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Giriş
Çoxsaylı tədqiqatlar yer qabığının qaz rejimi ilə

geotektonik şəraiti ara sında əlaqənin (Voronov və b.,
1974; Qav rilov və b., 1980) olduğunu göstərmişdir
ki, bu da yer qabığının səthə yaxın hissələrində əks
olunur (Mehdiyev və b., 1974). Qaz rejimi ayrı-ayrı
geotektonik elementlər dairə sində belə fərqli
xüsusiyyətlərə malikdir. Cavan qırışıq sahələrinin
qaz rejimi fəzada xüsusilə sıx və dəyiş kəndir.

Yuxarıda göstərilənlər əsasən müa sir geodinamik
proseslərin təzahürü nün intensivliyi ilə idarə olunan
təbii qazların subvertikal miqrasiyası üçün şəraitin
zamanda və məkanda dəyiş kənliyi ilə izah olunur
(Bulanje, Pev nev, 1978; Kaşin, 1985).

Bu məqalə atmosferin aşağı qat larında metanın
paylanma xüsusiyyət lərinə müxtəlif geoloji
obyektlər və proseslərinin təsirin tədqiqinə həsr
edilmişdir.

1. Atmosferdə distansion üsullarla
metan ölçmələri haq qında

Son illərin elmi, metodiki və analitik
nailiyyətləri yüksək dəqiqliklə və
müxtəlif səviyyələrdə (yer-məkan)
atmosferdəki qaz tərkibli maddələrin
paylanması xüsusiyyətlərini, anomali -
yaları göstər mək və sonradan onların
təbiətini müəyyənləşdirmək imkanı verir.
Qlobal iqlim dəyişikənliyində dominant
rol oynayan istixana qazlarının (СО2 və
СН4) monitorinqinə xüsusi diqqət yetirilir
(Оrden, 1999). Son illərdə atmos ferdəki
qazları fasiləsiz izləmək üçün distansion
metodlardan geniş istifadə olunur (Ko-
rablev, 2006).

Nümunə kimi, Krasnovodsk şəhə -
rindən Marı stansiyasına qədər dəmir
yolu boyunca metanın yer atmosferində
qanunauyğun paylanması tədqiqinin
nəticəsini göstərmək olar. Bu sahədə 20

illik bir dövrdə (1944 - 1964) üç dəfə yüksək dəqiq -
liklə nivelirlənmə aparılmışdır. Metan ölçmələri
təyyarədə quraşdırılmış yüksək həssas lazer qaz anal-
izatorundan istifadə edilərək həyata keçirilmişdir.
Tədqiq edilən sahə Kopet Dağ yanı çökəkliyə təsadüf
olunur və ümumi qalınlığı təxminən 10-12 km olan
mezozoy və senozoy dövrünün çöküntüləri ilə təmsil
olunur. Tədqiq olunan profil boyunca Neo gen-Dör -
düncü dövrdə enmələr üstünlük təşkil edir və ən
yüksək qiymətlər (2,5 km-ə qədər) çökəkliyin cənub-
şərq hissəsində müşahidə olunur (Voronov və b.,
1974; Stadnik və b., 1986).

Yer səthinin yerdəyişmə amplitudlarının əyrisi iki
əks pikdən ibarətdir: maksimum Aşqabadın qərbində
və minimum şəhərin şərqində. Müasir hərəkətlərin
maksimal amplitudlarının hər iki sahəsi yüksək
seysmik mənbələrlə üst-üstə düşür (şəkil 1).

Beləliklə, bu sahələrin hər ikisi yer qabığının həm
yavaş, həm də sürətli müasir şaquli hərəkətlərinin
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Şəkil 1. Yerüstü atmosferdə metan sahəsinin müasir hərəkətlərin
gərginliyindən asılılığı

1, 2 - yerüstü atmosferdə (100 m hündürlükdə) metanın paylanması (mil-
yonda hissə - ppm) - mart-aprel ölçmələri (1) və oktyabr (2) - 1975 ci il; 3 -
Neogen-Dördüncü Dövrdə müasir şaquli hərəkətlərin amplitudları; 4, 5 – 1944
- 1966- cı illər ərzində təkrar nivelirlənmə reperlərinin piklərinin dəyişməsi; 6 –
8 - 1014-1016J enerjisi ilə zəlzələ (6) - alət məlumatlarına görə, 1015-1016J(7),
1013J - mikroseysmik məlumatlara görə; 9 - dəmir yolu



yüksək amplitudları ilə xarakterizə olunur. 
1975- ci ilin mart-aprel və oktyabr aylarında profil

boyunca yerüstü atmosferdəki metanın (100 m
yüksəklikdə) təyyarədən aparılan hava ölçmələrinin
nəticələri 1,6 – 5,2 ppm aralığında dəyişdiyini gös -
tərdi. Bütün profil üçün metanın orta qiymətinin
dəyişməsini təhlil edərkən (3 - 6 ölçmər əsasında),
onun paylanmasında məkanca zonallaşmağı qeyd ol-
unur ki, bu da müasir şaquli hərəkətlərin intensivli -
yindəki dəyişikliklərin əvvəlcədən müəyyən edilmiş
xarakteri ilə yaxşı uyğun gəlir. Metanın maksimal
yığılma zonası müasir və yeni, eləcə də sürətli və
yavaş hərəkətlərin maksimal amplitudlar sahəsi ilə
uyğunlaşır. Metan üçün daha az ziddiyyətli maksi-
mum yer qabığının digər bir şimal-qərb seysmogen
çökmə sahəsi üzərində də qeyd olunur. Metanın ən
aşağı konsentrasiyası profilin mərkəzi hissəsində Pa-
leozoy fundamentinin çıxışında qeydə alınır (şəkil 1).

Beləliklə, bu misalda göründüyü kimi, yerüstü
atmosferdəki metanın miqdarının yer qabığının
müasir şaquli hərəkətlərinin intensivliyindən aydın
bir asılılığı qeyd olunur: müasir hərəkətlərin daha sıx
olan zonalarına yerüstü atmosferdə metanın yüksək
sıxlıqlı zonaları uyğun gəlir (Sklyarenko və b.,
1989). Bu, bizə yer qabığının müasir hərəkətlərinin
təbiətinə uyğun subvertikal qaz axınlarının inten-
sivliyinin yer-zaman nəzarəti barədə danışmağa
imkan verir (Sikka and Shives, 2001; Silliman and
Wrigley. 2001). Mobil bölgələrdə, nisbətən stabil
platformalardan fərqli olaraq, müasir şaquli
hərəkətlər daha gərgin və fərgli olduğundan
(Boulanger, Pevnev, 1978; Kashin, 1985), burada
yeraltı subvertikal qaz axınları yerüstü atmosferdə
metan sahələrinin formalaşmasında daha əhəmiyyətli
rol oynayacaq və bu sahə yüksək konsentrasiya
səviyyəsi ilə fərqlənəcəkdir.

Müxtəlif geoloji sahələr üzərində anomallığı
müəyyən etmək məqsədilə atmosferin distansion
zondlanması üç səviyyədə aparıla bilər:

a) yer qabığına yaxın atmosferdə metanın yerüstü
diskret və fasiləsiz ölcülməsi;

b) atmosferdə metanın ölçülməsi üçün uçuş
vasitələrindən (təyyarə və helikopter) istifadə
edilməsi. Son illər metanın (və başqa elementlərin)
atmosferdə monitorinqini təmin etmək üçün
“Dron”dan istifadə etmək yolları öyrənilir;

v) kosmik aparatlardan istifadə edərək metanın
ölçülməsi və monitorinqı.

2. Azərbaycanda eksperimental-metodiki

tədqiqatların nəticələri
Azərbaycanda və ona bitişik ərazilərdə atmosferin

aşağı təbəqələrində metanın (məkanda və zamanda)
dəyişmə qanunauyğunluqlarının eksperimental və
metodoloji tədqiqatları ötən əsrin 70 - 80-ci illərində
iki səviyyədə aparılmışdır: avtomobildən və
təyyarədən fasiləsiz ölçmələr.

2.1. Atmosferdə metanın avtomobildən ölçülməsi
Yer qatına yaxın atmosferdə metanın fasiləsiz

ölçülməsi təkmilləşdirilmiş "Flyuorit", "Iskatel" və
"Luch" lazer qaz analizatorlarından istifadə edilərək
QAZ-66 avtomobilindən həyata keçirilmişdir.

Şəkil 2-də Astraxanka (Qızmeydan) palçıq
vulkanı və Çuxuryurd mineral bulağından çıxan
qazların makroçıxışları üzərindəki atmosferdə
metanın zamanda dəyişməsi göstərilmişdir. Hər iki
halda atmosferə metanın yüksəktezlikli nəbz xarak-
terli ifrazı qeyd edilir.

1979-cu ildə Qalmaz yeraltı qaz anbarında (YQA)
yer qatına yaxın atmosferin lazerlə zondlanması ilə
iki profil boyunca (I, II) təcrübə işləri aparılmışdır
(şəkil 3).

Avtomobilin təxminən 10 - 15 km/s sürətlə
hərəkət etdiyi zaman davamlı rejimdə aparılan
tədqiqatlar yer qatına yaxın havada metanın
miqdarının (2,2 – 24) 10-4 % arasında dəyişdiyini
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Metanın
nisbətən aşağı konsentrasiyası fonunda müxtəlif in-
tensivlikli 18 anomaliya ayrılır. II-ci profil boyunca
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Şəkil 2. Çuxuryurd mineral bulağı (a) və Astraxanka palçıq
vulkanından (b) makroqaz çıxışı üzərindəki atmosferdə
metanın zamana görə dəyişmə xüsusiyyətləri



metanın daha yüksək konsentrasiyası qeyd edilmişdir
(şəkil 4). Əksər hallarda metan anomaliyaları
quyuların yaxınlığında qeyd olunur və boru kəməri
boyunca qaz sızması ilə əlaqələndirilir (Balakin və
s., 1980). Məhz II profilin yaxınlığında sonradan
güclü qaz tullantısı baş vermişdir (şəkil 3).

Qalmaz YQA-da metanın yerüstü atmosferdə
paylanması əvvəllər müəyyən edilmiş səthə yaxın
çöküntülərdə karbohid rogenlərin (KH) konsentrasi -
yasının dəyişməsinin xüsusiyyətləri ilə yaxşı uzlaşır
(Dadaşov və b., 1983) (cədvəl 1).

2.2. Metanın atmosferdə təyyarədən ölçülməsi
Metanın atmosferin alt laylarında ölçülməsi

müxtəlif tektonik və dinamik şəraitli ərazilərdə İL-
14 təyyarəsindən aparılıb.

Ölçü qurğusu He-Ne lazerindən ibarətdir.
Havadan nümunə təyyarənin qarşısındakı sakit zon-
adan götürülüb. Fərdi metan nümunəsinin götürmə
müddəti təxminən 1 dəqiqədir və bu da təxminən 4
km uçuş məsafəsinə bərabərdir. Eyni səth sahəsi
üzərində sabit bir hündürlükdə uçuşlar zamanı (100
km-dən çox olmayan hündürlükdə) ayrı-ayrı
ölçmələrin maksimal fərqinin orta qiyməti ± 10 % -
dən çox olmamışdır. Metanın həcmi sıxlığı ppm ilə
qiymətləndirilmişdir, və bu da 10-4 %-ə uyğundur
(Sklyarenko, 1977).

Hava tədqiqatları, Cənubi Xəzər hövzəsi daxil ol-
maqla, Alpik tektonik vilayəti və Şərqi Avropa
platforması kimi sahələri əhatə etmişdir.

Alınan nəticələrin təhlili geotektonik şəraitlə
nəzarət olunan metanın atmosferdə qeyri-bərabər
paylanmasını müəyyən etdi. Qırışıqlı vilayətlərdən
ara zonaya (cavan platforma) və daha qədim platfor-
maya doğru, atmosferdə metan konsentrasiyaların
ardıcıl olaraq 3,62 (67) -dan, 2,56 (143) və 1,70 (13)
-ya qədər azalması müşahidə olunur (mötərizədə
ölçmələrin sayı göstərilmişdir) (Stadnik və b., 1986).

Platforma və qırışıqlı bölgələr üzərindəki metan
konsentrasiyalarındakı fərq, həttda bir reqionun
daxilində də özünü büruzə verir. Belə ki, eyni za-
manda həm qırışıqlı həm də platforma sahələrini
əhatə edən Türkmənistan və Xəzər dənizi ərazilərinin
üzərindəki atmosferdə metanın paylanmasının təhlili
müəyyən fərqlilik göstərir (cədvəl 2).
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Şəkil 4. Qalmaz YQA-da profil boyunca yerüstü atmosferdə
metanın dəyişməsi

Şəkil 3. Qalmaz yatağı. Məhsuldar qatın I horizontunun
səthi üzrə struktur xəritə

1 - qaz anbarının konturu; 2 - profil xətti; 3 - tektonik
pozulma; 4 - quyu; 5 - qaz çıxışı

Profilin yeri  
(bax: k. 3) 

Çöküntü qat (d rinlik 1.5 
m q d r) Yerüstü atmosfer 

Metan 
(10-4 %) 

Metan 
homologlarının 

c mi (10-4 %) 

Anomaliyaların 
sayı 

Anomaliyada metanın 
sıxlı ının orta qiym ti 

(10-4 %) 
Strukturun imal 
hiss si (Profil I) 1,8 0,2 6 4,7 

Strukturun c nub 
ta  hiss si (Profil II) 9,1 4,1 12 7,6 

 

Cədvəl 1. Qalmaz YQA-nın müxtəlif hissələrində yersəthi çöküntülərdə və yerüstü atmosferdə KH-in sıxlıq dərəcəsi



Cədvəl 2. Müxtəlif tektonik sahələr üzərindəki 
atmosferdə metanın paylanması (ppm)
(Mötərizədə ölçmələrin sayı göstərilib)

Böyük Qafqaz və Rus platformasını kəsən profil
boyunca atmosferin alt laylarında metanın
paylanmasının miqdarın da geotektonk amili öz
əksini tapır. Bu iki ən iri geoloji ərazilər sakit şaquli
hərəkətlərin sürətinə görə fərqlənirlər (şəkil 5).

Atmosferin aşağı təbəqələrində metan konsentra -
siyalarının regional paylanmasında aşkar olunmuş
xüsusiyyətlər, bu struktur vahidlərinin geoloji-tek-
tonik şəraiti və, nəticə etibarilə, metan və digər
qazların yerin təkindən atmosferə miqrasiyası ilə izah
olunur. Qədim platforma əraziləri tektonik cəhətdən
nisbətən sakit ərazilərə aiddir, və bu səbəbdən burada
qazların yer təkindən subvertikal miqrasiya
prosesləri zəifdir. Yüksək hərəkətliliyi, qırışıqlığın
daha təzadlı təzahürü və yüksək seysmikliyi ilə
səciyyələnən daha mobil qırışıqlı ərazilər mövcud
olan və yeni yaranan çatların və pozulmaların
hesabına litosfer qazlarının subşaquli miqrassiyası
üçün əlverişli şəraiti ilə seçilirlər. Burada təkcə yer
qabığının dərin hissələrindəki qazlar deyil, həm də
litosferdə əmələ gələn qazlar da miqrasiya edir.

Öz növbəsində, ayrı-ayrılıqda nisbətən sakit və
aktiv ərazilərin atmosferində metan sıxlığının

hündürlüyə görə dəyişməsi də nəzərə çarpır (cədvəl
3).

Alınan materialların tədqiqi metanın sıxlığının
dəyişməsinə geotektonik şəraitin təsirinin yalnız at-
mosferin aşağı laylarında olmadığını göstərir. Bu
faktorun təsiri 2000 – 2500 m hündürlükdə daha
təzadlıdır. 3000 m səviyyəsində platforma və qırışıqlı
ərazilərdə metanın atmosferdəki paylanması
tarazlaşdırmaya meyllidir. Platformadan fərqli
olaraq, geosinklinal ərazinin üzərində hündürlüyə
görə metanın sıxlığının müntəzəm azalması
səciyyəvidir. Bu da onun mənbəyinin yer səthində

olduğunun göstəricisidir.
Atmosferdə metanın sıxlığının

sahəsinə geotektonik amillərlə yanaşı,
neftli-qazlı sahələr də təsir göstərir. Belə
ki, Krasnodar ərazisində 50 - 150 m
hündürlükdə metanın atmosferdə
sıxlığının orta qiyməti 2,26 ppm olduğu
halda, neftli-qazlı sahənin üzərində isə -
2,40 ppm-dir; Türkmənistanda eyni
hündürlükdə metanın atmosferdə sıxlığı
2,90 ppm olduğu halda neftli-qazlı
sahələrin üzərində 4,74 ppm-dir,
Özbəkistanda əsas sahələrdə metanın
atmosferdə sıxlığının 2,17 ppm-dir, lakin

neftli-qazlı sahələrin üzərində 2,51 ppm-dir.
Beləliklə, atmosferdə metan sahəsinin formalaş -

masına geotektonik şəraitin şübhəsiz təsiri sübut
edilib. Metanın paylanması ilə yer təkinin neft-
qazlılığı arasında da müəyyən əlaqə aşkarlanıb.
Bununla belə, atmosferdə metanın sıxlığına geotek-
tonik amilin təsiri 2000 - 2500 m hündürlükdə
olduğu halda, neftli-qazlı sahələrdə bu yalnız atmos-
ferin alt laylarında (50 - 150 m) daha aydın öz əksini
tapır.

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, yer təkinin neft-
qazla yüksək doyma səviyyəsi və aktiv müasir geo-
dinamik prosesləri ilə səciyyələnən Azərbaycan
ərazisi atmosferin aşağı laylarındakı qaz sahəsində
əks olunan intensiv subvertikal flüid axınları üçün
əlverişli geoloji şəraitə malikdir. Bunu da
Azərbaycanda müxtəlif geoloji, ekoloji və axtarış
problemlərinin həlli üçün atmosferin məsafədən
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Tektonik sahə Türkmənistan Xəzər dənizi 
Platforma 2,60 (74) 2,27 (7)
Qırışıqlı vilayət 3,75 (29) 3,44 (3)

Şəkil 5. Böyük Qafqaz və Rus platformasını kəsən profil boyunca
atmosferdə metanın paylanması

Ərazi/Hündürlük, m 50-150 300-800 2000-2100 2300-2500 2700 -3000
Platforma 2,47 2,93 1,33 1,03 1,45
Qırışıqlı vilayət 3,58 3,53 2,55 2,44 1,66

Cədvəl 3. Müxtəlif tektonik ərazilər üzərində metan sıxlığının atmosferin hündürlüyə görə paylanması



zondlanması üsulun geniş tədbiqi üçün obyektiv əsas
olan təcrübə-metodiki işlərin nəticələri təsdiqləyir.

NƏTİCƏ
Tədqiqatların nəticələri çökmə hövzələrin müasir

geotekonik şəraitinin litosferin çökmə kompleks -
lərinin hər bir səviyyəsində, hətta atmosferin səth
qatına qədər qaz sahəsinin parametrlərində öz əksini
tapdığını göstərdi.

Qırışıq bölqələrin karbohidrogen mənşəli qaz
sahələrinin müəyyən edilmiş xüsusiyyətləri neft-qaz
yataqlarının axtarışı, eləcə də başqa tətbiqi aspektlə -
rin effektiv və iqtisadi metodlarının prinsiplərinin
işlənməsi üçün yaxşı əsasdır.

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı
ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF-KETPL-2-
2015-1(25)-56/01/1.
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А.А. Фейзуллаев, Г.Г. Исмайлова, А.Г.Годжаев
О РОЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛЯ МЕТАНА В 
ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

АННОТАЦИЯ

В статье на примере дистанционного зондирования (автомобильная и аэросъемка) различных
территорий, включая и Азербайджан, рассматривается связь между распределением метана в ниж-
них слоях атмосферы и геотектоническим строением, геодинамическими условиями, нефтегазо-
носностью недр. Показано, что выявленные особенности УВ газового поля изученных областей
являются хорошей основой для разработки принципов эффективных и экономичных геохимиче-
ских методов поисков нефтегазовых месторождений, оценки герметичности подземных хранилищ
газа, выявления и мониторинга естественных и техногенных макровыходов газа (грязевых вулка-
нов, утечек газа из магистральных газопроводов и т.д.).

A.A. Feyzullayev, G.G. Ismayilova, A.H.Gojayev
ON THE ROLE OF GEOLOGICAL FACTORS IN THE FORMATION OF THE METHANE
FIELD IN THE NEAR-SURFACE ATMOSPHERE OF THE EARTH

ABSTRACT

The paper examines the relationship between the distribution of methane in the lower layers of the at-
mosphere and the geotectonic structure, geodynamic conditions, oil and gas content in the subsoil using the
method of remote sensing (automobile and aerial photography) of various territories, including Azerbaijan.
It is shown that revealed of hydrocarbon gas field features in the studied areas are good the basis for the de-
velopment of principles of efficient geochemical methods for exploration of oil and gas fields, assessment
of the tightness of underground gas storage facilities, identification and monitoring of natural and man-
made macrogas outputs (mud volcanoes, gas leaks from gas pipelines, etc.).



Lay təzyiqinin sabit saxlanılması və təkrar
neftçıxarma üsulları, bir qayda olaraq, bütün istismar
obyektlərini əhatə etməlidir.

Lay təzyiqinin sabit qalması təbii və süni proses-
dir, neft hasilatının artırılmasında mühüm rolu vardır.
Konturdaxili və konturxarici üsullarla laylara su-
vurma zamanı təbii aktiv subasqı nəticəsində lay
təzyiqinin sabit qalması baş verir. Lay təzyiqinin
sabit saxlanılması üsulları işlənmənin iqtisadi
göstəricilərinə və geoloji şəraitə görə seçilir. Böyük
neft yataqlarında daha effektiv və iqtisadi cəhətdən
səmərəli üsul konturdaxili suvurma rejimi hesab ol-
unur. Suvurma prosesinin dəqiq hesablanması üçün
quyuların harada yerləşməsi, onların sayı, təzyiqləri,
su qəbuletmə imkanı, vurulacaq suyun həcmi istifadə
olunur. Suvurucu quyuların yerləşməsi elə
seçilməlidir ki, suvurma və neftçıxarılma zonaları
arasında, həmçinin suyun nefti bərabər sıxışdırılması
prosesi arasında optimal əlaqə mövcud olsun.

Lay təzyiqini sabit saxlamaq və təkrar neftçı -
xartma üsulları tətbiq edilən sahədəki layda məsamə
boşluqları həcminin azı 35 – 40 %-ə qədər neft qalığı
olması şərtdir.

Qeyd ermək lazımdır ki, bu üsulla neftverməni
geoloji şəraitdən asılı olaraq 20 – 60 %-ə qədər
artırmaq mümkündür.

İstismar idarələrinin geoloji xidmətləri qəbul
olunmuş reqlamentə əsasən suvurma (suvurucu)
quyularının optimal rejimlərdə işlədilməsinin ge-

ofiziki üsullarla monitorinqini mütləq tədbirlər
sırasına daxil edir. Bu məqsədlə geofiziki təşkilat
kompleks geofiziki, hidrodinamik tədqiqatların
yerinə yetirilməsi üzrə rəhbər sənəd - reqlamentə
əsasən müvafiq iş planları hazırlayır, sifarişlər icra
olunur. Suvurucu quyularda geofiziki və hidrodi-
namik tədqiqatlar neft-mədən geologiyasının bir sıra
aşağıda göstərilən məsələlərin həlli üçün aparılır.
Bunlar perforasiya olunmuş intervalların qəbuletmə
profilinin təyini, hidrodinamik parametrlərin -
quyudibi təzyiqin, qəbuletmə əmsalının, hidrokeçiri-
ciliyin orta qiymətinin tədqiqat aparılan quyunun
yerləşdiyi ərazidə (qərarlaşmış suvurma rejimi üsulu)
və ya tədqiqat aparılan iki quyu arasındakı sahədə
(təzyiqin bərpası üsulu) təyini, quyunun texniki
vəziyyətinin əsaslandırılması (istismar kəmərinin
hermetikliyi, kəmərarxası fəzanın hermetikliyi, əsaslı
təmir işləri ilə əlaqəli geofiziki tədqiqat işləri, quyu-
nun istisamarı və ya başqa horizonta suvurmanın
başlanması) ilə əlaqəli tədqiqat işləridir. Quyunun
texniki vəziyyətinin təyini hazır geofiziki tədbirlərin
əsas hissəsini təşkil edir.

Quyuya vurulan suyun qəbuledilmə həcminin
hesablanması NQÇİ-lər tərə -
findən xüsusi nasos stansiyaları
və quyu ağzında quraşdırılmış
sayğaclar vasitəsilə icra olunur.
Lakin bir çox hallarda quyu-
larda su xətti və yuxarıda göstə -
rilən sistemlər olmadığından
suyun həcmi xüsusi aqreqatlar
vasitəsilə hesablanır. Qeyd
etmək lazımdır ki, istənilən
halda geofiziki tədqiqatlardan
əvvəl sifarişçi təşkilat tərə -
findən quyunun suqəbuletmə
imkanı təyin olunmalıdır. Sonra

isə tədqiqatlar zamanı sərfölçən geofiziki cihazından
istifadə etməklə sifarişçinin və cihazın ölçülərinin
müqayisəsi aparılır. Quyu şəraitinə görə yaranmış
uyğunsuzluq əmsalı təyin olunur. Sərfölçən cihazlar
NKB-dən ötürülür və istismar kəmərlərinin daxilində
ölçü işlərini yerinə yetirir. Paker və pakersiz ola bilər.
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SUVURMA QUYULARINDA GEOFİZKİ TƏDQİQAT ÜSULLARININ 
KOMPLEKS TƏTBİQİNİN ZƏRURİLİYİ HAQQINDA

Z.A. Umarov, E.O. İsmayılov, K.Ş. İbadov, M.L. Sarafanova
GGİ “Mədəngeofizika” İB

Şəkil 1. Laylara suvurmanın sxematik təsviri



NKB-nin ucunda istiqamətləndirici qıf quraşdırılır.
NKB-nin qıfı ilə perforasiya intervalının tavanının
arasında məsafə ən azı 30 m olmalıdır ki, cihazın
müxtəlif sürətlərlə bu aralıq məsafədə kalibrlənməsi
mümkün olsun. Bu, şərt olaraq sifarişçiyə əvvəl -
cədən bildirilir. Şəkil 2-də göstərilən qrafikdə Qum-
dəniz sahəsində 520 saylı quyuda tədqiqat işləri

aparılarkən 25, 50, 75, 100 atm. təzyiqlərdə KSAT -
12 cihazının sərfölçəninin 600, 1200, 1800 m/saat
sürətlərində kalibrlənməsi göstərilmişdir. Hər bir
rejimdə qeyd olunmuş üç sürətlə cihazin endrilməsi
və qaldırılması zamanı aralıq fəzada ölçü işləri
aparılmışdır.

Sonra qrafikdən
alınmış xətti düstur
əsasında müxtəlif təz -
yiq rejimləri üçün qu -
yu nun ümumi qəbul -
etmə imkanı hesab -
lanmşıdir (şəkil 3). İk-
inci 100 atm rejimində
layın çirklənməsi sə -
bəbindən qəbulet mə nin
azalması mü şa hidə
olun muşdur.

Quyunun hər bir rejim üzrə ayrılıqda ümumi
qəbuletmə im kanı hesablandıqdan sonra reqlamentə
və iş planına əsasən layla rın qarşısında kompleks ge-
ofiziki cihazla tədqiqat işləri aparılmışdır. Tədqi -
qatlar layların qəbuletmə profilinin təyin olunması
məqsədilə sürətlərlə və nöqtəvi yerinə yetirilmişdir.
Sərfölçmə tədqiqatlarının (şəkil 4 - sağ küncdə)

diaqram larından göründüyü kimi, perforasiya inter -
valları müxtəlif rejimlərdə fərqli nəticələr göstərmiş -
dir ki, bu da təzyiqdən asılı olaraq qəbuletmə
profilinin dəyişkənliyini göstərir. Qeyd etmək
lazımdır ki, geofiziki tədqiqat işlərinin nəticələrinə
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Şəkil 2. Sərfölçən cihazın müxtəlif təzyiq və sürətlər rejimində kalibrlənmsi

Şəkil 3 . Müxtəlif təzyiq rejimlərində quyunun ümümi qəbuletmə imkanı



əsasən müxtəlif texnoloji tədbirlər vasitəsilə
neftçıxarma əmsalının artırılması üçün laylarn
qəbuletmə profilinin tənzimlənməsi mümkündür.

Sərfölçənlə ölçülmüş diaqramlar (şəkil 4) inter-
pretasiya olunmuş və layların qəbuletmə profilləri
təyin edil mişdir (şəkil 5). Görün düyü kimi, müxtəlif
təzyiq relimlərində layların daxilində vurulan suyun
qəbuledilmə həcminin dəyişməsi baş verir. Həcm
m3/günlə və faizlə verilə bilər. Ümumiyyətlə, su-
vurma prosesində bu tədqiqatlar önəmli hesab ol-
unur. Belə ki, lay təzyiqinin sabit saxlanılması və
neftin sıxışdırılaraq çıxarılması müəyyən olunmuş
horizont və laylarda rejimlərə uyğun optimal -
laşdırılır. Profilin tənzimlənməsi isə xüsusi texnoloji
əməliyyatlar vasitəsilə aparılır (polimer, sement
məhlulu vurmaqla, sonra isə təkrar perforasiya və s.).

Suvurma prosesinə başlanmazdan əvvəl quynun
texniki vəziyyətinin öyrənilməsi vacib şərtlərdən
biridir. Belə ki, istismar kəmərinin, NKB-lərin, pa -
kerlərin hermetikliyi, kəmərarxası fəzanın sement -
lən məsinin keyfiyyəti vurulan suyun məqsədəyönlü
olaraq planlaşdırılmış intervallara yönəldilməsinə
zəmin yaradır. Yuxarıda göstərilən nəticələri almaq
üçün istismar quyularının işlənməsinə nəzarət üzrə

kompleks geofiziki işlərin aparılması zəruridir.
Bunun üçün kompleks KSA-T cihazlarından, elekro-
maqnit defektölçənlərdən (Rusiya istehsalı DİST-75,
Çin istehsalı MTD), çoxayaqlı kavernomerdən (Çin
istehsalı MFC) istifadə olunur.

Kəmərarxası fəzanın sementlənməsinin keyfiyyəti
qənaətbəxş olmadıqda su vurulacaq layların aşağı -
sından və yuxarısından, həmçinin iki perforasiya
intervalının arasından hərəkət mümkündür. Bu da vu-
rulan suyun planlaşdırılmış intervaldan kənara get -
mə sinə səbəb ola bilər (şəkil 6). Şəkildən göründüyü
kimi, perforasiya intervalının dabanından aşağıda
yerləşən hissəsinin temperatur göstəriciləri həmin
dərinliyə uyğun termoqradiyent qiymətlərindən
nəzərəçarpacaq qədər fərqlənir. Bu o deməkdir ki,
quyunun həmin hissəsində kəmər arxasında sementin
istismar kəməri ilə və süxurla tutuşması ya zəif, pis
ya da heç yoxdur. Əgər belə quyuların suvurma fon-
duna verilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, bu halda
onların təmir olunması, yəni kəmərarxası fəzada
izolyasiya işlərinin aparılması mütləqdir. İzolyasiya
işlərindən sonra yenidən AKS və kompleks geofiziki
tədqiqat işlərinin aparılması planlaşdırılmalıdır.
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Şəkil 4. Müxtəlif təzyiq rejimlərində kompleks geofiziki cihazla tədqiqat işləri



Analoji olaraq, lay sularının kəmər
arxasında hərəkəti perforasiya intervalının
tavanından yuxarıda da müşahidə oluna
bilər. Termometr əyrisində göstəricilərin
termoqradiyent qiymətləri ilə üst-üstə
düşməməsi məhz bunu təsdiq edir (şəkil
6). Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan
tədqiqatlar quyunun sabit vəziyyətində,
suvurma rejimində və suvurmadan sonra
müxtəlif vaxt müddətlərinə quyunu sax -
lamqla həyata keçirilir, parametr dəyiş -
kənliklərinin qeyd olunması yerinə

yetirilir.
Lay sularının iki perforasiya inter -

valı arasındakı hərəkəti şəkil 8-də
verilmişdir. Termometr əyrilərindəki
anomaliyalar bu hərəkətin olduğunu
təsdiq edir. Suvurmadan əvvəl bu
hərəkətin qarşısı izolyasiya işləri
vasitəsilə aradan qaldırılmalıdır.

İstismar kəmərinin hermetikliyinin
təyini  də  kompleks  tədqiqat  işləri
zamanı    öz    həllini    tapa    bilər.
Şəkil 9-dan göründüyü  kimi,  həm
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Şəkil 5 . Müxtəlif təzyiq rejimlərində sərfölçənlə gəbuletmə profilinin təyini

Şəkil 6. Lay sularının perforasiya intervalının aşağısından
hərəkəti

Şəkil 7 . Lay sularının perforasiya intervalının yuxarısından
hərəkəti



statik, həm də dinamik rejimdə kəmərin zədə yeri

çox  dəqiq  qeyd  olunur.
Termometriya və sərfölçən
pa rametrlərindəki anomali -
yalar bunu sübut edir. Belə
ki, zədə yeri qeyd olunmuş
320 m-dən aşağıdakı mü -
hitdə heç bir temperatur
dəyişikliyi yoxdur. Bu o
deməkdir ki, dinamik rejim
yaratmaq üçün vurulan su
yalnız zədə yerində udulur.

Son zamanlar bir sıra
xarici kompaniyalar tərə -
findən lay sularının kəmə -
rarxası, kəmərdaxili hərə -
kətlərini, həmçinin çatlardan
gələn və matrisa üzrə axın -

ların təyini məqsədilə başqa
üsullarla birgə spektrometrik
küyölçənlərdən istifadə olu -
nur.

Mayenin və qazın hərəkəti
süxuru təşkil edən mineral
skeletin və quyu konstruk -
sya sının element ləri hesabına
özündə küy generasiya edir.
Küyün intensivliyi mayenin
və ya qazın sürətinin xətti
artması ilə düz mütənasibdir.
Lakin küyün spektr tərkibi
axının tipindən və onun
sürətindən yox, maye və
qazın hərəkət etdiyi mühitdən

asılıdır. Ge niş diapazonda qeyd olunmuş akustik
küyün analizi kollektorun aktiv işləmə
zonasını, istismar kəmərinin və NKB-
lərin texniki vəziyyətini, perforasiya
intervalının işlək zonasını, sement daşı
üzrə kəmərarxası hərəkəti, süxurlarda və
çatlarda mövcud olan axını
müəyyənləşdirmək imkanı yaradır.
Spektrdə qırmızı rəng küyün maksimum
amplituduna, sarı, yaşıl, göy və bənövşəyi
rənglər isə amplitudun nisbətən zəif
amplitudlarına uyğun gəlir (şəkil 10).

İstismar kəmərlərinin çat və defekt
yerlərinin təyini kompleks geofiziki üsul -
larla (termometriya, sərfolçən, nəmliköl -
çən və s.) təyini çətinlik yaradarsa, bu
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Şəkil 8 . Lay sularının perforasiya intervalları arasındakı hərəkəti

Şəkil 9. İstismar kəmərində zədə yerinin qeyd olunması

Şəkil 10. Spektrometrik küyölçənlə tədqiqat işlərinin nəticələri



halda defektölçənlərdən istifadə olunur. Çin istehsalı
olan yeni MFC-MTD cihazı quyuya buraxılmış üç
sementlənmiş kəmərin texniki vəziyyətini öyrənmək
qabiliyyətinə malikdir. Cihazın tədqiqat radiusu 460
mm-ə qədərdir. Şəkil 11- dən göründüyü kimi, mul-
tifinger kaliper (çox-
ayaqlı kavernomer)
modulu ilə zədə yeri
dəqiq təyin olunmuşdur.
349,2 m dərinliyində is-
tismar kəmərinin di-
ametrinin anomal həddə
artması, spektr rənglə -
rinin kəskin dəyişilməsi
də buna əyani sübutdur. 

Elektromaqnit defek-
tomer vasitəsilə metal
itkisinin faizlə təyini
onun müəyyən həddin-
dən sonra defektlə əla-
qəli olmasına dəlalət
edir. Bu həm də spektr-
lərin rən ginə görə analiz
aparar kən məlum olur.

Metal itkisinin 20 %-dən
çox olması həmin yeri
zədəli kateqoriyayana
aid et mək imkanı verir.

NƏTİCƏ

Hər bir yataqda neft
hasilatını artırmaq, su-
neft konturunun bərabər
hərəkətini təmin etmək
və lay təzyiqinin düşmə
tempini azaltmaq məq -
sədilə suvurma pros-
esinin intensivləş diril-
məsi vacibdir. Suvurma
prosesinin həyata keçi -
rilməsi digər geoloji-
texniki tədbirlər kimi
xeyli vəsait tələb edir və
onun əsas göstərici lə ri -
nin proqnozlaşdırılması
üçün prosesin əvvəl -
cədən hidrodinamik
modelləşdirilməsi müh-
üm əhəmiyyət kəsb edir.

Geofiziki tədqiatlarla quyunun texniki vəziy -
yətinin və onun gəbuletmə imkanının öyrənilməsi
hidrodinamik modelin qurulmasında ən əsas infor-
masiya mənbələrindən hesab olunur. Gələcəkdə
yerinə yetiriləcək izolasiya və qəbuletmə tənzim -
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Şəkil 11. Multifinger kaliperlə (MFC) istismar kəmərində zədə yerinin təıyini

Şəkil 12. Elektromaqnit defektometriya ilə kaliperlə istismar kəmərində zədə
yerinin təıyini

Zədə yeri -349.2m



ləndirilməsi işlərinin planlaşdırılması bu tədqi -
qatların nəticələrindən asılıdr.
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Z.A. Umarov, E.O. Ismayılov, K.Sh. Ibadov, M.I.Sarafanova
ON REQUIREMENT OF INTEGRATED APPLICATION OF GEOPHYSICAL TECHNIQUES
FOR WATER-INJECTION WELLS

ABSTRACT

The purpose of the article was to determine the technical condition of production wells using various
geophysical methods, as well as to monitor changes in the injectivity profiles of receiving formations ap-
plying a specific well as an example. Analysis and interpretation of well logging data were carried out,
conclusions were issued for each method.

З.А.Умаров, Э.О.Исмайылов, К.Ш.Ибадов, М.Л.Сарафанова
О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ВОДО-НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

АННОТАЦИЯ

Целью статьи являлось определение технического состояния эксплуатационных скважин раз-
личными геофизическими методами, а также мониторинг изменения профилей приемистости при-
нимающих пластов на примере конкретной скважины. Были проведены анализ и интерпретация
данных ГИС, выданы заключения для каждого метода.



Резюме
В этой статье описываются зависимости неф-

тегазосодержания более 100 бассейнов мира от
разных статистических параметров, также обсуж-
даются перспективы нефтегазоносности по всему
миру и предлагается методика учета неисследо-
ванных (прогнозируемых) УВ запасов бассейнов,
используя степенной закон (закон Ципфа или рас-
пределение Парето). Кроме этого, в работе за-
пасы УВ бассейнов мира сравниваются и
коррелируются с площадями и объемом осадоч-
ного выполнения этих бассейнов и выводятся
различные графики зависимости, используя пуб-
лично доступные источники информации о запа-
сах бассейнов.

Углеводородные бассейны мира – обзор этих
бассейнов

На земном шаре из более 1000 [1] бассейнов
выделяются более 260 глубоких нефтегазонос-
ных бассейнов (НГБ) и перспективно нефтегазо-
носных бассейнов (ПНГБ). Все крупнейшие
нефтегазоносные бассейны мира, где сосредо-
точено более 80 % ресурсов углеводородов свя-
заны с глубокими впадинами, которых не больше
30 (бассейны Персидского залива, Мексиканского
залива, Западной Сибири, ЮКБ, Прикаспий-
ского, Пермского и т.д). Большое количество бас-
сейнов имеет меньшие запасы, но их число очень
значительно. Около 170 бассейнов НГБ имеют за-
пасы более 1 млрд. баррелей, что составляет
около 30 % бассейнов НГБ [1].

В 143 бассейнах мощность осадочного выпол-
нения достигает 5 км, а в отдельных случаях 20
км и более (Южно-Каспийский, Прикаспийский,
Мексиканский залив, Афган-Таджикский, Среди-
земное море и т.д). Общая площадь НГБ в глубо-
ких впадинах, где мощность осадочного чехла
превышает 5 км, составляет около 40 млн. км,
или 70 % площади всех нефтегазоносных бассей-
нов мира [1].

Наиболее крупными НГБ и ПНГБ с мощ-
ностью осадочного выполнения свыше 5 км (пло-

щадью более 1.0 млн. кв км) является НГБ Пер-
сидского залива (сочленение погруженной плат-
формы и складчатой зоны гор Загроса), НГБ
Западной Сибири (погруженная платформа),
Мексиканский залив (кратонная впадина), Баф-
фин-Лабрадор ПНГБ (рифтогенная впадина).
Общая площадь этих бассейнов составляет 15,6
кв. км или 40,5 % всех НГБ и ПНГБ земного шара
с мощностью осадачного слоя в 5 км. Именно с
этими нефтегазоносными бассейнами связаны
крупнейшие открытия нефтяных и газовых ме-
сторождений-гигантов с запасами более 5 млрд.
тонн.

С этими бассейнами связаны крупнейшие от-
крытия нефтяных месторождений- гигантов с за-
пасами, превышающими 1 млрд. т нефти или 1
трлн. м3 газа. При этом из 63 известных место-
рождений-гигантов более 30 сконцентрированы
в Персидском заливе [1].

Необходимо начать наш обзор с перечисления
НГБ. В Центральной Азии и на Дальнем востоке
выделяются 33 НГБ и более 23 бассейнов мощ-
ностью осадочного выполнения более 5 км. Наи-
более крупными НГБ являются Северо-Та -
римский, Тайвань-Въетнамский, Северо-Китай-
ский и др. В Юго-Восточной Азии и Океании из
21 НГБ площадью 2,6 млн. км2, но только в 5-ти
мощность осадочного чехла превышает 5 км.

В Африке выделяются 20 НГБ общей площа-
дью 6,9 млн. км2, в том числе 16 НГБ с мощ-
ностью осадочного выполнения более 5 км.
Наиболее крупнейшим НГБ является Сахаро-Ли-
вийский, где открыты такие крупнейшие нефтя-
ные месторождения-гиганты как Хасси-Месауд,
Зарзаитин, Зельтен, Амаль, Гиало, Сарир и др.
Кроме этого, крупнейшие месторождения
имеются в дельте Нигера и Нила и пассивной
окраины Атлантики и недавно открытые место-
рождения Индийского Океана (Танзания и Мо-
замбик).

В Западной Европе из 25 НГБ в 10 мощность
осадочного чехла превышает 5 км, достигая в не-
которых из них 10-12 км и более. Эти бассейны
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приурочены к кратонным прогибам и бассейнам
растяжения (бассейны Северного моря). В преде-
лах этого НГБ выявлены крупнейшие нефтяные
месторождения-гиганты Экофиск, Код и Гронин-
ген. Залежи этих месторождений связаны с верх-
немеловыми карбонатными и палеогеновыми
терригенными коллекторами [2].

В Австралии и Новой Зеландии выделяют
около 18 НГБ. В 9 из них общей площадью 2,5
млн. км мощность осадочного чехла превышает
5 км. Наиболее крупными из них являются Ара-
фурский, Гиппсленд, Кеннинг, Боуэн-Сурат.

В Южной Азии из известных 11 НГБ мощ-
ность достигает 20 км в Афгано-Таджикском,
Бенгальском, Нижнеиндийском, Иравади и др (с
мощностью осадков до 10 км). Крупнейший бас-
сейн мира по размерам – Бенгальский является
исключением и не содержит месторождений
супер-гигантов. Нефтегазоносные бассейны с
мощностью осадков более 5 км тектонически
приурочены в основном к зонам сочленения
древней платформы и предгорных прогибов.

На Ближнем востоке имеются 10 НГБ, в 6 из
них мощность достигает более 5 километров и
включает склоны Аравийской платформы, Месо-
потамский передовой прогиб (Загрос). Крупней-
шими месторождениями с геологическими
запасами более 3000 млн. т нефти являются Гха-
вар, Хуарис, Абкаик, Манифа, Хурсания, Даммам,
Дукхан, Идд-Эль-Шарги, Умм-Шейф, Румейла,
Киркук, Ахваз, Ага-Джари, Марун, Гечсаран,
Катиф, Фередун-Марджан и др. Крупнейшие ме-
сторождения на платформенном склоне Перскид-
ского залива в основном связаны с карбонатными
коллекторами верхней юры и терригенно-карбо-
натными коллекторами нижнего мела, а в Месо-
потамском прогибе - с терригеннными коллек-
торами олигоцен-миоцена, аналога майкопской и
диатомой свит Азербайджана [2].

В Северной и Центральной Америке из 44 из-
вестных НГБ площадью 10,8 млн. км2, в 26 мощ-
ность осадочного выполнения в глубоких
впадинах превышает 5 км, а иногда превышает
10 - 20 км (Свердруп, Бофорт, Мексиканский
залив и др.) Крупнейшими месторождениями с
геологическими запасами более 1000 млн. т
нефти являются Прудо-Бей, Атабаска, Пис-Ривер,
Ист Тексас.

В Южной Америке выделяются 50 НГБ. Из

них в 17 мощность осадочного выполнения пре-
вышает 5 км, достигая в отдельных случаях 15 -
20 км (Маракайбо, Ориноко, Гайаны, Магдалена,
Альтиплано и др.). Крупные месторождения
Южной Америки являются месторождения Ма-
ракайбо (Боливар и Ламар).

На территории бывшего СССР основные НГБ,
содержащие огромные запасы нефти и газа, усту-
пающие только Персидскому заливу, находятся
на территории России – в частности Западно-Си-
бирский бассейн. Он включает в себя Уренгой-
ское, Медвежье, Ямбург, Заполярное, Нижневар-
товское месторождения [2].

В Прикаспийской впадине содержатся гигант-
ские месторождения Тенгиз, Астраханское и Ка-
шаган. В бассейне Амударьи находится второе по
размеру в мире газовое месторждение Галкы-
ныш, делающее этот НГБ одним из самых круп-
ных в мире. Необходимо отметить, что запасы
этого месторождения были открыты относи-
тельно недавно.

Нефтяные месторождения-гиганты, открытые
за последние 20 лет, включают следующие -
Даште-Абадан – 1 млрд. тон (2001), Ядаваран и
Фирдоус - 2 млрд. тон каждый (2003), Джек – 2,4
млрд. тон (2004), Тупи – 2,1 млрд.тон (2006), Нан-
ьпу – 1,2 млрд. тон (2007), Кариока – 1,2 млрд.
тон (2008), Тайбер – 1,8 млрд. тон (2009), Кара-
бобо и Хунин – 10,4 млрд тон каждый (2010).

Газовые месторождения-гиганты, открытые за
последние 20 лет это - Галгыныш - 14 трлн. куб
метров (2006), Киш - 1 трлн. куб метров (2006),
Гольшан -1 трлн. куб метров (2007), Зохр -1 трлн
куб метров (2015), Левиафан – 0.6 трлн. куб мет-
ров (2010).

В настоящее время поиски залежей УВ на
больших глубинах ведутся в десятках стран мира,
причем в 32 из них добыча производится с глубин
более 4500 метров [2]. Особенно большое коли-
чество бурения на больших глубинах произво-
дится в США, где накоплен большой опыт. В
2009 в Мексиканском заливе БП пробурила по-
исковую скважину Тайбер на глубине 11000 м,
где получили нефть.

Наиболее глубокими впадинами на террито-
рии бывшего СССР, перспективными для по-
исков скоплений УВ на боьших глубинах,
являются Днепровско-Донецкая, Печорская, При-
каспийская, Предуральский прогиб, Предкар-
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патье, Мургабская и Ферганская впадины, Пред-
копетдагский и Южно-Мангышлакский прогибы,
Западно-Туркменская впадина, Куринский про-
гиб, Рионская впадина, акватории Каспийского,
Черного, Баренцового, Карского, Охотского
морей.

Особый интерес в этом мире представляет
собой ЮКБ. Этот бассейн очень необычен по
своей природе и отличается от других аномально
высокой мощностью осадочного чехла [1]. Не-
смотря на длительную историю (140 лет) раз-
ведки и разработки месторождений этого
нефтегазоносного бассейна, в настоящее время
разведаны лишь бортовые и прибортовые части
депрессионных зон. Значительная же часть бас-
сейна остается малоизученной. Все перспективы
залежей бассейна связаны с залежами с глубиной
более 6 - 7 километров.

Зависимости объемов осадков в бассейнах
от извлекаемых запасов бассейна

Согласно классификации НГБ, по величинам
начальных геологических ресурсов Моделевский
и др. [4] выделяют уникальные (100 млрд. т),
крупнейшие (50 - 100 млрд. т), крупные (10 - 50

млрд. т), средние (10 млрд. т), мелкие (1 млрд. т)
бассейны по запасам. К уникальным относятся
колоссальные НГБ Персидского залива, Западной
Сибири и Мексиканского залива.

Важнейшими критериями оценки нефтегазо-
носности осадочных бассейнов является объем
осадочного выполнения и частота открытия круп-
ных месторождений нефти и газа [2]. В нашей ра-
боте собрана более новая информация по
различным НГБ и на основе анализа установлена
зависимость ресурсов (извлекаемых запасов) от
объема осадочного слоя, которая опубликована в
[1]. Это соответствует исследованиям Моделев-
ского и др. [4, 1983г], которые показывают подоб-
ные зависимости.

Так, на рисунке 1 показана логарифмическая
зависимость между площадью бассейнов и из-
влекаемыми запасами. Здесь извлекаемые запасы
служат «заменителем» геологических запасов (по
всем бассейнам мира такие данные собрать не
удалось). Скорее всего геологические запасы еще
более подходят для подобной зависимости, но,
как видно, имеется хорошая зависимость. На
этом же рисунке видна зависимость от объема
осадков (осадочного выполнения) с коэффициэн-
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Рисунок 1. Зависимости объемов осадков в бассейнах от извлекаемых запасов в мировых бас-
сейнах



том зависиости R2 = 0,2, что является неплохим
коэффициентом измерения в данном случае.
Кроме этого, заметно, что бассейны растяжения
(extensional basins) и платформенные бассейны
имеют хорошую зависимость, что, очевидно, свя-
зано с размером распространения структур и ма-
теринских пород в грабенах и депрессиях-ав-
лакогенах. Флексурные бассейны не имеют по-
добной связи, бассейны изоляты и бассейны раз-
рывов (Strike-slip wrench) также не имеют четкой
зависимости из-за их гетерогенной природы, не
требующей присутсвия материнских пород. Эти

графики показывают, что некоторые бассейны со
значительным объемом выполнения осадков не
имеют больших запасов УВ. Это часто связано с
недостаточной исследуемостью этих бассейнов
разведочным бурением. Так, открытие новых
провинций нефти и газа в Черном море, Гайане и
Средиземноморье за последние 15 лет показы-
вает, что потенциал мегабассейнов НГБ, где
имеются большие запасы нефти и мощная оса-
дочная оболочка далеко и совсем не исчерпан. Ес-
тественно, этот чисто статистический подход
совершенно не учитывает геологию различных
НГБ, наличие в них материнских пород, коллек-
торов, покрышек и соответствующей истории
миграции, однако он дает возможность понять
«нехватку» определенных запасов, некоторое не-
соответствие корреляции между различными па-
раметрами.

В заключение необходимо отметить что извле-
каемые запасы бассейнов мира выведены из дан-
ных USGS1 по бассейнам мира [5] и дополнены
данными в работе [2]. По этим графикам видно,
что логарифмическая зависимость между объе-
мом осадков и извлекаемыми нефтегазовыми за-
пасами бассейнов мира любых типов могут быть
выведены довольно легко. Это позволит приме-
нить подобную зависимость к другим, еще не из-
веданным бассейнам мира, если они имеют
нефтегазовые системы и вывести размеры еще не
изведанных запасов (Таблица 1).

Как правило, многие природные явления в бас-
сейнах мира измеряются по закону Парето
(power-law) или правилу 80/20, при помощи ко-
торых уже показывалось распределение объемов
в бассейнах мира. Распределен́ие Парет́о встре-
чается при исследовании различных явлений, в
частности, социальных, экономических, физиче-
ских и других. Вне области экономики иногда на-
зывается также распределением Брэдфорда.
Вилфредо Парето изначально использовал это
распределение для описания распределения бла-
госостояния, а также распределения дохода. Его
«правило 20 к 80» (которое гласит: 20 % популя-
ции владеет 80 % богатства) однако зависит от
конкретной величины k и может меняться в боль-
ших пределах. В лингвистике распределение Па-
рето известно под названием закона Ципфа. Этот
закон показывает зависимость абсолютной ча-
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Таблица 1. Объем запасов нефти и газа в 500 основных седиментационных бассейнах мира
(Распределен́ие объемов запасов УВ в бассейнах мира по методу Парето и закону Ципфа)

1United States Geological Survey (USGS) Hydrocarbon Basin Assesment, 2012



стоты слов (сколько всего раз
каждое конкретное слово встре-
тилось) в достаточно длинном
тексте от ранга (порядкового но-
мера при упорядочении слов по
абсолютной частоте).

Эти два закона всего лишь
частные случаи степенного за-
кона. Степенный закон показы-
вает зависимость между двумя
величинами, при которой относи-
тельное изменение одной ве-
личины приводит к
пропорциональному относитель-
ному изменению другой ве-
личины, независимо от исходных
значений этих величин: зависи-
мость одной величины от другой
представляет собой степенную
функцию.

Степенной закон присутствует во многих фи-
зических, биологических и искусственных явле-
ниях; например, размеры лунных кратеров и
солнечных вспышек, число аварий в энергосисте-
мах, число уголовных обвинений на одного пре-
ступника, количество извержений вулканов,
человеческие оценки интенсивности стимулов и
многие другие величины. Эмпирические распре-
деления могут соответствовать степенному за-
кону во всём диапазоне своих значений, либо,
например, в хвосте. Затухание звуковых колеба-
ний следует степенному закону в широких поло-
сах частот во многих сложных средах. Природа,
по которой некоторые явления соответствуют
степенному закону, а некоторые нормальному
распеделению (например, человеческий рост в
популяции или продолжительность жизни) заслу-
живает отдельного исследования.

Что касается нефти и газа, то Канторович и
др., 1979, в работе [3] показали зависимость рас-
пределения месторождений и бассейнов от сте-
пенного закона. Рисунок 37 (в работе [3]) из
нашего исследования показывает, что на 5 % (25
бассейнов) всех 500 углеводородосодержащих
бассейнов мира приходится 75 % запасов углево-
дородов, а на остальные 475 бассейнов – 25 %.
ЮКБ входит в эти ведущие 5 % бассейнов, нахо-
дясь на 15 месте. Первые 100 бассейнов вообще
содержат 93 % всех запасов УВ. И это притом,

что общее количество бассейнов мира, потенци-
ально содержащих УВ, может превышать 1000.

Рисунок 2 показывает это распределение в гра-
фической форме, где основным бассейном, содер-
жащим самое большое количество УВ, является
Западно-Сибирский бассейн (530 млрд. барре-
лей).

По закону Ципфа можно вычислить наконец и
возможный объем УВ, еще не найденный, ис-
пользуя отклонения от степенного закона (Таб-
лица 2). В этом случае основным критерием этой
неопределенности будут являтся размеры мини-
мальных запасов и число бассейнов НГБ. По-
скольку бассейн и число самых высоких запасов
известны (530 млрд. баррелей в Западно-Сибир-
ском бассейне), также известно максимальное
число бассейнов, основным элементов является
самый малый объем УВ, который варьируется от
0,1 млн. тонн до 100 млн. тонн в бассейне. По
данным USGS в настоящее время извлекаемые
запасы в мире составляют более 3000 миллиар-
дов баррелей [5]. На рисунке 3 и в таблице 2 (в
работе [5]) представлены 6 возможных случаев
(сценариев) потенциальных запасов УВ с поро-
гом запасов выше 1 млрд. баррелей. 3 из них ос-
нованы на наличии 500 бассейнов НГБ и
меняются от 6300 млрд. баррелей до 361 млрд.
баррелей в зависимости от минимальных преде-
лов (0,1; 0,01; 0;001 млрд. баррелей) месторожде-
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Рисунок 2. Распределение Парето по 500 основным нефтега-
зоносным бассейнам мира по данным USGS



ний. Другие 3 основаны на наличии 1000 НГБ и
меняются от 5700 млрд. баррелей до 462 млрд.
баррелей. Если порог запасов увеличить до 10
млрд. баррелей, то запасы уменьшаются.

Это же может быть выражено и графическим
способом, отражающим степенной закон. Такое
графическое применение довольно обычно в
нефтегазовом секторе, где метод Ципфа исполь-
зуется для статистического подсчета прогнози-
руемых объемов (Yet-to-Find), когда геологичес-
кие условия накопления УВ в ловушках не ясны.

Таким образом, объем внутри красного полигона
между пунктирной линией и сплошной красной
линией на рисунке 3 соответствует цифре в 362
млрд. баррелей на рисунке 3, а например, пло-

щадь между пунктирной линией и
желтой линией соответствует
цифре в 6334 млрд. баррелей. Эти
запасы никак не лимитированы
геологически по провинциям и
представляют чисто статистичес -
кий подход – в то время как в ра-
боте USGS [5] имеются большие
запасы

ЗАКЛючеНИе
Значение объемов еще не иссле-

дованных (прогнозированных) за-
пасов УВ очень неопределенно.
Существует большое количество
различных методов подчсета пдоб-
ных ресурсов. Чисто статистиче-
ски известно, что подобные
физические величины подчи-
няются степенному закону (power-
law). Используя имеющиеся у нас
данные о нефтегазоносных бассей-

нах мира (НГБ) и запасах в них с помощью раз-
ных степенных законов показано, что эти запасы
могут меняться в пределах от 160 млрд. баррелей
(23 млрд. тонн) до 6300 млрд. баррелей (900
млрд. тонн). Имеется также четкая зависимость
запасов УВ в бассейнах НГБ от осадочного вы-
полнения этих бассейнов.
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Рисунок 3. Изменение объемов УВ по закону Ципфа – графи-
ческое представление

Таблица 2. Изменение объемов УВ по закону Ципфа при разных степенных законах
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N.R. Abdullayev
HYDROCARBON RESOURCES OF THE WORLD'S BASINS ON VARIOUS STATISTICAL 
PARAMETERS

ABSTRACT

This article describes the how the hydrocarbon resources of over 100 of the World's basins on various
parameters depend on various statistical parameters. This paper also discusses and delineates hydrocarbon
prospectivity of the World and proposes a new method for calculating the unexplored hydrocarbon re-
sources (Yet to Find resources) of basins using a power law (Pareto distribution). In addition, the basins
of the world are compared in the following way: volume of the sedimentary rocks in the basin versus hy-
drocarbon resources. Various graphs of dependence and correlation are displayed using publicly available
sources of information on the resources of the World’s basins.

N.R. Abdullayev
BƏZİ STATİSTİK PARAMETRLƏR ƏSASINDA DÜNYA HÖVZƏLƏRİNİN NEFT-QAZLILIĞI

XÜLASƏ

Bu məqalədə dünya hövzələrinin neft və qaz proqnozlaşdırılan həcmlərin müxtəlif parametrlərdən
asılılığı təsvir olunur. Bu meqalədə həmçinin Dünya karbohidogen perspektivləri müzakirə olunur və güc
qanunu (Power Law) və Pareto Qanunundan istifadə edərək dünya hövzələrinin tədqiq olunmamış kar-
bohidrogen ehtiyatlarını hesablamaq üçün yeni bir metod təklif olunur. Bundan əlavə, dünyanın hövzələri
sahəsi, çökmə örtüyünün həcmi baxımından neft və qaz həcmləri ilə əlaqəsi ilə müqayisə edilir və bu
hövzələrin ehtiyatları haqqında açıq məlumat mənbələrindən istifadə etməklə müxtəlif asılılıq qrafikləri
nümayiş olunur.



Введение
На основе принципов концепции динамики эво-

люции земной коры (КДЭЗК), имеющих важное
значение для объяснения природы геотектониче-
ских процессов, выясняется механизм формиро-
вания земной коры. Основным фактором в
формировании континентов является перемеще-
ние литосферных масс, чем связано изменение
мощностей земной коры. В статье дана генети-
ческая классификация горных сооружений. Вы-
делены субдукционные, коллизионные и вулкано-
генные типы горных сооружений. Установлено,
что горные сооружения в основном развиты
вдоль дивергентных (спединги, рифты и желобы
пассивных окраин) и конвергентных (субдукции,
коллизии и желобы активных окраин) зон, и это
хорошо согласуется с физико-механическими за-
конами, которые связаны с закономерностями
распространения геодинамических сил.

Перемещения литосферных масс имеют слож-
ный характер развития. Главным звеном лито-
сферных масс является твердая земная кора.
Фактически происхождение, механизм формиро-
вания, а также закономерность развития основ-
ных геотектонических процессов непосредствен-
но связаны с перемещениями земной коры по по-
верхности верхней мантии. В целом, по физико-
механическому состоянию земная кора предс-
тавлена разнохарактерными литосферными мас-
сами. Эти массы под влиянием геодинамических
сил подвергаются повсеместному перемещению
по поверхности верхней мантии. При перемеще-
нии литосферных масс создается сложный каркас
зон напряжений по всей поверхности Земли за
исключением ее полюсов. Эти зоны напряжения
по характеру развития в основном расчленяются
на два генетических типа зон земной коры, пред-
ставленных дивергентными и конвергентными
зонами, каждый из которых имеет свои специфи-
ческие особенности развития. Эти зоны, распо-
лагаясь в меридиональном направлении Земли,

чередуются друг с другом в широтном направле-
нии, что соответствует физическим законам и хо-
рошо согласуются с закономерностями распреде-
ления геодинамических сил, созданных ротацией
Земли (рис. 1).

В результате перемещения литосферных масс
формируются различные зоны напряжений как
сжатого, так и растяжного типа. В дальнейшем,
благодаря этим напряжениям, Земная кора разру-
шается и расчленяется на отдельные геоблоки,
различающиеся друг от друга по геометрическим
параметрам. Каждый из этих геоблоков имеет
свойственный им характер развития, который в
целом характеризует общее состояние напряже-
ния земной коры [2 - 20].

Образование зон напряжений связано с разви-
тием скоростей литосферных масс и мощностей
земной коры [1]. В свою очередь, изменение ско-
рости связано с изменением скорости переме-
щающих литосферных масс, радиусы вращения
которых распологаются субперпендикулярно к
оси вращения Земли. По этой причине длина ра-
диуса перемещающихся масс изменяется от мак-
симума в экваторе и до минимума в полюсах
Земли. Подобные перемещения литосферных
масс происходят повсюду в виде разноширотных
эшелонов, которые ныне наглядно наблюдаются
в пределах мировых океанических лож (рис. 3).

Перемещение литосферных масс происходит
в виде эшелонов. Между перемещающимися
эшелонами происходит смещение масс, где фор-
мируются трансформные разломы. Совместно с
формированием трансформных разломов обра-
зуются и другие генетические типы глубинных
разломов дивергентного и конвергентного харак-
тера развития. Они располагаются субперпенди-
кулярно к трансформным разломам (рис. 2).

В целом, земная кора расчленяется на стабиль-
ные и подвижные зоны. Они отличаются друг от
друга активностью проявления геотектонических
процессов. К стабильным зонам относятся при-
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полюсные зоны, где скорость перемещения зем-
ной коры происходит слабее, чем в остальных
зонах Земли; и это связано с уменьшением длины
радиусов Земли. К подвижным зонам относятся
большие части земной коры. Основные части их
представлены обширными ложами мировых
океанов. В них хорошо наблюдаются самые мель-
чайшие детали земной коры, отражающие харак-

тер формирования
разнохарактерных
зон напряжений, вы-
раженных разнооб-
разными структур-
ными элементами.

В пределах близ-
экваториальных ши-
ротных полос Земли
перемещение лито-
сферных масс выра-
жены широкими эше-
лонами. Ширина по-
следних по мере уда-
ления от экватора, по
направлению к обоим
полюсам Земли, по-

степенно уменьшается. Это хорошо согласуется
с закономерностями развития геодинамических
сил.

В пределах океанических лож часто наблю-
даются коленчатые структуры, которые форми-
руются в зонах расчленения дивергентных и
конвергентных зон. Одни колени этих структур,
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Рис 1. Схема перемещения литосферных масс
А - схема перемещения масс, В - схема образования зон сжатия и растя-
жения

Рис.2. Схема перемещения литосферных масс

ВА



как правило, представлены трансформными раз-
ломами и прослеживаются в субширотных на-
правлениях. А другие ветви коленчатых структур
развиваются в субмеридиональных направле-
ниях. Не менее интересно развитие геотектони-
ческой обстановки в зонах континентальных
обрамлений океанических лож, где происходит
формирование разнохарактерных геотектониче-
ских процессов, таких как проявления субдук-
ционных процессов, процессы формирования
окраинных морей и остродужных систем, форми-
рование активных и пассивных окраин.

С позиции концепции динамики эволюции
земной коры, субдукционные процессы харак-
терны для западных обрамлений крупных геобло-
ков земной коры. Примером могут служит
Анд-Кордильерские складчатые системы, разви-
тые в западных частях С. и Ю. Америки, Атлас-
ские горы западной Африки, восточные части
Европы и Австралии и прочие. Кроме указанных,
для западных окраин геоблоков характерно фор-
мирование желобов активных окраин континен-
тов.

А для восточных обрамлений крупных геобло-
ков (континентов) Земли характерно развитие
рифтогенных процессов, формирование окраин-
ных морей, пассивных и активных и пассивных
окраин, остродужных систем, которые характе-
ризуются широким развитием рифтогенных зон
и желобов пассивных окраин. Об этом свидитель-

ствуют активности проявления вулканических из-
вержений и землетрясений в этих зонах.

Подтверждением этого мнения с позиции кон-
цепции динамики эволюции земной коры может
служить характеристика геодинамической объ-
становки восточного обрамления Евроазиатского
континента, западные части Африки и С. Аме-
рики и других континентов. Необходимо отме-
тить, что в предыдущих теоретических работах
тектонические активности восточных обрамле-
ний Евроазиатского континента связывались с
субдукционными процессами. Большинство гео-
логов восточное обрамление Евроазиатского кон-
тинента относят к суперсубдукционным зонам
Земли. Они свое мнение обоснововали интенсив-
ностью активных проявлениий вулкано-тектони-
ческих процессов в этой зоне. Однако с позиции
концепции динамики земной коры в этой зоне
развитие субдукционных процессов не увязыва-
ется с закономерностями распространения геоди-
намических сил. Поэтому пришлось найти
другие объяснения об активности вулкано-текто-
нических процессов в регионе. Анализ характера
развития глобальных геотектонических процес-
сов показал что, активность вулкано-тектониче-
ских процессов следует связать с утолщением
земной коры.

В дальнейщим, в результате анализа геотекто-
нической обстановки данного региона накопи-
лись достоверные факты, подверждающие

утолщение земной коры данной зоны.
Главное то, что эта зона раполагается на
стыковой зоне двух самых крупных, вме-
сте с тем, разнохарактерных по активно-
сти геоблоков Земли (Евроазиатский
континент и кора океанического типа -
ложа Тихого океана), между которыми
утолщение земной коры соответствует ди-
намике распространения геодинамиче-
ских сил. Об этом свидительствуют
формы и направления перемещения лито-
сферных плит в западных окраинах Ти-
хого океана, а также формирование
разнообразных крупных структурных эле-
ментов типа окраинных морей, остродуж-
ных систем, гряд остров и полуостровов,
получивщих широкое развитие в восточ-
ной части Евроазиатского континента.

Что касается геотектонической харак-
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Рис.3. южная часть Атлантического океана, где на-
глядно наблюдается взаимоотношение дивергенции
и конвергенции земной коры



теристики ложа Тихого океана, являющегося
самым крупным подвижным регионом Земли, на
примере его можно выяснить многие кардиналь-
ные проблемы геотектоники, такие как механизм
дислокации литосферных масс, механизм форми-
рования глубинных разломов, формирование ко-
ленчатых структур, формирование дивергентных
и конвергентных зон, механизм формирования
складчатых систем, механизм формирования
рельефа как в подводных условиях, так и на суше.
В целом, выяснение природы нижеперечислен-
ных процессов имеют большое научно-практиче-
ское значение, в локальном описании которых
остановимся ниже.

О проблеме астеносферы. Генетические во-
просы астеносферы являются одной из главных
тем геотектоники, являющейся предметом ожив-
ленных дискуссий [3, 13 – 18]. Существование
астеносферы, как отдельной геосферы в струк-
туре Земли, открыто геофизическими методами.
Однако, многие проблемы этой геосферы явля-
лись предметом дискуссии. К числу этих проблем
входят: проблемы
происхождения и
механизм форми-
рования астено-
сферы, ее геомет-
рические парамет-
ры, является ли она
геосферой, выясне-
ние ее значения в
эволюции земной
коры и ее взаимо-
отношение с дру-
гими глобальными
процессами и пр.
Не останавливаясь
на обзоре суще-
ствующих мнений,
излагаем основные
проблемы и возможности их решения с позиции
концепции динамики эволюции земной коры.
Сначала отметим, что наличие астеносферы как
ослабленной зоны в структуре Земли, это не от-
вергаемый факт, который установлен геофизиче-
ским методом. Что касается других проблем
астеносферы, то они удачно раскрываются с по-
зиции концепции динамики эволюции земной
коры.

Астеносфера с позиции концепции динамики
эволюции земной коры как геосфера выражена
формами распространения продуктов физико-хи-
мических фазовых превращений, которые обра-
зуются между земной корой и верхней мантией.
С позиции концепции эти процессы образуются
между всеми разнохарактерными слоями Земли
(рис. 3). Это связано с тем, что отдельные гео-
сферы Земли, имея разные физико-механические
характеристики, по-разному реагируют на ее вра-
щение. По этой причине между геосферами про-
исходит смещение масс. Эти фазовые превраще-
ния происходят между всеми геосферами Земли.
Однако, они наиболее интенсивно происходят
между внешними геосферами Земли. Суще-
ствующие геофизические данные по исследова-
нию строения Земли показывают, что ослаблен-
ные зоны обнаружены в различных глубинах
Земли. Это показывает, что ослабленные зоны
(астеносфера) образуются между каждой геосфе-
рой Земли (рис. 4).

Изменения геометрических параметров асте-
носферы соответствуют толщинам земной коры.
Толщина астеносферы увеличивается под по-
движными зонами и при переходе под стабиль-
ные зоны постепенно уменьшается, даже
местами выклинивается, что характеризует
ослабление активности физико-химических фа-
зовых превращений.

Астеносфера является основным показателем
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Рис. 4. Разрез Земли (По концепции динамики эволюции земной коры)



проявления физико-химических фазовых превра-
щений, с которыми связаны образования вулкано-
плутонических процессов.

Субдукционные процессы. Эти процессы, как
и другие геотектонические процессы, образуются
под влиянием геодинамических сил. Значитель-
ные части структурных элементов (такие как
горно-складчатые системы, аккреционные струк-
туры, элементы структурных течений, спредин-
гов, рифтов, остродужных систем, окраинные
моря, коленчатые структуры, желобы и пр.) обра-
зовались в результате субдукционных процессов.
С позиции концепции динамики эволюции зем-
ной коры, субдукционные процессы происходят
между разноскоростными литосферными мас-
сами, где сравнительно маломощные и тяжелые
(океанические типы) земной коры уходят под
мощные континентальные типы земной коры. С
субдукционными процессами связано формиро-
вание ряда тектонических элементов, наиболее
важными из которых являются разнообразные
горно-складчатые системы, аккреционные приз-
мы, желобы и пр.

Коллизионные процессы. Коллизионные про-
цессы по своему содержанию сходны с субдук-
ционными процессами. Они также происходят в
подвижных зонах, однако эта зона коллизии рас-
положена между крупными геоблокоми земной
коры и естественно развивается под влиянием
этих континентов, которые имеют автономный
ход развития. Ярким примером этого может слу-
жить формирование Альп-Гималайской колли-
зионной зоны. В формировании этих структур
участвуют десятки малых и крупных геоблоков
(или платформ) земной коры.

Спрединговые процессы. Эти процессы, также
как и другие геологические процессы, обра-
зуются под влиянием геодинамических сил. Они
играют важное значение в эволюции земной
коры. Они развиваются в субмередиональных на-
правлениях. Причем вдоль зон растяжений зем-
ной коры, образующихся с разной скоростью
перемещающих литосферных масс, где мощно-
сти земной коры имеют важное значение для об-
разования напряжений. Когда мощность земной
коры больше, она больше оседает на верхней
мантии и, естественно, уменьшается скорость ее
передвижения. В геологической литературе уко-
ренилось ошибочное мнение о том, что якобы

происхождение спрединговых процессов связано
с расходящимися динамическими силами. Это не
соответствует закономерностям распространения
геодинамических сил.

Рифтогенные процессы. В пределах конти-
нентальной земной коры рифтогенные процессы
по форме проявления сходны с спрединговыми
процессами, и происходят во внутренних частях
и восточных окраинах континентов. Фактически
по форме механизма проявления как спредингов,
так и рифтогенных процессов сходны. Спредин-
говые процессы развиваются в пределах подвиж-
ных зон (в океанических ложах), а рифты - на
стабильных зонах земной коры. Процессы риф-
тообразования по своей природе имеют сложный
характер развития. Они участвуют в формирова-
нии разнообразных структурных форм, которые
имеют важное значение в познании эволюции
земной коры: таких как активных и пассивных
окраин; желоб пассивного типа; остродужных си-
стем; гряд островов и т.д.

Вулкано-плутонические процессы. Эти про-
цессы связаны с эндогенными плюмами. В фор-
мировании этих процессов участвуют как
внутренние, так и внешние силы Земли. Ореолы
распространения этих процессов по вертикали
охватывают всю глубину земной коры и по лате-
рали они являются локальными зонами, где про-
исходят дивергенции или конвергенции литос-
ферных масс, создающие благоприятные условия
для формирования глубинных разломов. Эти раз-
ломы играют роль путей поднятия магматиче-
ских продуктов на поверхность Земли в виде
вулканических извержений. Корнями вулканиче-
ских извержений являются остывшие внутри
земной коры интрузивные массивы и субвулка-
нические тела, которые представлены плутони-
ческими продуктами вулкано-плутонических
процессов.

Землетрясение. Как геологический процесс,
землетрясение имеет более широкое понятие.
Землетрясение, как по содержанию, так и по мас-
штабам проявления имеет глобальный характер
развития. Как глобальный процесс охватывает
все пространство Земли за исключением его ядра
и полюсов. Энергия землетрясений связана с раз-
уплотнением вещества Земли.

Источники ныне наблюдаемых проявлений
землетрясений связаны с разуплотнением, кото-
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рые происходят между верхней мантией и земной
корой. Проявления этих зон разуплотнения, энер-
гия которых также поглощается земной корой,
наблюдаются и в пределах активных зон земной
коры. А главный фактор активности земной коры
связан с ее толщиной, другие факторы - в основ-
ном с закономерностями распространения геоди-
намических сил в пространстве Земли.

Землетрясения по масштабу классифици-
руются на глобальные, региональные и локаль-
ные проявления. А по генетическим признакам
они подразделяются на мантийные, корневые и
вулкано-тектонические типы.

Процесс образования глубинных разломов. С
позиции КДЭЗК глубинные разломы образуются
при перемещении литосферных масс. В связи с
разностью мощностей земной коры, в ее про-
странстве создается сложный каркас напряжения,
обуславливающий разрушение земной коры на
разнохарактерных геоблоках земной коры. Глав-
ное то что, эти глубинные разломы, окаймляя
наиболее крупные геоблоки земной коры, имеют
сквозьмантийный характер развития. По этим
глубинным разломам раскаленные магматиче-
ские продукты поднимаются вверх - в зоны зем-
ной коры и на её поверхность в виде вулкани-
ческих извержений. Основные массы этих про-
дуктов размешаются во внутренних зонах земной
коры в виде интрузивных массивов.
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H.T. Haqverdiyev
LİTOSFER KÜTLƏLƏRİN YERDƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

XÜLASƏ

Məqalə yer qabığı təkamülü dinamikasının aktual probemlərinə həsr edilmişdir. Yer qabığının
təkamülünün dinamikası konsepsiyası (YQTDK) mövqeyindən, əsas qlobal geotektonik proseslərin (o
cümlədən, vulkan-plutonik, zəlzələ, dağ qırışıq sistemləri, аkniv və passiv yamaclar, spredinq, subduksiya
və riftlər, metomorfik proseslər və s.) əmələ gəlməsi, formalaşma mexanizmi və digər inkişaf
xüsusiyyətləri mənşə zəminində araşdırılır. Həmçinin həmin geotektonik proseslərin faydalı qazıntı
yataqlarının əmələ gəlməsində rolu izah edilir.

A.T. Akhverdiyev
DISPLACEMENT FEATURES OF LITOSPHERE MASSES

ABSTRACT

The article is devoted to topical issues of the dynamics of the evolution of the earth's crust. The article
examines the origin, mechanism of formation and other evolutional features of the major global geotec-
tonic processes (including volcanic, plutonic, earthquake, mountain fold systems, metamorphism, etc.)
from the point of view of the concept of dynamics of the earth's crust evolution (CDECE). The role of
these geotectonic processes in the formation of mineral deposits is also explained.



Giriş
Tədqiqat sahəsi Böyük Qafqazın cənub-şərq

sonluğunun şimal-şərq yamaclarını, Qusar dü -
zənliyini, Samur-Dəvəçi (Şabran) ovalığını, Dəvəçi
(Şabran)-Giləzi düzənliyini əhatə edir. Ərazi şimal-
qərbdən Samur çayından bir qədər cənubdan
keçməklə, cənub-qərbdən Tfan antiklinoriumu və
Germian qırılması ilə, şimal-şərqdə Xəzər dənizi
sahili ilə hüdudlanır (şəkil 1). Bu sahədə Qusar-
Dəvəçi (Şabran) çökəkliyi və Bəyimdağ-Təkçay
sahələrində XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq
ardıcıl geoloji tədqiqat işləri aparılır.

Son dövrlərdə qravimetrik planalma məlumatla -
rının ümumiləşdirilməsi və yenidən dəyərləndiril məsi
nəticəsində lokal maksimumlar zonaları ayrılmış,
Cənubi Xaçmaz və Ağzıbirçala lokal maksimum -
larının Mezozoy qalxımları ilə əlaqədar olmaları
proqnozlaşdırılmışdır.

Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı rayonunda Mezokay -
nozoy çöküntülərinin tektonik quruluşunun dəqiq -
ləşdirilməsi, müxtəlif yaşlı çöküntü kompleksinin
sahə boyu izlənilməsi, dinamik dərinlik kəsilişlərinin
və seysmofasial təhlillər əsasında neftlilik-qazlılıq
amillərinin öyrənilməsi aktual problemdir.

Məqalədə aktiv tektonik proseslərə məruz qalmış
Mezozoy çöküntülərində neft-qaz-kondensat yataq -
la rının formalaşması və paylanması qanunauyğun -
luq larının öyrənilməsinin maraqlı məqamlarına
ədəbiyyat və son zamanlar aparılmış müasir seysmik
tədqiqat məlumatları əsasında aydınlıq gətirilmişdir.

Xəzəryanı-Quba NQR tektonik cəhətdən iki
müxtəlif struktur elementdən- Böyük Qafqaz me -
qaan tiklinoriumunun cənub-şərq batımının şimal
qanadından və Qusar-Dəvəçı (Şabran) sinklinoriu-
mundan ibarətdir [1,2]. Seysmik kəşfiyyat və dərin
qazma məlumatlarına əsasən, burada üç struktur
mərtəbə izlənilmişdir. Alt struktur mərtəbə (Yura
çöküntüləri) üzrə seysmik məlumatlara əsasən,
Şimali Çarxı, Çarxı, Şimali Ağzıbirçala, Ağzıbirçala
və Cənubi Ağzıbirçala qalxımları aşkar edilmişdir.

Bunlardan ətraflı öyrəniləni Ağzıbirçala strukturudur
[4,5]. Kəsilişdə Yura, Trias və Perm-Trias yaşlı an-
dezit çöküntülərinin iştirakı qazma məlumatlatına
əsasən aşkarlanmışdır.

Orta struktur mərtəbə Təbaşir çöküntülərinin
səthini əks etdirən seysmik horizontla təsbit edilir.
Bu horizont cənub-şərq istiqamətində monoklinal
enməyə malikdir. Enmənin fonunda Xudat, Xaçmaz
və Cənubi Xaçmaz antiklinalları, Şərqi Xaçmaz,
Çarxı və Dəvəçı (Şabran) struktur çıxıntıları qeydə
alınmışdır [4,5].

Bu ərazidə üst struktur mərtəbəni təşkil edən
Pliosen çöküntüləri də cənub-şərq istiqamətində
monoklinal enməyə malikdir və planda Mezozoy
qalxımlarına uyğun gələn zəif izlənmiş çıxıntılarla
səciyyələnir (şəkil 2).

Qusar-Dəvəçı sinklinoriumunun cənub-qərb
yamacı Neogen çöküntülərinin intensiv və kəskin
formalı qırışıqlığı ilə səciyyələnir. Bu sahədə ge-
ofiziki planaalma və qazma işləri ilə Tələbi, Qərbi
Qaynarca və Qaynarcada Neogen çöküntülərinə xas
antiklinal strukturlar öyrənilmişdir [2].

Tələbi strukturu tektonik cəhətdən en dairəsinə
yaxın istiqamətdə uzanan asimmetrik antiklinal
qırışıqdır. Onun şimal qanadı dik (35-40o), cənub
qanadı isə nisbətən az meyillidir (15-20o) [1,2].

Qərbi Qaynarca strukturu şimal-qərb istiqamə -
tində asimmetrik antiklinal qırışıq olub, nisbətən
cənub-qərb (25-40o) və bir qədər az meyilli şimal-
şərq (14-20o) qanadları ilə səciyyələnir. Qırışığın
cənub-qərb qanadının tağyanı hissəsi, amplitudu
100-150 m olan uzununa qırılma ilə mürəkkəbləşmiş
və nəticədə qırışığın cənub-qərb qanadı qalxmaya
məruz qalmışdır [2].

Qaynarca strukturu tektonik cəhətdən üst hissədə
dik (60-80o), aşağıya doğru isə nisbətən az meyilli
(30-40o) qanadlara malik antiklinal qırışıqdır.
Qırışığın tağ hissəsindən uzanma istqamətində tek-
tonik qırılma keçir ki, bu da palçıq vulkanının
fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir [1,2].
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Bu ərazidə adları çəkilən strukturlar-
dan kənarda bir neçə antiklinal element
aşkar edilib ki, bunların içərisində Qay-
narcadan şimalda yerləşən Daşdəmirli
qalxımı diqqəti cəlb edir. Qalxım
Mezozoyun səthinə görə 3700-3800 m
izohipsləri ilə qapanmışdır [4,5,6].

Cənub-şərq istiqamətində Xızı
sinklinalına daxil olan Bəyimdağ-Tək -
çay qalxımı geoloji-geofiziki məlumat -
lara görə, Təbaşir çöküntüləri üzrə
şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətli an-
tiklinal qırışıqdır [1,5,6]. Öyrənilən
ərazidə kəsiliş üzrə seysmofasial komp -
lekslər ayrılmış və onlar faktiki quyu
kəsilişləri ilə müqayisə olunmuşdur.

Alt Trias çöküntüləri Yalama-1
quyusunda iki intervalda açılmışdır. Bu-
rada alt Triasın açılmış qalınlığı 1425
m-dən çoxdur və litoloji tərkibcə
çökmə-vulkanogen törəmələrdən iba -
rət dir.

Alt Triasın sonunda, Yalama-1
quyusu ətrafındakı ərazilərdə, kəskin

eroziya əlamətlərinin mövcudluğunu
sübut edən amillər müşahidə olunur. Alt
Triasın metamorfik səthi yuyulmaya
məruz qalmış, onların üzərində orta
Trias çöküntülərinin transqressiv yatımı
müşahidə olunur.

Orta Trias çöküntülərinin açılmış
qalınlığı Ağzıbirçala-1 quyusunda 172
m-ə, Yalama-1 quyusunda isə 185 m-ə
çatır. Fasiyaların oxşarlığı onların eyni
paleocoğrafi şəraitə və paleodövrə aid
edilməsinə imkan verir.

Yalama-1 quyusunda qumdaşı, tuflu
qumdaşı və alevrolitlərdən ibarət orta
Trias çöküntüləri aralarında qumdaşı və
merqel təbəqələri müşahidə olunur.
Eynilə, Ağzıbirçala-1 quyusunun kəsi -
lişində də qumdaşı və mergel təbəqələri
müşahidə olunur. Burada Yalama-1
quyusunda açılmış alt Triasa məxsus
kəskin eroziya əlamətləri vardır. Bu
amil tədqiqat sahəsi daxilində alt Trias-
dan orta Triasa keçid çöküntülərinin
toplanması prosesində fasilələrin olma -
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Şəkil 1. Xəzəryanı-Quba NQR-in tektonik sxemi (Ə.Süley-
manova görə)

Şəkil 2. Çarxı-Şabran-Ağzıbirçala sahəsinin Mezozoy
daxilindəki seysmik horizontlara görə struktur xəritəsi



sı kimi qiymətləndirilir.
Yalama-1 quyusundan şərqə doğru orta Trias

çöküntülərinin qalınlığı azalır və bəzi lokal sahələrdə
bu izlənilir. Bu mənzərə Yalama-1 və Ağzıbirçala-1
quyularını birləşdirən xətt üzrə də müşahidə olunur.

Ağzıbirçala-1 və Xudat quyularının yerləşdikləri
sahələrdə çöküntütoplanma hövzəsinin parametr -
lərinin fərqli olduğunu göstərir. Belə ki, burada orta
Trias çöküntü kompleksinin qalınlığının artmasını
cənub – cənub-qərb istiqamətində nisbətən dayaz
dəniz hövzəsində toplanması kimi qəbul etmək olar.

Orta Trias çöküntülərinin tavanından orta Yura
çöküntülərinin dabanına qədər Ağzıbirçala-1 quyusu-
nun məlumatlarına görə laylanma ilə səciyyələnən
çökmə və ya vulkanik çökmə süxurların olması
izlənilir. Geoloji kəsilişin Triasa aid intervalından
fərqli olaraq, sahənin şimal-qərbindən axın vasitəsilə
daha dərin su hövzəsində bu seysmofasial kompleks
terrigen materiallar hesabına formalaşmışdır.

Yura və Trias çöküntü komplekslərində çoxsaylı
qırılmalar müşahidə olunur. Bu amil geoloji kəsilişi
təşkil edən laylarda çatlılıq və törəmə məsaməliyin
olmasına işarədir. Məlumdur ki, belə geoloji kəsi -
lişlər yüksək əmsallı süzülmə-tutum xüsusiyyətlərilə
səciyyələnir.

Tədqiqat sahəsində Yura çöküntüləri qeyri-uyğun
olaraq alt Təbaşir çöküntüləri ilə örtül müşdür. Orta
Yura çöküntüləri Xudat, Ağzıbirçala və Tələbi
quyularında açılmış, litoloji cəhətdən qumdaşıla -
rından, sideritli gillər və argillitlərdən ibarətdir.

Kəsilişin üst hissəsində qumluluğun artması orta
Yuranın əvvəlində hövzənin dərinliyinin onun so-
nuna nisbətən daha çox olmasını göstərir. Yəni, orta
Yuranın əvvəlində başlamış transqressiya prosesi
onun sonuna yaxın reqressiya ilə əvəzlənmişdir.
Sonra nisbətən dayaz dəniz şəraiti davam etmiş,
orta Yuranın sonunda yenidən dəniz səviyyəsindən
yuxarıda qalmışdır. Bu nəticənin əsasında Ağzı -
birçala-1 quyusunun ətrafında Maykop çöküntü
kompleksinin alt hissəsinin orta Yura üzərində tran-
sqressiv yatması və alt Təbaşir çöküntülərinin Ağzı -
birçala qalxımının ətraflarında toplanması amilləri
durur. Bu intervalda çoxsaylı qırılmalar müşahidə
olunmuşdur.

Orta Yura səthinə transqressiv çökən alt Təbaşir
çöküntü kompleksi Ağzıbirçala qalxımının cənub-
qərb və şimal-qərb istiqamətində müşahidə olunur.
Bu çöküntülər Yalama-1 quyusunda 128 m, Yalama-
13 quyusunda114 m, Yalama-22 quyusunda 140 m,

10, 6 və 20 saylı Xudat quyularında uygun olaraq, 224
m, 253 m və277 m qalınlıqla təmsil olunur.

Alt Təbaşir Xudat sahəsində transqressiv şəkildə
orta Yuranın üstünə yatmış, ona aid çöküntülər sıx -
laş mış gillərin az qalınlıqlı mergel və sementlənmiş
qumdaşı araqatlarının növbələşməsindən ibarətdir.

Alt Təbaşir çöküntüləri Yalama qalxımı ətrafında
zəif və ondan uzaqlaşdıqca daha müntəzəm kor-
relyasiya əlaqələrilə səciyyələnir. Bu intervalı təşkil
edən çöküntülər Ağzıbirçala qalxımına yaxın
sahələrdə sahilyanı ərazidə, ondan uzaqlarda isə
dərin dəniz hövzəsində toplanmışdır. Şimal-şərqdən
axınlar vasitəsilə çöküntü hövzəsinə gətirdiyi terri-
gen material hesabına formalaşdırıldığını göstərmək
olar. Ağzıbirçala qalxımına yaxınlaşdıqca qalınlığın
azalması onun daban zonalarındakı çöküntülərin
pazlaşması hesabına baş verməsidir. Bu, paleo proses
dövründə Ağzıbirçala qalxımının tağında və tağətrafı
yamaclarında orta Yuranın sonlarına yaxın eroziya
proseslərinin davam etməsidir.

Üst Təbaşir Ağzıbirçala qalxımının tağında orta
Yura və onun ətraflarında alt Təbaşirin üzərində tran-
sqressiv yatımla təmsil olunur (şəkil 3) və bu şəkildə
alt Təbaşirin üstündə yatır, əhəngdaşıları, əhəngli
gillər, mergel və qumdaşılarının qeyri-uyğun növbə -
ləşməsindən ibarətdir.
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Şəkil 3. Seysmik profilin zaman kəsilişi (I-I xətti
üzrə)



Alt Təbaşirin sonunda terrigen materialın
həcminin azalması hesabına baş vermiş çöküntüto-
planma prosesindəki fasilə üst Təbaşirin əvvəlində
yenidən bərpa olunmuşdur. Bu dövrdə Ağzıbirçala
qalxımı və onun ətraflarındakı ərazilər nisbətən
gömülməyə məruz qalmışdır. Lakin qalxımın tag
hissəsi hələ də denudasiya sahəsi olaraq qalmaqda
davam etmişdir. Nəticədə, alt Təbaşir dövründə
olduğu kimi üst Təbaşir çöküntüləri alt Təbaşir və
orta Yura üzərində transqressiv toplanmışdır.

Bu kompleksin qalınlığının Ağzıbirçala qalxımına
yaxınlaşdıqca azalması daban zonalarındakı
çöküntülərin pazlaşması fonunda baş verir ki, bu da
hövzənin doldurulması prosesinin axının şimal –
şimal-şərqdən çöküntü hövzəsinə gətirildiyi terrigen
material hesabına davam etdiyinin göstəricisi kimi
qiymətləndirilir. Maykop çöküntüləri Xaçmaz-1 və
Xaçmaz-2 quyularında, Ağzıbirçala-1 quyusunun
kəsilişində isə Məhsuldar qatın qalınlığının azalması
hesabına 100 m, Sarmat 200 m və Pont 90 m qalınlığı
ilə stratiqrafik intervallara ayrılmışdır (şəkil 4). 

Maykop çöküntüləri Yalama-1 quyusunda 30 m,
Xaçmaz-2 quyusunda 247 m qalınlıqlarla açılmışdır.
Yalama-1 quyusunda açılmış Maykop çöküntüləri
əhəngdaşı təbəqələri ilə (30%) gilli təbəqələrin
(70%) növbələşməsindən ibarətdir. 

Bu amil Yalama-1 quyusu ətrafındakı Maykop

çöküntülərinin dərin su hövzəsində toplanmasının
göstəricisidir. 

Maykop çöküntülərinin ümumi qalınlığının şimal-
şərq – cənub-qərb istiqamətində artmasını nəzərə
alsaq, terrigen materialın şimal – şimal-qərbdən
hövzəyə daşınıldığı fikirini söyləmək olar. Bu
nəticələri Maykop çöküntü kompleksinin qalınlığının
onun dabanında əlavə əmələ gəlmiş layların hesabına
baş verməsi amili də təsdiqləyir. Bu sahədə çökün-
tütoplanma prosesi əsasən hövzənin tədricən dərin -
ləşməsi fonunda tamamlanmışdır.

Tədqiqat sahəsinin cənub-qərbində yerləşən
Siyəzən monoklinalında arasında qumdaşı təbəqələri
olan gillər, qumdaşıları və konqlomeratlardan ibarət
alt Maykop çöküntüləri müxtəlif yaşlı çöküntülərlə
təmasdadır. Burada üst Maykop əsasən gillərlə və
içərisində qum təbəqələri olan alevrolitlərlə təmsil ol-
unur. Maykopun açılmış qalınlığı 850 m-dən ar tıqdır.

Beləliklə, Maykop çöküntü kompleksinin forma -
laş masında Oliqosendən başlamış mövcud çöküntü
hövzəsi kifayət qədər geniş ərazini əhatə etmiş və
buradakı çöküntütoplanma prosesi dərinliyin artması
fonunda Maykopun sonunadək davam etmişdir.

Miosen çöküntüləri əsasən Sarmat və Çokrak
çöküntülərindən ibarət bir çox quyularda açılmış,
mergel, qumdaşı və qumlardan təşkil olunmuş
gillərdən ibarətdir. Layların səthinin hamar olmayan

xüsusiyyətli olması dayaz sulu hövzələrdə
toplanmış çöküntülər üçün xarakterikdir.

Sarmat çöküntülərinin səthindən Ponta
qədər olan interval Xəzəryanı-Quba vilayə -
tində geniş yayılmış Xaçmaz, Ağzıbirçala,
Tələbi və Qaynarca sahəsində qazılmış quyu-
larda açılmışdır. Kəsilişdə gillər qumlar və
konqlomeratlarla qeyri-müntəzəm növbələşir.
Bu çöküntülər bucaq və stratiqrafik uy ğun -
suzluğu ilə müxtəlif yaşlı Miosen, Paleogen
və Mezozoy çöküntüləri üzərində yat mışdır. 

Şimal istiqamətdə Qusar-Xaçmaz qalxım
zonasının cənub-şərq hissəsində struktur
çıxıntı üzərində bu fasiya daxilində olan
çöküntülərin pazlaşması müşahidə olunur.
Onlar Xudat sahəsində geoloji kəsilişdə
iştirak etmir.

Məhsuldar qat çöküntüləri, quyu məlu mat -
larına əsasən, litoloji cəhətdən pis çeşidlənmiş
terrigen süxurlardan təşkil olunmuşdur. Üst
hissədə konqlo meratların, qravelitlərin və
qumdaşıların miqdarı çoxdur. Lakin cənub-
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Şəkil 4. Seysmik profilin zaman kəsilişi (II-II xətti üzrə)



şərqə (Qaynarca) doğru konqlomeratlar pazlaşır,
qumlar və qumdaşıların çeşid lənməsi yaxşılaşır. Alt
Pliosen (Məhsuldar qat) transqressiv şəkildə Xudat
sahəsində Sarmat mərtə bəsi çöküntülərinin, Xaçmaz,
Ağzıbirçala, Tələbi və Qaynarca sahəsində isə Pont
mərtəbəsi çöküntülə rinin üzərində yatır.

Ağcagil mərtəbəsi çöküntüləri, quyu məlu mat -
larına görə üst Pliosenin gilli litofasiyası ilə təmsil
olunur. Məhsuldar qat üzərində kiçik bucaq uyğun -
suzluğu ilə yatdığı izlənilir və subparalel, çəp lay-
lanma ilə xarakterizə olunur.

Seysmik məlumatlara əsasən, IV dövr çökün -
tülərinin toplanması hövzənin bərabər tempdə en -
məsi şəraitində getdiyini söyləməyə imkan verir.
Lakin bu fasiyanın yuxarı hissəsində toplanma
prosesində çöküntü materiallarının gətirilmə sürəti
artmış və çöküntütoplanma tempi pozulmuşdur. Tsik-
lin sonunda dəniz səviyyəsi stabilləşmiş və çökün -
tülərin yuyulması baş vermişdir.

Bu fasiya daxilində müxtəlif bucaq altında yatan
Dördüncü dövr çöküntülərindən üstdə yatan xırda
laylanmalar qeyd olunur ki, belə laylanma deltalar
arası və ya prodelta zonasında dayaz su şəraitində
çöküntütoplanmanı səciyyələndirir. Qeyri-uyğun
yatım fasilələrin olması ilə yanaşı, çöküntütop -
lanmanın bazis səviyyəsinin (dəniz səviyyəsi) çox
aşağı olması ilə əlaqədar layların yuxarıya doğru
inkişafının mümkünsüzlüyü ilə izah olunur. 

Abşeron mərtəbəsinin tavanından yer səthinə qədər
intervalda, quyu məlumatlarına görə, Müasir və
Dördüncü dövr çöküntüləri gil, qum, çınqıl və
çaqıllardan təşkil olunmuşdur. Antropogen çökün tüləri
bütün sahəni əhatə edərək kontinental törəmə kimi
onun qalınlığının qərbdən şərqə doğru artması ilə
müşahidə olunur və maksimal qalınlığı 750 m-ə çatır.

Tədqiqat sahəsinin neftlilik-qazlılığı ilə bağlı,
quyu məlumatlarına istinad edərək, strukturlar üzrə
aşağıdakıları qeyd edə bilərik.

Qaynarca sahəsində palçıq vulkanı ilə əlaqədar
neft-qaz çıxışları mövcuddur. Bir çox struktur-
xəritəalma və struktur-axtarış quyuları qazılan zaman
neft-qaz təzahürləri qeyd edilmişdir [1,2,4]. Bu
sahədə palçıq vulkanı nəticəsində qrifon və sopkalar-
dan yüksək minerallaşmış, neft-qaz-su təzahürləri
yer səthində izlənilir.

Yalama sahəsində 1 saylı istinad quyusundan alt
Təbaşir çöküntülərində, Xudat sahəsində isə 10 saylı
kəşfiyyat quyusundan Təbaşir və Yura çöküntü -

lərində qaz təzahürləri müşahidə olunmuşdur.
Xaçmaz sahəsində Pliosen çöküntülərinə qazılmış

bir neçə struktur-xəritəalma quyularında neft və qaz
təzahürləri qeyd edilmişdir. Ağzıbirçala-1 quyusunda
qazma zamanı Trias, Yura və Pliosen çöküntülərini
açmış neftlilik-qazlılıqla əlaqədar müsbət nəticələr
qeyd edilməmişdir [1].

Tələbi sahəsində qazılmış 12 saylı quyuda Miosen
çöküntülərindən 80 t/gün hasilatla neft alınmışdır. 26
saylı quyuda da neft-qaz təzahürləri müşahidə
olunmuşdur. Cənub-qərb istiqamətində yerləşən
Siyəzən monoklinalındakı sahələrdə üst Təbaşirdən
başlayaraq orta Miosenə qədər geniş stratiqrafik in-
tervalda neft-qaz yataqları istismar olunur.

Siyəzən monoklinalında neftli-qazlı olan üst
Təbaşir-Miosen çöküntü kompleksinin böyük qismi
sahənin şərqinə doğru (Ağzıbirçala istiqamətində)
pazlaşır. Məhsuldar çöküntülərin pazlaşma zonaları
neftlilik-qazlılıq baxımından perspektivlidir.

Beləliklə, Xəzəryanı-Quba NQR-in neftlilik-
qazlılıq perspektivliyinin Mezozoy-Paleogen və
Miosen çöküntü kompleksi ilə əlaqədar olduğunu
söyləmək olar və gələcəkdə daha dəqiq planaalma
işlərinin aparılması məqsədəuyğundur.

NƏTİCƏ vƏ TƏKLİFLƏR
- Xəzəryanı-Quba NQR-in neftlilik-qazlılıq

baxımından perspektivli olan sahələrinin çöküntü
komplekslərinin litoloji tərkibi öyrənilmiş, onların
qalınlığı haqqında məlumatlar dəqiqləşdirilmişdir.

- Xəzəryanı-Quba vilayətində Xaçmaz, Ağzı -
birçala, Tələbi və Qaynarca sahəsində qazılmış
quyuların kəsilişində gillərin qum laycıqları və kon-
qlomeratlarla qeyri-uyğun növbələşdiyi aşkar
edilmiş, bu çöküntülərin bucaq və stratiqrafik
uyğunsuzluğu ilə müxtəlif yaşlı Miosen, Paleogen və
Mezozoy layları üzərində yatdığı və çoxlu sayda
pazlaşmalar olduğu müşahidə edilmişdir.

- Tədqiqat sahəsində və dənizə doğru aşkar
olunmuş strukturların və pazlaşma zonalarının ge-
oloji-tektonik quruluşunu dəqiqləşdirmək məqsədi
ilə üçölçülü (3D) seysmik tədqiqat işlərinin aparıl -
ması, yeni modellərin qurulması Mezozoy çökün -
tülərinin tektonik quruluşu ilə yanaşı, neftli -
lik-qazlılıq baxımından ərazinin tam öyrənilməsində,
həmçinin müşahidə olunan ağırlıq qüvvəsinin
anomaliyalarının geoloji təbiətinin aydınlaşdırıl -
masında, seysmik və qravimetrik məlumatların birgə
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təhlili məqsədəuyğun olardı.
- Faktiki məlumatlara istinadən, Qusar-Dəvəçi

sinklinoriumunun cənub-şərq hissəsindən şərqə
doğru pazlaşan Miosen-Oliqosen, Eosen, Təbaşir və
eyni zamanda, orta Yura çöküntülərinin qalınlıq -
larının nisbətən artdığı yerdə (Ağzıbirçala-Tələbi,
Qaynarca qalxımları arasında) bu çöküntülərin lito-
fasial tərkibini və neftlilik-qazlılıq potensialının
araşdırılması məqsədi ilə parametrik və kəşfiyyat
quyularının qazılması təklif olunmuşdur.
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А.И.Худузаде
СЕЙСМОФАЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕКТОНИКА ПЛОЩАДИ В 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКО-ГУБИНСКОГО НГР

АННОТАЦИЯ

На основании сейсмических работ проведенных в Прикаспийско-Губинском Нефтегазовом Ре-
гионе, а также данных со скважин Агзыбирчала-1 и Хачмаз-2 был уточнен геологический разрез
в Мезозое. 

Была произведена корелляция нескольких Мезо-Кайнозойских комплексов отложений в регионе
Чархы-Шабран-Агзыбирчала. Был проведен анализ внутри отложений Мезозойской эры: средне-
Юрского периода, нижне и верхне Мелового периодов, Понтийского яруса, а также кровли Про-
дуктивной толщи. 

Наблюдаются разломы вызванные тектонической активностью между отложениями Юрского и
Триасового периодов. Также была проведена оценка трещиноватости, пористости и емкостно-про-
пускных параметров слоев геологического разреза.

A.I.Khuduzade
TECTONICS AND SEISMOFASIAL FEATURES OF THE NORTH-EASTERN PART OF THE
CASPIANSİDE-GUBA OİL and GAS REGİON

ABSTRACT

Based on both seismic investigation of Near-Caspian-Quba oil and gas regions and Agzibirchala-1 and
Khachmaz-2 wells, geological stratigraphy was observed and corrected. 

A number of horizons related to Mesozoic-Cenozoic sediments in the Charkhi-Shabran-Agzibirchala
district were correlated. Observations inside Mesozoic era, middle Jurassic, upper and lower Cretaceous,
upper Pontian and top of Productive Series layers were done. 

Faults caused by tectonic activity between Jurassic and Triassic sediment layers were observed. Poros-
ity, fractures and high value of hydrodynamic properties of the geological stratigraphy was estimated.



Giriş
Məqalədə Aşağı Kür çökəkliyi ərazisində aparıl -

mış geoloji-geofiziki kəşfiyyat işlərinin məlumat -
larının yenidən əsasında Pliosen çöküntülərinin
geoloji quruluşunun dəqiqləşdirilməsi və neft-
qazlılıq perspektivliyi baxımından pazlaşma zonaları
ilə əlaqədar qeyri-antiklinal tələlərin müəyyənləş -
dirilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Təyin edilən
pazlaşma zonalarının ölçüləri, onları yaradan stra-
tiqrafik komplekslərin sayı, çöküntülərin yatım
dərinlikləri və qalınlıqları, kollektor xüsusiyyətləri,
örtük layların mövcudluğu və həmtəmas zonalarda
qazılmış quyularının məlumatları, qeyri-antiklinal
tələlərin aşkar olunduğu ərazilərdə neft-qaz yataq -
larının formalaşması barədə fikir söyləməyə əsas
vermişdir.

Aşağı Kür neftli-qazlı rayonu (NQR) Böyük və
Kiçik Qafqaz, Talış dağ sistemləri arasında yerləşən
Kür dağlararası çökəkliyin cənub-şərq hissəsini əhatə
edir. O, şimal, şimal-şərqdən Ləngəbiz-Ələt qalxımı,
şimal-qərbdən Göyçay şəhərindən keçən meridian,
сənub-qərbdən Talış sıra dağlarının şimal ətəkləri,
сənub-şərqdən isə Xəzər dənizi ilə hüdudlanır (şəkil
1).

Çökəkliyin geoloji quruluşu və neft-qazlılığı ge-
oloji-geofiziki və qazıma işləri əsasında öyrənil -
mişdir. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, sahədə
müxtəlif miqyaslı geoloji planalma işləri, xəritəalma
və struktur-axtarış qazıması aparılmışdır. Çökəkliyin
ərazisi demək olar ki, tamamilə Qədim Xəzər və
Müasir dövr çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Yalnız ray-
onun şimal-şərq və сənub-qərb, habelə onun mərkəzi
hissələrində yerləşən ayrı-ayrı yüksəkliklərdə Pliosen
çöküntüləri yer səthinə çıxır. Qazılmış axtarış-
kəşfiyyat quyuları vasitəsilə əsasən, Miosen-
Dördünсü dövr çöküntü kompleksi öyrənilmişdir.
Bununla belə, palçıq vulkanlarının məhsullarında
Mezozoy və Paleogen çöküntüləri süxurlarının
varlığı geoloji kəsilişdə onların da iştirak etdiyini

göstərir [1, 2, 3, 4, 5]. Paleosen çöküntüləri yalnız
Hamamdağ, Eosen çöküntüləri isə çökəkliyin əksər
palçıq vulkanları məhsullarında öyrənilmişdir. Bu
materiallar əsasən gillər, bəzən isə karbonatlı süx-
urlarla səciyyələnmişlər.

Oliqosen-Miosen (Üst Maykop, Çokrak, Diatom
və Pont mərtəbəsi) yaşlı çöküntülər tək-tək quyularla
Mişovdağ, Qarabağlı, Kürovdağ, Kəlaməddin və b.
sahələrdə açılmış və əsasən gillərlə, bəzi hallarda isə
sərt qumdaşılı təbəqəcikli gillərlə səciyyələnmişdir.
Qumdaşılarına əsasən Maykop və Çokrak çökütü -
lərinin kəsilişində rast gəlinir.

Çökəkliyin ərazisində geniş yayılan MQ çökün -
tüləri gil, qum, qumdaşı və alevritlərin növbələşmə -
sindən təşkil olunmuşdur ki, onların da qalınlığı
3500-4000 m-ə çatır. Kəsilişin orta hissələrində kon-
qlomerat və qravelit süxurlarına da rast gəlinir.
Şimal-qərbdən сənub-şərq istiqamətində qumların və
alevritlərin daha yaxşı çeşidlənməsi müşahidə ol-
unur. MQ çöküntülərinin ayrı-ayrı mərtəbələrinin
qalınlığı və litofasial tərkibi həm sahə, həm də kəsiliş
boyu dəyişkəndir. Kəsilişin yuxarı hissələri daha çox
qumluluğa malik olmaları ilə xarakterizə edilir.

Aşağı Kür çökəkliyi ərazisində MQ çöküntü -
lərinin kəsilişini litofasial və morfoloji xüsusiyyət -
lərinə görə lay dəstələrinə ayırmaq üçün müxtəlif
bölgü sxemləri təklif olunmşdur. Lakin çökəkliyin
müxtəlif yerlərində bu çöküntülərin qalınlığı və lito -
logiyası kəskin dəyişdiyindən, bu bölgü sxemlərin -
dən heç birinin bütün ərazi boyu tətbiq edilmə imkanı
olmamışdır. Bununla belə, qonşu rayonlarda məlum
olan kəsilişlərlə müqayisə edilərək, MQ çöküntüləri -
ni üst və alt şöbələrə ayırmaq mümkün olmuşdur.

MQ-nin alt şöbəsi, Abşeron yarımadasında olduğu
kimi, Qala (QalD), Qırmakıaltı (QALD), Qırmakı
(QLD), Qırmakıüstü qumlu (QÜQ) və Qırmakıüstü
gilli (QÜG) lay dəstələrindən ibarətdir. Bunlardan
QALD, QLD və QÜQ lay dəstələri daha cox qumlu-
luga malikdir.
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AŞAĞI KÜR ÇÖKƏKLİYİNDƏ QEYRİ-ANTİKLİNAL TƏLƏLƏRLƏ
ƏLAQƏDAR PLİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN NEFT-QAZLILIQ 
PERSPEKTİVLİYİ HAQQINDA

H.İ. Şəkərov, T.X. Niyazov, R.N. Süleymanova, N. R. Ağaməliyeva
“Neftqazelmitədqiqatlayihə“ İnstitutu

Açar sözlər: seysmik kəşfiyyat, geoloji quruluş, Məhsuldar Qat çöküntüləri, qeyri-antiklinal tələ,
pazlaşma zonası



Tədqiqatçılar (Ə.H.Əliyev, H.Ə.Əhmədov,
Q.A.Xelkvist, Ə.M.Əhmədov, Ş.H.Xanlarova,

Ə.N.Hüseynov, Q.A.İs -
mayılov, A.Ş.Şıxlinski,
A.Q.Əliyev, Ş.S.Köçərli,
V.H.İdrisov və b.) tərə -
findən MQ çöküntülərinin,
xüsusən də onun üst şöbə -
sinin quyularla açılması və
öyrənilməsi əsasında müx -
təlif stratiqrafik korrel -
yasiyalar və ya sxemlər
(ritmostratiqrafik, petro-
qrafik, mineraloji, hori-
zontlara görə və s.) təklif
edilmişdir. Hazırda bu
sxemlərdən yalnız biri, 30-
cu illərin sonunda
Ə.M.Əh mədov tərəfindən
Neftçala sahəsi üçün təklif
edilmiş və sonralar Ş.S.
Köçərli tərəfindən tək mil -
ləşdirilmiş AKÇ-nin başqa
sahələrində də özünü doğ -
rultmuş horizontlara görə
bölgü korrelyasiyası sxemi
demək olar ki, birmənalı
qəbul edilmişdir. Bu sxe -
mə uyğun olaraq Məh sul -
dar Qatın üst şöbəsində
20-yə qədər (bəzi tədqi -
qatçılara görə 22) qumlu
horizont və onları ayıran
gilli təbəqələr qeyd olunur.
Bu korrelyasiyadan bir
qədər istisna hallar Qara -
bağlı (7 və 53 saylı quyu-
lar) və Durovdağ (11 və 12
saylı quyular) sahələrində
qeyd olunur. Belə ki,
Qarabağlıda “Fasilə” lay
dəstəsinin analoqu yerli
bölgü ilə XV horizonta,
Durovdağda isə XVII hor-
izonta uyğun gəlir [4].
Kəsilişdən bir neçə hori-
zontun düşməsi, çox
güman ki, yerli VIII-XII
horizontlar səviyyəsində
baş vermişdir. Qumlu hori -

zontların qalınlığı 80-160 m, gil araqatlarının
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Şəkil 1. Aşağı Kür neftli-qazlı rayonu. Neft-qaz yataqlarının və lokal
qalxımların yerləşmə sxemi

Lokal qalxımlar: 1. Kəlaməddin, 2. Böyük Hərami, 3.Kiçik Hərami, 4.
Mişovdağ, 5. Qalmaz, 6. Xıdırlı, 7. Ağzıbir-Bəndovan, 8. Kürsəngi, 9. Cənubi
Kürsəngi, 10. Kürovdağ, 11. Qarabağlı, 12. Babazənən-Dürovdağ, 13. Xıllı,
14. Neftçala, 15. Pirsaat, 16. Hamamdağ-Hamamdağ dəniz, 17. Şimali Padar,
18. Cənubi Padar, 19. Kürtalış, 20. Qərbi Qarasu, 21. Qovlar, 22. Ərəbqubalı,
23. Azadkənd, 24. Nəsimikənd, 25. Həşimxanlı, 26. Muğanlı, 27.Sərxanbəyli.



qalınlığı isə 30-90 m-dir. Üst şöbə çöküntülərinin
ümumi qalınlığı 2200-2650 m-dir.

AKÇ-də MQ-nin üst şöbəsi ümumən qumlu-gilli
layların növbələşməsindən ibarətdir. Mişovdağ,
Kürovdağ və Qarabağlı sahələrində “Fasilə” lay
dəstəsinin analoqu olan konqlomerat laylardan təşkil
olunmuş XX horizont Kəlaməddin və Padar sahə -
lərində pazlaşır. Aparılmış tədqiqatların təhlili gös -
tərir ki, Aşağı Kür çökəkliyinin şimal-şərqindən
cənub-qərbinə doğru getdikcə Məhsuldar Qatın üst
şöbəsində kəsilişin qumluluğu nəzərə çarpacaq
dərəcədə artır (şəkil 2). Belə ki, şimal-şərqdə, Şa -
maxı-Qobustan NQR-lə sərhəddə yerləşən Qoturdağ
sahəsində çöküntülərin qumluluğu 23-26 % olduğu
halda, Qalmaz, Pirsaat və Hamamdağ sahələrində
31-39 %, Qarğalı sinklinalının mərkəzi hissəsində isə
(Cənubi Kürsəngə, Kürsəngə yataqları) 40-49 %-ə

çatır. Qumluluğun maksimal qiyməti (50-59 %)
Kürovdağ-Neftçala antiklinal zonası strukturlarında
müşahidə olunur [4].

MQ-ni örtən Ağсagil çöküntüləri bir sıra
qırışıqların tağ hissələrində yer səthinə çıxır. Bu
çöküntülər üç yarımmərtəbəyə bölünməklə gilli
fasiya ilə geniş yayılmışdır. Lakin, kəsilişin aşağı və
orta hissələrində qum, əhəngdaşı və vulkan külü
araqatlarının da olması müşahidə edilir.

Abşeron çöküntüləri də çökəkliyin ərazisində
geniş yayılmışdır. Ən çox qumluluq orta yarım -
mərtəbədə qeyd olunur.

Antiklinal qırışıqların əksəriyyətində bu çökün -
tülər tağ və tağyanı hissələrdə yer səthinə çıxır. Bu
mərtəbənin çöküntüləri üç yarımmərtəbəyə bölünür:
alt, orta və üst yarımmərtəbələr.

Aşağı Kür çökəkliyi ərazisində geniş intişar tapan
Antropogen çöküntüləri demək olar ki, onun
bütün ərazisini örtür. Bu çöküntülər Bakı,
Qədim Xəzər, Xvalın, Yeni Xəzər mərtəbələrinə
bölünməklə, əsasən pis laylanmış qumlu gillər,
qumdaşı, əhəngdaşılı qumlar və balıqqulaq -
larının növbələşməsindən ibarətdir, qalınlığı
1400 m-ə çatır. 

Aşağı Kür çökəkliyi tektonik сəhətdən iki
xarakterik zonaya bölünür. Birinсi zona сənub-
şərqi Şirvan sahəsini əhatə edir. Bu sahədə an-
tiklinal qırışıqlar özünü daha qabarıq şəkildə
biruzə verir. İkinсi zonaya Şərqi Muğan-Qərbi
Salyan ovalığı daxildir [1, 2, 3, 4].

Çökəklik ərazisində tektonik əlamətlərinə
görə aşağıdakı antiklinal qurşaqlar seçilir: Pir-
saat-Hamamdağ, Kəlaməddin-Mişovdağ-Bən -
dovan, Padar-Kürovdağ-Neftçala. Bununla ya -
naşı Kəlaməddin-Mişovdağ-Bəndovan və
Padar-Kürovdağ-Neftçala antiklinal qurşaqları
arasında sərbəst gömülmüş Şimali və Сənubi
Kürsəngə antiklinal qırışıqları mövсuddur.
Neftçala qırışığından сənubda isə Qızılağaс an-
tiklinal zonası dənizin içərilərinə, Kür dili
qırışığı istiqamətində uzanır. Bu antiklinal
qurşaqlar bir-birindən maili sinklinallarla ayrılır.
ŞmQ-CŞ istiqamətində strukturların böyük
əksəriyyəti palçıq vulkanları ilə mürəkkəbləşir.
Kəlaməddin-Mişovdağ-Bəndovan ilə Kürov -
dağ-Neftçala antiklinal qırışıqları bir-birindən
Cənub-şərqi Şirvan çökəkliyi ilə ayrılır.

Axtarış kəşfiyyat və qazma işləri nəticəsində
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Şəkil 2. Aşağı Kür çökəkliyində Məhsuldar Qatın
yuxarı hissəsində qumluluğun paylanma sxemi [4]
1- Məhsuldar Qatın yuxarı hissəsinin qalınlığının izo -
xətləri; 2- anomal qalınlıq zonası.



AKÇ-də Kəlaməddin, Mişovdağ, Bəndovan,
Kürovdağ, Kürsəngə, Cənubi Kürsəngə, Neftçala,
Xıllı, Pirsaat kimi yataqlar aşkar edilmiş və hazırda
istismardadırlar. Bununla yanaşı, B.Hərami, Padar,
Babazənən, Durovdağ və b. sahələrdə ayrı-ayrı quyu-
larda neft və qaz axınları alınsa da, sənaye
əhəmiyyətli və işlənməyə daxil edilə bilən yataqlar
açılmamışdır. Çökəkliyin ərazisində əsas istismar
obyekti sayılan Məhsuldar Qat çöküntülərinin
neftlilik-qazlılığı əsasən kəsilişin üst hissəsi - I-VI,
az miqdarda və ya sporadik şəkildə isə VII-XII hor-
izontlarla əlaqədardır. Ağcagil çöküntülərinin
neftlilik-qazlılığı kəsilişin orta hissəsində qumlu lay-
larla əlaqədar olub, Kürovdağ, Qarabağlı, Qalmaz və
Bəndovan sahələrində müəyyən edilmişdir. Abşeron
mərtəbəsinin kəsilişində neft-qazlılıq orta və qismən
alt yarımmərtəbənin qumlu çöküntüləri ilə əlaqədar
olmaqla, Kürovdağ, Qarabağlı, Neftçala, Qalmaz və
Bəndovanda aşkar edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, aşkar edilmiş əksər
yataqlar XX əsrin ortalarından işlənməyə daxil
edilmişdir (Neftçala və Pisaat isə daha əvvəl-1930-
cu illərdə), bu mənada yalnız Kəlaməddin yatağı
(1979-cu il) istisna təşkil edir. Uzun müddət is-
tismarda olduqlarından əksər yataqlarda işlənmədə
olan horizontların ehtiyatları demək olar ki,
tükənmək üzrədir. Bu səbəbdən də yeni yataqların və
neftli-qazlı obyektlərin axtarışı mühüm əhəmiyyət
kəsb edən amillərdəndir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, istismarda olan yataqların çoxu lay tipli tektonik,
bəzi hallarda isə litoloji ekranlaşmış yataqlardır.
Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində alınmış məlumat -
ların təhlili göstərir ki, aşkar edilmiş neftli-qazlı
obyektlər əsasən strukturların tağ və tağyanı hissə -
lərinə uyğun gəlir [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Bununla belə, Aşağı Kür çökəkliyinin bort
hissələrinin geoloji quruluşunun mürəkkəbliyi,
neftli-qazlı və perspektivli neftli-qazlı dəstə və
horizontların litofasial dəyişkənliyi, həmçinin onların
böyük bucaq altında yatmaları bu zonalarda neftli-
qazlı yataqların axtarışını müəyyən qədər çətinləş -
dirmişdir. Eyni zamanda, tektonikanın mürəkkəbliyi,
litofasial dəyişkənliklər, çöküntütoplanma zamanı re-
gional və lokal fasilələrin mövcudluğu antiklinal
qalxımların qanadlarında, ümumilikdə çökəkliyin
bort hissələrində litoloji-stratiqrafik və tektonik
ekranlaşmış qeyri- antiklinal tipli yataqların forma -
laşması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Belə ki, ge-

oloji-geofiziki məlumatların təhlili nəticəsində, an-
tiklinal qırışıqların tağyanı hissələrində və AKÇ-nin
bortlarının qalxmış hissələrində Ağcagil və Abşeron
mərtəbələrinin çöküntülərinin Məhsuldar Qatın
yuyulma səthinə transqressiv yatımı, eyni zamanda
MQ-nin daxilində müxtəlif horizontların pazlaşması
müəyyən edilmişdir [2, 4, 6, 7]. Çökəkliyin cənub-
qərbində - Mugan monoklinalında aparılan
tədqiqatlar əsasında burada ümumilikdə, monoklinal
ərazisində Pliosen çöküntülərinin pazlaşma zonaları
ilə əlaqədar əlverişli geoloji şəraiti olan sahələr
seçilmiş, onların plan vəziyyəti dəqiqləşdirilmişdir.
Quyu və seysmik məlumatların birgə təhlili və
korrelyasiyası nəticəsində Muğan monoklinalının
Həşimxanlı, Muğanlı, Ağçala, Xırmandalı
sahələrində Məhsuldar Qat çöküntü lərinin
yuxarılarına aid horizontlar daxilində litoloji-stra-
tiqrafik tələlərin mövcudluğu və neft-qaz perspek-
tivliyi müəyyənləşdirilmişdir [2, 7].

Yerinə yetirilmiş tədqiqatların nəticələrinin təkrar
təhlili göstərir ki, AKÇ-nin digər sahələrində, xü -
susilə də şimal-qərb və şimal-şərq bortlarında qeyri-
antiklinal tələlərin əmələ gəlməsi üçün əlverişli
geo loji şərait mövcuddur. Yuxarıda qeyd edildiyi
kimi, Aşağı Kür neftli-qazlı rayonunda aşkar edilmiş
neft və qaz yataqları əsas etibarı ilə qalınlığı 4000 m-
ə çatan Məhsuldar Qat çöküntüləri ilə əlaqədardır. 

Bununla yanaşı, Ağcagil və Abşeron mərtəbələri
çöküntülərində də sənaye əhəmiyyətli yataqlar aşkar
edilmişdir. AKÇ-nin mərkəzi hissəsindən (Qarğalı
sinklinalından) CQ və ŞmŞ istiqamətində bortlara
doğru sözügedən çöküntülərin qalınlığının azalması
müşahidə olunur ki, bu da qeyri-antiklinal tələlərin
yaranması üçün əlverişli şəraitin yaranmasına səbəb
olmuşdur. 

Aşağı Kür çökəkliyinin bort hissələrində qeyri-
antiklinal tələlərin (QAT) formalaşması və onların
neftlilik-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə bu ərazidə müxtəlif illərdə yerinə yetiril -
miş kompleks geofiziki tədqiqat işlərinin nəticələri
yenidən təhlil olunmuşdur. Yerinə yetirilmiş tədqi -
qatlar əsasında AKÇ-nin bort hissələrində Məhsuldar
Qat çöküntüləri daxilində, eyni zamanda Ağcagil
çöküntülərinin MQ-nin səthinə pazlaşma zonalarında
qeyri-antiklinal tələlər aşkar olunmuşdur. Çökəkliyin
şimal-qərbində Qərbi-Qarasu- Ərəbqubalı istiqamə -
tin də işlənmiş profil kəsilişlərində, o cümlədən Mu -
ğan  monoklinalında Üst Təbaşir və  Pliosen çökün - 
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Şəkil 3. 790616 (a) və 7307a16 (b) saylı seysmik ÜDN profillərinin kəsilişi
(Ərəbqubalı-Q.Qarasu sahəsi).
1, 2, 3 –uyğun olaraq MQ-nin yuxarılarına, aşağılarına və Miosenin yuxarılarına
uyğun seysmik horizontlar; 4- Mezozoy çöküntülərinin səthi ilə eyniləşdirilən seysmik
horizont; 5 - qırılma və mürəkkəb yazı zonası, 6- pazlaşma xətti.



tülərinin perspektivli horizontları üzrə tərtib olunmuş
struktur modelində MQ-nin müxtəlif horizontlarının
pazlaşması aydın görünür (şəkil 3, 4, 5, 6). 

Bununla yanaşı, çökəkliyin mərkəzi hissəsindən
Ələt sira təpələri istiqamətində (Nəvahi sinklinalının
şərq hissəsi) də getdikcə çöküntü kompleksinin
qalınlığının azalması bəzi horizontların tamamilə yox
olmasi müşahidə edilir. Beləliklə yerinə yetirilmiş
təhlillər əsasında AKÇ-nin bort hissələrində, eləcə də
bir sira antiklinal qalxımların qanadlarında qeyri-an-
tiklinal tələlərin olması müəy yənləşdirilmişdir.
Pazlaşma zona larının ölçüləri (uzunluğu, eni, sahəsi),
onları yaradan stratiqrafik komplekslərin sayı,
çöküntülərin yatım dərinlikləri və qalınlıqları, kollek-
tor xüsusiyyətləri, örtük layların mövcudluğu və
həmtəmas zonalarda qazılmış quyularının
məlumatları, QAT-ın aşkar olun duğu ərazilərdə neft-
qaz yataqla rının formalaşması barədə fikir
söyləməyə əsas vermişdir. Digər tərəfdən qeyd etmək
lazımdır ki, qeyri antiklinal tələlərin aşkar
olunduqları ərazilərdə neft-qaz yataqlarının kom-
pleks geofiziki üsullarla birbaşa axtarışı metodi -
kasının tətbiqi ilə aparılmış tədqi qatlar nəticəsində

Məhsuldar Qat çöküntüləri daxilində və Ağcagilin alt
laylarının MQ-nin səthinə pazlaşma zonalarına
uyğun yataq tipli anomaliyalar da müəyyən
edilmişdir [7, 8,]. Tədqiqatlar nəti cəsində Məhsuldar
Qat çöküntüləri üzrə struktur quruluş da dəqiqləş -
dirilmişdir. Bütün bunlar Aşağı Kür çökəkliyində
yeni neft-qaz yataqlarının axtarışının perspektiv -
liyinə dəlalət edir.

Regional tədqiqatların da nəticələrini nəzərə al-
maqla, Rəhimli qravimetrik maksimumundan
başlamaqla Ərəbqubalı və Qərbi Qarasu struktur
çıxıntıları da əhatə olunmaqla, Nəvahi sinklinalının
şimal və şimal-şərq hissələrində, Qarabağlı-Baba -
zənən strukturları arası sahələrin, Muğan monok -
linalının qərb bortunun geoloji quruluşunun dəqiq -
ləşdirilməsi, pazlaşan horizontların fəza vəziyyətinin
öyrənilməsi, qeyri-antiklinal tələlərin neftlilik-
qazlılığının proqnozlaşdırılması məqsədi ilə seysmik
(ÜDN, SDÜ) və qravimaqnitometrik kəşfiy yat
üsullarının kompleks tətbiqi ilə tədqiqatların aparıl -
ması məqsədəuyğundur.
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Şəkil 4. 900314 saylı seysmik ÜDN profilinin kəsilişi
1, 2, 3 –uyğun olaraq MQ-nin yuxarılarına, aşağılarına və Miosenin yuxarılarına uyğun seysmik hori-
zontlar; 4- Mezozoy çöküntülərinin səthi ilə eyniləşdirilən seysmik horizont; 5 - mürəkkəb yazı zonası; 6-
qırılma zonası, 7- pazlaşma xətti.
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Şəkil 5. Mezozoy çöküntülərinin səthi ilə eyniləşdirilən “P” seysmik horizontu üzrə sxematik
struktur xəritə.
1 - Mezozoyun səthi ilə eyniləşdirilən “P” seysmik horizontunun izohipsləri; 2 - Məhsuldar
Qatın aşağılarına (SH-II) və Miosenin yuxarılarına (SH-III) uyğun çöküntülərin Mezozoyun
səthi ilə (SH- “P”) birləşmə xəttinin təxmini vəziyyəti; 3 - qırılma və mürəkkəb yazı zonası; 4
- seysmik ÜDN profilləri; 5 - dərin qazıma quyuları; 6 - qalxımlar: 1- Rəhimli çıxıntısı, 2 -
Ərəbqubalı çıxıntısı, 3 - Qarabucaq, 4 - Qaracalı, 5 - Sorsor, 6 - Carlı, 7 - Şimali Saatlı, 8 -
Saatlı. 
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Şəkil 6. Üst Təbaşirin səthinə pazlaşan Məhsuldar Qat horizontlarının üçölçülü təsviri.
Seysmik horizontlar: 1, 2- Məhsuldar Qatın daxilində; 3- Miosenin yuxarılarına uyğun, 4- Mezozoyun

səthinə uyğun.
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Х.И.Шакаров, Т.Х.Ниязов, Р.Н.Сулейманова, Н.Р.Агамалиева
О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК В
ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕ-КУРИНСКОЙ ВПАДИНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе анализа данных геолого-геофизических исследований рассматривается во-
прос об уточнении геологического строения отложений Плиоцена, и выявлении неантиклинальных
ловушек, в связи с зонами выклинивания, с точки зрения перспектив нефтегазоносности в Нижне-
Куринской впадине. Размеры выявленных зон выклинивания, количество сформировавших их стра-
тиграфических комплексов, глубины залегания отложений, их мощности, коллекторские
характеристики, наличие покрывающих слоёв и данные пробуренных скважин в прилегающих
зонах, дали основу высказать мысли о формировании нефтяных и газовых месторождений в не-
антиклинальных ловушках.

H.I.Shakarov, T.Kh.Niyazov, R.N.Suleymanova, N.R.Aghamaliyeva
PERSPECTIVES OF OIL AND GAS PRESENCE IN NON-ANTICLINE TRAPS IN PLIOCENE
ACROSS LOW KUR DEPRESSION

ABSTRACT

The paper deals with data acquired by geological and geophysical studies applied for more detailed study
of Pliocene deposits and outlining of non-anticline traps related to pinching-out zones in order to evaluate
hydrocarbon presence in the Low Kur depression. Extensions of outlined pinching zones, number of strati-
graphic units, depths of deposits, their thickness, reservoir properties, presence of overlaying layers and
well data acquired in nearby areas made it possible to derive an opinion about generation of oil and gas
accumulations in non-anticline traps. 



Abşeron yarımadası ərazisinin hidrogeoloji şərai -
tinə təsir edən amillər elmi və praktiki əhəmiyyət
daşıyır. Beləki, hər hansı ərazinin hidrogeoloji
şəraitinin öyrənilməsi şəhər və qəsəbələrin layihə -
ləndirilməsi, hidrotexniki və digər xarakterli tikinti
obyektlərinin (körpülər, yollar, yaşayış binaları,
sənaye obyektləri və s.) inşası baxımından vacib bir
tədqiqat sahəsi kimi qiymətləndirilir.

Tədqiq edilən ərazinin hidrogeoloji şəraiti və
onun formalaşmasına təsir edən amillər bilavasitə
ərazinin fiziki-coğrafi şəraitini, geoloji, geomorfoloji
quruluşlarını, süxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyət -
lərini, endogen və ekzogen hadisələrin (su basma,
bataqlaşma, şoranlaşma və s.) göstəricilərinin hidro-
geoloji baxımdan qiymətləndirilməsi əsasında həyata
keçirilir.

Abşeron yarımadasının əsas yaşayış məntəqələri
Bakı, Sumqayıt, Xirdalan şəhərləri ilə 32 qəsəbədən
ibarətdir.

Oroqrqfik baxımdan ərazinin şimal-qərb, cənub-
qərb alçaq dağlar, mərkəzi və şərq hissəsində düzən
sahələri ayrılır. 

Geomorfoloji baxımdan yarımadanın relyefi
əsasən mütəhərrik cavan tektonik hərəkətlərin, ekzo-
gen geoloji amillərin o cümlədən eroziyanın təsiri
altında formalaşmışlar.

Qərbi Abşeron, əsasən yüksəkliyi 370 m olan
dağlıq sahələrdən ibarət olaraq, Böyük Qafqazın
çıxıntıları ilə birləşən, parçalanmaya məruz qalmış
relyeflə xarakterizə olunur.

Şərqi Abşeron Maştağa, Suraxanı meridianından
şərqə doğru yuvarlaq və təpəvarı düzənlikdən
ibarətdir.

Abşeron yarımadasının cənub-qərb sahəsi,
yüksəkliyi 120-130 m olan relyeflə təmsil olunur.

Abşeron yarımadasının şimal-qərb hissəsi Xəzər
dənizi istiqamətində uzanan düzənliklərdən ibarət
olaraq, sahilboyu terraslarla təmsil olunmaqla Sum -
qayıt çayından şərqdə yerləşən şoranlıq çökəkliyin -
dən ibarətdir.

Abşeron yarımadasının cənub-qərb hissəsi şoran -
lığa, dyün, barxana malik Türkan və Zirə düzənlikləri

ilə təmsil olunur.
Yarımadada Xəzər dənizi boyu mövcud olan

təpəvari mikrorelyef formaları və qumlarla örtülü
sahələrdə yağış və qar sularının axımlarının yaran -
ma sına səbəb olur.

Yarımadanın hidroqrafik şəbəkəsi Xəzər dəni -
zindən, Ceyrankeçməz, Sumqayıt çaylarının axarla -
rından və çoxsaylı duzlu göllərlə təmsil olunmuşdur.
Göllərin əsas qidalanma mənbəyi atmosfer çökün -
tüləri və neft sulardır. Göl sularının minerallaşma
dərəcəsi 10-100q/l, kimyəvi tərkibcə xlorlu, xlorlu-
sulfatlı-natriumlu-maqneziumludur.

Yarımadada süni Ceyranbatan su anbarı və
Samur-Abşeron kanalı fəaliyyət göstərir. Abşeron
yarımadasında yerləşən yaşayış məntəqələri və
sənaye obyektləri I və II Şollar, I və II Kür, Oğuz-
Qəbələ-Bakı su kəmərləri, Ceyranbatan və Tax-
takörpü su anbarları və Samur-Abşeron kanalı suları
hesabına su ilə təmin edilirlər.

Abşeron yarımadası hidrogeoloji şəraitinə görə
Qərbi və Şərqi Abçeron sahələrinə bölünür.

Qrunt suları yarımadanın qərb hissəsinin hər
yerində - Bakı şəhəri və yarımadanın şimal sahili
boyu yayılmışdır. Yarımadanın şərq hissəsində isə
müxtəlif stratiqrafik və genetik çöküntülərdən
formalaşmışdır (şəkil 1).

Qrunt suları, əsasən horizontal axıma malik
Xvalın çöküntüləri suları hesabına qidalanır.

Kontinental mənşəli yeni Xəzər çöküntülərində
(allüvial, delüvial, eol və s.) qrunt suları geniş
yayılmışdır. Bu çöküntülərə qazılmış quyuların sərfi
0,02-0,2 l/san və əksər halda duzlu olduğu üçün su
təchizatında istifadə olunmur.

Yeni Xəzər yaşlı çöküntülərin sulu horizontu
Abşeron yarımadasında 60-400 m eni olan zolaq
formasında dəniz sahili boyu aşkar olunmuşdur. Bu
çöküntülərin kəsiliçlərin 70%-i qalınlığı 1,0-15,0 m
olan, dərinliyə getdikcə gillərlə əvəz olunan balıq -
qulaqlı qumlarla təmsil olunmuşdur (Pirşağı
çimərliyində 15,0 m, Bakı şəhəri sahəsində 0,8-2,0
m). Qrunt suları müxtəlif dərinlikdə açılır(dənizə
yaxın hissələrdə 0,4-1,2 m, dənizdən uzaqlaşdıqca

45

JOURNAL / 1-2 (2021) GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

ABŞERON YARIMADASINDA HİDROGEOLOJİ ŞƏRAİTİN MÜASİR
VƏZİYYƏTİ, QRUNT SULARININ SƏVİYYƏSİNİN QALXMA
SƏBƏBLƏRİ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI.

İ.Ş.Namazov1, İ.M.Qasımov2

1ADNSU, 2Azmelsutəsərrüfat ASC-nin MİOQSİMNİ



isə 3,7-6,1 m dərinlikdə), əl ilə qazılmış quyularda
suçəkmə məlumatlarına görə şərfi 0,2 l/san, ort sərfi
0,05-0,08 l/san təşkil edir. Şirin və şortəhər sulardır.

Xvalın çöküntüləri Qərbi Abşeronda lokal
yayılaraq susuzdur. Şərqi Abşeronda bu çöküntülər
yarımadanın sahil boyu zolaq formasında yayılaraq,
hər yerdə suludur. Sulu horizont əhəng daşları, qum-
larla, bəzi sahələrdə isə çınqıl-çaqıllarla təmsil
olunmuşdur(Bakı, Güzdək muldalarında). Qrunt
sularınin səviyyəsi yer səthindən 2,0 m-dən 16-17
metrə kimi müşahidə olunur. Suçəkmə zamanı
quyuların sərfi 0,2-0,7 l/san təşkil etmişdir.

Bakı muldası ərazisində qrunt suları 0,3-0,6 m
dərinlikdə acılır. Bu sular əksər hallarda şortəhər və
şor sulardır.

Xəzər çöküntüləri Sumqayıt ərazisində geniş
yayılmışdır. Burada qrunt suları 0,6-7,5 m dərinlikdə
quyular vasitəsilə açılır, minerallaşma dərəcəsi 2,2-
8,2q/l-dir. Novxanı, Goradil bağlarında, Xırdalan
ərazisində Xəzər çöküntüləri susuzdur. 

Bakı şəhəri ərazisində Xəzər yaşlı çöküntülər

geniş yayılaraq qumlarla, əhəngdaşları və gillərlə
təmsil olunmuşdur.Yeraltı sulara müxtəlif dərinlikdə
rast gəlinir. Qaraçuxur, Bakıxanov qəsəbələrində
Xəzər çöküntüləri 2,2-7,5 m dərinlikdə aşkar edil -
mişdir, sərfləri0,4-1,0 l/san, minerallaşma dərəcələri
0,9-2,1q/l qədər, Montin, Qaraçuxur, Bakıxanov
qəsəbələrində qrunt suları əksər hallarda duzludur.

Qara Qarayev metrostansiyasından Binə Hava
limanı istiqamtində metro xəttinin çəkilməsilə
əlaqədar aparılan tədqiqatlar zamanı yeraltı sular
35,0 - 65,0 m dərinliyə qədər müşahidə olunmuşdur.
Bu hissədə Yeni Bakı Neftayırma zavodu yaxınlı -
ğında qrunt suları 12,0-30,0 m dərinlikdə intişar
tapmışdır. Sulu horizontlar Xəzər yaşlı çöküntülər
(qumlar, əhəngdaşları və gillər) geniş yayılmışdır. Bu
sular əksər hallarda şortəhərdir.

Binə, Hövsan muldasında Xəzər çöküntülərində
qrunt suları quyular vasitəslə 5,7-23,0 m dərinlikdə
aşkar edilir. Bəzi quyuların sərfi 7,01 l/san təşkil edir.
Hövsan muldası ərazisində yeraltı suların kimyəvi
tərkibi və minerallaşma dərəcəsi xeyli yüksəkdir. Bu
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Şəkil 1. Abşeron yarımadasının qrunt sularının yatma dərinliyi xəritəsi

Yatma dərinliyi: 1. 0-1m; 2. 1-3m; 3. 3-5m; 4. 5-10m; 5. 10-20m; 6. 20 m-dən böyük; 7. yeraltı suların
sporadik yayılma sahələri



göstərici isə yeraltı sulara neft tullantı sularının
qarışması ilə əlaqədardır. Neft tullantı kanallarının
kənar hissələrində qrunt sularının minerallaşma
dərəcəsi 100 q/l-ə çatır.

Bakı mərtəbəsi ilə əlaqədar olan qrunt suları Bakı,
Sumqayıt şəhərləri, Mərdəkan və Binə qəsəbələri
ətrafında müxtəlif dərinliklərdə müəyyən edilmişdir.
Şüvəlan qəsəbəsindən “Şimal DRES” bağları
sahəsinə doğru eni 40-200 m olan, şimaldan-cənuba
doğru zolaq şəklində uzanır, dəniz sahili boyu zonada
müxtəlif dərinlikdə (əsasən 10,0-18m) qum, əhəng -
daşı və zəif sementləşməyə məruz qumdaşlarında
yeraltı sular aşkar olunur. Bu suların minerallaşma
dərəcəsi 1,2-2,0 q/l təşkil edir. Kimyəvi tərkibi kal-
siumlu-sulfatlıdır. 

Bakı şəhəri ərazilərində müxtəlif dərinliklərdə
qum, əhəngdaşı və zəif sementləşməyə məruz qum -
daşlarında qrunt sularının səviyyəsi Yer səthindən
0,5-2,5 m-dən (Ağ şəhər) 10 m-ə (Zığ şosesi) çatır.
Qrunt suyu harızontu quyular vasitəsilə 16-20 m
dərinliyində açılır. Qrunt suyu horizontu quyular
vasitəsilə 16-20 m dərinliklərində açılır, quyuların
sərfi 9,0 l/san-ə çatır. Minerallaşma dərəcələri 0,7-
2,5 q/l (Ramana qəsəbəsində 67,6 q/l-ə) çatır.

Üst Abşeron sulu horizontu Bilgəh qəsəbəsi və
Qala dəmir yolu stansiyası, Sahil qəsəbəsləri və Bakı
muldası ərazilərində müəyyən edilmişdir. Bilgəh
qəsəbə-sinin cənubunda bu çöküntülər yüksək
sululuğa malikdirlər və 0,32-0,35 m dərin-likdə
quyular vasitəsilə açılırlar. Burada yerləşən sana-
toriyalar bu sularla təchiz olunurlar. Bakı şəhərində
üst Abşeronun çöküntülərinin qrunt suları Nərima -
nov prospektində 4-5 m, 37-45 m dərinlikdə, Cavid
propektində 58,0-60,0 m, Heydər məscidinin
ətrafında 45,0-50,0 m dərinliklərdə açılmışdır. Əksər
halda qrunt suları şirin və az minerallaşmış (0,5-1,2
q/l) olurlar. Qala kəndi ərazisində isə qrunt sularının
minerallaşma dərəcəsi 10,0-13,0 q/l-dir.

Orta Abşeron çöküntüləri ilə əlaqədar olan qrunt
suları quyular vasıtəsilə Güzdək və Bakı mulda -
larında, Nardaran-Bilgəh çökəkliyində, Puta, Maş -
tağa, Ramanı və digər ərazilərdə müəyyən edilmişdir.
Güzdək muldasında bu sular bir neçə bulaqlar
vasitəsilə yer səthinə çıxır. Bulaqların sərfi 1,0 l/san;
minerallaşma dərəcələri 1,2-8,0 q/l-ə çatır və hazırda
bəzi yerlərdə müəyyən qədər kimyəvi çirklənməyə
məruz qalmışdır. Sulu horizontlar əhəng və
qumdaşları ilə təmsil olunmuşlar. Bakı muldasının
mərkəzi hissəsində qrunt suları quyular vasitəsilə

daha böyük dərinliklərdə açılır. Qrunt sularının yer
səthində səviyyəsi 1,4 m-dən 18,1 m dərinliyə kimi
müşahidə edilmişdir. Qurd qapısı rayonunda sərfi 2-
3 l/san, minerallaşma dərəcələri 0,8-28q/l, Nardaran-
Bilgəh çökəkliyində qrunt suları quyular vasitəsiylə
8-60 m dərinliyikdə açılır, minerallaşma dərəcələri
0,3-2,2 q/l, Masazır gölünün ətrafında isə 148,2 q/l-
ə çatır.

Az minerallaşmaya malik şirin təzyiqli sular Şərqi
Abşeronda geniş yayılmışlar və dördüncü dövr
çöküntüləri ilə əlaqədardır.

Alt dördüncü dövr çöküntülərinin təzyiqli sulu
horizontları Bakı, Binə-Hövsan, Zirə muldalarında
nisbətən ətraflı araşdırılmışdır. Alt dördüncü dövr
çöküntülərinin təzyiqli sularına qazılan quyuların
sərfi 0,5-2,0 l/san, minerallaşma dərəcələri 12-16 q/l
(duzlu sular) arasında dəyişir.

Binə-Hövsan muldasında quyular vasitəsilə 28,5-
43,9 m; 47-75 m dərinliklərində 2 sulu horizont
açılmışdır, quyuların sərfi 4,0-5,0 l/san, əksər hal-
larda sular duzludur.

Güzdək muldasında üst Abşeron çöküntülərinin
təzyiqli suları, bir neçə bulaq şəklində yer səthinə
çıxır və ya quyular vasitəsilə açılır. Quyuların sərfi
1,7 l/san (maksimal sərfi 7,7 l/san) təşkil edir.

Bakı muldasının üst və orta Abşeron çöküntüləri -
nin təzyiqli suları quyular vasitəsilə 27-77 m
dərinlikdə açılırlar (avtovağzal ərazisində və s.). Bu-
rada təzyiqli suların minerallaşma dərəcəsi 12-17 q/l-
ə çatır.

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrində yaşayış evləri -
nin, həyətyanı sahələrin və küçələrin subasmaya
məruz qalmasının səbəblərinin araşdırılması və qarşı -
sının alınması istiqamətində qabaqlayıcı təkliflərin
verilməsi məqsədilə aparılan tədqiqatlar zamanı
müəyyən edilmişdir ki, ərazidə yayılmış Xəzər və
Abşeron yaşlı süxurlarda qrunt (təzyiqsiz) və təzyiqli
yeraltı sular geniş intişar tapmışdır. Susaxlayıcı
süxurların litoloji tərkibi, əsasən qumlar və çatlı
əhəngdaşlarından ibarətdir. Yarımadanın şimalında
(ən çox subasma prosesinə məruz qalmış sahə) ye -
raltı suların axın istiqaməti Xəzər dənizinə doğrudur.
Təbii halda ərazidə yeraltı su ehtiyatlarının formalaş -
ması, əsasən atmosfer çöküntüləri hesabına baş verir.

Bakı şəhəri ərazisində son 30-35 il ərzində
hidroloji və hidrogeoloji şərait kəskin dəyişikliklərə
məruz qalmışdır. Belə ki, müxtəlif lokal sahələrdə
gölməçələrin əmələ gəlməsi, yeraltı suların böhran
səviyyəyə qədər qalxması (2 m-ə qədər yer səthinə
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yaxınlaşması) müşahidə edilir. Belə vəziyyətin yara -
dılmasında rolu təbii amillərlə (atmosfer yağıntıları)
yanaşı aşağıdakı antropogen amillərin də rolu vardır:

- Abşeron magistral kanalından suların sızması;
- Ceyranbatan su anbarının sahil xətti, eləcə də

Xırdalan-Müşfiqabad qəsəbəsi magistral avtomobil
yolu boyu ayrı-ayrı lokal boş torpaqların təsərrüfat
məqsədi ilə istifadəsində izafi su itkiləri;

- yaşayış massivlərində su borularında, kanaliza-
siya və istilik şəbəkələrində olan daimi su itkisi;

- ərazinin intensiv sürətdə mənimsənilməsi;
- yeni sənaye, aqro və sosial obyektlərin dinamik

inkişafı;
- su təchizatının yaxşılaşdırılması nəticəsində

mövcud kanalizasiya və yağış sistemlərinin hazırkı
tələbatı ödəmək gücündə olmaması;

- magistral su kəmərlərində baş verən qəzalarla
əlaqədar böyük su itkiləri;

- kanalizasiyası olmayan kənd və qəsəbələrin
ərazisində, bağlarda məişət sularının torpağa
(şambolara) axıdılması;

- istifadə edilmiş texniki suların böyük həcmdə
sahələrə (çökəkliklərə, gölməçələrə və s.)
buraxılması.

Dənizkənarı sahələrdə (çimərlik zonası daxilində)
yeraltı suların səviyyəsinin qalxması, əsasən dəniz
suları ilə əlaqədardır.

Ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının 8-10 %
ərazisi (200 km2-ə yaxın) subasma, bataqlıqlaşma
(bu iki proses bir-biri ilə sıx bağlıdır) proseslərinə
məruz qalmışdır.

Uzun illər Abşeron yarımadasında aparılan hidro-
geoloji və mühəndisi-geoloji işlərin nəticəsi göstərir
ki, böhran həddində olan subasma və bataqlıqlaşma
prosesləri Novxanı-Buzovna-Maştağa bağlarında,
Binə-Hövsan muldasının mərkəzi və aşağı
hissəsində, Maştağa, Binə, Buzovna, Zığ, Hövsan,
Pirşağı qəsəbələrində, Yasamal dərəsi, Kürdəxanı
(Kürdəxanı kəndi - Ləhiş bağları arasındakı sahə),
Məmmədli (Zabrat qəsəbəsi - Məmmədli kəndinin
arasındakı ərazi), Aeroport (Bakı-Aeroport avtomo-
bil yolunun sol tərəfində), Zığ şossesi, Neftçilər
prospekti, Salyan şossesi-dəniz arasındakı ərazilərdə
qeydə alınmışdır. 

Subasma sahələrində qrunt sularının səviyyəsinin
qalxması, ərazinin geoloji quruluşunda iştirak edən
kövrək süxurların (qumlar, qumcalar və s.)
yuyulmasına və son nəticədə lokal sahələrdə çökmə-
oturma proseslərinin baş verməsinə də səbəb olur.

İl ərzində əraziyə düşən atmosfer yağıntılarının
təsirindən qrunt sularının səviyyəsinin mövsümi
qalxması baş verir. Qrunt sularının səviyyəsinin
qalxması və ərazilərdə mərkəzləşdirilmiş drenaj
şəbəkəsinin olmaması səbəbindən sözügedən
ərazilərin qrunt və üst suları ilə basılması baş verir. 

Abşeron yarımadasında subasma və bataqlıqlaş -
ma ərazilərinin əhatə etdiyi sahələrin yerləşməsi, bu
proseslərin baş verməsinin səbəbləri, onların ekoloji
durumu və ətraf sosial mühitə olan neqativ
təsirlərinin tədqiqi və aradan qaldırılması yolları
“Azərsu” ASC tərəfindən hazırlanmış “Abşeron
yarımadasının içməli su, kanalizasiya və yağış suları
sistemlərinin Master Plan”ında və Fövqəlada Hallar
Nazirliyi tərəfindən hazırlanan“ Abşeron yarımada -
sında göl, sututarlar, səth və yeraltı suların idarə
olunması layihəsində” öz əksini tapmışdı.

“Master Plan”da Şərqi Abşeronun Pirşağa,
Kürdəxanı, Məmmədli, Maştağa, Bilgəh, Zabrat,
Ramanı-Aeroport (Şuşa şəhərciyi, Çuxurdərə),
Suraxanı, Binə, Zığ və Qərbi Abşeronun Sumqayıt,
Saray, Novxanı, Masazır, Binəqədi, Xırdalan,
Sulutəpə, Xocəsən, Lökbatan, Puta və s. qəsəbələri
də daxil olmaqla 247 min hektardan artıq sahəni
əhatə 107 təbii hövzədə 70 km Leysan kanalı, 900
km yağış kollektoru və 12 km yağış tunellərinin
tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təklif olunan
tədbirlərin həyata keçirilməsi yağmurlu dövrdə sub-
asma hallarının əsaslı surətdə aradan qaldırılmasını
təmin edəcək.

“Abşeron yarımadasında göl, sututarlar, səth və
yeraltı suların idarə olunması layihəsində” əsasən
yarımadanın 10 min hektardan artıq sahəni əhatə
edən 3583 su hövzəsinin və onların ətrafında
yerləşən 16700 ha yüksək səviyyəli yeraltı sular, sub-
asma və bataqlıq sahələrinin əlaqəsi öyrənilmişdir.
Bu sahələrin ekoloji durumu, onların təhlükəsizlik,
landşaft, reqreasion və iqtisadi aspektləri təhlil
edilmiş və əhəmiyyət kəsb edən göllərin saxla -
nılması, sahə və səviyyələrinin tənzimlənməsini,
əhəmiyyət kəsb etməyən, şiddətli dərəcədə çirkl -
ənmiş və ətraf sosial mühitə təhlükə yaradan göl və
bataqlıq sahələrin qurudulmasına dair təklif olunan
tədbirlərin konseptual həlli, görüləcək işlərin növü
və tələb olunan vəsaitin həcmi üzrə ilkin qiymətlən -
dirilməsi aparılmışdır.

Layihədə içməli su ilə təmin olunan, lakin
mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya və yağış sistemləri ol-
mayan, subasmaya məruz qalan sahələrdə fövqəladə
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halın aradan qaldırılması üçün açıq kanal, şaquli və
ya üfüqi drenaj şəbəkəsinin yaradılması yolu ilə
yeraltı suların səviyyəsinin kritik səviyyəyə qədər
(1.5 m) endirilməsi, artıq suların isə əraziyə yaxın su
hövzəsinə (dəniz, göl, kanal) ötürülməsi təklif
olunmuşdur.

Texniki-İqtisadi Əsaslandırma səviyyəsində
işlənilən hər iki layihədə təklif olunan tədbirlər zəruri
sənədlər və onlar 2010-2012-ci illərdə aparılan
tədqiqatlar və həmin illərin sosial və infrastruktur
şəraitinə uyğun hazırlanmışdır. O zamandan keçən
müddət ərzində həm Şərqi, həm də Qərbi Abşeron
ərazilərində iri miqyaslı dəyişikliklər baş vermişdir.
Qəsəbələrin əraziləri yeni massivlərin salınması ilə
genişlənmiş, bütün qəsəbələrin su təchizatı təmin
edilmiş, böyük həcmdə torpaq verməklə göl və bataq
sahələr qurudulmuş, avtomobil yolları, texnoparklar,
sosial, sənaye və aqro obyektlər tikilmişdir. Ərazidə
ciddi dəyişikliklərin baş verməsi səbəbindən bu
layihələrdə nəzərdə tutulan tədbirlərdə təklif olunan
texnoloji həllərə, görüləcək işlərin növü və həcminə
yenidən baxılmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, subasma baş verdiyi
ərazilər kanalizasiya və drenaj xətləri ilə təmin
edilməmişdir. Bu səbəbdən həmin problemlərin həlli
üçün Master plandakı tədbirlər həyata keçirilməli və
yaxud problemin həll olunmasının müvəqqəti həll
youlu işlənilməlidir. 

Qeyd olunan məsələlərin həlli ilk növbədə daha
kritik vəziyyət yaranmış Qala, Binəqədi, Maştağa-
Ramana-Bakavtomat, Pirşağı qəsəbələrində həyata
keçirilməli, sonra isə Masazır, Kürdaxanı və s.
əraziləri də əhatə etməlidir.

Göstərilən qəsəbələrdə subasmaya məruz qalmış
ərazilər geniş olduğundan bularda problemin tam
həlli Master plana uyğun olmalı və yaxud həmin
ərazilərdə fövqəladə hall kimi müvəqqəti tədbirlər
görülməlidir. 

İlkin mərhələdə icrası prioritet hesab edilən
tədbirlər aşağıdakılardır:

1. Xırdalan şəhəri və Aşağı Güzdək qəsəbəsi
ərazisində yağış sularının idarə edilməsi layiəsinin
həyata keçirilməsi.

Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində Ceyran-
batan su anbarının cənub və cənub-qərb istiqa -
mətində yerləşən (Xırdalan şəhəri və Aşağı Güzdək
qəsəbəsi) yaşayış məntəqələrində yağış sularının
idarə edilməsi ilə subasma hallarının qarşısı alı -
nacaqdır.

2. Binəqədi rayonu üzrə mövcud subasma
əraziləri ilə bağlı Lökbatan-Xocasən-Binəqədi
magistral kanalizasiya kollektorunun tikintisi.

Bu işlərin icrası Böyükşor, Xocasən, Qırmızı, Qu
və Lökbatan göllərinin ekoloji tarazlığının bərpasına
xidmət edəcək və kollektorun trassası boyu yerləşən
yaşayış məntəqələrində formalaşan tullantı sularının
idarə edilməsinə imkan yaranacaq, subasma
hallarının qarşısı alınacaqdır.

3. Sabunçu rayonu üzrə mövcud subasma əraziləri
ilə bağlı Hövsan-Maştağa-Binə magistral kanaliza-
siya kollektorunun tikintisi.

Bu işlərin icrası ekoloji tarazlığın bərpasına
xidmət edəcək və kollektorun trassası boyu yerləşən
Maştağa, Ramana, Binə qəsəbələrində formalaşan
tullantı sularının idarə edilməsinə imkan yaranacaq,
subasma hallarının qarşısı alınacaqdır. 

4. Kürdəxanı-Pirşağı magistral kanalizasiya
kollektorunun tikintisi.

Bu işlərin icrası Kürdəxanı gölünün ekoloji
tarazlığının bərpasına xidmət edəcək və kollektorun
trassası boyu yerləşən yaşayış məntəqələrində
formalaşan tullantı sularının idarə edilməsinə imkan
yaranacaq, subasma hallarının qarşısı alınacaqdır.
Hazırda qeyd olunan kollektorun tikintisi işləri
davam etdirilir.

5. Xəzər rayonu Qala və Şağan qəsəbələri üzrə
mövcud subasma əraziləri ilə bağlı Qala və Şağan
qəsəbələri ərazisindən Şüvəlan Tullantı Su
Təmizləyici Qurğularına qədər olan hövzədə magis-
tral kollektorların və toplayıcı şəbəkənin inşası.

Bu işlərin icrası ilə kollektorun trassası boyu
yerləşən yaşayış məntəqələrində formalaşan tullantı
sularının idarə edilməsinə imkan yaranacaq, subasma
hallarının qarşısı alınacaqdır.

Hazırda kanalizasiya və yağış kollektorlarının
qısa bir müddətdə tikintisinin aparılmasının mümkün
olmaması səbəbindən bütün subasma ərazilərində
təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir. 
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И.Ш.Намазов, И.М.Гасымов
СОВРЕМЕННОЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АБШЕРОНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА, ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье изложены результаты изучения физико-географических условий территории, геомор-
фологическое строение, физико-механические свойства пород и их оценка с точки зрения гидро-
геологии с дальнейшим обобщением данных по глубине залегания подземных вод, их расхода,
химического состояния. Полученные результаты были использованы для оценки признаков, иг-
рающих важную роль в формировании гидрогеологических условий на исследуемой территории,
причин повышения уровня грунтовых вод и были предложены пути преодоления. 

I.Sh.Namazov, I.M.Gasimov
CURRENT HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS IN ABSHERON PENINSULA, REASONS
OF RISING OF GROUND WATER LEVEL AND WAYS TO AVOID IT

ABSTRACT

The paper expounds results of studies of physical and geographical peculiarities in the area, geomor-
phological structure, physical and mechanical properties of rocks and their evaluation from the point of
view of hydrogeology with further generalization of data on depth of underground water, its discharge
and chemical composition. Acquired data have been used to evaluate the features, playing the important
role in forming of hydrogeological conditions in the study area, the reasons of rise of ground water level
and ways to avoid it. 



Oliqosen-Alt Miosen (Maykop) epoxasında dəniz
dibinin gömülmə intensivliyi daha da yüksəlmiş,
şimal-şərqdə yerləşən Kürdəmir qalxım zonasının
xeyli hissəsi su ilə örtülmüşdür. Çöküntütoplanma
hövzəsinin mərkəzi hissəsidə bu çöküntülər litoloji
cəhətdən əsasən qum araqatlı gilli süxurlar ilə
səciyyələnir [5].

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Maykop lay dəs -
təsi üçün qırıntı materiallarının gətirilmə mənbəyinin
istiqaməti və intensivliyi sabit olmamış, zaman və
məkan daxilində daim dəyişmişdir.

Bir sıra sahələrdə Maykop çöküntüləri böyuk
qalınlıqla açılıb: Şirinqumda - 1180 m və 1300 m-dir
(2 və 1 saylı quyular), Bozqobuda - 1440 m, (1 saylı
quyu) Gödəkbozda - 1440 m (3M saylı quyu),
Bozyeridə - 1030 m, Duzdağda - 1713 m, Borsun-
luda - 1883 m (1M saylı quyu), Naftalanda-2000 m,
Muradxanlıda-380 m (27 saylı quyu).

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin şimal-şərq hissə -
sində (Muradxanlı, Cəfərli, Zərdab, Əmirarx)
Maykop çöküntüləri əsasən gillərdən ibarət olub,
Eosen çöküntüləri üzərində uyğun yatırlar. Maykop
çöküntüləri Muradxanlı qalxımının tağ hissəsində və
daha şimal-şərqdə Təbaşir çöküntüləri üzərində
yatırlar. Burada Maykop lay dəstəsinin yalnız alt və
qismən də üst hissələrində az qalınlıqlı (1 m-ə qədər)
linzavarı yatıma malik qumdaşı və alevrit laycıq -
larına rast gəlinir. Qalınlığı qırışığın tağında 400 m-
dən cənub-qərb qanadın batımında 800-1000 m-ə
qədər artır. Muradxanlı sahəsində qazılmış 27 saylı
quyuda belə linzavari quruluşa malik qumlu dəstədən
gündəlik hasilatı 4 tona çatan neft alınmışdır. Zərdab
sahəsindəki 3 saylı axtarış quyusunda 3930-3917 m
intervalda Maykop lay dəstəsinin alt hissəsindəki az
qalınlıqlı gilli-alevritli horizontdan 36 t/gün hasilatla
neft alınıb.

Maykop lay dəstəsinin alt hissəsindəki yerləşən
az qalınlıqlı gilli-alevritli horizontdan Zərdab struk-
turunun yaxınlığındakı Şıxbağı sahəsində qazılmış
28 saylı axtarış quyusunda da neft açılıb [4].

Hövzənin cənub-qərb bortda olan Maykop çö -
küntüləri bəzən bazal konqlomeratları ilə Forami -
nifer çöküntüləri üzərinə yatırlar. Əsasən qumlu-gilli
çöküntülərdən ibarət olan Maykop lay dəstəsi çay
vadilərində içərisində konqlomerat olan kobud dənəli
terrigen çöküntülərindən ibarətdir. Yevlax-Ağcabədi
çökəkliyinin cənub-qərb bortunda Maykop çökün -
tülərinin litoloji tərkibinin tez-tez dəyişməsi və
mövcud olan qumlu horizontların yayılma sahələ -
rinin müxtəlifliyi, bu çöküntülərin paylanmasında
bölgədə olan çay vadilərinin böyük rolu olmuşdur.

Hövzənin cənub-qərb bortunda yerləşən Şirvanlı
strukturunun şimal-şərq qanadında qazma prosesində
quyularda Üst Maykopun qumlu horizontu ilə
əlaqədar intensiv neft-qaz təzahürləri qeydə alınıb.

Ağcabədi sahəsində Maykop çöküntüləri ilə
əlaqədar olan zəif neft-qaz təzahürlərinə qazılma
prosesində rast gəlinmişdir.

Beyləqan sahəsində qazılmış quyular strukturun
tağ hissəsində Ağcagil çöküntülərinin Maykop lay
dəstəsi üzərinə transqressiv yatdığını və Maykop lay
dəstəsinin Ι-ΙΙ Qazanbulaq və Xadum horizontla rın -
dan ilə əlaqədar sənaye əhəmiyyətli neft axımlarının
olduğu göstərilmişdir (22 saylı kəşfiyyat quyusunda-
neftin ilkin hasilatı 18 m3). Rayonun şimal-qərb
hissəsində qumlu layların miqdarı və qalınlığı artır
(Qazanbulaq, Naftalan). Gil süxurları ilə qumdaşı və
alevrolitlər növbələşərək bir sıra qumlu horizontlar
əmələ gətirir. Rayonun cənub hissəsində isə qumlu
laylar qalınlığı azalır və kəsiliş əsasən gilli fasiya ilə
təmsil olunur. Burada süxurların mineraloji tərkibinə
görə kvarsın miqdarı 0,1-5%, çöl şpatınkı isə 10-40%
təşkil edir [2].

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Maykop çöküntü -
lərinin perspektivliyini qiymətləndirmək üçün
onların kollektor xassələri də öyrənilmişdir. Kern
nümunələrinə əsasən Maykop çöküntüləri üzrə
karbonatlığın paylanması xəritəsi qurulmuşdur (şəkil
1).
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YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ MAYKOP ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN 
LİTOFASİYA VƏ KOLLEKTORLUQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Maykop süxurlarında karbonatlıq hövzənin şərq
istiqamətində yüksəkdir və Muradxanlı sahəsində 23,
5% təşkil edir. Kern nümunələrinə əsasən tədqiqat

rayonunun Maykop çöküntüləri üzrə məsaməliyin
paylanması xəritəsi qurulmuşdur. Maykop
çöküntülərinin məsaməliyi üzrə sahədə ən yaxşı
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Şəkil 1. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Maykop çöküntülərində karbonatlığın paylanmasının sxematik
xəritəsi (Maykop lay dəstəsinin dabanına görə struktur xəritə üzərində)

Şəkil 2. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Maykop çöküntülərində məsaməliyin paylanmasının sxematik
xəritəsi (Maykop lay dəstəsinin dabanına görə struktur xəritə üzərində)



göstərici hövzənin şimal-şərq və şərq bortuna təsadüf
edir (25-20%). Quyulardan götürülmüş kern məlu -
matlarına əsasən məsaməlik Şərqi Ağcabədi
sahəsində 27,4% və Gödəkboz və Əmirarx sahələ -
rində isə uyğun olaraq 20 -15 %, Şıxbağı sahəsində
15,5% təşkil edir (şəkil 2).

Bu tendensiya süxurların keçiricilik xüsusiyyə -
tində də özünü göstərir.

Maykop lay dəstəsində keçiriciliyin orta qiyməti
yüksək deyil. Kəsiliş üzrə bu göstərici tədqiqat ray-
onunun mərkəzi hissəsində - Gödəkboz sahəsində
yüksək olaraq 48,5·10-15m2 təşkil edir, Muradxanlı
sahəsdində isə keçiricilik <1·10-15m2-dir (şəkil 3).

Ümumiyyətlə, Yevlax-Ağcabədi hövzəsində
Maykop qumlu-alevritli kollektorların petrofiziki
parametrləri aşağıdır. Bunun əsas səbəbləri onlarda
gil fraksiyasının (həm sement, həm də süxur
qırıntıları formasında) yüksək olmasıdır. Keçiri-
ciliyin azalmasını əhəngli sementin tərkibində
CaCO3-ın olması da təsir edir. Ağdam, Güllücə,
Beyləqan sahələrində yüngül fraksiyalı minerallar-

dan kvars demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Qumdaşı və alevrolit süxurlarının sementi əhəng, sil-
isium və gil materiallaından ibarətdir. Bütün hallarda

sementləşmə qarışıq, kontakt və bazalt tiplidir [3].
Buna baxmayaraq, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin

Maykop çöküntülərinin kollektor xüsusiyyətlərinin
analizi rayonda litoloji tip tələlərin axtarışı baxı -
mında praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

NƏTİCƏ
Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Maykop lay

dəstəsi regionda əsas nefttörədici kompleksdir. Bu
çöküntülərin qalınlığı 2000 m-ə çatır və çökəkliyin
mərkəzi hissəsində 4500-5000 m dərinliyə gömül -
müşlər. Rayonun cənub-qərb hissəsində bu lay
dəstəsi əsasən qumlu-gilli fasiya ilə səciyyələnir,
qumlu layların qalınlığı bəzi yerlərdə 10-30 m-ə
çatır. Gil süxurları ilə qumdaşı və alevrolitlər
növbələşərək bir sır qumlu horizontlar əmələ gətirir.
Hövzəni şimal-şərq bortunda isə Maykop çöküntüləri
qalınlığı (400-600 m) və həmçinin qum araqatlarının
miqdarı və qalınlığı azalır.

Rayonun cənub-şərq istiqamətində Maykop
çöküntülərinin qalınlığı azalır və qumlu-konqolom-

erat araqatlı gil fasiyası ilə təmsil olunur.
Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Maykop çöküntü -

lərinin məsaməlik göstəricisi hövzənin cənub-qərb

53

JOURNAL / 1-2 (2021) GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

Şəkil 3. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Maykop çöküntülərində keçiriciliyin paylanmasının sxematik
xəritəsi (Maykop lay dəstəsinin dabanına görə struktur xəritə üzərində)



və şimal-şərq bortunda yerləşən (Muradxanlı,
Əmirarx, Şıxbağı, Ş.Ağcabədi) sahələrdə yaxşı həcm
xüsusiyyətinə malikdir. Burada çöküntülərin 3500-
3800 m dərinlikdə gömülmüşdür. Bu dərinlikdə süx-
urlar bir qədər yaxşı məsaməliyə malikdir. Görünür
bu süxurlarda olan ikinci məsaməlik ilə əlaqədardır
[1]. Lakin Maykop lay dəstəsində keçiriciliyin orta
qiyməti yüksək deyil. Bu da süxurların tərkibində
CaCO3-ın olması ilə əlaqədardır.

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin şimal-şərq və
cənub-qərb yamaclarında Maykop çöküntülərinin
kollektorluq xüsusiyyətləri daha yaxşı xüsusiyyətə
malikdir.
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К.Г. Сафарли
ЛИТОФАЦИИ И КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОГО ПРОГИБА

АННОТАЦИЯ

В Евлах-Агджабединском прогибе отложения майкопской свиты имеют значительное распро-
странение. Несмотря на увеличение глинистости по направлению с юго-западного борта прогиба
на северо-восточный, майкопские породы демонстрируют хорошие коллекторские свойства в се-
веро-восточной части Евлах-Агджабединской депрессии. Объяснение этому находится в погру-
женности майкопской толщи здесь на глубины, свыше 3,5 км, на которых отмечается улучшение
показателей коллекторских свойств в связи с образованием вторичной пористости пород. Также
возможно влияние тектонических факторов, в частности сильная раздробленность складок, вызы-
вающая рост емкостно-фильтрационных показателей.

K.G. Seferli
LITHOFACIES AND RESERVOIR PROPERTIES OF THE MAYKOPIAN ROCKS WITHIN
THE YEVLAKH-AGJABEDI TROUGH

ABSTRACT

The Maykopian Series has a large occurrence within the Yevlakh-Agjabedi trough. In spite of the
growth of clay fraction proportion from the south-western flank of the trough towards the north-eastern
flank we have recorded here good reservoir properties of the Maykopian deposits. We have found an ex-
planation of this phenomenon in the subsidence of the Maykopian Series at the depth below 3,5 km that
causes improving of the reservoir properties of the rocks due to formation of the secondary porosity. An-
other possible reason is an abundant faulting bringing to the increase of the reservoir properties. 



Burada qaldırılan məsələlərin əksəriyyəti mütə -
xəssislərin çoxuna bəllidir və onların bir toplu şək -
lində təqdim edilməsi bir daha əlaqədar qurumların
diqqətini cəlb etmək, əməli tədbirlər görmək istə -
yindən doğur. Fikrimizcə, bunun üçün ilk növbədə
məsələyə psixoloji dəyişkənliyimiz lazımdır.
Xatırlatmaq istəyirik ki, artıq XXI əsrin beşdə birini
yola salmışıq, neft sənayesinin bir çox sahələrində,
o cümlədən geoloji kəşfiyyat və yataqların işlənil -
məsindəki düşüncə tərzimiz və fəaliyyətimiz sanki
XX əsrdə ilişib qalmışdır: bu düşüncə tərzi isə təlqin
edir ki, Azərbaycan neft sənayesinin gələcəyi üçün
kifayət qədər ehtiyatlarımız var, Çıraq-Azəri-Günəşli
kimi unikal yatağı işlədirik, Şəhdəniz, Abşeron,
Ümid-Babək kimi nəhəng yataqları açmışıq və
yenilərini də açacağıq və s. Hələ gələcəyin mezozoy
neftini demirik. Bütün bunlar qismən doğru olsa da
məssələnin bir tərəfini-zahiri görünən tərəfini əhatə
edir və gələcək proqnozlarla tam da uzlaşmır.

Əsas mətləbə keçməzdən əvvəl mən Azərbaycan
neft sənayesinin və geoloji-kəşfiyyat işlərinin indiki
durumu haqqında qısaca məlumat vermək istərdim.
Bildiyiniz kimi Azərbaycanda hazırda 70-dən artıq
neft yatağı istismar edilməkdədir və bunlardan bir
çoxu, xüsusilə Abşeron yarımadasının yataqları
işlənmənin son mərhələsinə gəlib çatmış, sulaşma
faizi 95-98 %-i haqlamışdır ki, bu da iqtisadi səmə -
rəlilik və ekoloji gərginlik sərhəddi deməkdir.

Respublikada neft hasilatı 2011-ci ildə pik
həddinə – 51,8 mln t çatdıqdan sonra enmə başlamış
və enmənin tempi ildə ortalama 1,1-1,3 mln t təşkil
edir. Yəni azalma bu templə davam edərsə, 2030-
2035-ci illərdə, neftçıxarma ildə 20-25 mln t enə
bilər. Bunun əsas səbəbi təbii enmə prosesi olsa da,
kəşfiyyat-qazma işlərinin kəskin surətdə azalması və
lazımi həcmdə ehtiyatların hazırlanmamasıdır. Bu-
rada bir statistikanı xatırlatmaq istərdim ki, dünya
neft təcrübəsinə görə hər hansı bir qurumda neft
hasilatının stabil saxlanması üçün neft ehtiyatı artımı
neftçıxarmadan iki-üç dəfə çox olmalıdır. Hazırda isə
bu tendensiya bizdə əks istiqamətdə davam etmək -
dədir.

Haqlı bir sual meydana çıxır – kəşfiyyat işlərinin
həcmini artırmaqla neftçıxarma səviyyəsini stabilləş -
dirmək və ya enmə tempini azaltmaq mümkündür -
mü? Həqiqət nə nədər acı olsa da deməliyik ki, bu
qeyri-mümkündür – axı ikinci Məhsuldar Qat kom-
pleksi və ya Azəri-Günəşli-Çıraq yatağının açılması
praktiki qeyri mümkündür. Söhbət yalnızca bu
əyrinin azalma tempinin ləngidilməsindən gedə bilər. 

Bir neçə kəlmə Azəri-Günəşli-Çıraq yatağı haq -
qında. Azəri-Günəşli-Çıraq yatağı monoyataq olaraq
bu gün Azərbaycan neftinin 65-68 %-ni verir və
orada neft hasilatı intensiv olaraq düşməkdədir. Neft
sənayesi tarixində monoyataqlara güvənmə timsalları
çox olmuşdur və onlar hər dəfə uğursuzluqla qur -
tarmışdır: Qərbi Sibirdə Şaim qrupu yataqları, Gür-
cüstanda Samqoru, Azərbaycanda Muradxanlı və s.
Yəni, bu yataqlarda quyularda debitlər 1000-3000
m3/q çatdırılmış, yataqlar tezliklə sulaşmışdır.

Neft ehtiyatları haqqında. Bu məsələ ilə əlaqədar
alim və mütəxəssislər tərəfindən müxtəlif rəqəmlər
səsləndirilir – 10-12 milyard tondan 20-25 mlrd t neft
ekvivalentinə qədər. Son tədqiqatlara görə bu
rəqəmlərin aşağı qiyməti – 10 mlrd t həqiqətə daha
uyğun sayılır - proqnoz ehtiyyatların təsdiqlənmə
əmsalı tətbiq edildikdə, real çıxarıla bilən neft
ehtiyatları 6 mlrd t təşkil edəcək. Xatırlasaq ki, bu 6
milyarddan 2 milyardı artıq çıxarılıb, təsdiqlənmiş
ehtiyat 2 mlrd tondur, gələcək kəşfiyyat işlərinin
payına 2 mlrd t qalır.

İndiki neftçıxarma səviyyəsi ildə 35 milyon t
olaraq qəbul edilərsə, təsdiqlənmiş ehtiyatlar 55-57
ilə çata bilər. Fəqət nəzərə alsaq ki, təsdiqlənmiş 2
milyard tonun çoxu heç də aktiv ehtiyatlar deyil,
yəni, köhnə yataqlar daxilindədir, gələcəyin ener-
getika proqnozları çox da pozitiv olmaya bilər. 

Bildiyimiz kimi, hazırda Respublika energeti -
kasının 90%-ə yaxını karbohidrogen mənbələrinə,
cəmisi 10-12%-i isə alternativ mənbələrə əsaslanır.
Sonuncular bizim bu günki mövzuya aid olmasalar
da, bir rəqəmi xatırlatmaqda fayda var: Norveç kimi
böyük neft ölkəsində hazırda istehsal edilən enerjinin
40 %-ə yaxını alternativ mənbələrindəndir, 2030-cu
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XXI ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA NEFT-QAZ GEOLOJİ TƏDQİQATLARI:
İNDİKİ VƏZİYYƏT VƏ PESRPEKTİVLƏR

Ş.S.Köçərli
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu



illərdə bu rəqəmin 90 %-dən çox olacağı planlaş -
dırılır.

İndi isə gəlib çıxırıq əsas mövzuya: Respublikada
neft istehsalının gələcəyini təmin edə biləcək poten-
sial varmı və bu potensialın mənimsənilməsində
neft–geoloji tədqiqatların rolu nədən ibarət olmalıdır.
Ənənəvi və qeyri ənənəvi enerji mənbələri olaraq bu
potensilların üstündə ayrılıqda dayanmaq lazımdır.

I. Ənənəvi kəşfiyyat obyektləri

1. Respublika ərazisində və xüsusilə Xəzərin
dərin sulu hissələrində aşkar edilmiş və qismən
kəşfiyyat qazmasına hazırlanmış strukturlar fonduna
yenidən baxılması, əlavə görüləcək geofiziki işlərin
(3 D də daxil olmaqla) gercəkləşdirilməsi, MQ üzrə
yayılmış Abşeron, Qobustan, Aşağı Kür və Lənkəran
tipli fasiyaların sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi,
strukturların neft-qazlılığını öyrənmək məqsədilə
seysmostratiqrafik və AVO analizi tədqiqatlarının
gücləndirilməsi, daha perspektivlərinin dərin
kəşfiyyat qazmasına daxil edilməsi. Əlavə etməliyik
ki, bu strukturların çoxu keçən əsrin 70-80-ci
illərində hazırlanmışdı və onların yeni metodik
baxımdan dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var.

2. Xəzərin SQ yamacında – Yalamadan Lənkə rana
qədər (sahəsi 4 min km2) ərazidə oliqosen-miosen və
pliosen çöküntülərinin pazlaşma zona - larının
dəqiqləşdirilməsi, QAT və antiklinal tipli tələlələrin
aşkar edilməsi məqsədilə «quru-dəniz» sistemi ilə 2
D-3 D seysmik işlərinin aparılması, aşkar edilmiş
perspektivli sahələrin dərin kəşfiyyat qazmasına
daxil edilməsi. 

3. Orta Xəzər çökəkliyinin cənub-qərb bortunun
- Sentralnıdan Şimali Abşeron qırışıqlar zonasına
qədər zəif seysmik öyrənilməsini və Sentralnıda
triasın böyük qalınlıqlığını, neft-qaz əlamətlərinin
mövcudluğunu nəzərə alaraq bu ərazidə dəqiq
seysmik işlərin (2D-3D) aparılması zərurəti.

4. CXÇ-nın dərin sulu sahələrində (Zəfər, Məşəl,
Asiman) dərin qatların (7 km və daha artıq) CH
potensialının dəyərləndirilməsi tədqiqatları davam
etdirilməlidir. Xüsusilə, Meksika körfəzində 10,5
km-də Tiber neft yatağının açılması, CXÇ-də də ana -
loji şəraitin mövculuğu baxımından maraq doğur -
malıdır.

5. Mürəkkəb geoloji və relyef şəraitinə malik
Acınohur, Çatma-Göyçay antiklinorisi və Qobustan

rayonunda seysmik kəşfiyyatın səmərəliliyi baxımın -
dan təcrübi-metodik və elmi-tədqiqat işlərinin
aparılması.

6. Respublikanının quru ərazisində dərin qatların
perspektivliyi ilə əlaqədar kristallik fundamentin və
çökmə süxur qatının durumunun dəqiqləşdirilməsi,
«dəniz-quru» seysmik bağlantısının gerçəkləşdiril -
məsi. Alınmış nəticələrə uyğun olaraq, Respublika
ərazisinin tektonik və neftgeoloji rayonlaşdırma
xəritələrinin, eləcə də CH-in sıxlıq xəritələrinin
yenidən qurulması.

7. Bajenitlərə bənzər gilli oliqosen-miosen çökün -
tülərinin regional neft-qazlılığı, fəqət kəşfiyyat və
yataqların işlənmə proseslərinin çox da effektli
olmaması ilə əlaqədar müvafiq elmi-tədqiqat və me -
to dik işlərin aparılması zərurəti (açıqlaması aşağıda). 

8. Respublikanın quru və dəniz əraziləri üzrə son
onilliklərdə toplanmış geoloji-geofiziki məlumatların
akademik səviyyədə analizi və ümumiləşdirilməsi və
geoloji-kəşfiyyat işlərinin istiqaməti ilə əlaqədar
kompleks layihənin tərtibi və gerçəkləşdirilməsi.

II. Qeyri ənənəvi kəşfiyyat və tədqiqat obyektləri

Bu bölməni mən məşhur fransız neftçi-geoloqu
A.Perdonun sözləri ilə başlamaq istərdim: «İndi
yataqların axtarışı daha çətin və uzun müddətli,
onların dəyərləndirilməsi isə daha baha və delikat iş
olacaq. Geoloji sahədə xırda və parçalanmış, kiçik
keçiricili yataqların axtarışından qorxmaq lazım dey-
ildir». 

Neft və qaz sənayesinin XXI əsr fəlsəfəsinə
çeviriləcək bu ideyanı tam mənimsəmək üçün,
yuxarıda dediyimiz kimi, bizim psixoloji dəyiş -
kənliyimiz lazımdır: yəni, az dərinlik və asan geoloji
şəraitlərdə olan KH resursları artıq mənimsə -
nilməkdədir və biz daha çətin geoloji şəraitlərlə
üzləşməkdəyik. Böyük təəssüflə qeyd etməliyik ki,
bu sahədəki həqiqəti nəinki geniş xalq kütləsi, heç
mütəxəssislərin çoxu da dərk edə bilmirlər və ya
bilmək istəmir.

Qeyri ənənəvi kəşfiyyat və işlənmə mənbələri və
tədqiqat obyektləri tərəfimizdən iki qrupa bölünür:
yaxın gələcəyin obyektləri; uzaq gələcəyin
obyektləri. Biz bunları ana başlıqlarla təqdim etmək,
bəzi hallarda isə izahat vermək istərdik.

Yaxın gələcəyin tədqiqat və işlənmə obyektləri:
- Çətin çıxarıla bilən neft ehtiyatları (ağır və
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yüksək özülüklü neftlər);
- Şaxta üsulu ilə neftçıxarmanın təşkili;
- Yüksək dərəcədə sulaşmış (95-98 %) və

təzyiqləri düşmüş layların yenidən konsolidasiyası
(açıqlaması aşağıda);

- Bütün köhnə yataqlar üzrə ehtiyatların yenidən
hesablanması və neftçıxarma əmsalının 0,4-0,6-ya
qədər qaldırılmasını nəzərdə tutan işlənmə layihə -
lərinin hazırlanması; bu sahədə dünya təcrübəsinin
öyrənilməsi və tətbiqi;

- «Mürəkkəb tipli» (bajenitlərəbənzər) kollek -
torların kəşfiyyatı və işlənmə metodikasının işlənib
hazırlanması və tətbiqi.

Uzaq gələcəyin tədqiqat obyektləri:
- Təbii bitum və yanar şistlərin öyrənilməsi və

istifadə layihəsinin hazırlanması; 
- Qazohidratların öyrənilməsi və mənimsənilməsi

tədqiqatları;
- Sularda həll olunmuş qazlardan istifadə meto -

dikasının əsaslandırılması;
- Palçıq vulkanı qazlarının kaptajı metodikasının

əsaslandırılması.
Bu məsələlərdən üçünün üstündə xüsusi olaraq

dayanmaq istərdik: sulaşmış layların konsolidasiyası,
paleogen-neogen çöküntülərinin və palçıq vulkanla -
rının mənimssənilməsi.

1) Məlumdur ki, hər hansı bir quyunun sulaş -
ması heç də layda mövcud olan neft ehtiyatının tam
tükənməsi ilə yox, çox vaxt quyu dibi zonada
neftlilik konturunun qeyri-bərabər hərəkəti və su
«dillərinin» yaranması ilə əlaqədar olur. Abşeronun
kohnə neft yataqlarının çoxunda vəziyyət belədir və
təxminən 10 il əvvəl tərəfimizdən belə bir yazı
verilmişdi: ən çox sulaşmış horizontlardan biri üzrə
quyuların fəaliyyəti dayandırılır, su vurma güc -
ləndirilir. 3-5 ildən sonra lay təzyiqinin artması və
quyu dibinə neft axımının bərpasından sonra quyular
yenidən isə buraxılır və yəqin ki, müsbət nəticə alınır.
Bu mövzu üzrə son vaxtlar bir sıra yazılar dərc
edilmiş və onlarda neft ehtiyatlarının yenidən
yaranması (восполняемость) məsələsi qoyulur, biz
isə hesab edirik ki, bu fakt konturun quyu dibinə
hərəkəti və yatağın yenidən konsolidasiyası ilə
əlaqədardır. Bununla əlaqədar deməliyik ki, Abşeron
yarımadası və digər rayonlarda bir çox hallarda
fəaliyyətsiz quyularda sonralar lay təzyiqinin bərpası
və quyudan axının başlanması faktları müşahidə
edilmişdir. Səbəbindən asılı olmayaraq, bu təklif

ciddi surətdə araşdırmalı və əməli tədbirlər görülmə -
lidir.

2) Azərbaycanda məhsuldar qat çöküntülə -
rindən sonra ikinci neftli-qazlı istiqamət kimi pale-
ogen-miosen çöküntüləri dəyərləndirilir. Bu komp -
leks çöküntülərlə əlaqədar Siyəzən monoklinalında,
Abşeronda, Qobustanda, Gəncə rayonunda və s.
kiçik neft yataqları kəşf edilib istismara verilsə də,
görülən işlərin nəticələrini qənaətbəxş saymaq
olmaz. Bunun əsas səbəbi paleogen-miosen çökün -
tülərinin mürəkkəb tipli kollektorlar kimi dəyər -
ləndirilməməsi, istər kəşfiyyatda, istərsə də yataq -
ların işlənməsində ənənəvi - MQ-a xas metodikanın
tətbiq edilməsi olmuşdur. Məlumdur ki, paleogen-
miosen çöküntüləri əsasən gilli və kəsilişdə seyrək
səpələnmiş qumlu-alevrolitli çöküntülərinin növbə -
ləşməsindən ibarətdir. Az qalınlıqlı qumlu-alevrolitli
təbəqələr sahə boyu adətən linzavari formada yerləşir
və bir çox hallarda onlar birbirilə ya əlaqəsiz olur və
ya kiçik bir düyünlə birləşirlər (şəkil). Yəni bu
çöküntülər həm neft-qaz doğuran ana süxur, həm də
CH özündə saxlıyan kollektor rolu oynayırlar.

Kəsiliş boyu çöküntülərin keçiriliyi aşağı
olduğundan, CH-lərin formasiya daxili hərəkəti çox
zəif şəkildə baş verir və sanki onlar əmələ gəldiyi
yerdə ilişib qalır. C.H.Salayev və N.S.Kastryulin
bununla əlaqədar qeyd edirlər ki, CŞ Qobustanda CH
yığımları çox vaxt struktur faktorla deyil, litoloji
amillə kontrol edilir, yəni bu yığımlar strukturların
hər yerində – hətta uzaq sinklinallarda belə yerləşə
bilirlər. Bu anlamda CŞ Qobustanın paleogen-miosen
çöküntüləri haqlı olaraq Qərbi Sibirin bajenit lay
dəstəsinə bənzədilir. 

Uzun illər kəşfiyyat təcrübəsi Qobustan
quyularının mənimsənilməsində bir özəlliyi də or-
taya qoymuşdur: qoyulanların bir çoxunda per-
forasiya və mənimsəmə işlərindən sonra (3-5 gün və
ya 1-2 ay sonra) axın dayanır. Əslində isə nə baş
verir: kiçik keçiricili layların drenaj radiusu ehtiyatı
qısa müddətə çatır, yeni porsiyalar isə hələ gəlib
çatmamış olur. Nə təklif edilir: Quyularda pesrpek-
tivli obyektlərin qarşısı hazır filtrli kəmərlə bərkidilir,
mənimsəmə işləri ardıcıl-fasiləli şəkildə həyata
keçirilir. CH axınlarının azalması və ya kəsilməsi
momentində quyunun fəaliyyəti dayandırılır, lay
təzyiqinin bərpası və ya yeni porsiya CH-lərin quyu
dibinə axını təmin edilir. Və beləcə, ardıcıl-fasiləli
istismar həyata keçirilir.
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3) Palçıq vulkanları ilə əlaqədar. F.H.Dadaşev,
R.Ə.Hüseynov, Ad.Əliyev, R.R.Rəhmanov və b.
tədqiqatçılar göstərmişdir ki, Azərbaycanın palçıq
vulkanlarından ildə bir neçə milyard kub m qaz çıxıb
atmosferə gedir. 

Bu qazın kaptaj edilməsi üçün vulkan zonalarında
5-6 km dərinliklərə qədər dərin quyular qazılır,
quyuya hazır filtrli kəmərlər buraxılır və quyular
vulkan püskürməsindən öncə fasiləli rejimdə
işlədilir, toplanmış qaz çıxarılır. Bu təklifin geoloji
əsasları, yuxarıda deyildiyi kimi, palçıq vulkanlarını
yaradan gilli-qumlu paleogen-miosen çöküntülərinin
kəsilişindəki qum linzaları və ya təbəqəciklərinin
horizontal istiqamətdə pis keçiriciliyi və vulkan

paroksizmi üçün ardıcıl-fasiləli vaxt zəruriliyinə
dayanır. Yəni, zəif qaz axınları vulkan boğazına,
bizim təklifdə quyu dibinə uzun müddət ərzində
yavaş-yavaş yığılır, kritik püskürmə nöqtəsinə
yaxınlaşdıqda quyu işlədilir – qaz götürülür. 

Burada ən çətin problem, əlbəttə, vulkan zona -
larında dərin quyuların qazılmasıdır. Problem var,
fəqət onun həlli yolları da var. Ən azından, vulkan
zonalarına «düşmüş» quyuların qazılması və
mənimsənilmə faktlarını xatırlatmaq istərdik (Daş -
gildə, Şıxıqayada və s.).
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Qobustanda paleogen-miosen çöküntülərinin neft-qazlılığı və palçıq vulkanlarının prinsipial modeli
(S.H.Salayev və N.S.Kastrülinə görə)



59

JOURNAL / 1-2 (2021) GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

Ш.С.Кочарли 
НЕФТЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XXI ВЕКЕ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ

В статье отмечается, что настоящее время во многих нефтегазоносных районах Азербайджана
глубины до 35-40 км в основном изучены, большинство старых месторождений Апшерона обвод-
нены на 95-98 %, и дальнейшие перспективы региона связаны с большими глубинами (свыше 4,5
км), с коллекторами сложного строения и нетрадиционными источниками углеводородов. Решение
этих проблем требует проведения серьезных научно-исследовательских и методических работ.

Sh.S.Kocharli
OIL AND GAS GEOLOGICAL STUDIES IN AZERBAIJAN IN XXI CENTURY: THE CURRENT
STATE AND FUTURE PERSPECTIVES

ABSTRACT

The paper underlines that at the present the depths down to 35-40 km have already been studied in
many oil and gas regions of Azerbaijan, the most of old fields in the Absheron peninsula are drowning by
95-98 % and further perspectives in the region are tied to larger depths (over 4.5 km) with complex reser-
voirs and unconventional hydrocarbon sources. Resolution of these problems require further in-depth
studies and methodological researches. 



Azərbaycan palçıq vulkanlarının ən geniş yayıl -
dığı ölkə kimi tanınır. Belə ki, ölkənin şərqində və
həmsərhəd Cənubi Xəzər akvatoriyasında 353 palçıq
vulkanı müəyyənləşdirilmişdir. Burada vulkanların
bütün növlərinə (aktiv fəaliyyətdə olan, sönmüş,
gömülmüş, sualtı, ada və intensiv neft çıxaran) rast
gəlinir. 1810-cu ildən başlayaraq, son 200 ildə, 93
vulkanda 437 püskürmə qeydə alınmışdır [4, 6, 7].

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, palçıq vulkan -
larının fəallaşması onların yerləşdikləri yaxın
ərazilərdə baş verən zəlzələlərlə əlaqəlidir və son
illər qeydə alınan püskürmələrin əksəriyyəti seysmik
təsirlə assosiasiya təşkil edir.

Zəlzələlərdən sonra baş verən püskürmələr
haqqında ilkin araşdırılmalar Q.V. Abixin (1863), X.
Booçun [9], V.N. Veberin [10], S.A. Kovalevskinin
[11], N.V. Malinovskinin [12], İ.V. Muşketovun və
A.P. Orlovun [13] tədqiqatları ilə bağlı hesab edilir.
Sonralar bu məsələ Azərbaycan
tədqiqatçılarının, o cümlədən F.S.
Əhmədbəylinin, Z.Z. Sultanovanın,
Ad.A. Əliyevin, A.H. Həsənovun,
Ə.Ə. Bayramovun, Q.D.Yetirmişli-
nin, B.M.Pənahinin [2, 3, 5, 8, 14, 15,
16] və başqalarının əsərlərində daha
təfsilatlı araş-dırılmışdır.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün
hər il 3 - 5 vulkan püskürməsi xarak-
terik hesab olunur. Lakin seysmik-
liyin aktivləşməsi ilə əlaqədar, istisna
kimi bəzi illərdə 9 - 12 püskürmə
qeydə alınmışdır. Məsələn, 1926 (9),
1970 (10), 1986 (12), 1989 (11), 2004
(9), 2018-ci (11) illərdə nisbətən daha
çox sayda vulkan püskürməsi olmuş-
dur. 2000-ci ilin noyabr və dekabr
aylarında Xəzərdə baş verən güclü
zəlzələdən sonra quruda və dənizdə
16 püskürmə müəyyənləşdirilmişdir.

Zaman nöqteyi-nəzərindən, seysmikliklə əlaqədar
vulkan püskürmələrinə ən bariz örnək kimi 2021-ci
ilin yanvar ayında Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı ray-
onunda yerləşən iki vulkanın püskürməsinə məhz
Şamaxı rayonunda baş verən zəlzələlərin təsirini
misal göstərmək olar.

Həmin vulkanlardan biri - Şıxzərli vulkanı
Bakıdan 70 km qərb - şimal-qərbə doğru, Şamaxıdan
38 km cənub-şərq istiqamətində və eyniadlı kənddən
1,5 km şimal-şərqdə yerləşir və uzunluğu 12 km, eni
3,5 - 4,0 km olan, en istiqamətdə uzanan qırışıqla
əlaqədardır (şəkil 1). Mütləq yüksəkliyi 640 m, nisbi
yüksəkliyi isə 150 m-dir. Qırışıq paleogen-miosen
çöküntülərindən təşkil edilib. Onun tağyanı hissəsi
yerdəyişmə amplitudu 1500 m-ə qədər olan uzununa
qırılma ilə mürəkkəbləşib. Qırışığın tağı cə nub
qanadı üzərinə gəlmişdir. Palçıq vulkanı üstəgəlmə
ilə əlaqədardır. Palçıq vulkanı brekçiyası ilə 350 ha
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AZƏRBAYCANDA PALÇIQ VULKANLARININ PÜSKÜRMƏSİNƏ
SEYSMİKLİYİN TƏSİRİ

E.E. Baloğlanov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Açar sözlər: Azərbaycan, palçıq vulkanı, brekçiya, krater, mikroblok, seysmiklik, epimərkəz, eruptiv
mərkəz, zəlzələ ocağı

Şəkil 1. Şıxzərli vulkanının eruptiv mərkəzini kəsən geoloji profil



sahə örtülüb [1, 6].
Bayanata mikroblokunda (Mər-

 kəzi Qobustan) yerləşən bu palçıq
vulkanının əlaqədar olduğu ərazidə
paleogen-miosen çöküntülərinin qa -
lınlığı 2,5 - 4,5 km təşkil edir və par-
avtaxton tektonik struktura aid edilir
[3, 4].

Bu il aktivləşən ikinci vulkan -
Quşcu vulkanı eyniadlı kəndin
yaxınlığında, Şamaxı şəhərindən 20
km cənubda yerləşir. Hündürlüyü 12
m, kraterinin diametri 50x60 m olan
kiçik yüksəklikdən ibarətdir. Palçıq
vulkanının yerləşdiyi ərazinin geoloji
quruluşunda Üst Paleogen - Üst
Pliosen çöküntülər kompleksi iştirak
edir (şəkil 2). Vulkan asimmetrik,
cənuba doğru aşırılmış antiklinalın
tağ hissəsində yerləşir və Acıçay
üstəgəlməsi ilə əlaqədardır. Vulkan
ərazisində brekçiyanın qalınlığı 100 m, sahəsi isə 747
ha təşkil edir [1, 6].

Şıxzərli vulkanı 9 yanvarda axşam saat 6 radə -
lərində püskürüb. Respublika Seysmoloji Xidmət
Mərkəzinin (RSXM) verdiyi məlumata görə, püs -
kürmə 3 fazada olub. Birinci püs kürmə saat
17:48:36-da qeydə alınıb və 3,5
dəqiqə davam edib. İkinci paroksizm
fazası 17:53:59-da (2 dəqiqə) və
üçüncü isə 17:58:59-da (12,5 dəqiqə)
baş verib. Yer səthinə çıxarılan
vulkan brekçiyası 2 km dərinlikdən
çıxarılıb ki, bu da E=0,96x107 C
miqdarında xaric olunan enerji kimi
qiymətləndirilmişdir. Yuxarıda
vurğunlandığı kimi, vul kanın bu 26-
cı püskürməsi seysmik liklə
əlaqələndirilir. 2020-ci ilin dekabr
ayının 20-dən, 2021-ci ilin yanvar
ayının 9-a kimi vulkana yaxın ərazidə
2,1 maqnitudaya qədər 27 zəif zəlzələ
baş vermişdir. Sözügedən püskürmə
RSXM-in Qobustanda, Altıağacda,
Pirquluda, Siyəzəndə və Xınalıqda
yerləşən seysmik stansiyalarında
qeydə alınmışdır (şəkil 3).

Məlumat üçün qeyd etmək yerinə
düşər ki, bu vulkanın 1902-ci il fevral

ayının 13-də qeydə alınmış sayca 5-ci püskürməsi də
həmin tarixdə baş vermiş Şamaxı zəlzələsindən 15
dəqiqə sonra olmuşdur. 2 gün davam edən güclü
püskürmə nəticəsində yer səthinə 4,3 hektar sahəni
tutan 45 min m3 həcmində brekçiya çıxa rılmışdır [4].
Bununla bərabər, vulkanın daha yaxın tarixlərdə
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Şəkil 2. Quşçu vulkanının geoloji profili

Şəkil 3. Şıxzərli vulkanının 2021-ci ilin 09 yanvar tarixli
püskürməsi ilə əlaqələndirilən zəlzələlərin epimərkəz xəritəsi



qeydə alınmış bir neçə parok -
sizmləri, o cümlədən 2011 və
2013-cü illərin püskürmələri də
neftli-qazlı rayonda baş verən
zəlzələlərdən sonra olmuşdur [5].

Quşçu vulkanının püskür mə -
sinə də ona yaxın olan ərazilərdə
baş verən yeraltı təkanlar səbəb
olmuşdur. Vulkanın püskürməsi
2021-ci ilin yanvar ayının 23-də
axşam saat 19:23:24-də (RSXM-
in məlumatlarına əsasən) başlan -
mış, qaz çıxışı qeydə alınmadan 2
dəqiqə müddətində davam edən
paroksizm nəticəsində yer səthinə
xeyli həcmdə brekçiya xaric edil -
mişdir. Püskürmə uzun illər fəaliy -
yətdə olan aktiv krater sahəsindən
700 m aralıda – şimalda son yüz
ildə heç bir fəaliyyəti qeydə
alınmayan eruptiv mərkəzdə baş
verib. Vulkanın aktivləşməsi
Şamaxı-Qobustan, Xəzəryanı-
Quba, Cənub-Şərqi Şirvan
rayonlarında yerləşən 7 seysmik
stansiyada (Pirqulu, Qobustan,
İsmayıllı, Altıağac, Siyəzən,
Xınalıq, Şirvan) qeydə alınmışdır.
Vulkanın palçıq tullantıları 2 km
dərinlikdən yer səthinə çıxarılmış
və xaric olunan enerji E=0,96x107
C kimi qiymət ləndirilmişdir.

Araşdırmalar göstərir ki, vulkana yaxın ərazilərdə
2020-ci ilin dekabrından 2021-ci ilin 23 yanvarına
kimi 2,2 - 3,3 maqnitudalı zəlzələlər qeydə alın -
mışdır. Sözügedən eruptiv mərkəzdə qeydə alınan
aktivləşməyə 13 yanvar tarixində 40 km aralıda baş
vermiş zəlzələnin Şamaxı ocağı səbəb olmuşdur. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, Quşçunun
2019-cu il 13 fevralda baş verən 15-ci püskürməsinə
də İsmayıllı zəlzələsi təsir etmişdir.

Ümumilikdə, zaman və məkan baxımından, Azər -
baycanda baş verən seysmik təkanlardan sonra palçıq
vulkanlarının mümkün püskürmələri ilə bağlı
araşdırmaların pozitiv nəticələri aşağıdakı şəkil və
cədvəldə verilən məlumatlarla da öz əksini tapır
(şəkil 4, cədvəl).

Araşdırmalar göstərir ki, zəlzələ ocağından 80 -
100 km radiusda yerləşən və enerji toplayan vulkan-

lar püskürməyə məruz qala bilər [18]. Aparılan elmi
tədqiqatların ümumiləşdirilmiş nəticələri güclü
zəlzələlərin (4 - 5 maqnitudadan böyük) palçıq
vulkanının püskürmələrinə təsiri ilə bağlı, vulkan və
zəlzələ ocağı üçün eyni tektonik qırılma strukturunda
yerləşməsini məkan baxımından əsas şərt kimi irəli
sürməyə əsas verir. Digər tərfədən, seysmik təsirlə
bərabər, qrifon-salza fəaliyyəti olmayan vulkanın
sakit dövrlərdə enerji toplaması və növbəti püskürmə
üçün hazırlıqlı olması da zaman baxımından
həlledici amil kimi qiymətləndirilməlidir. Həmçinin
qeyd olunur ki, hər iki təbii geoloji hadisə yer
qabığında toplanan tektonik gərginliklə birbaşa
əlaqədardır [2].

Palçıq vulkanlarının püskürmə ehtimalının
qiymətləndirilməsi, eynilə də zəlzələnin dəqiq pro-
qnozu kimi mürəkkəb məsələdir. Lakin uzun illər
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Şəkil 4. Palçıq vulkanı fəaliyyətinin aktivləşməsinə seysmikliyin təsiri
[3] (yeni əlavələrlə)
Palçıq vulkanları: 1 – Qızmeydan; 2 – Qasımkənd; 3 – Buzovna
Pilpiləsi; 4 - 6 – Şıxzərli; 7 – Keçəldağ; 8, 9 – Keyrəki; 10 – Bozdağ-
Qobu; 11 - 13 – Quşçu; 14 – Nardaranaxtarma; 15 – Axtarmaardı;
16 – Ağnohur; 17 - 19 – Otmanbozdağ; 20, 21 – Lökbatan; 22 –
Durandağ; 23 – Ağtirmə; 24 – Bahar; 25 – Ayrantökən
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seysmikliyin aktivləşməsinin vulkanların püskürmə -
lərinə təsirini izləyərək bu hadisəni ehtimal etmək
olar. AMEA Geologiya və Geofizika institutunda 50
ildir bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılır. 2018-ci ilin
oktyabr ayında “Palçıq vulkanizmi” şöbəsi “Trend”
informasiya agentliyinin müxbirinə verdiyi müsahi -
bədə 6 palçıq vulkanının püskürmə sinin ehtimal
olunmağını qeyd etmişdir. Onlardan dördünün (Şəki -
xan, Ayazaxtarma, Şıxzərli və Quşçu) püskürməsi
təsdiq olundu [17].

Məlumdur ki, Azərbaycanda aktiv fəaliyyətdə
olan, tez-tez püskürən vulkanlar vardır. Məsələn,
Abşeron yarımadasında Lökbatan, Keyrəki, Şamaxı-
Qobustan rayonunda Şıxzərli və Quşçu. Püskürmə
Lökbatanda 2 - 5 ildən bir, Keyrəkidə 1 - 7 il arasın -
da, Şıxzərlidə 2 - 6 ildən bir və s. baş verir. Hər
vulkanın öz sakit fəaliyyət dövrü vardır.

Bununla belə, bəzi vulkanların püskürmələrinə
onların yaxınlığında görülən təsərrüfat işləri də səbəb
ola bilər. Məsələn, 2000-ci ildə Abşeronda Keçəldağ
vulkanının püskürməsinə kraterə yaxın boru xəttinin
çəkilişi səbəb olmuş, 2001-ci ildə Lökbatan vulka -
nının püskürməsinə isə yenə də kraterə yaxın sahədə
vulkan brekçiyasının daşınıb aparılması nəticəsində
böyük bir çalanın əmələ gəlməsi səbəb olmuşdur

(şəkil 1, 2) [4].
Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, seysmikliyin

aktivləşməsi ilə əlaqədar vulkan fəaliyyətini
mütəmadi izləyərək və digər geoloji amilləri nəzərə
alaraq, palçıq vulkanının püskürmə ehtimalını pro-
qnoz etmək olar.
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Э.Э. Балогланов
ВЛИЯНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ НА ИЗВЕРЖЕНИЕ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена подробная информация о связи извержений грязевых вулканов с сейс-
мичностью, новых извержениях наиболее активных вулканов Шихзарли и Гушчу Шамахы-Гобу-
станского района и возможности активизации грязевых вулканов в Азербайджане.

E.E. Baloglanov
IMPACT OF SEISMICITY ON THE ERUPTION OF MUD VOLCANOES IN AZERBAIJAN

ABSTRACT

The article provides detailed information on the eruption of mud volcanoes associated with seismicity,
using examples of new eruptions of the most active volcanoes Shikhzarli and Gushchu, Shamakhy-Gob-
ustan region, and the possible activation of the mud volcanoes in Azerbaijan.



Azərbaycanda geotermik tədqiqatların tarixini üç
dövrə bölmək olar: 1) 1880-1920-ci illər; 2) 1920-
1968-ci illər; 3) 1968-ci ildən bu günə qədər. Birinci
dövr Abşeron neft mədənlərinin intensiv miqyaslı
istismarı ilə əlaqədardır. Həmin dövrdə məşhur ge-
oloqlar olan M.V.Abramoviç və D.V.Qolubyatnikov
Balaxanı-Sabunçu-Suraxanı-Ramana səhələrindəki
quyularda temperatur ölçü işləri aparmış və geoter-
mik pillə təyin edilmişdir. 21-35 m/0C arasında
dəyişdiyi müəyyən edilmişdir.

İkinci dövrdə Abşeronda geotermik
tədqiqatlar yenidən başlamış və daha da
genişlənmişdi. Bu illərdə Ş.F.Mehdiyev
Azərbaycanda geotermik tədqi qatlar aparmağa
başlamışlar. Ş.F.Meh diyev ölçmə lərin və
mədən geofiziki tədqi qaların nəticələrini
ümumiləşdirərək Abşe ron da bir sıra
mədənlərdə geotermik pillənin qiymətlərini
hesablamış, dərinlik artdıqca geotermik
pillənin böyüməsi qanunauyğun luqlarını
müəyyən etmişdir.

Üçüncü dövr Azərbaycanın neftli-qazlı
sahələrin də qazılmış quyularda termokarotaj və
maksimal termometrlərlə tədqiqatların aparıl -
ması dövrünü əhatə edir. Bu dövr Geologiya
İnstitutunda “Geotermiya” laboratori ya sının
təşkili ilə əlaqədar geotermik tədqiqatların daha
da genişlənməsi ilə səciyyələnir. 1970-1980-ci
illərdə Azərbaycanın neft mədənlərin də, palçıq
vulkanları sahələrində və Xəzər dənizinin dibində is-
tilik selinin sıxlığını təyin etməyə başladı lar. Eyni za-
manda geotermik tədqiqatlar üçün yeni ölçü
cihazlarının düzəldilməsi istiqamətində tədqi qatlar
aparıldı. [1]

Azərbaycan termal sularla zəngindir. Termal
suların yataqları Böyük və Kiçik Qafqazın bir sıra
rayonlarında, Abşeron yarımadası və digər neftli-
qazlı rayonlarda yerləşir. Yeraltı mənbələr əsasən
neft-qaz və termal sular üçün qazılmış quyular vasi -
təsilə Kür ovalığı və Xəzəryanı-Quba vilayətlərində
və s. ərazilərində aşkar edilmişdir.

Bildiyimiz kimi geotermal qradientin mövcud -
luğu Yer təkində yüksək temperaturun mövcudluğu -
nu göstərir və bu temperatur şaquli istiqamətdə

dərinliyə doğru getdikcə hər bir kilometrə orta
hesabla 30°C artır.

Şəkil 1-də qeyd etdiyimiz model Yerin bütün ta-
rixi boyunca Yer təkində temperaturun paylanmasını
nümayiş etdirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yer
qızmış mantiya və nüvəyə malikdir və bu da öz
növbəsində Yerin daxilində geotermal enerji
toplanmasına səbəb olur. Yerin daxilində enerji
toplanması bu enerjidən istifadə ideyasının ortaya
çıxmasına səbəb olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki geotermal enerjidən
istifadə dedikdə ilk növbədə termal suları söyləmək
daha məqsədə uyğundur. Çünki termal sular ərazidə
yüksək geotermal enerjinin mövcudluğunun ilk təbii
əlamətidir. Bundan başqa geotermal enerjinin
göstəricilərindən biri də yerin təkində temperatur
paylanmasıdır. 

Azərbaycanda termal su mənbələri əsasən dağlıq
rayonlarda yayılmışdır və Bu mənbələrə aşağıdakı -
ları qeyd etmək olar: Böyük Qafqazda Qax rayo -
nunda – mənbələrinin temperaturu 40°C olan İlisu
və 30,5°C – Kürmük; Qəbələ rayonunda – 39,4°C
temperaturlu Bum mənbələri; Oğuz rayonunda –
32°C temperaturlu Xalxal mənbələri; Şamaxı ray-
onunda Çağan mənbələri və s. İsti mənbələr şəklində
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AZƏRBAYCANDA GEOTERMAL ENERJİ MƏNBƏLƏRİ

P.Y. Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Şəkil 1. Yerin daxilində temperaturun paylanması sxemi.



torpağın səthinə qalxa bilən hidrotermlər İlisu,
Qonaqkənd, Kürmükçay, Qax rayonunda,
Xaldan və Şamaxı rayonlarında mövcuddur.

Kiçik Qafqazda isə İstisu və Bağırsaq
rayonlarını xüsusi vurğulaya bilərik. Ölçmə
işləri göstərmişdir ki, Bağırsaq rayonunda 100
m dərinlikdə suyun temperaturu 80°C, İstisu
rayonunda 60-70 m dərinlikdə 62°C, 300-350
m dərinlikdə 75°C bərabərdir.

Abşeron yarımadasında, Hövsan kəndinin
şərq istiqamətində quyulardakı suların tem-
peraturu 100-1350C-yə çatır. Bakıda bilavasitə
Bibiheybət yatağında 710C temperaturlu quyu
450 m3/sut debitlə fontan verir. 

Bibi-Heybətdə neft üçün qazılmış quyu -

ların bir çoxunda yüksək temper-
aturlar müşahidə olu nur.

Orta Kür çökəkliyi sahələrində
termal sular 200 metr-dən aşağıda
rast gəlinir. 1969-cu ildə Kürdəmir
rayonunun Carlı sahəsində üst
təbaşir çöküntülə rindən debiti 20000
m³/sut və100°C yaxın temperaturu
olan termal sular aşkar edilmişdir.
40°C qədər soyudularsa, bu quyu-
nun istilik gücü 53,5 MVt təşkil
edəcək.

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində
bir çox kəşfiyyat quyuları qazıl -
mışdır. Bununla yanaşı Muradxanlı
neft yatağında də coxlu quyular
qazılmış və bu quyuların bir çox-
unda temperatur tədqiqatları aparıl -
mışdır.

Acınohur zonasında qazılmış quyularda
yüksək temperaturlar müşahidə olunmadı -
ğından, geotermal qradientin qiyməti aşağı
olur. 

Gəncə zonasında qazılmış quyuların
bəzilərində nisbətən daha yüksək temperatur
müşahidə olunmuşdur. Bu da burada qədim
süxur komplekslərinin səthə daha yaxın
yerləşməsi və ya qırılmaların mövcudluğu ilə
əlaqədardır. Burada 5000 m ə yaxın dərin -
liklərdə temperaturlar 140-150°C-ə çatır. 

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan
ərazisində temperatur paylanması öyrənil -
mişdir və müxtəlif dərinlik kəsilişi üçün tem-
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Şəkil 2. Azərbaycanda geotermik tədqiqat sahələrinin yerləşməsi
sxemi (Muxtarov, 2020).

Şək. 3. Abşeron neftli-qazlı rayonunda Bibi-Heybət 2840
saylı quyuda temperaturun dərinliyə gorə paylanması
(Muxtarov, 2020).

Şəkil 4. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində temperaturun
dərinliyə gorə paylanması (bütün quyular üzrə) (Mux-
tarov, 2020)



peratur paylanması xəritəsi qurulmuşdur. Aşağı Kür
çökəkliyi və Cənubi Xəzər çökəkliyi öyrənilən
kəsilişdə ən aşağı temperaturlarla seçilirlər. Kür
çökəkliyində temperaturlar bir
qədər yüksəkdir və 120-130°C
ətrafında dəyişir. Şimal-şərq və
cənub-qərb istiqamətdə dağlıq
ərazilərə doğru temperatur artır və
termal suların yayıldığı ərazilərdə
temperatur 200°C-yə çatır. Aparıl -
mış tədqiqatlar nəticəsində müəy -
yən edilmişdir ki, Kür çökəkliyinin
cənub-qərbində kifayət qədər termal
sular mövcuddur və bunlardan əha -
lini və sənaye obyektlərini, istixana
təsərrüfatlarını istiliklə təmin et -
mək, nadir kimyəvi elementlər əldə
etmək, həmçinin balneoloji məq -
səd lərlə də istifadə etmək olar. [2]

Palçıq vulkanizmi Yer elmləri ilə
bağlı olan müxtəlif sahələrdə
çalışan tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir. Buna bax-
mayaraq son zamanlara qədər palçıq vulkanlarında
aparılan tədqiqat işləri yalnızca neft və qazlılıqla
əlaqədar olmuşdur. Həmçinin burada aparılan geot-
ermik tədqiqat işləri ancaq neft-qaz yataqları və per-
spektiv strukturların tədqiqi ilə bağlı olmuşdur.

Geotermik tədqiqatlar Lökbatan və Bahar palçıq
vulkanlarının krater zonasında aparılmışdır. İlk
ölçmə işləri Lökbatan palçıq vulkanının 25.10.2001-
ci ildə püskürməsindən sonra başlamışdır. Ölçmələr
uzunluğu 1.5 m olan termistorlarla işləyən termo-

zondlarla yerinə yetirilir. Ölçmənin
dəqiqliyi 0.050C -dir. Hər palçıq
vulkanında iki profil öyrənilmiş və
0.5; 1.0; 1.5 m dərinliklərdə 100-ə
yaxın temperatur ölçmə işləri yerinə
yetirilmişdir. Nəticə göstərir ki,
Lökbatan palçıq vulkanının boğazı
yaxınlığında temperatur 68-710C-yə
çatır.

Tədqiqat işləri zamanı vulkanın
boğazı üzərində temperaturun
artması müşahidə olunur. Bundan
başqa krater sahəsində ölçülən tem-
peratur qradientlərinə diqqət
yetirmək məqsədə uyğundur. Tem-
peratur qradientlərinin qiymətləri
Lökbatan palçıq vulkanında 6.9-
18.5 K/m və Bahar palçıq vul -

kanında 3.9-6.0 K/m-dir. Lakin dərinə getdikcə
temperatur qradientinin azalması müşahidə olunur.

Əsasən 0.5-1.0 m dərinlik intervalında qradient 1.0-
1.5 m-dəkindən böyükdür.

Beləliklə palçıq vulkanlarının krateri üzərində
müsbət temperatur anomaliyası müşahidə olunur.
Buna görə də palçıq vulkanları aerokosmik şəkillərdə
parlaq temperatur anomaliyaları kimi müşahidə ol-
unur. Palçıq vulkanlarının boğazında temperaturun
zaman keçdikcə dəyişməsinin öyrənilməsi palçıq
vulkanlarının püskürmələrinin proqnozlaşdırılması
sahəsində çalışan tədqiqatçılar üçün yardımçı para-
metr ola bilər. [3]
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Şəkil 5. Acınohur zonasında temperaturun dərinliyə görə
paylanması (Muxtarov, 2020)

Şəkil 6. Gəncə zonasında temperaturun dərinliyə gorə paylanması
(Muxtarov, 2020). 
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Şəkil 7. Azərbaycan ərazisində «neytral qat»nın sxematik temperatur
xəritəsi (Muxtarov, 2020)

П.Я.Мамедов
ИСТОЧНИКИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Как известно, Азербайджан богат термальными водами. Месторождения термальных вод распо-
ложены в ряде регионов Большого и Малого Кавказа, на Апшеронском полуострове и в других
нефтегазовых регионах. Наличие геотермического градиента указывает на наличие высокой тем-
пературы в земной коре, и эта температура увеличивается в среднем на 30 ° C на километр по глу-
бине. Следует отметить, что когда речь идет об использовании геотермальной энергии, в первую
очередь уместнее говорить о термальной воде. Кроме того, одним из показателей геотермальной
энергии является распределение температуры в земной коре. В данной статье приводятся резуль-
таты геотермальных исследований, проведенных в различных районах Азербайджана, в частности
в горных районах, в бассейне Средней Куры, на Абшеронском полуострове и других районах.

P.Y.Mamedov
SOURCES OF GEOTHERMAL ENERGY IN AZERBAIJAN

Azerbaijan is rich with thermal water. Thermal water fields are located in some regions of the Great
and Small Caucasus, Absheron peninsula and other oil and gas regions. It is known that geothermal gra-
dient indicates high temperature in the earth crust and this temperature increases by 30oC per kilometer
in average. It must be noted that in case of use of geothermal energy, it is expedient to talk primarily
about use of thermal water. In addition, one of the features of geothermal energy is distribution of tem-
perature across the earth crust. This paper describes the results of geothermal studies in various regions
of Azerbaijan, including mountain regions, Middle Kur basin, Absheron peninsula and other regions.



Yubilyarları təbrik edirik!

BƏHRAM BƏHLUL OĞLU HÜSEYNOV – 65

Azərbaycanın tanınmış neftçi geoloq-geofiziki
Hüseynov Bəhram Bəhlul oğlunun 04 iyun 2021-ci ildə 65
yaşı tamam olmuşdur.

B.B. Hüseynov 1956-cı ildə Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. O, 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və
Kimya institutunu “Faydalı qazıntı yataqlarının geofiziki
üsullarla axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə bitirib və
həmin ildən “Qum adası” Dənizdə Qazma İşləri İdarəsində
geoloq və geoloji şöbənin böyük geoloqu vəzifələrində
çalışmışdır. 1988-ci ilin iyulundan “Xəzərdənizneftqaz” İB-
nin baş ofisində neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı
şöbəsində böyük geoloq, 1992-ci ildən isə geoloji şöbənin
rəis müavini vəzifələrində işləyib.

O, 1993 - 1994-cü illərdə ABŞ-ın “Amoco” şirkətinin
Talsa şəhərindəki elmi-tədqiqat mərkəzində ezamiyyətdə
olmuş və birgə layihədə iştirak etmişdir. Ezamiyyə dövründən sonra “Dənizdə Neft və Qazçıxarma”
İB-də əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.

1995-ci ilin may ayından Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində (ABƏŞ) vitse-prezi-
dentin müşaviri, 1997-ci ilin iyun ayından geoloji şöbənin böyük geoloqu vəzifələrində çalışıb.
1998-ci ilin iyunundan BP şirkətinin operatoru olduğu “Şahdəniz” layihəsində geoloji kəşfiyyat
qrupunun rəhbəri olub. 2000-ci ilin martından 2002-ci ilin dekabr ayına qədər BP-nin Londondakı
ofisində “AÇG” yataqlarının II və III fazalarının işlənməsinin geologiya, geofizika və lay
mühəndisliyi layihə qrupunun rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. 2002-ci ilin dekabrından 2011-ci
ilin yanvarına qədər “AÇG” yatağının işlənməsi layihəsində geoloji qrupun rəhbəri, kəşfiyyat
bölümündə yeni quyu planlaşdırılması (New well planning) qrupunun rəhbəri, “Azəri” yatağında
hasilatın idarə olunması (Base management) qrupunun rəhbəri, “Azəri” yatağında yeni quyuların
layihələndirilməsi və icrası (New well delivery) qrupunun rəhbəri vəzifələrində işləmişdir. 2011-
ci ilin yanvarından ARDNŞ-in geologiya, geofizika və yataqların işlənməsi üzrə birinci vitse-prezi-
dentinin müavini olmuşdur.

B.Hüseynov 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə SOCAR-ın Ge-
ologiya və geofizika məsələləri üzrə vitse-prezidenti təyin edilmişdir.

O, SOCAR üzrə geoloji-geofiziki işlərin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində və həyata
keçirilməsində fəal iştirak və rəhbərlik edir.

Respublika ərazisində yeni neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı istiqamətində işlərin

70

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ JURNAL / 1-2 (2021)



planlanması və layihələndirilməsində, eləcə də əldə edilmiş geoloji-geofiziki məlumatların
dəyərləndirilməsində onun tövsüyyə və rəhbərliyi nəticəsində işlər uğurla davam etdirilir.

Geoloji və geofiziki konfrans və seminarlarda dəyərli məruzələri ilə çıxış edən B.Hüseynov
çoxsaylı elmi məqalə və monoqrafiya müəllifidir.

O, özünün həyat və istehsalat təcürbəsini gənclərdən əsirgəməmiş və onların mütəxəssis kimi
yetişməsində böyük rolu olmuşdur. 

B.Hüseynovun yüksək təşkilatı bacarığı, neft sənayemizin inkişafı naminə apardığı işlər daim
yüksək qiymətləndirilmişdir.

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq
görülümüş və 2017-ci ildə Əməkdar Mühəndis adı ilə təltif olunmuşdur.

Geofizika və geologiya İdarəsinin rəhbərliyi və əmək kollektivi Bəhram müəllimi –
Azərbaycanın tanınmış geoloq-geofizikini, təcrübəli mütəxəssisi, xeyirxah insan və bacarıqlı
rəhbərini anadan olmasının 65 illiyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı və
fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayır!
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ELÇİN İNQİLAB OĞLU ŞİRİNOV – 50

13 mart 2021-ci ildə Azərbaycanın tanınmış neftçi-ge-
ofiziki Şirinov Elçin İnqilab oğlunun 50 yaşı tamam
olmuşdur.

E.İ.Şirinov 1971-ci il martın 13-də Bakı şəhərində ziyalı
ailəsində anadan olmuşdur. O, 1987-ci ildə Bakıda 117 saylı
orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinin Geoloji Kəşfiyyat Fakultəsinə daxil
olmuş, oranı 1992-ci ildə dağ mühəndisi-geofizik ixtisası
üzrə bitirmiş və həmin ildən təyinatla “Xəzərdəniz -
neftgeofizika” trestində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. O,
1998-ci ilə qədər bu trestin “Neft Daşları Dəniz Mədən Ge-
ofiziki” ekspedisiyasında dəstə rəisi vəzifəsində işləmişdir.

1998-2002-ci illərdə o, təhsil aldığı Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universitetinin “Neft və qaz yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyatı” kafedrasında müəllim işləmişdir. Pe-
doqoji fəaliyyəti ilə yanaşı o elmi işlə də məşğul omuş və
2001-ci ildə “Abşeron-Balxanyanı qalxımlar sisteminin

neft-qazlılığının sistemli təhlil əsasında qiymətləndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmiş, geologiya-mineralogiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2002-ci ildə o, yenidən istehsalata qayıtmış, ARDNŞ-nin Geofizika və Mühəndis Geologiyası
İstehsalat Birliyində geofizik vəzifəsi ilə fəaliyyətə başlamışdır.

O, 2006-cı ilin fevral-sentyabr aylarında Geofizika və Mühəndis Geologiyası İstehsalat Birliyinin
bazasında yaradılmış Geofizika və geologiya İdarəsində Texniki İstehsalat şöbəsinin rəisi, 2006-cı
ilin sentyabrından 2016-cı ilin fevralınadək isə bu idarədə rəisin birinci müavini vəzifəsində
işləmişdir.

Bu illər ərzində o Azərbaycan neft geofizikasının strategiyasının hazırlanmasında, Geofizika və
Geologiya İdarəsi üzrə texniki və texnoloji yeniləşmənin gerçəkləşdirilməsində əvəzsiz xidmət
göstərmişdir.

Bütün bu keyfiyyətlə yanaşı, Elçin Şirinovun yüksək təşkilatı bacarığı da ARDNŞ-nin
rəhbərliyinin diqqətində olmuş və o 2016-cı ildə Geofizika və Geologiya İdarəsinə rəis təyin
edilmişdir.

O, GGİ üzrə geoloji-geofiziki işlərin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində və həyata
keçirilməsində fəal iştirak və rəhbərlik edir.

E.İ.Şirinov Azərbaycanda neft-geofiziki işlərə müvəffəqlə rəhbərliklə yanaşı, Respublika
ərazisində yeni neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatında, eləcə də əldə edilmiş geofiziki
məlumatların dəyərləndirilməsində bilavasitə rəhbər və icraçı kimi də iştirak etmişdir.

Xüsusilə, 2006-cı ildən GGİ-nin rəhbərliyində olduğu dövrdə onun fəaliyyəti olduqca məhsuldar
olmuş, o, Respublikanın quru və dəniz ərazilərində yataqların kəşfiyyatı və işlənməsi ilə əlaqədar
bir sıra layihələrin həyata keçirilməsinə birbaşa rəhbərlik etmişdir.

O, bir neçə Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələr etmiş, eləcə də xarici ölkələrdə təcrubi-is-
tehsalat xarakterli ezamiyyələrdə olmuşdur.

Qazandığı dərin nəzəri bilik və çoxsahəli istehsalat təcrübəsi geoloji-geofiziki layihələrin
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gerçəkləşdirilməsilə yanaşı, nəşr olunmuş 20-dən çox elmi əsərin (eləcə də dərs vəsaiti, metodik
göstəriş və kitab) müəllifi kimi də o, neftçilər arasında qabaqcıl mövqe tutmuşdur.

E.İ.Şirinov, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin, Amerikanın Kəşfiyyatçı Geofizikləri
Assosiasiyası Azərbaycan bölməsinin, Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin üzvü,
“Azərbaycanda geofizika yenilikləri” jurnalının baş redaktorudur.

Onun bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı ilə son illərdə XI və XII beynəlxalq geofizika konfransları
keçirilmiş, bu konfranslarda o dərin məzmunlu elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

Elçin müəllim öz zəngin həyat və istehsalat təcürbəsini gənclərdən əsirgəməmiş və onların
mütəxəssis kimi yetişməsində böyük rolu olmuşdur.

E.İ.Şirinov istehsalat və elmi yaradıcılıqla yanaşı bədii sahədə də qələmini sınamış və onun
“Sevgi dənizi” adlı şeirlər kitabı çap olunmuşdur.

O, neft və qaz sənayesindəki xidmətlərinə görə 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti möhtərəm İlham Əliyev cənabları tərəfindən “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.

Adi həyat tərzinə malik olan Elçin müəllim daim ziyalı adını şərəflə qoruyur. O, özünün
alicənablığı, yüksək insani keyfiyyəti, xeyirxahlığı ilə istər kollektivdə və istərsə də onu tanıyanlar
arasında böyük hörmət qazanmışdır. O, gözəl ailə başçısı, sevimli atadır.

Geofizika və geologiya İdarəsinin rəhbərliyi və əmək kollektivi Elçin müəllimi – Azərbaycanın
tanınmış neftçi geofizikini, təcrübəli və zəhmətkeş mütəxəssisi, ən vacibi isə xeyirxah insan və mü-
drik idarə rəhbərini anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı və
fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayır!
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BABA MANAF OĞLU QARAYEV - 90

Qarayev Baba Manaf oğlu 1931-ci il yanvar ayının 23-
də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1954-cü ildə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (İndiki ADNSU) geoloji
kəşfiyyat fakultəsini neft-qaz yataqlarının geofiziki üsullarla
axtarışı və kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir.

1954-1964-cü illərdə o, “Azərneftgeofizkəşfiyyat”
trestində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 1965-2012-ci illər
ərzində B.M.Qarayev həm keçmiş Sovet dönəmində, həm
də Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinə qovuşduqdan
sonra Geofizika Elmi-Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi,
“Geofiziki ekspedisiya”nın rəisi, “Seysmik kəşfiyyat”
laboratoriyasının müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini
vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir. 2012-ci ildən təqaüdə
çıxana qədər isə “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunda
çalışaraq seysmik kəşfiyyat məlumatları əsasında yeni neft-
qaz perspektivli sahələrin proqnozlaşdırılması istiqamətində
tədqiqatlar aparmışdır.

O, bütün əmək və elmi fəaliyyəti dövründə seysmik kəşfiyyatın metodiki məsələlərinin həlli, o
cümlədən, seysmik kəşfiyyat üsullarının yeni metodikalarının işlənib - hazırlanması və
təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olmuşdur. Onun tərəfindən yüksək geoloji səmərəliliyi ilə seçilən
seysmik dalğaların “Tənzimlənən istiqamətləndirilmiş qəbul”u (TİQ) və “Enli seysmik profilləmə”
üsulları Azərbaycanda ilk dəfə olaraq təkmilləşdirilmiş, mürəkkəb geoloji quruluşlu neftli-qazlı ray-
onlarda tətbiq olunmuş və müsbət nəticələr alınmışdır. Bununla yanaşı, B.M.Qarayev fiziki-seysmik
modelləşdirmə vasitəsilə müxtəlif seysmogeoloji şəraitə malik tədqiqat sahələrində antiklinal və
qeyri-antiklinal neft yataqlarının geoloji kəsilişdə proqnozlaşdırılması metodikasını işləyib-
hazırlamışdır. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin müxtəlif sahələrində seysmik kəşfiyyat üsulları ilə
dərində yatan Təbaşir çöküntülərinin daxili geoloji quruluşunun öyrənilməsi və neftlilik-qazlılıq
perspektivliyinin qiymətləndirilməsində B.M.Qarayevin böyük zəhməti olmuşdur.

Hansı vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, B.M.Qarayev öz vəzifə öhdəliklərinə həmişə diqqət
və məsuliyyətlə yanaşmış, öhdəsinə düşən işləri vaxtında və qüsursuz yerinə yetirmişdir. Özünə
qarşı tələbkarlığı və apardığı tədqiqatlara məsuliyyətlə yanaşmağı onun peşəkar bir mütəxəssis kimi
püxtələşməsinə səbəb olmuşdur. O, həmişə əməksevərliyi, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti və
bacarığı ilə ətrafındakılara nümunə olmuşdur.

B.M.Qarayev 1970-ci ildə “Azərbaycan SSR-nin quru hissəsində TYQ seysmik metodunun
tətbiqi, səmərəli metodikasının işlənib hazırlanması və geoloji effektivliyinin analizi” mövzusunda
namizədlik, 1996-cı ildə “Azərbaycanın mürəkkəb quruluşlu neftli-qazlı rayonlarında seysmik
kəşfiyyatın geoloji səmərəliliyinin artırılması” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını
müvəfffəqiyyətlə müdafiə edərək müvafiq alimlik dərəcələri almışdır. B.M.Qarayev 1965-1967-ci
illərdə Kuba Respublikasında “Dəniz seysmik kəşfiyyatı” dəstəsində aparıcı mühəndis, 1983-1987-
ci illərdə isə Almaniya Demokratik Respublikasında “Geofizika” ekspedisiyasında seysmik
məlumatların interpretasiyası üzrə baş mühəndis vəzifələrində çalışmışdır. B.M.Qarayevin bu dövrdə
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əldə etdiyi geoloji nəticələrin tətbiqi kəşfiyyat və istismar quyularının düzgün yerləşdirilməsinə, bir
sıra yeni qaz yataqlarının açılmasına imkan vermiş, bu respublikaların uzun müddət qazla təmin
olunmasına kömək etmişdir. Ümumiyyətlə, Geofizika sahəsində nüfuzlu mütəxəssislərdən olan
B.M.Qarayev seymik kəşfiyyatın yaranması və inkişafı naminə bütün bilik və təcrübəsini səfərbər
edərək bu sahədə sözünü demiş alimlərdəndir.

B.M.Qarayev 100-dən artıq elmi məqalənin və yeni sahəvi və fəza seysmik kəşfiyyat
texnologiyaları üzrə 7 ixtiranın müəllifi, həmçinin bir çox Beynəlxalq konfransların təşkilatçısı və
iştirakçısı olmuşdur. O, bir neçə fəlsəfə üzrə elmlər doktoru hazırlamış, bir çox namizədlik və dok-
torluq dissertasiyaların rəsmi opponenti olmuşdur. O, yarım əsrdən çox elmi fəaliyyəti dövründə
“Rəşadətli əmək” medalı, keçmiş SSRİ Geologiya Nazirliyinin “Yer təki kəşfiyyatının əlaçısı”
fərqlənmə nişanı, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, Kubada və Almaniya Demokratik
Respublikasında Sovet səfirliklərinin Fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur.

Geofizika və geologiya İdarəsinin rəhbərliyi və kollektivi, dostları və həmkarları adından ge-
ofizika elmində böyük xidmətlərilə tanınmış, təcrübəli və zəhmətkeş alimi şanlı yubeliyi - anadan
olmasının 90 illiyi münasibətilə təbrik edir, uzun ömür, möhkəm can sağlığı, yorulmaq bilməyən
elmi fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq!
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ƏHMƏD MAYIS OĞLU SALMANOV - 60

SOCAR-ın “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutunun ge-
ologiya və yataqların işlənilməsi üzrə direktor müavini, ge-
ologiya-mineralogiya elmləri doktoru Əhməd Mayis oğlu
Salmanovun 2021-ci il iyun ayının 3-də 60 yaşı tamam
olmuşdurur.

Salmanov Əhməd Mayis oğlu Bakı şəhərində ziyalı
ailəsində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunun “Geoloji-kəşfiyyat” fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir və təyinatla AMEA-nın
Dərin Neft Yataqlarının Problemləri İnstitutunda əmək
fəaliyyətinə başlamışdır. 

1991-ci ildə “Yataqların işlənməsinin son mərhələsində
neft hasilatının dinamikasının geoloji-riyazi modelləş -
dirilməsi və layların neftverməsinin artırılması üsullarının
tətbiqinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə
namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək texnika elmləri
namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına
müsabiqə yolu ilə işə qəbul edilmiş və 2007-ci ilin may

ayınadək “Neft-qaz mədən geologiyası” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2007-ci ilin
may ayından 2009-cu ilin iyul ayınadək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Elmi Tədqiqatlar İnsti-
tutunda elmi işlər üzrə direktor müavini işləmişdir. 2009-cu ildə “Neft yataqlarının səmərəli
mənimsənilməsi yollarının geoloji-riyazi modellə əsaslandırılması” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmiş və geologiya-mineralogiya elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür.
2009-cu ildən hal-hazırda tutduğu vəzifədə çalışır.

Ə.M.Salmanovun məşğul olduğu əsas elmi istiqamətlər neft yataqlarının səmərəli
mənimsənilməsi, işlənmənin son mərhələsində neft hasilatının dinamikasının proqnozu, geoloji-
riyazi modelləşdirilmə, layların neftverməsinin artırılması üsulları kimi geniş şaxəli tədqiqatlarla
əlaqədardır. Hansı vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, Ə.M.Salmanov öz vəzifə öhdəliklərinə
həmişə diqqət və məsuliyyətlə yanaşmış, öhdəsinə düşən işləri vaxtında və qüsursuz yerinə
yetirmişdir. Özünə qarşı tələbkarlığı onun peşəkar bir mütəxəssis kimi püxtələşməsinə səbəb
olmuşdur. Əhməd müəllm 120-yə yaxın elmi məqalənin, 4 monoqrafiya, 8 dərs vəsaiti və metodik
göstərişin, bir xəritənin müəllifi, həmçinin bir çox Beynəlxalq konfransların təşkilatçısı və iştirakçısı
olmuşdur. O, fəlsəfə üzrə bir neçə elmlər doktoru hazırlamışdır. Ə.M.Salmanov 2012-ci ildə
“Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti”nin Prezidenti, 2013-cü ilin mart ayından isə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında “Ali Attestasiya Komissiyası”nın ekspert komissiyasının üzvü
seçilmişdir. 2007-ci ildən “Neft-qaz yataqlarının geologiyası, geofizikası, axtarışı və kəşfiyyatı”
elmi-texniki şurasının bölmə sədridir. Əhməd müəllim bu gün də gənclik eşqi ilə çalışır, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının gerçəkləşməsində öz xidmətlərini əsirgəmir,
gənclərə zəhmətsevərlik nümunəsi göstərir. Ə.M.Salmanovun əməksevərliyi və işgüzarlığı Respub-
lika və SOCAR rəhbərliyi tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş, dəfələrlə fəxri fərmanlarla təltif
olunmuş, 2011-ci ildə isə “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.

Bütün neftçi geoloq və geofiziklər adından Əhməd müəllimi əlamətdar yubileyi münasibətilə
səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun ömür, möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, elmi fəaliyyətində və
şəxsi həyatında yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!
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HAFIZ ŞƏKƏROV - 60

Respublikanın tanınmış geofiziki Hafiz Şəkərov 1960-cı
ildə Azərbaycanın dilbər guşələrindən birində - Gədəbəy ray-
onunda anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Bakıda orta məktəbi
bitirmış və fəhlə kimi əmək fəaliyyətinə başla mışdır. 1978-ci
ildə istehsalatdan ayrılmadan Azərbaycan Dövlət Universite-
tinin fizika fakültəsinə daxil olmuş və 1986-cı ildə oranı fizik
ixtisası üzrə bitirmişdir.

1983 - 2008-ci illərdə Geofizika ETİ-də mühəndis, elmi
işçi, laboratoriya müdiri, elmi işlər üzrə direktor müavini
vəzifələrində işləmişdir. H.İ.Şəkərovun bilavasitə iştirakı ilə
yeni hazırlanmış cihazlar sınaqdan çıxarılmış və istehsalatda
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilmişdir. Bununla yanaşı, seysmik
kəşfiyyatla neft-qaz yataqlarının birbaşa axtarışı üsulunun
fiziki və nəzəri əsaslarının işlənib-hazırlanmasında
H.İ.Şəkərovun böyük rolu olmuşdur. Onun bilavasitə iştirakı
ilə Respublikanın bir sıra mürəkkəb seysmogeoloji şəraitə
malik sahələrində, Xəzər dənizinin dayaz sulu hissələrində,
“quru-dəniz” keçid zonalarında kompleks geofiziki üsullarla
tədqiqatlar aparılmış və müsbət nəticələr alınmışdır.

H.İ.Şəkərov 2001-ci ildə “Azərbaycanın müxtəlif seysmo-
geoloji şəraitində seysmik kəşfiyyatın sınan və əks olunan dalğa üsulları ilə neft-qaz yataqlarının
proqnozlaşdırılması” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və geologiya-mineralogiya elmləri
namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

H.İ.Şəkərov 2003-cü ildə “Geodinamik gərginliklə ələqədar kəsilişlərin neft-qazlılığının öyrənilməsi”
laboratoriyasına müdir təyin olunmuşdur. O, burada QGT materiallarının emal və interpretasiyası, ge-
odinamik proseslərin təsirindən geofiziki və geokimyəvi sahələrin dəyişməsi və onların geofiziki
tədqiqat işlərinə təsiri, quyu kəsilişlərinin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi, layların süzülmə-tutum
xüsusiyyətlərinin dəyişmə meyarlarının təyinində yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, böyük
dərinliklərin neft-qazlılığı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən problemlərin həlli ilə məşğul olmuşdur.
H.İ.Şəkərov tərəfindən QGT materiallarının emal və interpretasiya işləri daha da təkmilləşdirilmiş, kiçik
qalınlıqlı qumlu-gilli təbəqələrin növbələşməsindən ibarət, az müqavimətli lay dəstələrinin
məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi üçün yeni metodik yanaşmalar işlənib-hazırlanmış və tətbiq
olunmuşdur. Eyni zamanda, Abşeron yarımadasında istismarda olan yataqlarda fəaliyyəti dayandırılmış
quyular üzrə kompleks QGT və İNNK materiallarının qarşılıqlı təhlili aparılmış, kəsilişdə neftli-qazlı
layların olması proqnozlaşdırılan quyuların istismar fonduna qaytarılması üçün müvafiq NQÇİ-lərə
tövsiyələr verilmişdir. Sonradan aparılmış perforasiya-sınaq işləri verilmiş proqnozları təsdiq etmişdir.

2006-cı ildə o, Geofizika ETİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. Bu
vəzifədə işlədiyi müddət ərzində elmi-tematik mövzuların formalaşdırılmasında, onların yerinə
yetirilməsində, İnstitutun beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsində H.İ.Şəkərovun böyük rolu
olmuşdur. 2008-ci ildə H.İ.Şəkərov Geofizika və Geologiya İdarəsində “Kompleks kəşfiyyat
geofizikası” şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hazırda SOCAR-ın “Neftqazelmitəd -
qiqatlayihə” İnstitutunda “Geofizika Departamenti”nin rəisi vəzifəsində işləyir.

H.İ.Şəkərovun apardığı geniş şaxəli elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 30-dan çox elmi-tədqiqat
hesabatında, 60-a yaxın məqalədə və bir patentdə öz əksini tapmışdır. H.İ.Şəkərov eyni zamanda, BDU-
nun “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrasında pedaqoji fəaliyyət göstərir. O, Azərbaycan
Milli Geofizika Komitəsinin, Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biridir.

Həmkarları və çalışdığı kollektiv arasında böyük hörmətə malik olan Hafiz müəllimə möhkəm can
sağlığı, uzun və şərəfli ömür, Azərbaycan geofizikasının inkişafı istiqamətində apardığı işlərdə uğurlar
arzulayırıq!
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Nekroloq

MİR ADİL MİR KAZIM OĞLU ZEYNALOV

Azərbaycan geofizika və geologiya elminə ağır itki üz
vermişdir. Tanınmış geoloq-alim, geologiya mineralogiya
elmləri namizədi, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin
İctimai birliyinin üzvü, “Azərbaycanda Geofizika
Yenilikləri” jurnalının məsul katibi, Mir Adil Mir Kazım
oğlu Zeynalov 2021-ci il iyulun 4-də 86 yaşında vəfat
etmişdir.

M.M. Zeynalov 1936-cı il oktyabrın 20-də Şamaxı ray-
onunun Hacıqədirli kəndində anadan olmuşdur. O, 1954 –
cü ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil olmuş,
1959-cu ildə təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, dağ
mühəndisi-geoloq ixtisasına yiyələnmişdir. 1959-1962-ci
illərdə “Azərneftkəşfıyyat” trestində texnik-kartoqraf,
qazma idarəsinin geoloqu, Şamaxı və Beyləqan rayonlarında
struktur-axtarış qazması partiyasının böyük geoloqu
vəzifələrində işləmişdir. 1966-cı ildə “Pirsəhhət və Girdman
cayları arasındakı üçüncü dövr çöküntülərinin geoloji

quruluşu və neftlilik-qazlılıq perspektivləri” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək,
geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

M.M. Zeynalov 1966-1992- ci illərdə Azərgeofızika elmi-tədqiqat institutunda böyük mühəndis,
kiçik elmi işçi, baş elmi işçi, bölmə müdiri, laboratoriya müdiri, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmış,
ardıcıl olaraq 25 il (1967-1992-ci illərdə), əsas vəzifələri ilə yanaşı, institutun elmi katibi vəzifəsini
də yerinə yetirmişdir.

1993- cü ildə o, yeni yaranmış Geofizika və Mühəndis geologiyası İB-nin geoloji şöbəsinə keçmiş
və burada geoloq, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1993-cü ilin noyabrından 1994-cü ilin
fevralına kimi həmçinin Birliyin baş geoloqunu əvəz etmişdir.

İstehsalatda və elmi-tədqiqat institutunda çalışdığı müddət ərzində M.M. Zeynalov Azərbaycanın
ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlarının müxtəlif sahələrinin tektonik xüsusiyyətlərini, neftlilik-qazlılıq
perspektivlərini yüksək peşəkarlıq səviyyəsində araşdırmışdır. Qobustana həsr etdiyi elmi
məqalələrində Mezozoy çöküntülərinin sahədə, xüsusilə də Cənubi Qobustanda yüksək perspektivə
malik olduğunu, bu çöküntülərin cavan çöküntülərlə ayrı-ayrı zonalarda müxtəlif struktur
münasibətdə yatdığını mövcud geoloji-geofıziki məlumatlar əsasında açıqlamışdır. Ceyrankeçməz
çökəkliyində (Cənub-Şərqi Qobustan) ümumqafqaz istiqamətdə uzanan antiklinal qırışıqların eninə
istiqamətdə uzananlara nisbətən daha perspektivli olduğunu əsaslandırmışdır. O, 108 elmi işin
müəllifidir. Dərc olunmuş elmi işlər sırasına dörd iri həcmli geoloji-geofıziki atlas, iki kitab və
rusca-azərbaycanca geofizika terminlərinin izahlı lüğəti daxildir. Digər tədqiqatçılarla birlikdə
Sankt-Peterburqda və Amerikada (Hyüstonda) nəşr edilmiş Azərbaycanın və Cənubi Xəzərin neftli-
qazlı və perspektivli strukturlarının geoloji quruluşunu əks etdirən atlaslar və onların izahat
kitabçaları geoloq və geofiziklərin böyük marağına səbəb olmuşdur. M.M. Zeynalovun iştirakı ilə
tərtib olunmuş bir sıra mühüm geoloji xəritələr də (“Qara dəniz Cənubi Xəzər regional gömülmə
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vilayətinin dərinlik quruluşu xəritəsi”, “Azərbaycanın neft-qaz geoloji rayonlaşdırma xəritəsi”,
“Azərbaycanın tektonik rayonlaşdırma xəritəsi” və s.) bu qəbildəndir.

Mir Adil müəllim Azərbaycanda, Rusiyada və Türkiyədə keçirilən bir sıra beynəlxalq geoloji-
geofiziki konfranslarda iştirak etmişdir.

O, “Şərəfli əmək uğrunda” medalı (1970), “Azərbaycan neftinin milyardıncı tonu” nişanı (1971),
SSRİ Geologiya Nazirliyinin Fəxri Fərmanları (1970, 1986) ilə təltif olunmuşdur.

Miradil müəllim uzun müddət “Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” elmi-texniki jurnalının
məsul katibi kimi vacib və məsuliyyətli bir missiyanı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdir. Bir qayda
olaraq, redaksiyaya daxil olan çoxsaylı məqalələr, xüsusilə gənc mütəxəssislərin yazıları onun
“süzgəcindən” keçəndən sonra nəşrə qəbul edilmişdir.

Respublikamızın tanınmış geoloq-alimlərindən olan M.M. Zeynalovun əziz xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin !                                                      

SOCAR Geofizika və Geologiya İdarəsi
Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB

“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalının redaksiya heyəti 
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DOSTLUQ ELEGİYASI

Deyirlər ki, əvəzolunmaz insanlar yoxdur… Var, dostum Mir Аdil Zeynalov əvəzedilməz idi.
Kim əvəz edəcək onu, ağlı-düşüncəsinə, söz sərrafı və iti qələm sahibi olmasına görə. Sanki bizim
«Geofizika» jurnalı üçün yaranmışdı və ya əksinə … o yaratmışdı bu jurnalı. Redaksiyaya gələn
hər bir məqalənin üstə nə qədər çalışar, məna və üslub xətalarını düzəldər, bəzən isə titullu profes-
sorlara da iradını bildirməkdən çəkinməzdi – «Ədə, yaxşı yazın» - deyə. Bir dəfə hörmətli bir pro-
fessorun yazısını Ağa (biz ona belə xitab edərdik) düzəldərək o günə qoymuşdu ki, müəllif
səmimiyyətlə belə demişdi: «Vallah, öz yazdığımdan utandım».

Respublikada texniki ədəbiyyat sahəsində qələm sahibləri çoxdur – azərbaycan və ya rus
dillərində, Mir Adil hər iki dilin mükəmməl bilicisi idi, ikincisini, sadəcə tanımıram.

Böyük qardaşı Mirsaabın ənənələrini davam etdirərək o, neft sənayesi və geoloji-geofiziki
tədqiqatlarda böyük əmək sərf etmişdi.

Dostluğa, yoldaşlığa, qohumluğa son dərəcə sadiq idi və hamı da ona eyni münasibət bəslərdi.
Anlaşılmaz bir situasiya yarananda, o incə yumorunu işə salar, bəzən də «Seyid cığallığını» (öz
sözü idi) edərdi, problem asanlıqla həll edilərdi.

İncə qəlbdə həmişə umu-küsü olar, «Ağada»-da belə idi. O, bütün dost-tanışlara öz qəlbi
prizmasından baxar, qarşılıq görməyəndə, …sadəcə küsərdi.

60 ildən artıq dostluq etdiyim ziyalı bir insanı itirdim, necə də yetimləşdim.
Biz fanı, sən isə haqq dünyasındasan, rahat uyu dostum.

Sahvələd Köçərli,
Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB-nin sədri
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