 
0.26 

36.81 
39.02 
0.26 

2 Basalt 
 
 
 

25.26 
30.55 
0.27 

26.65 
36.71 
0.29 

27.81 
37.42 
0.29 

29.57 
40.30 
0.29 

31.44 
44.87 
0.29 

3 Andesite (about. 
Cyprus) - 19 

 
 
 

15.49 
6.40 
0.15 

18.43 
14.16 
0.22 

20.43 
17.16 
0.23 

22.51 
22.52 
0.25 

24.81 
28.31 
0.27 

4 «—«—« - 16 
 
 
 

8.20 
4.59 
0.18 

9.27 
4.21 
0.16 

11.15 
7.51 
0.20 

11.74 
10.76 
0.24 

12.54 
14.81 
0.27 

5 «—«—« - 17 
 
 
 

16.19 
11.30 
0.21 

17.74 
10.94 
0.19 

19.09 
13.51 
0.21 

20.44 
14.90 
0.21 

21.83 
16.40 
0.22 

6 Basalt - 23 
 
 
 

25.24 
15.77 
0.19 

26.19 
26.45 
0.25 

28.11 
28.68 
0.25 

30.73 
33.71 
0.26 

33.87 
39.32 
0.27 

7 Basalt - 36 
 
 
 

23.26 
16.98 
0.21 

25.08 
21.88 
0.23 

27.05 
25.42 
0.24 

29.23 
31.87 
0.26 

32.22 
39.13 
0.27 

8 Gabbro-norit - 39 
 
 
 

43.94 
45.89 
0.26 

47.93 
65.89 
0.29 

50.19 
70.71 
0.29 

52.68 
74.43 
0.29 

55.58 
79.43 
0.29 

9 «—«—« - 42 
 
 
 

45.47 
44.23 
0.25 

48.22 
72.49 
0.30 

51.75 
72.22 
0.29 

54.55 
75.00 
0.29 

57.77 
76.57 
0.29 

10 «—«—« - 43 
 
 
 

44.56 
40.28 
0.24 

47.30 
63.14 
0.29 

48.02 
69.63 
0.30 

50.70 
72.32 
0.29 

53.78 
81.32 
0.30 

11 Leucocratic 
Gabbro - 40 

 
 
 

36.35 
49.66 
0.29 

37.61 
61.74 
0.31 

39.16 
66.66 
0.31 

40.79 
71.65 
0.32 

44.25 
75.45 
0.32 

Table 3
Numerical values of combined second-order elastic moduli and Poisson's ratio for igneous rocks at

high pressures. Nonclassical approach



1. In the case of "natural" velocity.
a. The second version of the theory of small initial

deformations.
Thus, the results show that the quantitative values

of the moduli of elasticity of igneous rocks at differ-

ent voltages, calculated from the above formulas, dif-
fer significantly. Moreover, the nature of these dif-
ferences, both in the framework of the classical
approach and non-classical (with allowance for geo-
metric nonlinearity) is the same. 
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Species, sample 
number, place of 

selection 
Parameter 

Values of the elastic parameters for P (GPa) 

0.001 0.1 0.5 1.0 1.5 

1 Analstzm basalt 
(Pamir) - 8 

 
 
 

27.08 
19.68 
0.21 

32.01 
31.11 
0.25 

34.76 
35.07 
0.25 

36.02 
39.56 
0.26 

37.75 
40.10 
0.26 

2 Basalt 
 
 
 

25.26 
30.55 
0.27 

26.69 
36.76 
0.29 

28.00 
37.69 
0.29 

29.97 
40.88 
0.29 

32.07 
45.85 
0.29 

3 Andesite (about. 
Cyprus) - 19 

 
 
 

15.49 
6 40 
0.15 

18.51 
14.22 
0.22 

20.82 
17.51 
0.23 

23.37 
23.45 
0.25 

26.20 
30.09 
0.27 

4 «—«—« - 16 
 
 
 

8.20 
4.59 
0.18 

9.33 
4.23 
0.16 

11.50 
7.78 
0.20 

12.46 
11.54 
0.24 

13.64 
16.44 
0.27 

5 «—«—« - 17 
 
 
 

16.19 
11.30 
0.21 

17.80 
10.98 
0.19 

19.40 
13.74 
0.21 

21.09 
15.42 
0.21 

22.84 
17.29 
0.22 

6 Basalt - 23 
 
 
 

25.24 
15.77 
0.19 

26.24 
26.51 
0.25 

28.39 
28.98 
0.25 

31.35 
34.44 
0.26 

34.88 
40.60 
0.27 

7 Basalt - 36 
 
 
 

23.26 
16.98 
0.21 

25.13 
21.92 
0.23 

27.32 
25.69 
0.24 

29.81 
32.54 
0.26 

33.16 
40.38 
0.27 

8 Gabbro-norit - 39 
 
 
 

43.94 
45.89 
0.26 

47.97 
65.95 
0.29 

50.41 
71.02 
0.29 

53.14 
75.10 
0.29 

56.30 
80.50 
0.29 

9 «—«—« - 42 
 
 
 

45.47 
44.23 
0.25 

48.27 
72.56 
0.30 

51.98 
72.54 
0.29 

55.03 
75.68 
0.29 

58.53 
77.62 
0.29 

10 «—«—« - 43 
 
 
 

44.56 
40.28 
0.24 

47.37 
63.20 
0.29 

48.25 
69.96 
0.30 

51.17 
73.02 
0.29 

54.53 
82.51 
0.30 

11 Leucocratic 
Gabbro - 40 

 
 
 

36.35 
49.66 
0.29 

37.65 
61.80 
0.31 

39.34 
66.97 
0.31 

41.15 
72.3 
0.32 

44.83 
76.49 
0.32 

Table 4
Numerical values of combined second-order elastic moduli and Poisson's ratio for

igneous rocks at high pressures. Nonclassical approach



Apparently, this circumstance indicates that to
take into account the experimental results used, only
the geometric nonlinearity is taken into account, it is
also necessary to involve physical nonlinearity.

Conclusions:
1. The changes in the value of the Poisson's ratio

for various deep rocks explain possible variations in
the real composition of the Earth's lithosphere, and
elastic moduli by the state of matter.

2. The relationship between the elastic moduli and
the Poisson's ratio of the mineral composition and
structural features of the rocks in question is estab-
lished.

3. The largest values of the elastic parameters are
characteristic for the main rocks, due to the denser
packing of atoms in the lattices of rock-forming min-
erals of these samples in comparison with crustal
rocks.

4. It is shown that for one and the same medium,
the quantitative values of its linear physico-mechan-
ical properties of bries of different levels of tension
can differ from each other by tens of percent.
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Fig. 3. Dependence of the values of the shear modulus (a); the compression modulus (b) Poisson's
ratio (c) from the pressure for gabbro samples (8, 9, 10, 11), basalts (1,2, 6, 7) and andesite (3, 4, 5).
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İ.B.Səfərov, S.S.Əliyeva, U.S.İbrahimova, T.M.İmaməlili
YÜKSƏK TERMOBARİK ŞƏRAİTİN İZOTROP MAGMATİK SÜXURLARIN ELASTİKLİK
PARAMETRLƏRİ VƏ PUASSON ƏMSALINA TƏSİRİ

XÜLASƏ

Magmatik süxurların uzununa Vp, eninə Vs dalğa sürətlərini və sıxlığını ρ öyrənmək üçün yüksək
kvazihidrostatik təziqli modifikasiya edilmiş bərk fazalı qurğuda ultrasəs üsulundan istifadə edilmişdir.
Elastiklik parametrləri və Puasson əmsalı yüksək termobarik şəraitdə elastiki dalğaların sürəti və
süxurların sıxlığı arasında toplanan eksperimental material əsasında hesablanır. Hesablanmış məlumatların
təhlili göstərir ki, yerin litosferasının maddi tərkibinin dəyişiməsi müxtəlif dərinlikli süxurlar üçün elastik-
lik parametrlərinin giymətlərinin dəyişiməsi ilə izah edilir. Elastiki modul ilə Puasson əmsalı arasındakı
əlaqə baxılan mühitin struktur xüsusiyyətindən və mineral tərkibindən asılıdır və onlarin əsaslıgı artdıqca
bu əlaqə artır.

И.Б.Сафаров, С.С.Алиева, У.С.Ибрагимова, Т.М.Имамалили 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ УПРУГО-

СТИ И КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА ИЗОТРОПНЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД

АННОТАЦИЯ

Для изучения скоростей продольных Vp, поперечных Vs волн и плотности ρ магматических
пород в модифицированной твердофазной установке высокого квазигидростатического давления
использовался ультразвуковой метод. Параметры упругости и коэффициент Пуассона рассчиты-
ваются на основе экспериментального материала по скоростям упругих волн и плотности горных
пород в условиях высоких термобарических условий. Анализ расчетных данных показывает, что
изменения величины упругих параметров для различных глубинных пород объясняют возможные
изменения в вещественном составе литосферы Земли. Установлено, что связь между модулями
упругости и коэффициентом Пуассона зависит от минерального состава и структурных особенно-
стей рассматриваемых сред и увеличивается с увеличением основания магматических пород.



Problemin aktuallığı. Anomal geofiziki (radioak-
tiv, qravitasiya, maqnit, seysmik, termik və s.) sahə -
lərin zaman və məkan etibarilə kəskin dəyişmələrini
indi müasir cihazlarla öyrənmək mümkün olmuşdur
[1, 2]. Qədim insanlar da anomal təbii hadisələri hiss
etmiş, hətta belə hadisələrdən qorunmağa çalışmışlar.
İnsan canlı, şüurlu varlıq olaraq, digər canlılar kimi
təbii hadisələrin ziyanlı təsirlərindən özlərini
qorumuş, xeyirli təsirlərindən isə faydalanmışlar.
Onlar ilkin olaraq məskun laş dıqları Yer kürəsini,
Günəşi, Ayı və digər planetləri, ulduzları seyr etmiş
və onların hərəkətini, insanlara təsirini kortəbii, in-
stinkt olaraq anlamağa çalışmış, anladıqları hadisə -
lərdən bəhrələnməyə, təhlükələr dən isə qorunmağa
çalışmışlar. Belə hadisələrdən biri də maqnit sahəsi
olmuş və qədim insanlar bü qüvvəni təbiətin var olan
və ilahi yaradılmış varlığı kimi qiymətləndirmişlər.
Hazırda maqnit sahəsinin canlı aləmə təsiri müasir
elmi səviyyədə araşdırılır [3, 4] və bu problem
gələcəkdə də öz aktuallığını saxla yacaqdır.

İşin məqsədi təbii kosmogen və endogen proses -
lərlə əlaqəli yaranan anomal maqnit sahəsinin za -

man-məkan etibarilə anomal dəyişmələrinin keç miş -
dən indiyə kimi canlı aləmə və insanın özünə təsiri -
nin öyrənilməsi zərurətidir, endogen anomal maqnit
sahəsinin insanın sağlamlığına təsirini elmi araşdır -
maqdır.

Maqnit sahəsi materiyanın-kainatın elə varlıq
formasıdır ki, onun aşkara çıxması bu sahəyə
gətirilmiş və müəyyən qaydada istiqamətlənmiş elek-
trik cərəyanınına təsir edən mexaniki qüvvə ilə
xarakterizə olunur. Elektrik və cazibə sahələri kimi
maqnit sahəsinin də özunəməxsus xüsusiyyəti vardır
və o, sahəyə nisbətən müəyyən qaydada istiqamət -
lənmiş elektrik cərəyanına mexaniki qüvvə ilə təsir
edir. Bu xassəyə ancaq maqnit sahəsi malikdir, elek-
trik və cazibə sahələri bu xassəyə malik deyildir.
Maqnit sahəsinə gətirilmiş cərəyanlı naqil hərəkət
edirsə, bu hərəkətin əmələ gəlməsinə maqnit sahəsi
səbəb olur. Deməli maqnit sahəsi enerjiyə malikdir.
Enerji isə materiyasız mövcud deyil və o, həm də
kütləyə malik olmalıdır. Buradan aydın olur ki,
maqnit sahəsi də maddidir, ancaq maqnit sahəsinin
kütləsini təyin etmək hələ də mümkün olmamışdır.
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ENDOGEN ANOMAL MAQNİT SAHƏSİ DƏYİŞMƏLƏRİNİN İNSAN
SAĞLAMLIĞINA TƏSİRİ

H.Ö. Vəliyev
AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

Açar sözlər: endogen proseslər, anomal maqnit sahəsi, maqnit intensivliyi, biomaqnit sahəsi, antik
təsvirlər, ilahi işıq, ilahi qüvvə, instinkt duyğu, təbii yaddaş,, insanın aurası, “Nimb” baş geyimi, maqnit
qüvvəsi, həyacan 

Şəkil 1. Yer kürəsində maqnit sahəsinin qüvvə xətləri və maqnit qütbləri



Maqnit sahəsini xarakterizə edən kəmiyyət
maqnit sahəsinin intensivliyidir. Maqnit sahəsinin
mənbələri yoxdur, yəni təbiətdə elektrik yüklərinə
oxşar maqnit yükləri mövcud deyildir. Cərəyanlı
naqilə maqnit sahəsində təsir edən qüvvə Amper
qüvvəsi adlanır. Maqnit induksiyası naqilə per-
pendikulyar olduqda təsir qüvvəsi öz maksimum
(Fmax) qiymətinə çatır.

Maqnit sahəsini şimal maqnit qütbündən çıxan və
cənub maqnit qütbündə qapanan qüvvə xətləri ilə
göstərirlər (şəkil 1). Üzərində dəmir qırıntıları olan
kağız vərəqəni maqnitin üstündə yerləşdirməklə
maqnit sahəsini “görmək olar”: qırıntılar maqnit
sahəsinin qüvvə xətləri boyunca düzülür.

Yer kürəsinin hər hansı nöqtəsində maqnit
sahəsinin gərginliyinin tam vektorunu (T) maqnito -
metrlə ölçmək və təyin etmək olur (şəkil 2). Maqnit
sahəsinin digər təşkiledicilərinin (H və Z) də
parametrlərini təyin etmək olur. Maqnit induksiya
vahidi Tesladır.

H=T·cosJ; Z=T·sinJ; Z=H·tgJ; T2= H+Z2.

Yerin maqnit sahəsi sabit deyil, zaman keçdikcə
dəyişəndir və belə dəyişmə maqnit variasiyası
adlanır. Beş növ maqnit variasiyası vardır: 1) əsrlik,
2) illik, 3) sutkalıq, 4) maqnit həyacanlanması (maq -
nit tufanı), 5) lokal endogen maqnit həyacanlanması
(ani geodinamik proseslər).

Tədqiqatçılar Yerin maqnit sahəsinin necə yaran -
masını müxtəlif fiziki proseslərlə izah etməyə

çalışırlar. Bu fərziyyələrdən daha inandırıcı olanı
yerin daxili nüvəsinin üstündə (şəkil 3) yaranan
burulğan vari elektrik cərayanının təsirindən maqnit
sahəsinin əmələ gəlməsi mülahizəsidir. Yerin hazırda
qəbul olunan seysmik modelində 2900 km
dərinlikdən başlayaraq yerin nüvəsi formalaşır. Yerin
nüvəsi iki hissəyə bölünür: üst və mərkəzi nüvə. Üst
nüvə mayeyə bənzərdir, mütəhərrikdir. Mərkəzi nüvə
bərk tərkiblidir və 5100 - 6371 km dərinlikdə ol-
maqla əsasən dəmir, nikel, az miqdarda başqa
elemetlərdən ibarətdir və bərkdir.

Maqnit sahəsinin yaranmasının, əvvəldə qeyd et-
diyimiz kimi, yerin nüvəsi ətrafında yaranan
burulğanlı elektrik cərəyanı ilə əlaqəli olduğu guman
olunur. Üst “mütəhərrik maye” formalı elektrik
keçirici mühitdə yerin fırlanması nəticəsində
“dinamomaşın” prinsipinə uyğun yaranan induksiya
cərəyanı maqnit sahəsini yaradır [8]. Bu fərz olunan
bir modeldir və gələcəkdə yeni məlumatlar alınanda
dəyişdirilə bilər. Maqnit sahəsinin yaranması indiyə
kimi enerji daşıyıcısı kimi yüksək temperaturlu
plazma ilə dəmir tərkibli nüvənin qarşılıqlı
hərəkətindən formalaşması modeli əsasında izah ol-
unurdu [9]. Son illərdə bu modelin real olduğu özünü
doğrultmur, Yerin və digər planetlərin nüvəsində
temperaturun aşağı olması güman olunur [6, 7]. 

Yer kürəsində insanlara, canlı aləmə, ekosistemə
iki xarakterik maqnit sahəsi təsir edir: 1) kosmogen
maqnit sahəsi, əsasən Günəşdə baş verən partlayış -
lar dan yaranan anomal maqnit sahəsi; 2) endogen
maqnit sahəsi, əsasən yerin daxilində geodinamik
gərginliyin təsirindən yaranan anomal maqnit sahəsi.

Maqnit sahəsinin yaranmasının elmi əsasları,
fiziki mahiyyəti hələlik elmə tam aydın deyil, sirli
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Şəkil 2. Maqnit sahəsinin təşkiledi -
ci elementləri

Şəkil 3. Yer kürəsinin maqnit sahəsinin nüvə
ətrafında yaranma modeli



olaraq qalır. Müasir elmə görə Yerdən başqa
Günəşin, Yupiterin və Saturnun maqnit sahələri var.
Yer ətrafında 70 - 80 km hündürlükdə maqnit sahəsi
- maqnitosfera mövcuddur və o, Yeri kosmik radi-
asiyadan, yüklü-enerjili hissəciklərdən qoruyur [8].
Günəşin, Yerin güclü maqnit sahəsinin olması, başqa
planetlərin - Marsın, Ayın maqnit sahəsinin yoxluğu
və ya zəif olması da hələlik sirr olaraq qalır. Ayın
maqnit sahəsinin olmaması ilk dəfə Amerika kosmo -
navtları Ayın səthinə enəndə müəyyən edilmişdir.
Kosmik-peyk tədqiqatlarının inkişafı Yerin maqnit
sahəsini ölçməyə imkan vermişdir (şəkil 4). Əvvəldə

qeyd olunduğu kimi, Yerin maqnit sahəsi zaman
keçdikcə dəyişir, ona görə də ölçmə işləri müəyyən
vaxtdan sonra təkrar aparılır [9]. Yerin maqnit sahəsi
hər ölkənin ərazisində uyğun anomal maqnit sahəsini
(AMS) öyrənmək və müvafiq xəritələr qurmaqla
öyrənilir. Əvvəllər təyyarə və vertalyotlarla aparılan
planalma məlumatları əsasında qurulurdu. Keçmiş
SSRİ (Azərbaycan ərazisi də daxil olmaqla) üzrə
belə (ΔТ) xəritə 1977-ci ilbə 1:2500000 miqyasında
qurulmuşdur. Rusiya ərazisi üzrə 2016-cı ildə
1:2000000 miqyasda qurulmuş rəqəmsal AMS
xəritəsi sonuncu 5-ci versiyadır. 

Hər bir canlının və insanların da özünəməxsus
maqnit sahəsi var (şəkil 5). Son zamanlar kosmogen
anomal maqnit sahəsinin insanların sağlamlıq duru-
muna, canlı aləmə, bitkilərə təsiri haqqında çoxlu
məlumat verilir [4, 5]. Qədim insanların maqnit
sahəsini necə anladıqları indiyə kimi geniş araşdırıl -
mamışdır. İnsanların maqnit sahəsi fərqlidir və hər
kəsin özünəməxsus sahəsi var. Yeni doğulmuş uşağın
maqnit sahəsi olmur, 40 gün ərzində formalaşır və
həyatı duymağa başlayır. 

Fikrimizcə qədim insanlar kosmogen mənşəli
maqnit sahəsini hiss etmişlər və onun ziyanlı təsirlə -
rindən qorunmağa çalışmışlar. 

Antik şəkillərdə insanların Günəşlə əlaqəli ener-
jinin Yerə, canlı aləmə və insanlara təsirini əks etdi -
rən mənzərə [11] indi müasir texnologiya ilə alınmış
təsvirlərə tam uyğun gəlir (şəkil 6).
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Şəkil 4. Yerin peykdən çəkilmiş maqnit sahısi
xəritəsi

Şəkil 5. İnsanın maqnit sahəsi



Antik insanlar kosmik fəzada Günəşlə digər
planetlərin əlaqəli olduğunu və baş verən anomal
dəyişmələrin insanlara təsirini dərk edirdilər. Onlar
Günəşin əsas rolunu və onunla əlaqəli həyacanlan -
manın Yerin maqnit sahəsinə güclü təsir etdiyini
bilirmişlər. Bunu sadəcə maqnit sahəsi kimi deyil,
təbiət hadisəsi kimi düşünürdülər. Bəzi qaya və
mağaralarda aşkar olunmuş şəkillərdə Günəş
təsvirini və orada baş verən hadisənin yerə, canlı
aləmə və insanlara təsirini əks etdirməyə çalışmışlar
(şəkil 7). Bu şəkillərdə Günəşin mərkəzdə əsas
olduğu, onun əhatəsində başqa planetlərin və Yer,
eləcə də insanlar, heyvanlar və s. aydın əks olunub
[10, 11]. Antik şəkillərdə insanların başında dairəvi,
işıqlı təsvir əks etdirilir (şəkil 8).

Müasir elmdə insanlarda da bioloji varlıq kimi
maqnit sahəsinin olduğu göstərilir. Hər bir canlıda,
hətta bəzi bitkilərdə az da olsa elektrik cərəyanı –
biotok olur. Biotok – öz əhatəsində 10-14-10-11 Тl

maqnit (biomaqnit) sahəsi yaradır. 1970-ci illərdən
etibarən “biomaqnetizm” adlanan bu elmi istiqamət
inkişaf edir, canlı orqanizmlərin, insanın maqnit
sahəsini tədqiq edir. Biomaqnetizm sahəsində canlı
orqanizmlərin və insanların maqnit sahəsini ölçə
bilən yeni nəsl maqnitometrlər (сквид-магнито-
метр) hazırlanmışdır. İnsanın bədəni maqnit sahəsini
qəbul edir və əks təsir edir, yəni ətraf mühitə
uyğunlaşır. Dünyada elə adamlar var ki, onların
bədəni hətta 5 - 8 kq çəkidə əşyaları, ütünü, qazanı,
qaşığı və s. qaldıra bilir (Kiyevli Lidiya Yankovs -
kaya). Bu gücün dəqiq mənbəyi və elmi səbəbi hələ
məlum deyil. Bir insanın maqnit sahəsi bəzən
başqalarının maqnit sahəsiniə güclü təsir edir. İnsan-
lar belə hallarda şikayətlənirlər: aurası mənə xoş
gəlmədi, darıxdırıcı adamdır, zəhmi məni boğdu və
s. ifadələrlə əks tərəfi xarakterizə edirlər. Yeni
doğulan uşağın yanına kənar adamın gəlişi onu nara-
hat edir, xəstələndirir, hətta uşaq ölə də bilər. Uşaq

43

JOURNAL / 2 (2019) GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

Şəkil 6. Günəşdə yaranan maqnit tufanının Yerə təsiri (bu təsvir Misirdə Dendera məbədində saxlanır)
a və b - maqnit sahəsi haqqında qədim insanların təsəvvürləri; c və d - müasir texnoloji cihazlarla maqnit
tufanı zamanı maqnit sahəsinin müşahidə olunan mənzərələri

a b

c d



anasının, atasının və ailə üzvlərinin əhatəsinda rahat
olur, kənar aura, maqnit sahəsi güclü olan adamın
onun yanına gəlməsindən həyacanlanır və özünü pis
hiss edir. Qədim insanlar bunu bildiklərindən, hətta
dini təriqətlərdən əvvəl uşağın yanına kənar adamın
40 gün müddətində gəlməsinə qadağa qoyurlarmış.
İndi də bu adət yaşamaqdadır, hətta başqa dinlərin -
xristianların, buddistlərin və s. adətlərində bu qadağa
qalmaqdadır. Uşaq böyüdükcə energetik sabitliyini
bərpa edir, biomaqnit sahəsini stabilləşdirir. İnsanın
başının maqnit sahəsinin daha çox olduğu müəyyən
edilmişdir, çünki insanın əsas funksional orqanı
beyindir (şəkil 9). Canlılar, quşlar, balıqlar, arılar və
s. necə maqnit sahəsini instinkt olaraq bilirsə, insan
da bu hissə malikdir. 

Maqnit tufanının əvvəlcədən olacağını quşlar,

balıqlar və başqa canlılar hiss etdiyi kimi,
metohəssas adamlar da hiss edirlər. Dünyanın bir-
birindən uzaq yerlərində aşkar edilmiş şəkillərdəki
epizodlarda tam uyğun hadisələr əks etdirilir. Əsas
ilahi işıq başda, sonra isə bədəndə təsvir olunur (şəkil
10). 

İnsanların başında dairəvi işıqlı halqada nəyə işarə
edildiyi həmişə alimləri düşündürmüşdür. Belə
dairəvi işıq antik insanların çəkdikləri şəkillərdə yer
almış, sonralar dini, ilahi əlamətlərlə əlaqələndirilmiş
və “Nimb” adlandırılmışdır. “Nimb” (qalo) latınca
duman, bulud mənasını verir. Burada başın buludu,
başın dumanı mənasında işlənir. “Nimb” sanki
insanları bu bəladan qoruyan vasitə kimi düşünülmüş
və bəlkə də anomal “maqnit” sahəsindən, yad ilahi
qüvvədən qorunmaq məqsədilə hazırlanmışdır.
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Şəkil 7. Antiq insanların təsəvvüründə Günəş, planetlər və orda yaranan İlahi qüvvənin Yerə, canlı
aləmə və insanlara təsirinin təsvirləri: a) Kubada Gənclik adasında (8 planetin təsviri), b) ABŞ-da
Yeni Meksika ştatında Çako vadisində, c) ABŞ-ın Nevada ştatında, d) ABŞ-ın Arizona ştatında

a b

c d



Fikrimizcə nimbin metal dairədə yığılması başıın
təbii qüvvədən, güclü maqnit sahəsindən
qorunmasına uyğun olaraq istifadə olunmuşdur.
İnsanın maqnit sahəsi onun psixoloji durumu,
bioelektrik aktivliyi, qan təzyiqi, can temperaturu,
həyat tərzi ilə əlaqəli dəyişir. Ətraf mühitin maqnit
sahəsi insanın maqnit sahəsinə təsir etdiyindən onun

sadalanan əlamətləri normal fəaliyyətini dəyişir və
insanın canında nasazlıqlar yaranır. İnsanın maqnit
sahəsinin kəskin dəyişməsi onun fiziki aktivliyini
azaldır, emosional və psixoloji durumunu zəiflədir.
İnsan özünü yorğun, əzgin hiss edir.

Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun (ABŞ)
alimləri və onların Kioto Universitetindəki həmkar -
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Şəkil 8. Şəkillərdə Günəşdən gələn sahənin əsasən insanın başına və bədəninə təsirinin təsvirləri:
a) ABŞ-ın Yuta ştatında, b) ABŞ-da, c) Rusiyada Altay vilayətində, Qalbək-Daşda, d) Argentinada
Puerta-del-Kanonda

Şəkil 9. İnsanın biomaqnit sahəsi onun beyini ilə əlaqəlidir, insanın əsas funksional orqanı beyindir

a b

c d



ları müştərək tədqiqatlar aparıblar və nəticədə məlum
olub ki, insanın eyni zamanda maqnitoresepsiya,
yəni Yerin maqnit sahəsini hissetmə qabiliyyəti var.
Bu hiss bakteriyalarda, milçəklərdə, bal arılarında,
quşlarda, molyusklarda, balıqlarda, tısbağalarda,
yarasalarda və bəzi digər heyvanlarda da var. Yapon
alimləri və həkim Kioçi Hakaqavi zəif anomal
maqnit sahəsi dəyişmələrinin insanların sağlamlıq
durumuna ciddi təsir etdiyini müəyyənləşdirmişlər.
İnsanlar belə zəif anomal dəyişmə olan yerlərdə
özlərini pis hiss edir, yatanda yuxuları qaçır, tez-tez
oyanırlar, halsız olurlar, iştahları zəifləyir, başları
ağrıyır, oynaqları sızıldayır, hirsli olurlar, əsəbləri
pozulur və ümumilikdə canlarında əzginlik yaranır.
Həkim Kioçi Hakaqavinin bu mülahizəsi “maqnit
sahəsinin sindromu” adlandırılmışdır. Bu effektdən
qorunmaq üçün kosmik gəmidə və sualtı qurğularda
ekranlı maqnit sahəsi yaradılır. 

Məlum olduğu kimi, endogen-geodinamik proses -
lərlə, zəlzələlərlə və s. təbii dağıdıcı hadisələrlə
əlaqə li anomal maqnit sahələrinin məkan və zaman
etibarilə dəyişmələri müşahidə olunur. Belə dəyişmə -
lərin insan sağlamlığına təsiri indiyə kimi elmi-
metodik yanaşma ilə öyrənilməmişdir. Maqnit
sahə si nin anomal dəyişmələri zamanı xəstələrdə və
sağlam insanlarda hansı narahatlıqların müsahidə
olunduğu statıstik, elmi təcrübə əsasında araşdırılma -
mışdır. İlk dəfə olaraq anomal maqnit sahəsi dəyiş -
mələrinin insan sağlamlığına təsirinin öyrənilməsi
metodikası təklif olunur. Bu metodun tətbiqi zamanı
geodinamik-tektonik cəhətdən sakit ərazidə dayaq
məntəqəsi seçilir və maqnit sahəsinin variasiyası hər

15 dəqiqədən bir ölçü götürülməklə gündəlik
izlənilir. Tədqiqat sahəsi ilə dayaq məntəqəsi
arasında məsafə 40 - 50 km radiusunda olmalıdır.
Hazırda Azərbaycanda 6 məntəqədə (Zaqatala, Şəki,
İsmayıllı, Şamaxı, Lənkaran və Nardaran) daimi
fəaliyyət göstərən məntəqələrdə maqnit sahəsinin
variasiyası izlənilir. İstənilən yaşayış məntəqəsində,
xəstəxana və müalicə-kurort sahəsində, turizm
obyektlərində, istehsalat sahələrində, tədris müəs -
sisələri və universitetlərin yerləşdiyi yerlərdə və s.
endogen anomal maqnit sahəsinin dəyişmələri digər
maqnitometrlə, lakin eyni diapazonda izlənilir. Bu
iki məntəqə arasında maqnit sahəsinin nisbi dəyiş -
məsi aşağıdakı düsturla hesablanır:

DT = Tday. – Ttəd. sah.

Sonra obyektin özündə endogen maqnit sahəsinin
dəyişməsi hesablanır:

sDTij = Tday. – Ttəd. sah.- DTfon.

Бурада DTfon eyni məntəqədə təyin olunmuş
maqnit sahəsinin orta fon dəyişmə göstəricisidir.

Lənkəran maqnit-variasiya məntəqəsi yaxınlı -
ğında 2018-ci ilin avqust ayında 25 gün ərzində
endögen xarakterli Mi = 5,1 Lerik zəlzələsinin
təsirindən seysmomaqnit effektin 45 - 50 nT
dəyişdiyi müşahidə olunmuşdur (şəkil 11) [12]. 

Endogen anomal maqnit sahəsinin dəyişmələri
haqqında məlumatların tibbi tədqiqat mərkəzlərinə -
xəstəxanalara ötürülməsi və sağlamlıq durumu zəif
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Şəkil 10. Antiq şəkillərdə insanın başında və bədənində ilahi işıq təsvirləri (Avstraliyada Kimberli
vadisində aşkar edilib)



olan insanların səhhətinin dəyişməsinin öyrənilməsi
tövsiyə olunur.

Günəşdə yaranan maqnit tufanlarının yerdə insan-
lara təsirinin qabaqcadan insanlara xəbər verildiyi
kimi endogen anomal maqnit sahəsinin olacağını da
qabaqcadan xəbər vermək mümkündür.

NƏTİCƏ 
1. Maqnit sahəsinin sirli xüsusiyyətlərinin öyrə -

nilməsi istiqamətində elmi tədqiqatları genişləndir -
mək lazımdır. İnsanın biomaqnit sahəsinin anomal
dəyişməsi onun əmək fəaliyyətinə mənfi təsir edir.

2. Filiz və neft yataqlarının axtarışı və kəşfiy -
yatında, həmçinin biomaqnit sahəsinin öyrənilmə -
sində istifadə olunan yeni nəsl cihaz və avadan -
lıq ların alınıb Azərbaycanda tətbiqini genişləndirmək
daha məqsədəuyğun sayılmalıdır.
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Şəkil 11. Lənkəran maqnit-variasiya məntəqəsi yaxınlığında 2018-ci ilin avqust ayında endögen xarak-
terli mi = 5,1 Lerik zəlzələsinin seysmomaqnit effekti 
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H.O.Veliyev
INFLUENCE OF ENDOGENEOUS MAGNETIC FIELD ON HUMAN HEALTH 

ABSTRACT

The sensibility of ancient people to anomalous magnetic field of the Earth displayed in ancient frescoes
is considered in the paper. In the ancient times the terms of “holy light” and “holy power” are probably
related to the influence of magnetic field and magnetic force on human health. Nowadays the impact of
magnetic field on human health has been evidenced on the basis of latest data. 

The ancient people instinctively understood the impact of this effect. It can be supposed that slams in
the “aureola” form drawn on the frescoes were the means of defense from magnetic field impact. Frescoes
also reflect magnetic field effect on sensible human organs and forms of taking an advantage from mag-
netic field lines while daily living activity. Similar to the sensibility of animals, birds, fishes, etc. to mag-
netic field lines, the own magnetic field of a human defends him from external harmful impact of magnetic
field. These assumptions are based on antique graphics and modern scientific data. Until now the magnetic
field of Earth keeps the secrets unknown to the science.

Г.О. Велиев
ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

Показана восприимчивость античных людей к аномальному магнитному полю Земли, отражен-
ная в древних фресках. У древних людей понятия «святой свет», «святая сила» вероятно связыва-
ется с эффектом влияния магнитного поля и магнитной силы на организм человека. На основании
современных данных действительно доказано влияние магнитного поля на организм человека. Ан-
тичные же люди влияние этого эффекта воспринимали на уровне инстинкта. Можно предположить,
что отображенные на фресках шлемы в виде «НИМБ» на головах людей являлись средством за-
щиты от влияния магнитного поля. На фресках проявляется эффект влияния магнитного поля на
чувствительные органы человека и использование магнитного поля при жизнедеятельности. Ана-
логично чувствительности животных, птиц, рыб и др. к магнитным силовым линиям, собственное
магнитное поле человека защищает его от постороннего вредного влияния магнитного поля. Вы-
сказанные предположения основываются на античных графиках и современных научных данных.
Магнитное поле Земли до настоящего времени хранит неизвестные науке тайны.



22 may 2019-cu il tarixində SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsi və Azərbaycan Milli Geofizika
Komitəsi İB-nin təşkilatçılığı ilə gənc geofizik-geoloq mütəxəssis və tələbələrlə seminar-görüş keçirilmişdir.
Artıq bir ənənə halını almış bu seminar GGİ-nin akt zalında bu sahənin aparıcı müəllim və mütəxəssislərinin,
həmçinin BDU və ADNSU tələbələrinin iştirakı ilə baş tutmuşdur. Seminarın əsas məqsədi geoloq və ge-
ofizik ixtisaslarına yiyələnmək istəyən tələbələrdə təhsilə olan marağı artırmaq, gənc mütəxəssisləri elmi-
texniki araşdır malara, öz peşəkarlıqlarını artırmağa sövq etmək idi. 

Seminarı Geofizika və Geologiya İdarəsinin rəisi Elçin Şirinov açıq elan edərək, GGİ-nin hazırkı
nailiyyətlərindən, İdarənin fəaliyyəti çərçivəsində bütün istiqamətlərdə işlərin daha geniş miqyasda
aparılmasından, o cümlədən seysmik kəş fiyyat işlərinin genişləndirilməsindən, mə dən geofizikası sahəsində
LWD/MWD (qaz ma vaxtı karotaj) işlərindən danışdı, məhz bu baxımdan İdarənin yeni nəsil mütəxəssislərə
ehtiyacı olduğunu vurğula dı. 

Sonra Elçin Şirinov sözü akademik
Pərviz Məmmədova verdi. Pərviz Məm -
mədov öz çıxışında BDU və ADNSU tələ -
bələrinin müstəsna rolunu qeyd etdi və
tələbələrə yüksək savad və peşəkarlığa can
atmaqla yanaşı, elmdə qəbul edilmiş ste -
reotiplərdən uzaq olmağı, yeni konsep -
siyaları nəzərdən keçirməyi tövsiyə etdi.
Müəllimlərə daima öyrətmək, gənc mütə -
xəssilərə və tələbələrə isə öyrənmək həvəsi
ilə çalışmağı arzu etdi.

Növbəti söz AMEA-nın Geologiya və
Geofizika Institutunun şöbə müdiri
akademik Əkbər Feyzul layevə verildi.
Əkbər Feyzullayev neft-qaz geologi ya sının
elmi əsasları, Azərbaycanda neft geoloqiya -
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sının inkişaf mərhələləri və müasir vəziyyəti
haqqın da seminar iştirakçılarına qısaca
məlumat verdi, neftin üzvi və qeyri-üzvi
maddələrdən əmələ gəlməsi nəzəriyyələri
haqqında ən son tədqiqat lardan danışdı, gənc
nəslin nümayəndələrinə müvafiq tövsi yələrini
verdi.

Seminar tanınmış mütəxəssislərin çıxışları
ilə davam etdirildi. AMGK İB-nin sədri, ge-
ologiya-mineralogiya elmləri namizədi Şahvə -
ləd Köçərli neft geologiyasının bir çox həll
olunmamış məsələlərinin mövcudluğu barədə
öz fikirləri ilə bölüşdü, bu məsələlərin həll
olunması üçün gənclərin yüksək bilik səviy -
yəsinə nail olmaları məsləhətini verdi.
ADNSU-nun Geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin
dekanı Naməd Paşayev gənc mütəxəssislərə və
tələbələrə dərin biliklərə nail olmaqla yanaşı,
müvafiq təcrübəyə yiyələnmək zəruriliyini də
qeyd etdi, tələbələrin müvafiq təcrübəyə

yiyələnmələri üçün SOCAR GGİ tərəfindən hər şərait yaradılmasına görə İdarə rəisi Elçin Şirinova öz
minnətdarlığını bildirdi. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, seysmologiya və Yer təkinin fizikası
kafedrasının müdir müavini Əvəz Məmmədov neft geologiyası sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə
əlaqədar BDU-da görülən işlərdən, bu cür tədbirlərin mütəma di olaraq keçirilməsi zərurətindən danışdı. 

ADNSU-nun Geofizika kafedrasının professoru Tofiq Əhmədov geofizik və geoloq mütəxəssislərə neft
sənayesinin bütün inkişafı dövrlərində ehtiyac olduğundan danışdı, tələbələrə bu peşələrə dərindən
yiyələnməyi tövsiyə etdi. AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşı, elmlər doktoru Namaz Yusubov
çıxışında palçıq vulkanizminin az öyrənilmiş mə qam larına toxunaraq, gələcəkdə bu cür az öyrənilmiş
məsələlərə diqqət yetirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. SOCAR “Neftqazelmitəd qiqat  layihə” institutunun
laboratoriya müdiri Hafiz Şəkərov son illər SOCAR-ın tələbələr üçün təşkil etdiyi təqaüd proq ramı haqqında
ətraflı məlumat verdi.

AMEA-nın Neft və Qaz institutunun elmi işlər üzrə müavini Vaqif Qurbanov öz növbəsində gənc
mütəxəssis və tələbələrə tövsiyələrini verərək, təh sil, elm və istehsalatın birliyi zərurətini vurğuladı. 
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Seminar gənc mütəxəssislərin çıxışları ilə öz işini davam etdirdi. İlk olaraq, GGİ “Kəşfiyyat geofizika”
İB-də çalışan Tural Əhmədov “Seys mofasial analizin nəticəsi” mövzusu üzrə məruzəsini təqdim etdi. BDU-
nun magistr pilləsinin tələbəsi Elnur Qasımov “Bibiheybət sürüşmə proseslərinin dinamikasının elektrik
kəşfiyyatı üsulu ilə tədqiqi və 3D modeli” adlı çıxışını təqdim etdi. Hər iki çıxış təcrübəli peşəkarlar
tərəfindən müsbət qarşılandı və yüksək rəylə qiymətləndirildi. 

Seminarın sonunda ADNSU və BDU tələbələri arasında viktorina-yarış keçirildi. Viktorina cavab-ları
qiymətləndirilərək qaliblər müəyyən edildi: Sübhanə Abdurahmanova, Rəhim Nurullazadə, Dilavər Sanılı
(ADNSU), Elnur Qasımov, İxtiyar Həsənli, Aytac Məmmədova (BDU). GGİ-nin rəisi Elçin Şirinov viktorina
qaliblərinə Fəxri Fərman və hədiyyələr təqdim etdi. Seminarın işi viktorina qaliblərinin mükafatlandırılması
ilə yekunlaşdı.

Heyran R. Muradova,
Geofizika və Geologiya İdarəsi
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VAQİF QƏDİR OĞLU QƏDİROV – 65

Azırbaycan Milli Geofizika Komitəsinin, Avropa-Asiya Geofizika
Cəmiyyətinin, Amerika Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin Azərbaycan
bölməsinin üzvü, Yer elmləri doktoru, dosent Vaqif Qədir oğlu Qədirovun
65 yaşı tamam olmuşdur. 

V.Q. Qədirov1954-cü il may ayının 28-də Azərbaycan Respublikası
Sabirabad rayonunun Qəzli kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz
açmışdır. 

O, 1978-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti) geoloji-kəşfiyyat fakültəsini
“Faydalı qazıntı yataqları axtarışının və kəşfiyyatının geofiziki metodları”
ixtisası üzrə bitirərək dağ mühəndisi-geofizik ixtisasına yiyələnmişdir.

V.Q. Qədirov1975-ci ildən Ümumittifaq geofiziki kəşfiyyat üsulları
Elmi Tədqiqat institutunun Azərbaycan filialında (Geofizika ETİ) texnik,
mühəndis, elmi işçi, laborotoriya müdiri, elmi katib, elmi işlər üzrə di-

rektor müavini vəzifələrində çalışmışdır.
2012-ci ildən təqaüdə çıxana qədər “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutunda laborotoriya müdiri işləmişdir.
O, 1991-ci ildə “Kompleks geofiziki məlumatlara əsasən Orta Kür çökəkliyində Mezozoy vulkanik süxurların

və onların neftli-qazlılığının proqnozlaşdırılması” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə etmiş, geologiya-
mineralogiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

Azərbaycanın tanınmış geofizik alimlərindən olan Vaqif müəllim neft və qaz yataqlarının axtarışında
qravimetrik və maqnitometrik kəşfiyyat üsullarının tətbiqinin fiziki-geoloji əsaslandırılması problemlərinin həlli
ilə məşğul olmuş, lokal neftli-qazlı strukturların qravi-maqnit üsullarla aşkar edilməsi metodikasını işləyib
hazırlamış və tətbiq etmişdir. Alim neft-qaz yataqlarının, o cümlədən, dərində yatan və az qalınlıqlı yataqların
qravi-maqnit sahəsində əks olunmasını əsaslandırmış, yataq üzərində fiziki parametrləri ilə fərqlənən subvertikal
zonanın varlığını göstərmiş, nəzəri və model tədqiqatları əsasında bu zonanın parametrlərini kəmiyyətcə
qiymətləndirmişdir. V.Q. Qədirov bu işlərlə yanaşı, Yer qabığı ilə əlaqədar bir sıra geodinamik proseslərin
başvermə qanunauyğunluqlarının və neftveriminə təbii təsirlərin öyrənilməsi məsələləri üzrə də tədqiqatlar aparır.
V.Q. Qədirov 2014-cü ildə doktorluq dissetasiyası işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və Yer elmləri üzrə elmlər
doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

V.Q. Qədirov 150-dən artıq elmi işin, o cümlədən müxtəlif ölkələrdə (Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna,
ABŞ, İtaliya, Polşa) çap edilmiş 100-dən artıq elmi əsərin, 1 ixtira və 1 patentin, 4 monoqrafiyanın, 40-a yaxın
elmi hesabatın, axtarış-kəşfiyyat işlərini istiqamətləndirmək üçün istehsalata verilmiş 10 tövsiyənin müəllifi və
həmmüəllifidir.

Vaqif müəllim BDU-də “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur,
bilik və bacarığını gənclərə həvəslə öyrədir.

V.Q. Qədirov göstərilən bu elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində də uğurla fəaliyyət
göstərir. Onun 2014-cü ildə “Yarpaqlar” adlı kitabı dərc olunmuşdur; bu kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı
müxtəlif səpkili hekayələri, şerləri, aforizimləri və musiqi notları da yer almışdır. Onun tərtib etdiyi və 1989-cu
ildə “Elm və həyat” jurnalında dərc etdirdiyi “Daimi təqvim” 4000 illik dövrü əhatə edən və analoqu olmayan
bir nailiyyətdir. 

Şərəfli həyat yolu keçmiş V.Q. Qədirov istedadlı mütəxəssis, təcrübəli neftçi-geofizik olmaqla yanaşı qayğıkeş
ailə başçısı, səmimi dost, xeyirxah insandır. Buna görə də çalışdığı kollektivlərdə həmişə özünə dərin hörmət və
ehtiram qazanmışdır.

V.Q.Qədirov bu gün də öz elmi tədqiqatlarını və ədəbi yaradıcılığını davam etdirməkdədir.
Həmkarları, dostları və onu tanıyanlar arasında böyük nüfüza malik Vaqif müəllimə möhkəm can sağlığı,

uzun və şərəfli ömür, Azərbaycanda geofizikanın inkişafı naminə apardığı tədqiqatlarda uğurlar arzulayırıq!

SOCAR Geofizika və Geologiya İdarəsi
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB

“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalınının redaksiya heyəti
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