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ACINOHUR ÖN ÇÖKƏKLİYİNİN CƏNUB HİSSƏSİNDƏ QRAVİMETRİK
MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ VƏ GƏLƏCƏK AXTARIŞ-KƏŞFİYYAT
İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Ə.S.Həsənov, M.A.Bəkirov
SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə”İnstitutu

Açar sözlər: Acınohur ön çökəkliyi, Buge anomaliyası, lokal anomaliyalar, qravitasiya maksimumu,
yüksək məsaməli sahə

Acınohur çökəkliyi qərbdə Qanıx çayı vadisində
yerləşən eyni adlı qırılma ilə, şərqdə Girdiman çayı
vadisində Qərbi Xəzər dərinlik qırılması, şimalşərqdə Şimali Acınohur qırılması, cənub-cənubqərbdə isə Kür və Mingəçevir-Göyçay qırılmaları ilə
sərhədlənən Acınohur çökəkliyini əhatə edir [1]. Geoloji kəsilişin üst hissəsində qalınlığı 1,5-2,0 km olan
iridənəli çöküntülər seysmik kəşfiyyat işlərinin
məlumatlarına öz mənfi təsirini göstərir. Görünür elə
bu səbəbdən də Acınohur çökəkliyi həm geofiziki
kəşfiyyat, həm də qazıma ilə zəif öyrənilmişdir ki,
bu da ərazilərin neft-qazlılıq perspektivliyinin tam
qiymətləndirilməsinə imkan verməmişdir.
Acınohur ön çökəkliyində son illər demək olar ki,
yüksək dəqiqlikli qravimetrik və maqnitometrik
kəşfiyyat işləri çox məhdud formada aparılmışdır.
Tədqiqat sahəsini öyrənmək məqsədilə İ.O.Simelzon
və d. tərəfindən işlənilmiş qravimaqnitometrik

məlumatlar toplanılaraq təhlil edilmiş, eyni zamanda
fond məlumatlarından istifadə edərək Acınohur ön
çökəkliyin cənub hissəsi üzrə Buge anomaliyasının
xəritəsi 1:25000 miqyaslı əsas üzərində təkrar interpretasiya üçün hazırlanmışdır (şəkil 1).
Tədqiqat sahəsi üzrə qurulmuş ağırlıq qüvvəsinin
Buge anomaliyası xəritəsinə nəzər yetirdikdə məlum
olur ki, ağırlıq qüvvəsinin qiyməti -63,0 mGal-dan
(Varvara sahəsi) şərqə doğru -20,0 mGal-a (Hacılı
sahəsi) qədər artır (Ağırlıq qüvvəsinin Buge anomaliyası xəritəsində izoanomalların həqiqi qiymətləri
göstərilməmişdir). Lakin həmin istiqamətdə izoanomalların bütün sahə boyu paralelliyi müşahidə olunmur. Belə ki, bəzi yerlərdə izoanomallar qapanmış,
bəzi yerlərdə isə çıxıntı formasında uzanmışdır.
Sahədə vizual olaraq Δg-nin minimum və maksimumları müşahidə olunur. Bir neçə sahədə izoanamalların əyilmələri görünür ki, bunlarında müxtəlif

Şəkil 1. Ağırlıq qüvvəsinin Buge anomaliyası xəritəsi (Acınohur ön çökəkliyinin cənub sahəsi)
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geoloji amillərlə əlaqədar olduğunu söyləmək mümkündür.
Acınohur ön çökəkliyinin cənub sahəsi üzrə Buge
anomaliyası sahəsində lokal anomaliyaları müəyyənləşdirmək məqsədi ilə tərtib edilmiş xəritə üzərində
bir-birinə paralel və onları kəsən profillər keçiril-

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

mişdir. Bu profillər üzrə ağırlıq qüvvəsinin anomaliya qiymətləri çıxarılmış, R=2,5 km və R=5,0 radiuslarda lokal anomaliyalar hesablanaraq xəritələri
qurulmuş (şəkil 2, 3), geoloji və geofiziki üsullarla
müəyyənləşdirilmiş lokal strukturlarla birgə təhlil
edilmişdir.

Şəkil 2. Acınohur ön çökəkliyinin cənub hissəsi üzrə ağırlıq qüvvəsinin lokal anomaliyalar xəritəsi,
R=2,5 km

Şəkil 3. Acınohur ön çökəkliyinin cənub hissəsi üzrə ağırlıq qüvvəsinin lokal anomaliyalar xəritəsi,
R=5,0 km
5
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R=2,5 km radiusda hesablanmış lokal anomaliya
xəritəsində qeyd olunan anomaliyalar müəyyən
dərəcədə ŞmŞ–CQ istiqaməti olsalar da, ümumi
fonda xaotiklik nəzərə çarpır. Həm müsbət, həm də
mənfi anomaliyalar şərq hissədə nisbətən ensiz zolaqlar daxilində böyük məsafədə uzanmış, qərb
hissədə isə ölçüləri bir o qədər böyük deyildir. Lokal
anomaliya xəritəsində qeyd olunan ən intensiv lokal
maksimum Qaraca strukturunu əhatə etmişdir. Burada qravitasiya maksimumun intensivliyi 4,5 mGaldan bir qədər artıq, ölçüləri isə ≈3,0 km x 6,0 km
olmaqla şimal-qərb – cənub-şərq istiqamətdə
uzanmışdır. Bundan 1,3 km şərqə doğru ölçüləri ≈6,5
km x 7,5 km olan qravitasiya maksimumu öz əksini
tapmışdır. Maksimumun əhatəsinin müəyyən
hissələrində lokal minimumlar izlənilsə də, qərb
hissədə qravitasiya maksimumun intensivliyi 2,0
mGal, şimalda Nalbənddağ strukturu ətrafında isə
≈1,0 mGal-a yaxındır. Qeyd olunan qravitasiya maksimumundan cənub‒cənub-qərb hissədə bir neçə
kiçik ölçülü və intensivlikləri zəif olan qravitasiya
maksimumları ayrılır.
Pirseyiddağ strukturunda qeyd olunan qravitasiya
maksimumun intensivliyi 0,5 mGal-dan artıq deyildir. Nalbənddağ və Pirseyiddağ strukturlarından
cənubda qeyd edilmış, nazik zolaqla bir-birinə bitişik
olan iki qravitasiya maksimumun ölçüləri ≈4,0 km x
11,0 km-dir. Şimal hissəsində olan birinci maksimumun intensivliyi ≈2,0 mGal, cənubda isə ≈1,0 mGala çatır.
Qoşaqovaq strukturu üzərində ayrılmış qravitasiya maksimumun intensivliyi 1,0-1,5 mGal təşkil
edir. Bu maksimum 1,5-2,0 km ensiz zolaq daxilində
cənub–cənub-qərb istiqamətində uzanır və
ümumilikdə intensivliyi 0,5 mGal-a çatır. Yalnız
Qoşaqovaq strukturundan ≈5,0 km cənub-qərbdə intensivlik ≈1,0 mGal-a qədər yüksəlir.
Yuxarı Ağcayazı strukturu üzərində qeyd olunmuş
qravitasiya maksimumun intensivliyi strukturun
mərkəzində ≈2,0 mGal-dan bir qədər artıqdır. Bu
maksimum da ensiz zolaq şəklində cənub-qərb
istiqamətində uzanır. Bu uzantı üzərində yalnız iki
hissədə qravitasiya maksimumun intensivliyi ≈1,0
mGal-a çatır. Qalan hissələrdə intensivlik 0,5 mGaldır. Buradan təqribən 2,5 km şərqdə Ağcayazı strukturuna istiqamətlənmiş yeni bir maksimum zona
izlənilir ki, onun da intensivliyi əsasən 0,5 mGal
təşkil edir (şəkil 2).
R=5,0 km ortalaşdırma radiusunda hesablanmış
6
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lokal anomaliyalar R=2,5 km radiusda hesablanmış
anomaliyalara nəzərən intensivlikləri və ölçüləri
müxtəlifdir (şəkil 3).
Qaraca strukturunda müəyyənləşmiş lokal qravitasiya maksimumun intensivliyi 4,0 mGal-dan bir
qədər yüksəkdir. Bundan 1,3 km şərqdə alınmış lokal
qravitasiya maksimumun intensivliyi artsa da,
ölçüləri nisbətən azalmışdır. Burada maksimumun
intensivliyi 2,5 mGal, ölçüləri isə 5,5 km x 5,5 km
təşkil etmişdir. Bu hissədə ortalaşdırma radiusu
artdıqca qeyd olunmuş lokal qravitasiya maksimumun intensivliyinin yüksək olması geoloji
obyektlərin dərinə getdikcə amplitudunun artdığını
güman etməyə əsas verir (şəkil 3).
Nalbənddağ strukturunda müəyyənləşdirilmiş
qravitasiya maksimumu R=2,5 km radiusda
hesablanmış maksimumla müqayisədə elə bir ciddi
dəyişikliyə məruz qalmamışdır. Lakin burada qravitasiya maksimumun intensivliyi 0,5 mGal-dan bir
qədər artıqdır.
Pirseyiddağ strukturunda isə tam fərqli nəticə
alınmışdır. Belə ki, burada qravitasiya minimumu
müşahidə edilir. Hesab etmək olar ki, daha dərin qartlara getdikcə Pirseyiddağ strukturunun amplitudu
zəifləyir və müəyyən dərinlikdə sinklinalla əvəz olunur.
Pirseyiddağ strukturundan cənub-qərbdə ayrılmış
qravitasiya maksimumun həm ölçüləri, həm də intensivliyi artmışdır. Lokal qravitasiya maksimumun
intensivliyi 3,0 mGal, ölçüləri isə 6,0 km x 6,0 km
təşkil edir. Maksimumun ətraflarında müəyyən kiçik
ölçülü anomaliyalar qeyd edilsədə, bundan cənubşərqdə 0,5 mGal-dan bir qədər artıq və ölçüləri
nisbətən böyük olan qravitasiya maksimumu ayrılır.
Qoşaqovaq strukturunda qravitasiya maksimumun intensivliyi 1,0 mGal-dan bir qədər artıqdır.
R=2,5 km ortalaşdırma radiusundakı alınmış anomaliyalardan fərqli olaraq burada qravitasiya maksimumu daha geniş sahəni əhatə edir. Qoşaqovaq
strukturundan başlamaqla xaotik formalı, müəyyən
hissələrdə intensivliyin artıb azalması fonunda ekstremumlar ayrılır və cənub istiqamətində davam
edir (şəkil 3).
Şəkil 4-də Acınohur ön çökəkliyinin cənub hissəsi
üzrə R=2,5 km və R=5,0 km ortalaşdırma
radiuslarında ağırlıq qüvvəsinin anomaliyalarının
üçölçülü modeli verilmişdir. Burada Qaraca strukturunu əks etdirən lokal qravitasiya maksimumu digər
anomaliyalardan yüksək intensivliyi ilə fərqlənir.
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Eyni zamanda istər qravitasiya maksimumun, istərsə
də qravitasiya minimumun intensivlikləri və ölçüləri
dərinlik artdıqca bəzilərində artır, bəzilərində isə
azalır (şəkil 4).

bünövrənin) cənub-şərqə doğru kəskin qalxması ilə
əlaqədardır. Bütün sahə boyu ağırlıq qüvvəsi
sahəsinin mürəkkəb olmasına baxmayaraq tərtib
edilmiş paralel profillər üzrə korrelyasiya müşahidə
olunur.
Beləliklə, qrafiki üsulu tətbiq
etməklə Buge anomaliya əyrilərindən (1) regional fon (2)
keçirilmiş və biri-biri ilə korrelyasiya olunan lokal qravitasiya maksimumları (3) ayrılmışdır. Müəyyənləşdirilmiş bəzi
lokal qravitasiya maksimumları
üzərində yüksək məsaməli hesab edilən sahələr (4) ayrılmışdır
(şəkil 5, 6).
Azərbaycanın müxtəlif neftliqazlı sahələrində aparılmış qravimetrik kəşfiyyatın nəticələri
göstərir ki, xüsusi yanaşma ilə
məlum neft-qaz yataqları üzərində xarakterik lokal qravitasiya anomaliyalarını ayırmaq
mümkündür
[2, 3, 4]. Məhz bu
Şəkil 4. Acınohur ön çökəkliyinin cənub hissəsi üzrə lokal
baxımdan gələcəkdə Acınohur
anomaliyaların üçölçülü modeli: a) R=2,5 km; b) R=5,0 km
ön çökəkliyində yüksək məsaBeləliklə, Acınohur ön çökəkliyinin cənub sahə- məli hesab edilən sahələrdə kompleks geofiziki
sində qravitasiya sahələsində mənfi və müsbət işarəli kəşfiyyat işləri aparmaqla neftli-qazlı sahələri proqanomaliyaların xaotik şəkil alması, dərinlik artdıqca nozlaşdırmaq mümkündür.
ölçülərinin və intensivliklərinin dəyişməsi, yüksək
Beləliklə, aşağıdakı nəticələri qeyd etmək olar:
qradiyentli sahələrin mövcudluğu sahənin mürəkkəb
- Acınohur ön çökəkliyinin cənub sahəsində
tektonik quruluşa malik olduğunu söyləməyə əsas şimal-şərq ‒ cənub-qərb istiqamətli ensiz zolaqlar
verir.
daxilində böyük məsafədə uzanmış (≈15-17 km) bir
Qalxımlarla əlaqələndirilən lokal qravitasiya neçə intensiv lokal qravitasiya maksimumu zonası
anomaliyaların ayrılması məqsədilə Acınohur ön müəyyənləşdirilmişdir.
çökəkliyinin cənub hissəsini əhatə edən Buge anom- müəyyənləşdirilmiş qravitasiya maksimumların
aliya xəritəsi üzərində profillər keçirilmiş və anom- geoloji təbiəti Mezokaynozoy çöküntü kompleksaliya qiymətləri çıxarılaraq qrafikləri qurulmuşdur lərinin qalxması, izafi sıxlıqlı komplekslərin böyük
(şəkil 5, 6). Sahəni qərb – cənub-şərq istiqamətində qalınlığa malik olması ilə izah edilmişdir.
kəsib keçən profillərin analizi göstərir ki, cənub- Acınohur ön çökəkliyinin cənub sahəsi üzrə
şərqə doğru ağırlıq qüvvəsi periodik olaraq artır analitik üsul tətbiq etməklə R=2,5 km və R=5,0 km
(şəkil 5, 6). Profillərin əvvəlindən sonuna qədər ≈40- radiuslarda lokal anomaliya xəritələri və eyni radius45 km məsafədə ağırlıq qüvvəsi 35-40 mGal-a qədər larda lokal anomaliyaların üçölçülü modelləri
artmışdır. Ağırlıq qüvvəsinin qradiyentlərinə nəzər qurulmuşdur. Tərtib edilmiş modeldə bəzi sahələrdə
yetirsək görərik ki, ən yüksək qradiyent profillərin transformasiya dərinliyi artdıqca, lokal qravitasiya
əsasən mərkəz hissələrində olub, ≈1,0 mGal/km bəzi maksimumun intensivliklərinin və ölçülərinin dəyişyerlərdə hətta 1,5 mGal/km-dən çoxdur. Belə ehtimal diyi müəyyən olunmuşdur.
- Acınohur ön çökəkliyinin cənub hissəsi üzrə
etmək olar ki, bu mənzərə anomaliya yaradan
kütlələrin (Mezozoy kompleksinin və kristallik keçirilmiş profillədə regional fon vasitəsi ilə ayrılmış
7
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lokal qravitasiya maksimumları fonunda xarakterik
qravitasiya minimumları (neft qazlılığı xarakterizə
edən yüksək məsaməli sahələr) müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da gələcəkdə neft-qazlılığın axtarışı
məqsədi ilə komleks geofiziki kəşfiyyat (seysmoqravimaqnitometrik) işlərinin aparılması üçün təklif
ediən sahələrdir.

Şəkil 6 Ağırlıq qüvvəsi anomaliyasının (ΔgB)
qrafikləri (09-16a saylı profillər, Acınohur çökəkliyinin cənub bortu)

Şəkil 5 Ağırlıq qüvvəsi anomaliyasının (ΔgB) qrafikləri (01-08a saylı profillər, Acınohur çökəkliyinin
cənub bortu)
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A.S.Hasanov, M.A.Bakirov
ANALYSIS OF GRAVITY DATA ACQUIRED IN THE SOUTH PART OF AJINOHUR
PREBASIN AND FUTURE OF THE EXPLORATION WORKS
ABSTRACT

The article collected and analyzed the existing geological and geophysical data on the southern part of
the Ajinohur basin, prepared a map of the Bouguer anomaly for interpretation, maps of local anomalies
using graphical and analytical (R = 2.5 km and R = 5.0 km) methods, and 3D models of local anomalies
in radius were constructed. In the developed model, it was found that as the depth of transformation increases in some areas, the intensities and dimensions of the local gravitational maximum change.
The profile on the southern part of the Ajinohur basin identifies characteristic gravitational minimums
(high-porosity areas characterizing oil and gas) against the background of local gravitational maxima separated by a regional background, which will lead to future complex geophysical exploration (seismicgravimagnetometric) is necessary.

А.С.Гасанов, М.А.Бакиров
АНАЛИЗ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПОЛУЧЕННЫХ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ
АДЖИНОУРСКОЙ ВПАДИНЫ И НАПРАВЛЕНИЕ БУДУЩИХ
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
АННОТАЦИЯ

В статье собраны и проанализированы существующие геолого-геофизические данные по южной
части Аджиноурскойвпадины, подготовлены карта аномалии Буге для интерпретации, карты локальных аномалий с использованием графического и аналитического (R = 2,5 км и R = 5,0 км) методов и построены трехмерные модели локальных аномалий по радиусам. В разработанной модели
было обнаружено, что с увеличением глубины трансформации на некоторых участках изменяются
интенсивность и размеры локального гравитационного максимума.
На профилях, проходящих через южную часть Аджиноурской впадины определены характерные
гравитационные минимумы (области высокой пористости, характеризующие нефть и газ) на фоне
локальных гравитационных максимумов, выделенных региональным фоном, что приведет к необходимости проведения комплексных геофизических разведочных (сейсмо-гравимагнитометрических) работ в будущем.
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QUYU GEOFİZİKİ TƏDQİQAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN ANOMAL
YÜKSƏK MƏSAMƏ TƏZYİQİNİN PAYLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN
TƏDQİQİ
(Səngəçal-Duvannı-Xərə-Zirə adası – Bulla-dəniz sahələri timsalında)

H.İ.Şəkərov1, Ə.İ.Xuduzadə2, M.M.İsgəndərov1, C.S.Abbasov1,
A.H.Abuzərova1, Y.H.Kərimova1
1SOCAR “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, 2“Azneft” İstehsalat Birliyi

Məqalədə Səngəçal-Duvannı-Xərə-Zirə - Bulla-dəniz yataqlarının quyu kəsilişlərində anomal yüksək
məsamə təzyiqinin qiymətləndirilməsi üsulları və sahə boyu paylanma xüsusiyyətlərinə baxılmışdır. Quyu
geofiziki tədqiqat məlumatlarına əsasən məsamə təzyiqi qiymətləndirilmiş və stratiqrafik bölgülərə görə
təhlil edilmişdir. Daha sonra tədqiqat sahəsində anomal yüksək məsamə təzyiqinin üst sərhədinin (tavanının)
dəyişməsi və hipsometrik dərinliklər üzrə paylanma xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Sahələr üzrə təbii gərginlik sahəsinin lokal və regional miqyasda tədqiqi onun ayrı-ayrı tektonik bloklarda
müxtəlif qiymətlərlə dəyişdiyini, təzyiq qradiyentlərinin isə yüksək olduğunu göstərmişdir. Daha dərin qatlarda (5000-6000 m) qalıq lay təzyiqinin paylanmasının tektonik zonaların istiqaməti ilə konfiqurasiya
baxımından uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir.
Açar sözlər: quyu geofiziki tədqiqat üsulları, anomal yüksək məsamə təzyiqi, proqnozlaşdırma, qazıma
parametrləri, maneəsiz qazıma

Giriş
Dərin qatları öyrənən zaman axtarış-kəşfiyyat
işlərində çox vaxt anomal yüksək məsamə təzyiqi
(AYMT) ilə bağlı bir sıra çətinliklərlə qarşılaşmaq
olur ki, bu da quyu qazıma və karotaj işlərinin
aparılmasını, karbohidrogen yataqlarının işlənməsini
çətinləşdirir, eyni zamanda quyda və onun yaxın
ətrafında müxtəlif mürəkkəbləşmələrə (tutulmamara,
dağıntılara, uçqunlara, yanğınlara və s.) səbəb olur.
Tədqiqat sahələrinin kəsilişlərində anomal yüksək
məsamə təzyiqlərini düzgün qiymətləndirmədən
qazıma işləri aparıldıqda qarşıya çıxan problemləri
və yaranan mürəkkəbləşmələri aradan qaldırmaq
çətin olur [1]. Ona görə də qalın çöküntü kompleksində anomal yüksək məsamə təzyiqinə malik zonaların düzgün proqnozlaşdırılması və ayrılması, onların kəsiliş və sahə üzrə paylanma xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi quyu qazıma işlərinin normal və maneəsiz yerinə yetirilməsinə və kəsilişlərində məhsuldarlığın düzgün qiymətləndirilməsinə imkan yaradır.
Anomal yüksək məsamə təzyiqinin təyini
üsulları
AYMT-nin əmələ gəlmə və paylanma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində geofiziki üsulların, xüsusəndə “quyu geofiziki tədqiqat” (QGT) üsulunun
rolu böyükdür. QGT məlumatlarına görə laylarda
AYMT-nin öyrənilməsi üçün əsasən üç üsuldan
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istifadə olunur: ”Gilin normal sıxlaşma əyrisi”, “Ekvivalent dərinliklər”, “Kompressiya əyriləri” üsulları
[2]. Bu üsulların hər üçü vahid fiziki xüsusiyyətlərə
əsaslanır və bir-birindən kiçik dərinliklərdə və mürəkkəb geoloji şəraitlərdə yerinə yetirilmə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər.
AYMT-nin intervallar və zonalar üzrə öyrənilməsində, keçid intervallarının müəyyən edilməsində
“ekvivalent dərinliklər” üsulunun üstünlükləri var.
Bu üsul digər üsullara nisbətən mürəkkəb quruluşlu
kəsilişlərdə məsamə təzyiqinin paylanmasının sahə
üzrə dəyişmə xüsusiyyətlərinin düzgün qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Burada hər quyu
üçün tədqiqatlar geofiziki kəmiyyətlərin uyğun
qiymətlərinə görə normal sıxlaşmış gil xəttinin
keçirilməsi ilə yerinə yetirilir və AYMT zonası
ayrılır. Daha sonra kəsiliş üzrə gil laylarının xüsusi
elektrik müqavimətindən (gil), qazıma məhlulunun
xüsusi elektrik müqavimətindən (c) və xüsusi
çəkisindən (η), müqavimətlər nisbətindən (gil/c),
lay suyunun mineralizasiya xüsusiyyətlərindən (K),
temperatur əmsalından (T), süxurların orta və effektiv sıxlığından (or.sıx, ef.sıx), qazıma məhlulun xüsusi
elektrik müqavimətinin dərinlikdən və temperaturdan asılı dəyişmə xüsusiyyətlərindən (ct), lay suyunun müqavimətinin qradiyent qiymətlərindən istifadə
olunaraq effektiv (g·ef.s-η)·He və geostatik g·or.s·H
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təzyiq hesablanır, hər tədqiqat layı üçün anomal
yüksək məsamə təzyiqi aşağıdakı düsturla təyin olunur:

lər ümumi qanunauyğunluğa tabedir və kəsiliş boyu
dəyişən qiymətləri bir-birlərini təsdiqləyirlər, yəni
aralarında düz mütənasiblik mövcuddur.
Aparılmış hesablamalara əsasən əldə edilmiş
Pa=g·or.s·H-(g·ef.s-η)·He
(1)
məlumatlara görə anomal yüksək məsamə təzyiqinin
üst sərhədinin (tavanının) hipsometrik dərinlik
Bu baxımdan mürəkkəb geoloji quruluşa malik və kəsilişlər üzrə paylanması və sahələr üzrə dəyişməsi
dərinlik kəsilişlərində neft-qaz ehtiyatları yüksək sxemi tərtib edilmişdir (şəkil 3).
olan Səngəçal – Duvannı – Xərə-Zirə adası – BullaSxemdən göründüyü kimi AYMT-nin üst sərhədi
dəniz sahələrində “Ekvivalent dərinliklər” üsulu ilə struktur sahələr üzrə 600-2200 m dərinlik intervallaAYMT-nin paylanma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi rında dəyişir. Burada o əsasən struktur sahələrin
xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
qalxım zonalarında paylanır və bəzən isə qalxımların
Anomal yüksək məsamə təzyiqinin paylanma tağından uzaqlaşaraq kəsilişlə aşağı enir.
xüsusiyyətləri
Sahələr üzərində quyuların yerləşmə vəziyyətinTədqiqat obyektində lay təzyiqlərinin ən intensiv dən və stratiqrafik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
inkişaf etdiyi sahələrdən biridir. Burada AYMT-nin qeyd etmək olar ki, AYMT zonasının üst sərhədi
paylanma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün ilk əsasən Abşeron çöküntülərinin üst və alt qatlarını,
öncə sahədə qazılmış çoxsaylı dərin quyu karotaj eyni zamanda Ağcagil və bəzi quyularında isə
materialları araşdırılmış və kəsilişlərində anomal Məhsuldar qat çöküntülərinin üst mərtəbələrini əhatə
yüksək məsamə təzyiqi təyin edilmiş və müvafiq edir və müxtəlif qiymətlərlə səciyyələnir. Burada
qrafiklər, sxemlər qurulmuşdur [3,4]. Bulla-dəniz təzyiq qradiyenti qırılma zonalarına yaxınlaşdıqca
sahəsi 78 saylı quyu kəsilişindən alınmış nəticələr kəskin dəyişərək artır və bəzi quyularında hətta 0.230
nümunə kimi göstərilmişdir (cədvəl, şəkil 1). Alınmış atm/m-ə çatır.
nəticələrdən məlum olur ki, 78 saylı quyuda AYMTAYMT-nin izodərinliklər sxemindən məlum olur
nin üst sərhədi 1250 m dərinlikdə stratiqrafik bölgü ki, təkcə Bulla-dəniz yatağının tağa yaxın və tağ
üzrə Abşeron mərtəbəsindən başlayır və kəsiliş hissələrində AYMT-nin üst sərhədi 700-1000 m
intervallarında müxtəlif qiymətlərlə dəyişir. AYMT- dərinliklərdə müəyyən edilirsə, strukturun qanadlanin üst sərhədində məsamə təzyiqi 150 atm, rında bu kəsilişlə aşağıya düşərək 1100-1500 m, bəzi
qradiyenti 0.121 atm/m, geostatik təzyiq 252 atm, quyularında isə hətta 1825 m dərinliklərdə müşahidə
qradiyenti 0.201 atm/m, effektiv təzyiq 100 atm, edilir. Burada AYMT-nin qalxma vəziyyəti, tektonik
qradiyenti 0.080 atm/m-ə bərabərdir. Quyunun qırılma zonalarında müəyyən edilir. Əgər Səngəçal
dibində, yəni Məhsuldar qat çöküntülərinin QD lay yatağının qərb hissəsində qırılma zonasında AYMTdəstəsində (5903 m dərinlikdə) məsamə təzyiqi 1235 nin üst sərhədi 1100-1400 m arası dərinlik intervalatm, qradiyenti 0.209 atm/m, geostatik təzyiq 1357 larında dəyişirsə, yatağın şərq qanadında bu təxmini
atm, qradiyenti 0.229 atm/m, effektiv təzyiq 122 atm, olaraq 1400-1700 m dərinliklərdə müşahidə olunur.
qradiyenti 0.020 atm/m təşkil edir.
Xərə-Zirə yatağının şərq hissəsində AYMT-nin üst
“Ekvivalent dərinliklər” üsuluna görə gillərdə sərhədi 1200-1400 m dərinlik intervallarında dəyihesablanmış məsamə təzyiqin qradiyentlərinin, şirsə, yatağın qərb qanadında bu 1300-1500 m
qazıma gil məhluluna görə hidrostatik təzyiqin fak- dərinliklərdə müşahidə olunur. Analoji hal Duvannıtiki qradiyentəri ilə müqayisəli analizləri aparılmış, dəniz yatağında da müşahidə olunur. Yatağın qərb
dərinlikdən asılılıq qrafikləri qurulmuşdur (şəkil 2). hissəsində AYMT-nin üst sərhədi 1700-2000 m
Alınmış nəticələrin təhlilləri göstərir ki, AYMT-nin dərinlik intervallarında dəyişirsə, yatağın şərq
üst sərhədindən quyunun dibinə kimi (1250-5903 m hissəsində bu 1400-1700 m arasında dəyişir.
Anomal yüksək məsamə təzyiqinin geotektonik
dərinlikdə) məsamə təzyiqinin qradiyent qiymətləri
0.120-0.209 atm/m, qazıma gil məhluluna görə şəraitdən asılı olaraq dəyişməsi Səngəçal - Duvannı
hidrostatik təzyiqin qradiyent qiymətləri isə 1.590- - Xərə-Zirə adası – Bulla-dəniz tədqiqat sahələrdə
2.160 q/sm3 arasında dəyişir. Buda onu göstərir ki, AYMT-nin üst sərhədinin sahələr üzrə dəyişməsi
gil laylarının fiziki xassələrinə görə hesablanmış və sxemlərinə baxdıqda böyük miqyasda dərin qatlarda
qazıma gil məhluluna görə təyin olunmuş qradiyent- gedən prosesləri, regional və lokal tektonik hərəkət11
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Cədvəl 1

Bulla-dəniz sahəsi 78 saylı quyu kəsilişində anomal yüksək məsamə təzyiqinin stratiqrafik
komplekslərə görə dəyişməsi
Stratiqrafiya

H, (interval) m

Ugil, Omm

T,0C

Uc,
Omm

Ugil/UUc Ugilt

Ugil20

JŽƌ͘ƐŦǆ͘ JĞĨĨ͘ƐŦǆ͘
He

ÂJJHIIVÕ[-KK Â+e

ÂJJRUVÕ[Â+

Pmԥs,
atm

K, atm/m

q/sm 3 q/sm 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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,9G|YU

272-714

1,541

30,16

0,505

3,045

1,335

1,681

460

2.10

1.68

48.56

100.3

51.74

0.104

Ab. mԥr.

815-1305

0,9

55

0,325

2,76

0,81

1,55

600

2,11

1,97

56,4

472

416

0,185

$÷Pԥr.

1530-1600

0,7

49

0,36

1,94

0,66

1,15

250

2,06

1,82

191,75

344

324

0,194

MQ

1600-1903

1,442

82,06

0,247

6,162

1,119

3,44

1530

2,229

2,235

193,98

975

781

0,179

V

5000-5150

2,491

92,75

0,225

11

1,775

6,1

2455

2,275

2,434

345,5

1156

810

0,159

VII

5490-5630

2,725

98,25

0,207

13,07

1,857

6,575

2500

2,29

2,44

355

1273

918

0,165

VIII

5800-5860

1,575

100

0,197

7,96

1,15

4,18

1800

2,3

2,31

234

1338

11

0,189

QD

5860-5900

0,75

101

0,195

3,48

0,64

2,38

1175

2,3

2,16

133

1354

1200

0,207

Şəkil 1. Bulla-dəniz sahəsi 78 saylı quyu kəsilişində anomal yüksək məsamə təzyiqinin təyini
qrafikləri
12

Şəkil 2. Bulla-dəniz sahəsi 78
saylı quyu kəsilişində məsamə və
faktiki hidrostatik təzyiq qradiyentlərinin asılılıq qrafikləri
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tektonik zonalara uyğun olaraq
AYMT-nin ən aşağı sərhədi
Səngəçal-Duvannı-dəniz strukturlarının qalxım zonalarına
uyğun gələrək 1700-2200 m
arasında dəyişir.
Səngəçal – Duvannı - XərəZirə adası – Bulla-dəniz strukturlarında AYMT-nin üst sərhədinin formalaşma və paylanma xüsusiyyətlərinin analizi
bir çox məsələləri ortaya çıxarmışdır. Onu da qeyd edək ki,
burada yerləşən strukturların
hipso- və stratiqrafik şəraiti
bir-birinə çox yaxındır. Tədqiqat sahələrində lay təzyiqlərinin formalaşma və paylanma
xüsusiyyətlərini araşdırdıqda
məlum olur ki, burada əsas
rolu struktur-tektonik və litofasiyal
amillər
oynayır.
AYMT-nin üst sərhədinin sahədə vəziyyətinin dəyişməsinə
eyni zamanda struktur qalxımların böyümə sürəti də təsir
göstərir. Bu strukturların yüksək sürətlə böyüməsi, yüksək
məsamə enerjisinin yuxarıda
yatan laylara keçməsinə şərait
yaradır. Onun üst sərhədinin
(tavanının) qalxması strukturların tağ hissələrində müşahidə
Şəkil 3. Səngəçal-Duvannı-Xərə-Zirə adası – Bulla-dəniz sahələrində edilir. Keçid sakit sahələrdə
anomal yüksək məsamə təzyiqinin üst sərhədinin sahələr üzrə dəyişməsi qalıq lay təzyiqinin qiymətləri
nisbətən aşağıdır, lakin qapalı
və parçalanmış sahələrdə isə bunun qiymətlərinin
ləri, müxtəlif dizyunktiv pozulmaları daha aydın yüksək olduğu müşahidə edilir. Burada yüksək lay
seçmək olur. Bu sxemdə həm strukturların ayrılması, təzyiqinin qiymətləri dərinlik artdıqca daha da
həm də dərinlik qırılmalarının izlənilməsi çox böyüyür. Hidrostatik təzyiq azaldıqca geostatik
səciyyəvi ayrılır. Eyni zamanda, bu sxemdən dərin təzyiq artır ki, buda regional quruluşda lokal faktor
quyuların qazılması zamanı qazıma parametrlərinin kimi vacib rol oynayır.
düzgün seçilməsi üçün də istifadə edilə bilər.
Çökmə örtük qatlarının gərginlik vəziyyətini
Sxemdən göründüyü kimi AYMT-nin üst sərhə- aydınlaşdırmaq üçün onun fiziki kəmiyyətlərdən,
dinin sahələr üzrə paylanması geotektonik zonalarla toplanmış kompleks QGT materiallarından və
uyğunluq təşkil edir. Aparılmış analizlər göstərir ki, metodik nəticələrdən istifadə olunaraq 5000-6000 m
regional miq- yasda xarakterik tektonik zonalarda hipsometrik dərinliklər üzrə sahə boyu AYMT-nin
AYMT-nin üst sərhədi ətraf sahələrə nisbətən kəsi- paylanması sxemləri tərtib edilmişdir (şəkil 4, 5).
lişdə daha yüksək qiymətlərlə qeydə alınır. Məsələn,
Struktur sxemlərin müqayisəli təhlilləri göstərir
13

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ

ki, burada anomal yüksək məsamə təzyiqi nəinki litofasiyal tərkibdən, hətta strukturların özlərinin xarakterik geotektonik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sahə
və kəsiliş üzrə kəskin dəyişir. Onun qiymətləri struktur zonalar üzrə mərkəz hissədə daha yüksəkdir. Sxematik xəritələrdən görünür ki, dərinliklərdən asılı
olaraq yüksək məsamə təzyiqinin qiymətləri qanunauyğun şəkildə artır. Belə ki, sahələr üzrə 5000 m
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dərinliklərdə AYMT-nin ən kiçik qiyməti 630 atm,
ən böyük qiyməti 1080 atm, 6000 m dərinliklərdə ən
kiçik qiyməti 790 atm, ən böyük qiyməti 1255 atmə çatır.
AYMT-nin lokal və regional miqyasda tədqiqi
onun ayrı-ayrı tektonik bloklarda müxtəlif qiymətlərlə dəyişdiyini, təzyiq qradiyentlərinin isə yüksək
olduğunu göstərmişdir. Daha dərin qatlarda 50006000 m qalıq lay təzyiqini araşdırdıqda, onun
paylanmasının tektonik
zonaların istiqaməti ilə
konfiqura- siya baxımından uyğun gəldiyi aydın
görünür. Bu əlamət 5000
m dərinlik kəsilişi üzrə
qurulmuş anomal məsamə təzyiqinin paylanması sxemində daha aydın
müşahidə olunur. Burada
struktur-tektonik zonalar
AYMT-nin paylanma zonaları ilə uyğunluq təşkil
edir.

NƏTİCƏ
Kompleks QGT materiallarına görə AYMT
təyini üsullarına əsasən
tədqiqat sahəsinin çökmə
örtük qatlarının gərginlik
vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün anomal yüksək
məsamə təzyiqi təyin
edilmiş,
hipsometrik
kəsilişlər üzrə sahə boyu
paylanması sxemləri tərtib edilmişdir.
Tədqiqat sahəsində
yerləşən strukturlar geotektonik və litofasiyal
xüsusiyyətlərinə görə birbirindən fərqləndiyindən,
dərinlik kəsilişlərində
AYMT zonasının üst
sərhədi və sahələr üzrə
paylanan
qiymətləri də
Şəkil 4. Səngəçal-Duvannı - Xərə-Zirə adası – Bulla-dəniz sahələrində 5000
m hipsometrik dərinlik kəsilişlərində anomal yüksək məsamə təzyiqinin bir-birindən əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlənirlər.
paylanması
14
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qrafiklər burada aparılacaq geoloji, geofiziki
planalma layihələrinin
düzgün yerinə yetirilməsində, dərin qatların maneəsiz qazılması və quyu
qazıma parametrlərinin
düzgün
seçilməsində
böyük əhəmiyyətə malikdir.
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H.I.Shakarov, A.I.Xuduzade, M.M.Isgandarov, J.S.Abbasov, A.H.Abuzarova, Y.H.Kerimova
STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DISTRIBUTION OF ABNORMALLY HIGH PORE
PRESSURE ACCORDING TO WELL LOGGING DATA
(the case study of Sangachaly-Duvanny-Kharya-Zira adasy - Bulla-deniz areas)
ABSTRACT

The article discusses methods for assessing anomalously high pore pressure in the sections of wells of
the Sangachaly-Duvanny-Kharya-Zira adasy-Bulla-more fields and the features of its distribution over
the area. Based on well logging data, the pore pressure was estimated and analyzed in accordance with
the stratigraphic section. Further, in the studied areas, the features of the change in the upper boundary
(top) of anomalously high pore pressure, as well as the nature of its distribution over hypsometric depths,
were studied.
The study of the area of natural stress on a local and regional scale showed that in individual tectonic
blocks it changes in different ways, and the pressure gradients have high values. It was found that in
deeper layers (5000-6000 m), the distribution of residual reservoir pressure in configuration coincides
with the direction of tectonic zones.

Х.И.Шакаров, А.И.Худузаде, М.М.Искендеров, Дж.С.Аббасов,
А.Г.Абузарова, Е.Г.Керимова
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛЬНО ВЫСОКОГО ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
(на примере площадей Сангачалы-Дуванный-Харя-Зиря адасы – Булла-море)
АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены способы оценки аномально высокого порового давления в разрезах скважин
месторождений Сангачалы-Дуванный-Харя-Зиря адасы – Булла-море и особенности его распределения по площади. На основе данных геофизических исследований скважин выполнена оценка порового давления и проведен анализ в соответствии со стратиграфическим разрезом. Далее, на
исследуемых площадях изучены особенности изменения верхней границы (кровли) аномально высокого порового давления, а также характер его распределения по гипсометрическим глубинам.
Изучение области естественного напряжения в локальном и региональном масштабе показало,
что в отдельных тектонических блоках она изменяется по разному, а градиенты давления имеют высокие значения. Установлено, что в более глубоких слоях (5000-6000 м) распределение остаточного
пластового давления по конфигурации совпадает с направлением тектонических зон.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ СКОРОСТЕЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ
ВОЛН ОСАДОЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО
ЗАЛЕГАНИЯ ПО ДАННЫМ ВСП И НА ОБРАЗЦАХ ИЗ СКВАЖИН ПРИ
ВЫСОКИХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
И.Б.Сафаров1, О.К.Новрузов2, Т.М.Имамалили2
1
HAHA, Институт геологии и геофизики, 2SOCAR, Управление геофизики и геологии

Аннотация
Импульсным ультразвуковым методом, при давлениях 0,2 – 0,4 ГПа, определена упругая анизотропия главных типов карбонатно - осадочных пород. Анизотропия определялась из скоростей продольных волн. Для карбонатно - осадочных пород оценены максимальные величины коэффициента
упругой анизотропии в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Для изучения упругой анизотропии в полевых условиях и на образцах горных пород были выбраны скважины, расположенные в
Азербайджанском секторе ЮКБ (Южно Каспийский Бассейн). Вначале, на основе сейсморазведочных работ по методике ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование), была обнаружена и изучена анизотропия скоростей упругих волн верхнего слоя земной коры на одной из глубоких скважин
ЮКБ. Из скважин в районах работ были отобраны образцы горных пород и изучены в них анизотропия скоростей упругих волн при высоких термобарических условиях. Эти осадочные горные породы характеризуются высокой упругой анизотропией. В карбонатно - осадочных породах
коэффициент анизотропии для скорости продольных волн составляет – от 3,68 до 11,11%. При
этом коэффициент анизотропии скорости упругих волн во многих из них сохраняется даже при давлениях 0,2 - 0,4 ГПа, что соответствует глубине ~ 8 - 16 км.
Ключевые слова: импульсный ультразвуковой метод; карбонатно - осадочные породы; упругая
анизотропия; скорости упругих волн; установка высокого давления; скважина; проницаемость.
Введение
Одной из важнейших характеристик пород,
свойственных осадочным бассейнам, является
анизотропия скоростей упругих волн, поскольку
эти зоны являются наиболее перспективными для
поиска углеводородных месторождений и полезных ископаемых. Роль упругой анизотропии осадочных пород особенно возрастает в связи с
бурением сверхглубоких скважин и проведением
сейсмических геотраверсов с целью изучения
глубинного строения литосферы, исследования
океанических и шельфовых областей, геологического картирования районов двухъярусного
строения, поисков глубокозалегающих месторождений полезных ископаемых и эффективной технологии их разработки.
Наряду со структурной неоднородностью,
анизотропия является одним из осложняющих
факторов при изучении геолого - геофизических
параметров отложений осадочных бассейнов. Однако исследованию анизотропии скоростей упругих волн осадочных пород уделяют пока мало

внимания. Исследование образцов осадочных
пород при высоких термобарических условиях
ультразвуковыми методами подтверждает, что
для них характерна анизотропия упругих волн.
Особенно в тех случаях, когда измерения скоростей упругих волн при высоких давлениях проводили в разных направлениях, в образцах почти
обязательно выявлялась анизотропия скоростей
упругих волн. Данные об этом очень важном
свойстве для осадочных пород в научной литературе имеется немногочисленные.
Методика проведения экспериментов. Эксперименты проводились в гидротермальной аппаратуре, работающей с жидкостью или газом
(азотом) в качестве среды, передающей давление,
позволяющей достигать высокого давления от 0,2
до 0,4 ГПа по методике, разработанной ранее [5,
9]. Эта методика предусматривает одновременное определение физико - механических свойств
в процессе одного опыта на одном образце горных пород при высоких термобарических режимах. Скорости упругих волн в образцах горных
17

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ

JURNAL / 3-4 (2021)

пород измерялись нами импульсным методом взаимно-перпендикулярных пересекающихся
ультразвукового прозвучивания. Для исследова- профилях длиною каждый примерно 20 км, по 10
ния анизотропии скоростей упругих волн при вы- км слева и справа от скважины (рис. 1).
соких давлениях из горных
пород было подготов- лено по
два образца, вырезанных во взаимно перпендикулярных направлениях в виде цилиндров
длиной 30 см и диаметром 3,0
см. Скорости упругих волн и
плотность образцов определяются вначале при атмосферном давлении. Затем образцы
помещаются в цилиндрический
канал камеры высокого давления между поршнями. После
опыта образец осторожно вынимается из камеры высокого
давления и измеряется его
длина. Относительная погрешность измерения физико - механических параметров горных
пород при высоких термобарических условиях, соответ- Рис. 1.
Карта углов подхода P0 волны (а), шкала значений
ственно, не превышает 1,2 – 1,8 углов (б).
%.
Ø кружок - местоположение скважины; ▬ линии профилей ПВ
Результаты исследований
и их обсуждение. Исследования земной коры,
Все наблюдения проводились в пунктах
проводимые в последнее время прямыми мето- приема (ПП) в скважине на глубине 4840 - 4900
дами на образцах горных пород из больших глу- м на базе приема 60 м c 5- и точечным 3- х комбин в сверхглубоких скважинах, позволяют понентным зондом ВСП. Анизотропия скоростей
уточнить наши представления о структуре гео- упругих волн рассчитывалась для пласта, залепространства, вскры- того разрезами Саатлин- гающего на вышеуказанной глубине, с углом наской СГ - 1 и Кольской СГ - 3, по крайней мере, в клона примерно. Пласт состоит, в основном, из
пределах до 8 - 12 км. Поэтому имеется острая переслаивания глинистых, алевритовых и песчанеобходимость исследования сейсмической ани- нистых слоев. На указанных глубинах давление
зотропии в верхних частях земной коры, по- и температура составляет примерно 0,08 - 0,1
скольку эти зоны являются наиболее перспектив- ГПа и 90 - 100°С градусов.
ными для поиска месторождений углеводородов
Известно, что существуют различные способы
и других полезных иско- паемых. Причем было определения анизотропии, в том числе по годопоказано, что для реальных сред возможно при- графам отраженных волн. Однако в данном исменение теории сейсмической квазианизотропии. следовании использовалась первая продольная
Рассматривается при- рода сейсмической анизо- волна (P0), которая характеризуется более высотропии верхней части континен- тальной земной кими соотношениями сигнал - шум, сигнал - покоры [7, 8].
меха и более широким частотным спектром, чем
а) Южно Каспийский Бассейн (Азербай- отраженные волны. Для ослабления регулярных
джан). При работах ВСП применялась система волн помех и шумов, интерферирующих с P0 волнаблюдения по методике «Walka - way». Пункты ной, проведено суммирование ориентированных
взрыва (ПВ) располагались c шагом 30 м на 2- х по P0 волне сейсмических записей каждого воз18
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буждения по 5- и точкам зонда в отдельности по
компонентам Х, Y, и Z. Суммирование позволило
луч-ше выделить сигнал P0 волны и определить
более точные значения его параметров поляризации [1, 10].
Это подтверждается еще тем, что значение линейности суммированной записи поляризации P0
волны заметно выше, чем в сравнении с одиночными записями. Затем, по несуммированным записям определялось время первого вступления
tв(х)P0 волны, а по суммированным записям определялся наблюдаемый угол φн(х) пoдхода P0
волны. При известных значениях времени прохождения P0 волны через интервал глубин 4840 4900 м угла подхода P0 волны в этом пласте рассчитывалась пластовая скорость по каждому ПВ
по следующей формуле [6]:

V ɩɥ (x ) cosM (x ) ' h /' t (x )

(1)

где: Dtx - разность времен прихода P0 волны на
кровле и на подошве пласта; Dh- толщина пласта,
равная 60 м; φx- угол подхода P0 волны в пласте.
Использование данных «Walkaway VSP» позволило рассчитать пластовую скорость при широком диапазоне углов и направлений P0 волны,
проходящей через вышеуказанный пласт. Изменение значений Vпл в зависимости от φ было принято признаком наличия анизотропии скоростей.
Анализ результатов расчета показывает, что по
мере удаления (Х) ПВ от исследуемой скважины,
φ(x) увеличиваются (рис. 1), а азимут направления подхода P0 волны, в основном, совпадает с
направлениями профилей ПВ.
График изменения анизотропии в зависимости
от φi приведен на рис.2, где при φн=250 различие
скоростей в вертикальном направлении и в направлении распространения P0 волны составляет
примерно 12%. Естественно, что φ(x) зависит от
геометрии системы наблюдений ВСП, геологического строения среды, характера изменения скоростей по площади и по глубине.
На графике анизотропии скоростей φн=f(х), начиная примерно с м или углов φн≥250, происходит резкое увеличение значений φн(х) и их
дисперсии, что представляется нереальным. Повидимому, это обусловлено тем, что при φн≥250
происходит сильное увеличение интенсивности

проходящих (PS i) и отраженных (PS h) обменных волн, в основном, на записях Х и Y компонент и изменение интенсивности отраженных
продольных волн на Z компоненте. В результате
интерференции волн различной поляризации интенсивности происходит увеличение амплитуды
записей, в основном, на Х и Y компонентах [6].
Кроме этого, по мере увеличения уменьшается различие кажущихся скоростей P0 волны и
помех, тем самым при трехкомпонентном суммировании уменьшается эффективность выделения
сигнала P0 волны. Указанные факторы приводят
к определению более высокого значения φ(х), не
соответствующего истинному направлению P0
волны. Об интерференционном характере сигнала P0 волны на удалениях ПВ более 2500 - 3000
м также свидетельствует резкое увеличение нелинейности поляризации волны. Поэтому, при
анализе анизотропии использовались данные удалений, не превышающие более 2500 м.
На основании параметров примененной системы наблюдения рассчитывался синтетический
угол φc(x) прихода P0 волны от ПВ к ПП без учета преломления сейсмических лучей по слоям
среды. Сопоставление φ(x) со значениями φc(x)
для различных удалений ПВ и ПП показывает,
что по мере увеличения увеличивается разность
этих углов, что и следовало ожидать. Например,
при удалении 2500 м φ(x) больше φc(x) в среднем
на 60. Отмеченное различие углов, в основном,
обусловлено влиянием слоистости среды, т.е. квазиани- зотропией [7, 8].
б) В районе исследований из разных скважин
были отобраны образцы глин, мергеля, органогенно - обломочных известняков и известковистых песчаников неоген - третичных отложений
и изучены в них скорости продольных VP волн и
их упругая анизотропия при высоких давлениях
до 0,2 - 0,4 ГПа. Глубина отбора образцов из скважин Н = 2800 - 3200 м и Н = 5500 -6200 м.
Песчаники известковые. Среди изученных
осадочных пород наибольшим коэффициентом
анизотропии скорости упругих волн, как при нормальных условиях, так и при высоких давлениях,
обладают образцы известковистых песчаников из
неоген-третичных отложений Южно Каспийского Бассейна Азербайджана (обр. 675, 685). Эти
песчаники - мелко- и тонкозернистые, содержат
40 - 50% обломочной фракции, цементирующее
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вещество – кальцит - глины. В составе обломков – кварц, полевой
шпат, кальцит, глинистое вещество.
Для этих известковистых песчаников характерны довольно низкие
скорости продольных VP волн при
атмосферных условиях (1,25 - 2,59
км/с) и сильное возрастание их с ростом давления (до 200 %). Скорость
продольных VP волн для этих пород
с увеличением давления до 0,4 ГПа
составляет – от 3,60 до 4,23 км/с.
Плотность образцов исследованных
пород также минимальная при нормальных ус- ловиях, и колеблется в
пределах – от 2,24 до 2,41 г/см3 [10,
11].
При атмосферном давлении
коэффициент анизотропии скорости
продольных AP волн в образцах известковых песчаников из неоген- Рис. 2. Зависимость величин коэффициента анизотропии
третичных отложений Азербай- скорости продольных A p волн в скважине
джана варьирует от 12,80 до 23,33%.
при высоких термобарических условиях.
Коэффициент анизотропии скорости продольных
Известняки органогенно - обломочные.
волн с повышением давления для этих образцов
Среди третичных отложений Азербайджана изуменьшается, оставаясь все-таки, очень высоким
учены образцы органогенно - обломочных изи при давлении 0,4 ГПа сохраняет величину – от
вестняков Южно - Каспийскго Бассейна. Высокая
3,68 до 11,11%. На рис.3 приведены графики извеличина коэффициента анизотропии скоростей
менения средних скоростей продольных VP волн
упругих волн при нормальных условиях свойственна органогенно- обломочным
известнякам Азербайджана (обр. 1,
2). Известняк называется органогенно - обломочным, если он состоит из окатанных обломков
раковин. Эти известняки содержат
обломочную часть (80%) и кальцитовый цемент (20%). Обломки состоят из плагиоклаза, кварца,
порфирита и др.
Для обломочных пород зависимость скорости продольных VP волн
от давления определяется распределением глинистых примесей. Если
глинистые минералы являются осРис. 3. Графики зависимости средних скоростей продоль- новным цементирующим материаных VP волн от давления в образцах пород: Песчаники из- лом породы или находятся на
вестковистые 675 - 1 (II); 685 - 1 (II) и 675 -2 ( ); 685 – 2 ( ) контактах обломочных частиц (ба(Н = 2800 - 3200м); Известняк органогенно – обломочный 1 - зальный и контактный тип цемента(II); 2 - ( ) , (H =5500- 6100 м)
ции), то влияние глины на скорость
20
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будет обусловлено увеличением сжимаемости
твердого скелета породы. Породы обладают пористостью – 12,3 - 15,7% (рис. 3) [10, 11].
Эти породы при нормальных условиях характеризуются плотностями – 2,67 г/см3. Скорость
продольных VP волн для этих пород с высокой
пористостью незначительна при атмосферном
давлении (VP = 4,43 - 5,41 км/с), а уже при давлении до 0,2 ГПа повышается – до 5,90 - 6,10
км/с, за счет ликвидации микротрещин. Возрастание скорости с ростом давления редко превосходит 70 - 80%, обычно меньше. Такие известняки могут служить экранами проницаемых отложений на больших глубинах.
При этом первоначально высокий коэффициент анизотропии скорости продольных AP волн
(22,12%) для образцов органогенно- обломочных
известняков Южно - Каспийского Бассейн изменяется с давлением, уменьшаясь до 3,39% при
давлении 0,2 ГПа.
Как видно из рисунков, среди представленных
пород высокими значениями скоростей продольных VP волн при высоких давлениях характеризуются органогенно - обломочные известняки.
Относительно низкие скорости продольных VP
волн при высоком давлении наблюдаются в образцах известковистых песчаников неоген - третичных отложений (обр. 685). Другой известковистый песчаник (обр. 675) из этой же скважины
имеет промежуточные значения.
Коэффициенты анизотропии скорости продольных AP волн при нормальных условиях, как
для образцов органогенно- обломочных известняков, так и известковистых песчаников неогентретичных отложений, имеют довольно значительную величину и составляют – от 12,80 до
23,33%. С ростом давления анизотропия скорости
упругих волн, как правило, уменьшается и при
давлении 0,2 - 0,4 ГПа составляют – от 3,68 до
11,11% (рис. 4).
Представлялет определенный интерес сопоставление значений анизотропии, полученных в
лабораторных условиях при высоких термобарических условиях по керновым данным и с вышеуказанными результатами по ВСП.
Для этого данные лабораторного анализа анизотропных свойств аналогичных пород, залегающих в условиях, подобных исследуемому интервалу в скважине, были аппроксимированы с
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коэффициентом корреляции 0.97 с прямой линией, уравнение которого указывается ниже:
Vp1=500,57+0,9476 VP2 (2)

где: Vp1 и VP2 – скорости, соответственно, в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Затем, по этой скважине, интервальные скорости
по данным АК (акустический каротаж) для глубин 4840 - 4900 м были пересчитаны по указанной формуле 2 в Vингор . Оказалось, что осредненное
по пласту значение Vp1 примерно на 7% больше,
чем VP2.

Рис. 4. Зависимость коэффициента анизотропии скорости продольных Ap волн от давления для образцов осадочных пород: песчаники
известковые – 675,685 (Н = 2800 - 3200м); Известняк органогенно – обломочный – 1 и 2 (H =
5500-6200 м);

Это является прогнозируемым значением анизотропии. По данным же ВСП, различие скоростей в направлениях вертикальном и под углом
250 составляет 12%. Более повышенное значение
анизотропии по данным ВСП, по- видимому,
можно объяснить только недостаточным подавлением волн- помех, интерферирующих с P0 волной. Следует отметить, что по этим же материалам ВСП значение анизотропии по годографам отраженных продольных волн, определенное
ранее, составляло примерно - 8%.
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В целом, для осадочных пород данных об изменении коэффициента анизотропии скоростей
упругих волн при высоких температурах мало. В
работах [2, 3, 4] показан целый ряд кривых зависимости коэффициента анизотропии скорости
продольных волн от температуры для известняков, песчаников и глинисто - карбонатной породы. Образцы пород вначале испытывали при
всестороннем давлении 0,1 ГПа и поровом давлении жидкости 0,04 ГПа, а затем нагревали до
1500С. В интервале от 20 до 50 - 600С было заметно нерегулярное изменение коэффициента
анизотропии скорости, но при более высоких
температурах (до 100 - 1500С) он оставался постоянным.
Таким образом, полученные результаты указывают на наличие по исследуемой среде анизотропии сейсмических скоростей по продольным
волнам. Приведенный пример показывает возможность определения анизотропии сейсмических скоростей по данным ВСП с использованием кинематических и поляризационных параметров P0 волны.
Для практических целей отмеченные свойства
могут служить прогностическим признаком наличия коллекторов. В частности, измерения анизотропии скорости распространения упругих
волн в осадочных породах при высоких термобарических условиях и во внутренних точках реальной среды (в скважинах) показало, что
наличие анизотропии в переделах примерно одинаково. Коэффициент анизотропии скорости осадочных пород при высоких термодинамических
условиях, соответствующих глубинам 6 - 12 км,
и в скважинах составляет 3 - 8%, а для ряда пород
оказывается значительно большим – 10 - 12 %.

Выводы
1) Полученные в лабораторных условиях при
высоких термобарических параметрах и реальные данные (в скважинах) об анизотропии скоростей упругих волн в осадочных породах
подтверждают наблюдаемую сейсмическую анизотропию в верхних частях земной коры.
2) Обосновано, что важное значение в прогнозировании коллекторских свойств осадочных
пород на глубинах, еще не вскрытых бурением,
имеет установление сейсмической анизотропии
скоростями упругих волн.
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3) Установлено, что в осадочных породах величина и характер изменения анизотропии при
высоком давлении зависит от величины и направления пористости и проницаемости пород. Такую
особенность осадочных пород следует подробнее
изучать, так как определение фильтрационных
возможностей различных пластов и в разных направлениях имеет важное значение при изучении
путей фильтрации флюидов.
4) Отмечается, что по параметрам анизотропии скоростей упругих волн, полученным в лабораторных
условиях
при
высоких
термобарических параметрах и по данным сейсморазведки (в скважинах) можно определить направление и величину проницаемости осадочных
пород. Это очень важно учитывать при оценке
фильтрационных возможностей различных отложений.
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научнотехнический, информационный журнал “Нефть
İ.B. Səfərov, O.K. Novruzov, T.M. İmaməlili
YÜKSƏK TERMOBARİK ŞƏRAİTDƏ VSP MƏLUMATLARINA GÖRƏ VƏ QUYULARDAN
GÖTÜRÜLƏN NÜMUNƏLƏR ÜZƏRİNDƏ ÇÖKMƏ SÜXURLARIN SEYSMİK DALĞA
SÜRƏTLƏRİNİN ANİZOTROPİYASININ TƏYİNİ
XÜLASƏ

İmpuls ultrasəs üsulu ilə 0,2-0,4 Hpa təzyiqlərdə çökmə - karbonat süxurlarının elastiki anizotropiyası
təyin olunmuşdur. Anizotropiya uzununa dalğaların sürəti vasitəsilə təyin olunur. Çökmə - karbonat
süxurları üçün elastiki anizotropiya əmsalının maksimal qiyməti iki qarşılıqlı perpendikulyar istiqamətdə
qiymətləndirilir. Çöl şəraitində və süxur nümunələri üzərində elastiki anizotropiyanı öyrənmək üçün CXH
(Cənubi Xəzər Hövzəsinin) Azərbaycan sektorunda yerləşən quyular seçilməlidir. Əvvəlcə seysmik
kəşfiyyat işlərinin əsasında VSP üsulu ilə CXH dərin quyularından birində yer qabığının üst qatının elastiki
dalğalarının sürətinin anizotropiyası aşkar edilmişdir. İş gedən rayonlardakı quyulardan süxur nümunələri
seçilmiş və onlar üzərində yüksək termobarik şəraitlərdə sürətlərin anizotropiyası öyrənilmişdir. Bu çökmə
süxurlar yüksək elastiki anizotropiya ilə xarakterizə olunurlar. Çökmə - karbonat süxurlarında uzununa
dalğa sürətlərinin anizotropiyası 3,68- 11,11 % təşkil edir. Bu zaman onların çox hissəsində elastiki dalğa
sürətlərinin anizotropiyası hətta 0,2 - 0,4 Hpa təzyiqlərdə dəyişmir, bu da ~ 8 - 16 кm dərinliyə uyğun
gəlir.
I.B.Safarov, O.K.Novruzov, T.M.Imamalili
STUDY OF ANISOTROPY OF SEISMIC WAVE VELOCITY IN ROCKS UNDER NATURAL
DEPOSITION BY VSP DATA AND IN SAMPLES ACQUIRED FROM WELLS UNDER HIGH
THERMOBARIC CONDITIONS
ABSTRACT

Elastic anisotropy of sedimentary-carbonate rocks at the pressure of 0.2-0.4 HPa was determined by
pulse ultrasound. Anisotropy is determined by the velocity of longitudinal waves. The maximum value
of the elastic anisotropy coefficient for sedimentary-carbonate rocks is evaluated in two mutually perpendicular directions. Wells located in the Azerbaijani sector of the South Caspian Basin are to be selected
to study elastic anisotropy on site and in the laboratory. Initially, on the basis of seismic surveys, anisotropy
of elastic waves velocities in the upper crust was detected by use of VSP method in one of the deep wells
of the South Caspian Basin. Rock samples were selected from wells in the work area and anisotropy of
velocities under high thermobaric conditions was studied. These sedimentary rocks are characterized by
high elastic anisotropy. Anisotropy of longitudinal wave velocities in sedimentary-carbonate rocks is 3.6811.11%. In most cases, the anisotropy of elastic wave velocities in most of them does not change even at
pressures of 0.2 - 0.4 HPa, which corresponds to depths of ~ 8 - 16 km.
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İSTİSMAR DÖVRÜNDƏ QUYUNUN TEXNİKİ VƏZİYYƏTİNƏ
NƏZARƏTİN SON TEXNOLOGİYALARA ƏSASLANAN QGT ÜSULLARI
İLƏ APARILMASININ EFFEKTİVLİYİ
Ə.Ə.Mahmudov, Z.C.Axundov
GGİ, “Mədəngeofizika” İdarəsi

Açar sözlər: Quyuların bütövlüyü, Kəmərlərdə zədə, MTD (Magnetic Thickness Detector), MFC (Multtifinger Caliper Tool), ANT (Acoustic Noise Tool), NKB (Nasos-kompressor boruları)

Giriş
Quru və dəniz yataqlarının istismarında quyuların
bütovlüyünün saxlanılması zədə yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və zamanında aradan qaldırılması
quyunun istismar müddətinin uzadılmasına, əlavə
vaxt itkilərinin azaldılmasına imkan verir. Müəyyən
dövr ərzində istismar olunan quyuların sayının
artması, bu quyularda əsasən quyunun məhsuldar istismar dövrünü uzadılmasını təmin edən baryerlərə
təkar nəzarətin aparılmasına ehtiyac yaradır.
İstismar kəmərlərində və nasos-kompressor
borularında quyu bütövlüyünün qiymətləndirilməsi
aktual problemərdən biridir. Məsələnin həlli neft
sənayesində bir neçə ənənəvi üsullarla aparılır, lakin
bir çox hallarda bu üsullar yalnız birinci bariyerin
daxili diametrinin mexaniki ölçülməsi, elektromaqnit, ultra-akustik qalınlıq ölçən cihazlarla icra
edilir ki, bir çox hallarda quyu konstruksiyasında
məhdud keçidlər bu üsulların tətbiqini məhdudlaşdırır, eləcə də bir neçə konsentrik kəmərlərin
qiymətləndirilməsində onlar imkansızdırlar. Kiçik diametrli nasos kompressor boruları ilə tamamlanan
quyularda istismar və texniki kəmərlərin qiymətləndirilməsi bu tip ənənəvi cihazlarla mümkün olmur
və ehtiyac duyulur ki, tamamlama boruları qaldırılsın, xarici kəmərlər ənənəvi cihazlarla qiymətləndirilsin və bu da kifayət qədər böyük xərc tələb edir.
Yeni elektromaqnit qalınlıq ölçən texnologiyalı
kiçik diametrli MTD-cihazı bu tip quyularda qarışya
qoyulan məsələləri həll edir. Texnologiya cihazın
generator makarası vasitəsilə yaradılan burulğanlı
elektromaqnit J1, J2 sahələrinin xarakteristi-kalarının
öyrənilməsinə əsaslanır ki, bu da nasos komressor
borularının, eləcə də 3 kəmərə qədər metal
qalınlıqlarının kəmiyyət qiymətləndirilməsinə imkan
yaradır. Cihazın diametri 1-11/16” (43 mm)-dir və
bu kiçik diametrli nasos-kompressor borularının
daxilində ölçülərin aparılmasına şərait yaradır.
Cihazın tətbiqinin aktuallığı əsasən məhdud diametrli
24

quyularda və mürəkkəb qurluşa malik tamamlama
quyularında əvəzsiz rol oynmaqdadır. Cihaz bir çox
hallarda komplkes əyrilərlə emal olunur və alınan
məlumatların analizi bir daha sübut edir ki, cihaz
quyuların bütövlüyünün qiymətləndirilməsində
əvəzsiz nəzarət texnologiyasıdır.
Kəmərlərdə zədə, quyuların bütövlüyünün pozulması problemlərinin ən əsas və riskli problemlərindənir. Quyularda əsas baryer nasos-kompressor
və ikinci baryer istismar kəmərlərinin korroziyasına
nəzarət quyuların qiymətləndirilmsəində əsas kritik
cəhətlərdir. Bəzi hallarda korroziya əsas arxa
bariyerlərdən NKB-nin və ya kəmərə qədər yayıla
bilir. İstismar kəmərlərində korroziyanın ölçülməsi
NKB-lərin quyuda olduğu hallarda və ya bir neçə
konsentrik barierlərdən ibarət quyularda kifayət
qədər mürəkkəb məsələlərdəndir. Quyularda korroziyanın təyini bir çox hallarda H2S, su vurucu
quyularda suyun duzluluğu və kəmər arxasındakı
sulu layların xarakteristikası ilə bağlı olur.
Cihaz və onun iş prinsipi haqqında: Elektromaqnit
defektometriya və tolşinometriya (kəmərin divarının
qalınlığı) kəmərlərdə cihazın generator makarası
vasitəsilə oyadılan burulğanlı elektromaqnit sahəsinin təbiətinin öyrənilməsinə əsaslanır.
MTD43C-G-kəmərlərdə zədə yerinin təyinində ən
sonuncu texnologiyalar hesab olunur. Cihaz real vaxt
və yaddaş ölçü rejimlərində işləmək imkanlarına malikdir.Real vaxt sistemində cihaz telemetriya modulu
vaistəsi ilə informasiyanı yer üstü panelə ötürür.
Cihaz elektron və qəbul edici hissələrdən ibarət konstruktiv qurluşa malikdir. Qəbul edici hissə A-uzaq,
C-yaxın qəbuledicilərdən təşkil olunmuşdur. Şualandırıcı hissə yüksək elektromaqnit sahəsi yaradan
sarğıdan ibarətdir. Cihazın elektron hissəsi qidalandırıcı tənzimləyicidən, filtirləmə və mikrokontrollerdən ibarətdir. MTD43C-G-Cihazının iş prinsipi
Faradeyin elektromaqnit induksiya hadisəsinə
əsaslanır. Belə ki, cihazın şüalandırıcısından yayılan
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yaradır ki,bu da qəbul edicinin elektromaqnit
sahəsini dəyişərək qəbul edicidə EHQ-yaradır. Bu
sahənində dəyişməsi kəmərlərdə olan korroziya, deformasiya, çat, qırılma, qalınlıqlar hesabına olur.
C-qəbul edicisinin işləmə prinsipi A-qəbul
edicisində olduğu kimidir, yeganə fərq sarğının
ölçüsündədir. Bu qəbul edici maqnit sahəsinin zəif
qiymətlərini qeyd edir bu birinci barrier hesab olE=dФB/dt
unur. Əgər quyu bir neçə kəmərdən ibarət olarsa birinci boru NKB-borusu kimi, digər kəmər isə texniki
Burada E - e.h.q-dir, Ф - maqnit selidir.
Məlumatların dekodlanması və yerüstü paneldə kəmər kimi istinad olunur. A və C-qeyd edici kom-

elektromaqnit sahəsi, qəbul edicidə zamanla dəyişən
induksiyalanmış elektrik hərəkət qüvvəsi yaradır. Bu
sahənin dəyişməsi kəmərdə çatların, qalınlıq dəyişmələrinin qiymətinə uyğun olaraq dəyişir. Konturda
yaranan induksiya EHQ-sı konturdan keçən maqnit
selinin dəyişmə sürətinə mütənasibdir.

qəbul olunduqdan sonra korroziya, deformasiya, çat,
qırılma, üç kəmərə qədər quyu qurluşlarında individual olaraq hər bir kəmərin daxili və xarici metal
itkilərinin minimal və maksimal qiymətləri, divar
qalınlıqları dəqiq olaraq analiz olunur.
A-qəbul edicisinin işləmə prinsipi şəkildə əks
olunmuşdur. Nümunədə elektrik sahəsinin əmələ
gətirdiyi maqnit sahəsinin NKB-borusunda və
texniki kəmərlərdə yaratdığı burulğanlı I1, I2 və I3
eddi cəryanları (burulğanlı cəryanlar) öz növbəsində
zamanan dəyişən ikinci dərəcəli maqnit sahəsini

binasiyası şaquli çatları, korroziyaları və boruların
divar qalınlıqlarını qiymətləndirməyə imkan verir.
Texniki və istismar kəmərlərinin texniki
vəziyyətlərinin öyrənilməsi zamanı elektromaqnit
defektoskop (MTD) cihaz ilə bərabər, müasir tələbatlara cavab verən çoxayaqlı kavernomer (MFC) də
tətbiq edilir. MTD cihazının məlumatları interpretasiya prosesində elektro- maqnit dalğaların nüfuzetmə dərəcəsinə görə 6 kateqoriyadan ibarət
olmaqla təsnif edilir. Bunlar A, B, C, D, E, R olmaqla
0-20% və >20% diapazonlarıdır.

25

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ

MTD-quyu cihazından alınan məlumatların analizi və interpretasiyası aşağıdakı sxematik təsvir üzrə
icra edilir:
Quyu A: Elektromaqnit Defektomer-Qalınlıqölçən (MTD) BD-A saylı quyuda quyunun texniki
vəziyyətinin təyini və 127.0 mm-in (daxili diametr
108.6 mm), texniki kəmərinin – 339.7 mm (daxili diametri 313.6 mm), texniki kəmərin – 473.1 mm (dax-
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ili diametri 446.1mm) defekt və ya zədə yerlə- rinin
təyini məqsədilə yerinə yetirilmişdir.
Quyu A: MDT ölçü intervalı 2300.0-2381.5 m
BD-A saylı quyusunda elektromaqnit defektoskopiya (MTD) ölçü işləri (QK, termometriya ilə
birgə) aparılmış, 127.0 mm-lik qazma borusunun
(daxili diametr 108.6 mm), 339.7mm-lik (daxili diametr 313.6mm) və 473.1mm-lik kəmərlərin (daxili
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diametr-446.1mm) texniki vəziyyətləri müəyyən bölünmüşdür. Qazma borusunda maksimal metal itkedilmişdir. Belə ki, interpretasiya nətəcəsində isi qeyd olunan 2188.2 m-də kəmərin nominal

Рис. 4. Разрез Земли (По концепции динамики эволюции земной коры)

kəmərlərin müxtəlif dərinliklərində metal itkilərinin
maksimal hədləri, qalınlıqları təyin olunmuşdur. Bu
da onların nə dərəcədə zədələnməsi haqqında
mülahizə yürütmək imkanı vermişdir. Metalın
hesablanmış 4.3% maksimal itkisi 127.00 mm-lik
qazma borusunda 2188.2 m-də, 339.7mm-lik texniki
kəmərdə 36.1% maksimal metal itkisi 2366.8m-də,
473.1 mm-lik texniki kəmərdə isə 16.4%-lə maksimal metal itkisi 2363.9 m-də qeyd olunmuşdur.
İnterpretasiya prosesində elektromaqnit dalğaların
nüfuzetmə dərəcəsinə görə 6 kateqoriyadan ibarət
təsnifatdan istifadə edilmişdir. Bunlar A, B, C, D, E,
R olmaqla 0-20% və >20% diapazonlarına

qalınlığı 9.19 mm olduğu halda 8.79 mm-ə, 339.7
mm-lik texniki kəmərdə maksimal metal itkisi qeyd
olunmuş 2366.8 m-də kəmərin nominal qalınlığı
13.06 mm olduğu halda 8.04 mm, 473.1 mm-lik
texniki kəmərdə maksimal metal itkisi qeyd olunmuş
2363.9 m-də kəmərin nominal qalınlığı 13.49 mmdən 11.28 mm-ə düşmüşdür.
Beləliklə, şəkil 1-dən də göründüyü kimi və 1 və
2 cədvəllərinin analizindən bu nəticəyə gəlmək olar
ki, 339.7mm və 473.1mm-lik kəmələrin texniki
vəziyyəti ilkin istismara verilmiş vəziyyətindən çox
fərqlidir, müvafiq olaraq 2351.3-2381.0m və 2361.02369.1m dərinliklərində bütövlükləri itirilmiş və
27
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Şəkil 1.

zədəli olduqları müəyyənləşdirilmişdir. MTD-ilə
eyni zamanda yerinə yetirələn qamma karotaj
əyrisində yaranan anomaliya kəmərin bütövlüyünün
itirilməsi sahəsinə uyğun gəlir.
Quyu B: Elektromaqnit Defektomer-Qalınlıqölçən (MTD) L- B saylı quyuda quyunun texniki
vəziyyətinin təyini 146.05 mm (daxili diametr
127.05 mm) istismar kəməriinin defekt və ya zədə
yerlərinin təyini məqsədilə yerinə yetirilmişdir.
Şəkil 2 və 3-cü cədvəlin analizindən birmənalı
28

nəticəyə gəlmək olar ki, 145,05 mm İstismar kəməri
ilkin istismara verilmiş vəziyyətindən çox fərqlidir,
müvafiq olaraq 517,2 metrdə və bütövlüyünü
itirilmiş və zədəli olduqları müəyyənləşdirilmişdir.
MTD ilə eyni zamanda yerinə yetirələn termometriya
ölçü işləri və karotaj əyrisində yaranan anomaliya
kəmərin bütövlüyünün itirilməsi sahəsinə uyğun
gəlir.
Quyuların bütövlüyünün qiymətləndirilmsində
MTD-cihazının kompleksində tətbiq olunan cihazlar-

JOURNAL / 3-4 (2021)

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

Cədvəl 1

Uzunluq (M)

Kԥmԥrin
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qalınlı÷ı
(mm)

Kԥmԥrin
minimal
qalınlı÷ı
(mm)

Kԥmԥrin maksimal
itgi intervalı (m)

Kԥmԥrin
maksimal
itgisi (%)

Tԥsnifat

2004.60

5.67

13.06

12.10

2002.50

7.4

B

2014.10

8.19

13.06

12.31

2006.70

5.8

B

2015.50

2023.80

8.31

13.06

12.49

2023.80

4.4

A

2025.00
2034.60
2044.20

2033.40
2042.90
2052.50

8.34
8.29
8.31

13.06
13.06
13.06

12.39
12.46
12.17

2026.50
2042.90
2048.10

5.1
4.6
6.8

B
A
B

2053.80

2062.10

8.31

13.06

12.13

2059.70

7.2

B

2063.40

2071.70

8.31

13.06

12.58

2069.70

3.7

A

2073.00

2081.30

8.29

13.06

12.54

2079.50

4.0

A

2082.50

2090.90

8.31

13.06

12.16

2086.20

6.9

B

2092.20

2100.50

8.31

13.06

12.34

2097.50

5.5

B

2101.80

2110.10

8.29

13.06

12.52

2102.20

4.2

A

2111.40

2119.70

8.31

13.06

12.43

2119.70

4.8

A

2121.00

2129.30

8.31

13.06

12.16

2127.30

6.9

B

2130.50

2138.90

8.34

13.06

12.24

2135.00

6.3

B

2140.20

2148.50

8.31

13.06

11.95

2146.20

8.5

B

2149.70

2158.10

8.31

13.06

12.07

2158.10

7.6

B

2159.40

2167.60

8.24

13.06

11.88

2162.20

9.1

B

2168.90

2177.20

8.26

13.06

12.16

2172.00

6.9

B

2178.50

2186.80

8.31

13.06

11.92

2184.80

8.8

B

2188.00

2196.40

8.36

13.06

12.55

2194.70

3.9

A

2197.70

2206.00

8.31

13.06

12.09

2202.40

7.5

B

2207.20

2215.60

8.34

13.06

12.35

2207.70

5.4

B

2216.90

2225.20

8.34

13.06

12.23

2225.20

6.4

B

2226.50

2234.80

8.29

13.06

12.08

2230.70

7.5

B

2236.10

2244.40

8.31

13.06

12.28

2237.20

6.0

B

2245.70

2254.00

8.29

13.06

12.27

2254.00

6.0

B

2255.30

2263.60

8.31

13.06

12.15

2261.20

7.0

B

2264.90

2273.20

8.29

13.06

12.10

2269.60

7.3

B

2274.50

2282.80

8.31

13.06

12.00

2277.90

8.2

B

2284.10

2292.40

8.29

13.06

12.40

2285.10

5.1

B

2293.70

2302.00

8.29

13.06

12.51

2300.00

4.2

A

2303.30

2311.60

8.34

13.06

12.14

2308.30

7.1

B

2312.90

2321.20

8.29

13.06

12.26

2321.20

6.1

B

2322.40

2330.80

8.34

13.06

12.18

2323.50

6.8

B

2332.10

2340.60

8.50

13.06

12.41

2335.70

5.0

A

2341.90

2350.00

8.11

13.06

12.57

2347.40

3.7

A

2351.30

2359.20

7.98

13.06

8.54

2359.20

34.6

E

2361.20

2369.10

7.86

13.06

8.34

2366.80

36.1

E

2370.40

2381.00

10.61

13.06

8.54

2380.70

34.6

E

Kԥmԥrin
yuxarı
hissԥsi (m)

Kԥmԥrin aúa÷ı
hissԥsi (m)

1998.90
2005.90
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Tԥsnifat
A
B
C
D
E
R

Nüfuzetmԥ %
0-5
5>10%
10>15%
15>20%
>20%
<0%

Cədvəl 2

Kԥmԥrin nominal
qalınlı÷ı (mm)

Kԥmԥrin minimal
qalınlı÷ı (mm)

Kԥmԥrin
maksimal itgi
intervalı (m)

Kԥmԥrin
maksimal
itgisi (%)

Tԥsnifat

2004.60

5.67

13.49

12.98

1999.20

3.8

A

2014.10

8.19

13.49

12.82

2006.90

4.9

A

2015.50

2023.80

8.31

13.49

12.75

2022.00

5.5

B

2025.00

2033.40

8.34

13.49

12.74

2026.30

5.5

B

2034.60

2042.90

8.29

13.49

12.87

2042.90

4.6

A

2044.20

2052.50

8.31

13.49

12.79

2045.20

5.2

B

2053.80

2062.10

8.31

13.49

12.88

2057.20

4.5

A

2063.40

2071.70

8.31

13.49

13.03

2065.30

3.4

A

2073.00

2081.30

8.29

13.49

12.82

2080.50

4.9

A

2082.50

2090.90

8.31

13.49

12.89

2083.60

4.5

A

2092.20

2100.50

8.31

13.49

12.68

2100.50

6.0

B

2101.80

2110.10

8.29

13.49

12.68

2102.20

6.0

B

2111.40

2119.70

8.31

13.49

12.89

2112.20

4.5

A

2121.00

2129.30

8.31

13.49

12.97

2122.60

3.8

A

2130.50

2138.90

8.34

13.49

12.96

2131.80

3.9

A

2140.20

2148.50

8.31

13.49

12.89

2141.60

4.4

A

2149.70

2158.10

8.31

13.49

13.13

2158.10

2.6

A

2159.40

2167.60

8.24

13.49

13.02

2160.90

3.5

A

2168.90

2177.20

8.26

13.49

13.05

2171.50

3.2

A

2178.50

2186.80

8.31

13.49

13.06

2179.70

3.2

A

2188.00

2196.40

8.36

13.49

13.09

2190.00

2.9

A

2197.70

2206.00

8.31

13.49

12.89

2201.60

4.4

A

2207.20

2215.60

8.34

13.49

12.71

2209.30

5.7

B

2216.90

2225.20

8.34

13.49

12.85

2218.90

4.7

A

2226.50

2234.80

8.29

13.49

13.06

2228.10

3.2

A

2236.10

2244.40

8.31

13.49

12.97

2244.40

3.9

A

2245.70

2254.00

8.29

13.49

12.84

2247.30

4.8

A

2255.30

2263.60

8.31

13.49

12.90

2263.60

4.3

A

2264.90

2273.20

8.29

13.49

12.81

2269.10

5.0

B

2274.50

2282.80

8.31

13.49

13.04

2276.10

3.3

A

2284.10

2292.40

8.29

13.49

13.07

2286.60

3.1

A

2293.70

2302.00

8.29

13.49

13.08

2302.00

3.0

A

2303.30

2311.60

8.34

13.49

12.93

2311.60

4.1

A

2312.90

2321.20

8.29

13.49

12.51

2318.60

7.2

B

2322.40

2330.80

8.34

13.49

12.36

2330.80

8.4

B

2332.10

2340.60

8.50

13.49

12.19

2340.60

9.6

B

2341.90

2350.00

8.11

13.49

12.09

2343.00

10.4

C

2351.30

2359.20

7.98

13.49

11.58

2359.20

14.1

C

2361.20

2369.10

7.86

13.49

11.28

2363.90

16.4

D

2370.40

2381.50

11.09

13.49

11.52

2373.26

14.4

C

Kԥmԥrin aúa÷ı
hissԥsi (m)

1998.90
2005.90
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Ԥlavԥ qeyd
Yüngül
Cüzi
Orta
Yüksԥk
øntensiv
< nominal daxili radiusdan

Uzunluq
(M)

Kԥmԥrin yuxarı
hissԥsi (m)
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Tԥsnifat
A
B
C
D
E
R
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Nüfuzetmԥ %
0-5
5>10%
10>15%
15>20%
>20%
<0%

Ԥlavԥ qeyd
Yüngül
Cüzi
Orta
Yüksԥk
øntensiv
< nominal daxili radiusdan

Şəkil 2.

Cədvəl 3

Kԥmԥrin
yuxarı hissԥsi
(m)

Kԥmԥrin aúa÷ı
hissԥsi (m)

Uzunluq
(M)

Kԥmԥrin
nominal
qalınlı÷ı (mm)

Kԥmԥrin minimal
qalınlı÷ı (mm)

Kԥmԥrin
maksimal itgi
intervalı (m)

Kԥmԥrin
maksimal itgisi
(%)

Tԥsnifat

486.43

495.65

9.22

9.50

8.16

14.06

493.85

C

496.18

505.38

9.21

9.50

8.38

11.74

500.58

C

505.95

514.79

8.84

9.50

7.79

17.96

510.16

D

515.30

523.71

8.40

9.50

7.61

19.93

517.22

D

524.12

531.53

7.41

9.50

9.23

2.83

524.53

A
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dan biri də MFC (Çox ayaqlı kavernometr) cihazıdır.
Cihaz uyğun olaraq 24, 40, 56 ayaqdan ibarət olmaqla istehsal olunur.
Cihaz və iş prinsipi haqqında: MFC40C-G, 40Cihazı kəmərdə və ya nasos kompressor borularında
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deformasiya, əyilmə, çat, perforasiya, kəmərlərin
karroziyası şəraitini təyin etməkdə istifadə olunur.
Cihaz 24, 40, 56 qollardan İbarət və aşağı-yuxarı
mərkəzləşdircilərdən ibarət olmaqla quyuya endirilir.
Cihazın ölçü diapozonu 40 ayaqlı MFC cihaz üçün
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Şəkil 3. İntervala uyğun daralmanın 3D-təsviri

80mm-245mm arası dəyişməklə, cihaz 40 diametr
ölçü məlumatını, quyu oxu boyu temperatur, əyilmə
və oxboyu fırlanma məlumatlar yer üstü panelə
göndərir. Aparılan ölçü işləri proqram paketinin
köməyi ilə 3 görünüşündə zədələrin borularda əyani
təsvirini təqdim etməyə kömək edir. Cihaz əsasən
aşağıdakı şəkildə göstərilən hissələrdən ibarətdir:

MFC40C-G cihazının 40 ədəd ayaqları quyu divarı
ilə təmasda olur və bu ayaqların daxili dimaterə görə
yerdəyişməsi dəmir içlik təbəqənin hərəkətinə səbəb
olur və bu hərəkət çıxışda elektrik siqanalı yaradır.
Hər bir siqnal AD-çevricisi və CAN port telemtriya
vaistəsi ilə isə yerüstü panelə ötürülür.
Quyu A: Çox ayaqlı kavernometriya cihazı ilə

Multi-Finger cihazda şəkildən göründüyü kimi
elektromaqnit induksiyaya əsaslanan iş prinsipinə
malikdir. Belə ki, cihaza cəryan verilən zaman, dəmir
içlik boyunca maqni sahəsi yaranır və dəmir içliyin
hərəkəti isə sarğı boyunca cəryan yaratmış olur.

(MFC40) L- A saylı quyuda quyunun texniki
vəziyyətinin təyini 168,3 mm (daxili diametr 150.04
mm) istismar kəməriinin defekt və ya zədə yerlərinin
təyini məqsədilə yerinə yetirilmişdir. Alınan nəticələr
qrafik təsvirlərdə qeyd olunmuşdur.
33
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Şəkil 4. İntervallara uyğun daralmanın 3D-təsviri
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Şəkil 5.İnrervallara uyğun diametrin artımının 3D təsviri

Quyu B: Çoxayaqlı Profilomer (MFC40) cihazı
Alınan nəticələr qrafik təsvirlərin üzərində qeyd
ilə ölçü cihazı müvafiq olaraq 1068.3-1177.0 m olunmuşdur.
intervallarında 114.3 mm (daxili diametr 100.5 mm)
kəmərdə 1144.0-1146.0 m intervalında aparılan perforasiya işlərinin effektivliyinin yoxlanılması məqsədi ilə,kəmərlərin texniki vəziyyətinin öyrənilməsi
işləri icra edilmişdir.
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Şəkil 6. İnrervallara uyğun diametrin artımının 3D-təsviri

Nəticə
1. Aparılan tədqiqatların nəticəsi bir daha göstərir
ki, quyuların bütövlüyünün qiymətləndirilməsi işləri
kompleks əyrilərlə (Qamma Karotaj, Termometr,
Çox ayaqlı kavernometriya, ANT, PLT, SNT)
birlikdə analiz olunarsa daha müfəssəl nəticələr
alınar.
2. Termometriya əyrilərində anomaliyaların olması kəmər arxasında flüidin hərəkətini göstərir ki, bu
da kəmərlərdə yarana biləcək korroziyaya işarədir.
3. Səs-küy karotajının kompleks əyrilər fonunda
zədə yerinin təyinində tətbiq olunması effektiv
nəticələr verir.
4. Nəzərə alsaq ki, MFC-quyu cihazı yalnız kəmərin daxili diametr dəyişmələrini, çatların, zədələrin,
perforasiya intervallarının dəqiq 3D təsvirini və
istiqamətini təyin edir, bu cihazın MTD-ilə birilkdə
istifadəsi kəmər qalınlığının dəyişməsinin ölçülməsini müəyyən edir.
5. Quyuda kəmərlərin korroziyasın sürətləndirən
amillərdən biri kəmər arxası fəzada sementkəmər,sement-süxur əlaqəsinin zəif, bəzi hallarda isə
tamami ilə olmamasıdır. Quyularda CBL və ya RBT
- ölçü işlərinin aparılması belə hallar üçün təkrar
sementləmə işlərinin aparılması zəruriliyinin olubolmamasın təyin edəcəkdir.
6. Quyuda korroziyanın vaxtında müəyyənləşdirilməsi və nəzarət (monitorinq), quyuya müdaxilənin vaxtında icrası, təmir tikinti işlərinin aparılması fonunda quyunun istismar müddətinin
uzadılmasına səbəb olacaqdır.
7. Korroziyanın xəttiliyinin və səbəbinin müəyyənləşdirməsi dərinlik, lay və digər xarici təsirlərdən
asılı olaraq müəyyənləşdirilməsi mümkündür. Bunun
üçün yataqda bir neçə quyuda tədqiqatın aparılması
zəruridir.
36

8. Xüsusi zonalarda nasos kompressor borularının
arxasındakı kəmərlərdə illik korroziyanın hesablanması və quyuda təmir-bərpa işlərinin dəyərinin
proqnozlaşdırılması mümkündür.

ƏDƏBIYYAT
1. Riaz-ud-Din, A. and Arif Rana, M.: “Effective
and Eco-efficient Pipe Inspection in Heavy Mud Environment Using Induced Electro- Magnetic Measurement (EMDS),” paper SPE 156207 presented at
the SPE/PAPG Annual Technical Conference held in
Islamabad, Pakistan, 22-23 November 2011.
2. Wheeler, R.R.: “Improving Field Economics
Through the Use of Modern Casing-Corrosion Logging Tools and Techniques,” paper SPE 49297 presented at the 1998 SPE Annual Technical Conference
and Exhibition held in New Orleans, Louisiana, 2730 September 1998.
3. Xingfu, Z., Yingxiang, W., Qiang, L. and Xiwei,
Y.: “Multi-Pipe String Electromagnetic Detection
Tool and Its Applications,” paper presented at the
8th International Conference on Electronic Measurement and Instruments held in Xian, China, 16-18 August 2007.
4. Garcia, J., Yateem K., Sethi, N., Guergueb, N.,
Zhang, P., Succesful Application of a New Electromagnetic Corrosion Tool for WellIntegrity Evaluation in Old Wells Completed with Reduced Diameter
Tubular, presented at International Petroleum Technology
5. Conference held in Beijing, China, 26-28
March 2013.
6. GoWell Research Team, Well Integritty Evaluation, GOWell International LLC, August 2017.
7. Neft və qaz quyularında geofiziki tədqiqat və
işlərin aparılması üzrə Texniki Təlimat (Rəhbər
Sənəd), Bakı 2019

JOURNAL / 3-4 (2021)

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

A.Мaxмудов, З.Ахундов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СКВАЖИН С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ГИС НА ОСНОВЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
АННОТАЦИЯ

Сохранение целостности скважин при эксплуатации морских и наземных месторождений приводит к продлению срока эксплуатации скважин, определение мест повреждений и своевременное
их устранение - к уменьшению дополнительных затрат времени. В результате роста числа скважин,
эксплуатируемых в течение определённого промежутка времени, возникает необходимость проведения повторного контролирования барьеров, обеспечивающих, в основном, продление продуктивного эксплуатационного срока этих скважин.
Оценка целостности скважины в эксплуатационных колоннах и НКТ является одной из основных актуальных проблем. Решение этой задачи в нефтяной промышленности проводилось несколькими традиционными методами, однако во многих случаях эти методы выполнялись для
механического измерения внутреннего диаметра только первого барьера электромагнитными приборами и приборами, измеряющими ультра-акустическую толщину, а это во многих случаях приводило к тому, что ограниченные проходы в конструкциях скважин ограничивало применение этих
методов, а также не давало возможности для оценки нескольких концентрических трубопроводов.
Оценка эксплуатационных и технических трубопроводов в скважинах, дополняющихся НКТ малого диаметра, становится невозможной традиционными приборами такого типа и возникает необходимость поднятия дополняющих труб и оценки наружных трубопроводов традиционными
приборами, а это требует достаточно больших расходов. Новый МТD-прибор малого диаметра с
технологией измерения электромагнитной толщины решает поставленные задачи в скважинах такого типа.
A. Mahmudov, Z. Akhundov
EFFICIENCY OF LATEST WELL LOGGING TECHNIQUES APPLIED FOR
CONTROL OVER TECHNICAL CONDITION OF PRODUCTION WELL
ABSTRACT

Evaluation of well integrity in offshore and onshore wells allows to determine the damage places and
repair them on time. This leads to extension of the wells productive life and decreases additional time
costs. As the number of wells increase over a period of time it needs re-inspection of these well barriers
which provide extension of the wells productive life.
Evaluation of the well integrity in the production casing and tubing is one of the actual problems. The
problem has been solved by several traditional methods in the oil industry, but in many cases these methods
are performed only by mechanical measurement of the inner diameter of the first barrier, electromagnetic,
ultra-acoustic thickness measuring devices which are unable to evaluate integrity of several concentric
casings and minimal restriction of the wells construction. Evaluation of the well integrity in the production
casing and in a small completion tubing is not possible by these conventional tools and it needs to pull
out the entire string and estimate outer casing and this require high costs. New small diameter MTD tool
with electromagnetic thickness measurement technology resolves the set tasks in this type of well.
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NEFT VƏ QAZ QUYULARINDA ELEKTROMAQNİT
DEFEKTOSKOPİYASININ NƏTİCƏLƏRİ
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G.E.Feyziyeva
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Açar sözlər: neft və qaz quyuları, texniki vəziyyətin diaqnostikası, elektromaqnit defektoskopiya, boru
divarının korroziyası

Hazırda quyuların texniki vəziyyətinin diaqnostikası üçün müxtəlif metod və üsullar tətbiq edilir ki,
bu da onun vəziyyəti haqqında ən dolğun və düzgün
mənzərəni müəyyən etməyə imkan verir. Məqalədə
elektromaqnit defektoskopiya metodundan istifadə
etməklə neft quyularının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri verilmişdir.
İşin aktuallığı. Neft və qaz quyularının istismarı
zamanı istifadə olunan avadanlıqların daşıyıcı elementləri və birləşmələri yüksək təzyiqlərə, korroziya
və mexaniki aşınmaya məruz qalır. Bu isə öz
növbəsində, onların resurslarının azalmasına və
imtinaların artmasına ciddi əsas yaradır.
Hazırda Azərbaycanın neft sektorunda neft və qaz
quyularının texniki vəziyyətini qiymətləndirilməsində, hermetikliyinin pozulma, aşınma və kəsilmələrin
müəyyən edilməsində müxtəlif diaqnostika üsulları
tətbiq olunur. Bu üsulların geniış çeşidli olmasına
baxmayaraq onları bir səciyələndirici məqsəd birləşdirir – quyunun vəziyyəti haqqında maksimum ətraflı
məlumat toplamaq və bunun sayəsində quyunun
istismarı zamanı baş verən prosesləri proqnozlaşdırmaq.
Quyunun texniki vəziyyətinin diaqnostikası
əsasında toplanmış məlumat bazası adətən quyu
vəziyyətinin ən dolğun və düzgün təsvirini müəyyən
etməyə imkan verir. Bunun nəticəsində onun sonrakı
istismarı və ya təmiri, eləcə də tam ləğv olunması
haqda qərar qəbul edilir.
Hazırda SOCAR-ın balansında altı mindən çox
neft və qaz quyusu var və bu quyularda vaxtaşırı
texniki vəziyyətinin diaqnostikası keçirilir.
SOCAR-ın strukturuna daxil olan "Geofizika və
Geologiya" İdarəsinin əsas fəaliyyət istiqaməti quruda və Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında
kəşfiyyat və mədən-geofizikası, habelə kompleks
mühəndis-geoloji işlərinin həyata keçirilməsi
müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatın məqsədi. Elektromaqnit defektoskopiya metodundan istifadə etməklə neft quyularının
texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.
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Hazırda quyularının texniki vəziyyətinin diaqnostikasında (həm qazma, həm də istismar zamanı) müxtəlif prinsiplərə əsaslanan diaqnostik üsullar tətbiq
olunur. Bu sırada ən çox istifadə olunan geofiziki
karotaj və telemetriya üsullarını göstərmək olar.
Quyu gövdəsinin tam tədqiqi, borularda aşınma dərəcəsini təyin etməyə imkan verən geofiziki zonddan
istifadə etməklə həyata keçirilir və sensorların köməkliyi ilə boru divarın sıxlığı, quyudakı temperatur,
təzyiq və digər parametrləri ölçülür.
Məlumdur ki, karotaj növləri arasında bir neçə
fərqli üsullar mövcuddur: elektrik (EK), elektromaqnit (EMK), qamma-karotaj (QK), radioaktiv
(RK), akustik (AK), termokrotaj (TK), inklinometriya (INK) [1,2].
Geofiziki üsullar yüksək xərclərlə və quyunun
vəziyyəti haqqında informasiyanın müəyyən dərəcədə məhdudluğu ilə seçildiyindən, tele-nəzarət metodlarına xüsusi fikir verilir. Bu üsul yalnız operativliyi ilə fərqlənmir, həm də prosesi vizual müşahidə
etməyə, boruların bütövlüyünü, muftalı birləşmə və
filtrləri, yataqların işlənmə vəziyyətini və s. aşkar
etməyə imkan verir. Quyuların vəziyyətinin telenəzarət qiymətləndirilməsi üçün müasir sistemlər
boru kəmərlərində ən kiçik qüsurları aşkar etməyə,
həmçinin çöküntülərin miqdarını və xarakterini
qiymətləndirməyə imkan verən yüksək həlledicilik
imkanlı rəngli videokameralarla təchiz edilmişdir.
Bu işdə texniki vəziyyətin, eləcə də istifadə olunan texniki vasitələrin etibarlığının qiymətləndirilməsi üçün Bulla-dəniz yatağının quyuları seçilmişdir.
Quyunun vəziyyətinə nəzarət EMD-43 tipli elektromaqnit defektoskopla həyata keçirilib.
Tədqiqatın nəticələri və onların müzakirəsi. İlkin
sınaqlar Bulla-dəniz yatağındakı quyuda 1998,92381,5 metr dərinliyi əhatə etməklə aparılmış və
ölçülər dx x dd =127,0x108,6 mm, dx x dd
=339,7x313,6 mm və dx x dd =473,1x 446,1 mm
olan texniki sütunda qüsurların və zədələrin yeri
tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, xarici diametri dx=127,0 mm olan boruda korroziyanın mak-
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simal dərəcəsi 2188,2 mm intervalında olmaqla 4,3%
təşkil edir. Oxşar tədqiqatlarla aparılmış diametrli
dx=339,7 və dx=471,1 mm olan texniki sütunlarda
korroziyanın maksimum qiymətləri uyğun olaraq
2366,8 və 2363,9 metrlik intervallarda müşahidə
olunmuşdur. Burada nüfuz etmələrin müvafiq olaraq
36,1% və 16,4% təşkil etdiyi müəyyənləşdirilmişdir.
Mufta birləşmələrində boşluq müşahidə olunmayıb.
Şəkil 1-də tədqiq olunan quyunun 2300.0-2381.5
m dərinliyində EMD-43 tipli elektromaqnit defektoskopunun tətbiqi ilə aşkarlanmış vəziyyətinin nəticələri verilmişdir.

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

nin miqdarı ən az (4,3%) olmuşdur və bu zaman boru
divarının qalınlığı 9,19 mm-dən 8,79 mm-dək (yəni
9,19-8,79=0,40 mm) azalmışdır. Eyni zamanda
tədqiqatın nəticəsi olaraq müəyyən edilmişdir ki, diametri 339,7 mm olan boruda metal itkisi 473,1 mmlik borudakı ilə müqaisədə fərqlidirlər. Diametri
339,7 mm olan boruda elektromaqnit dalğalarının
nüfuz etməsi 36,1% olmaqla, borunun divar
qalınlığının azalması 2366,8 m dərinlikdə baş
vermişdir və bu 13,06 -8,04 = 5,02 mm təşkil
etmişdir. bu. Diametri 473,1 mm olan borularda
2363,9 m dərinlikdə boru divarının qalınlığı 13,49-

Şəkil 1. Quyunun 2300.0-2381.5 m dərinliyində diaqnostik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi nəticələri

Şəkil 1-in analizindən göründüyü kimi, quyuların 11,28=2,21 mm olaraq dəyişmişdir.
diaqnostik vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə
Elektromaqnit dalğalarının nüfuz edilməsi
tədqiqatların nəticələri 127 mm diametrli boruya tədqiqatları nəticələrini A, B, C, D və E kateqoriyalar
elektromaqnit dalğalarının maksimal nüfuz etməsi- üzrə qruplaşdırmaq mümkündür (Cədvəl 1).
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Cədvəl 1

Quyuda korroziya vəziyyətinin qiymətləndirilməsi nəticələri

Nifuzetmə kateqoriyası

Boru daxilində zədə sahələrinin ölçülməsinin miqdarı

Yüngül (А)
Az (В)
Orta (С)
Yüksək (D)
İntensiv (Е)

127,0 х 108,6
40
-

Borunun diametri (dx x dd ), mm

Cədvəl 1-dən göründüyü
kimi, boruların korroziya vəziyyətinin ölçülməsinin ən yaxşı
nəticələri 127,0 mm diametrli
boru üçün alınıb və o gələcək istismar üçün tövsiyə olunur. Diametri 339,7 və 473,1 mm olan
boruların daxili səthləri başlanğıc vəziyyətlə müqaisədə fərqli
olsalarda belə istismarı davam
edilə bilər.
Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, boruların en kəsiyi üzrə
metal itgisi qeyri-bərabərdir
(şəkil 2) və quyu dərinləşdikcə
bu göstərici artır.Nəticələr.

339,7 х 313,6
10
27
3

473,1 х 446,1
26
10
3
1
-

Şəkil 2. Boru kəsiyi və onun perimetri üzrə metal itkisinin paylanması
Cədvəl 2

Tədqiqatların müqayisəli təhlililnin nəticələri
Ölçmԥ nԥticԥlԥri

Borunun
diametri

SOCAR tԥrԥfindԥn aparılmıú ölçmԥlԥr
Maqnit dal÷alarının
nüfuzetmԥsi

Boru divarı qalınlı÷ının
dԥyiúmԥsi, mm

Maqnit dal÷alarının
nüfuzetmԥsi

Boru divarı qalınlı÷ının
dԥyiúmԥsi, mm

127,0

4,3

0,40

4,28

0,395

339,7

36,1

5,20

35,12

5,123

473,1

16,4

2,21

Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar əsasında aşağıdakı
əsas nəticələri göstərmək olar.
- elektromaqnit defektoskopiya metodu effektiv
üsuldur və neft və qaz quyularının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün uğurla tətbiq oluna
40

Xarici úirkԥt tԥrԥfindԥn aparılmıú ölçmԥlԥr

bilər.
- 127.0 mm diametrli boruların korroziya vəziyyəti ən yaxşı nəticələr göstərdi və sonrakı
əməliyyatlar üçün tövsiyə olunur.
- diametri 339,7 və 473,1 mm olan boruların daxili səthləri başlanğıc vəziyyətlə müqaisədə fərqli ol16,53

2,23
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salarda onların istismarı davam edilə bilər.
2. Косков, В.Н. Комплексная оценка состояния
- boruların en kəsikləri üzrə metal itirilməsi qeyri- и работы нефтяных скважин промыслово-геоbərabərpaylanmışdır və quyu dərinləşdikcə artır.
физическими методами: учеб. пособие / В.Н. Косков, Б.В. Косков, И.Р. Юшков. Пермь: Изд-во
ƏDƏBİYYAT:
Пермcкого ГТУ, 2010. – 226 с
1. Neft və qaz quyularında geofiziki tədqiqat və
işlərin aparılması üzrə texniki təlimat (SOCAR
Rəhbər sənəd), Bakı, 2019,-320c.

Г.Е.Фейзиева
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
АННОТАЦИЯ

В настоящее время для диагностики технического состояния скважин применяются различные
методы и способы, которые позволяют определить наиболее полную и достоверную картину о ее
состояния. В работе приведены результаты оценки технического состояния нефтяных скважин c
применением метода электромагнитной дефектоскопии.

G.Ye.Feyziyeva
RESULTS OF ELECTROMAGNETIC DEFECTOSCOPY APPLIED IN OIL AND GAS WELLS
ABSTRACT

Currently, various methods and tools are used to diagnose the technical condition of wells, which make
it possible to determine the most complete and reliable picture of its condition. This paper presents the
results of assessing the technical condition of oil wells using the electromagnetic flaw detection method.
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НИЖНЕПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА
(на примере Абшерон-Прибалханской зоны)

А.Н.Гусейнова
Институт геологии и геофизики НАНА Азербайджана

Ключевые слова: седиментогенез, нижний Плиоцен, палеореконструкция, оксиды, микроэлементы, углеводородный потенциал, пиролиз пород, Абшерон-Прибалханская зона поднятий, ЮжноКаспийский бассейн
В статье на примере Абшерон-Прибалханской зоны поднятий предпринята попытка палеореконструкции условий формирования нижнеплиоценовых отложений Южно-Каспийского бассейна
(ЮКБ) - Продуктивной (ПТ) и Красноцветной (КТ) толщ, используя комплекс широко известных
геохимических критериев: соотношение оксидов и микроэлементов. Выявлены общие и отличительные особенности условий формирования ПТ и КТ. Отмечены относительно более окислительные
условия накопления осадков ПТ в сравнении с КТ, обоснована диагенетическая природа буро-красной
окраски КТ. Методом пиролиза пород подтвержден низкий углеводородный (УВ) потенциал ПТ-КТ.
Полученные на примере Абшерон-Прибалханской зоны результаты хорошо согласуются с существующими представлениями об условиях формирования нижнеплиоценовых отложений, являющихся главным вместилищем УВ ресурсов ЮКБ.
Введение
Как известно, основным нефтегазовым резервуаром Южно-Каспийского бассейна (ЮКБ), в
котором сосредоточено до 90% его углеводородных (УВ) ресурсов являются Продуктивная (ПТ)
и Красноцветная (КТ) толщи, в связи с чем, условия их формирования представляют большой научный интерес. Отложения ПТ и КТ образо-

вались в едином нижнеплиоценовом бассейне и
поэтому считаются аналогами. Вместе с тем формирование их из разных источников сноса дает
основание предположить о существовании некоторых их отличительных особенностей.
В статье на примере Абшерон-Прибалханской
зоны (рис.1) предпринята попытка палеореконструкции условий формирования нижнеплиоце-

Рис.1. Положение Абшерон-Прибалханской зоны поднятий в ЮКБ.
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Общность условий осадконакопления и посленовых отложений в ЮКБ с использованием шидующих диагенетических изменений в ПТ и КТ
роко известных геохимических критериев.
Наряду с этим выполнена оценка методом пи- находит свое подтверждение при сравнении средролиза углеводородного (УВ) потенциала этих них значений содержания в породах оксидов
пород по образцам керна, отобранным из сква- (рис.2) и микроэлементов (рис.3).
Палео-реконструкция условий литогенеза
жин морских нефтегазовых месторождений.
Палеореконструкция условий формирования пород ПТ и КТ опирается на комплекс широко
используемых геохимических параметров – соототложений ПТ и КТ

Рис. 2. Круговая диаграмма содержания в породах ПТ и КТ средних значений (в скобках)
оксидов в пределах Абшерон-Прибалханской зоны поднятий

Рис. 3. Круговая диаграмма содержания в породах ПТ и КТ средних значений микроэлементов
(в скобках, в %) в пределах Абшерон-Прибалханской зоны поднятий

Таблица 1
Значения геохимических параметров пород ПТ и КТ. Соотношение оксидов
* в числителе пределы изменения; в знаменателе среднее значение

Ɉɛɴɟɤɬ

ɉɌ
ɄɌ

Ʉɨɥ.
ɚɧɚɥ.
101
100

Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ*
SiO2/

TiO2/

Fe2O3/

CaO/

K2O/

Na2O/K2

Fe2O3/

Al2O3

Al2O3

ɆnɈ

MgO

Al2O3

O

FeO

3-35

0.04-0.16

1-76

0.13-0.25

0.3-1.2

0.03-6.7

7
3-32

0.06

13-224
67

5

0.19

0.7

1.41

0.03-0.15

13-135

2-14

0.15-0.23

0.4-1.8

0.08-2.7

6

0.05

51

4

0.19

0.8

0.88
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ношение оксидов и микроэлементов, значения которых приведены, соответственно, в таблицах 1
и 2.

- преобладанием в КТ окислительной обстановки осадконакопления.
- химическими процессами в диагенезе.

Таблица 2
Значения геохимических параметров пород ПТ и КТ. Соотношение микроэлементов
* в знаменателе пределы изменения; в числителе среднее значение (число анализов)

Ɉɛɴɟɤɬ

ɉɌ
ɄɌ

Ʉɨɥ.
ɚɧɚɥ.
101
100

Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ*
SiO2/

TiO2/

Fe2O3/

CaO/

K2O/

Na2O/K2

Fe2O3/

Al2O3

Al2O3

ɆnɈ

MgO

Al2O3

O

FeO

3-35

0.04-0.16

1-76

0.13-0.25

0.3-1.2

0.03-6.7

7
3-32

0.06

13-224
67

5

0.19

0.7

1.41

0.03-0.15

13-135

2-14

0.15-0.23

0.4-1.8

0.08-2.7

6

0.05

51

4

0.19

0.8

0.88

На рисунке 4 приведен график зависимости
между содержанием в породах ПТ и КТ Fe2O3 и
FeO. На этом графике разброс значений достаточно большой и не видно заметных отличий в
изменении рассмотренных параметров в породах
ПТ и КТ. Тем не менее, наблюдается определенный тренд в изменении этих параметров, общий
для ПТ и КТ. Так, если в интервале значений FeO
(0-1)% значения Fe2O3 колеблются в более широких пределах и максимальное значение достигает 4,4%, то в интервале значений FeO (4-6)%,
значения Fe2O3 изменяются
в более узких пределах и
максимальное значение его
не превышает 2,5%.
Важно отметить, что отличие между ПТ и КТ наблюдается по средним
значениям
отношения
Fe2O3/FeO (таблица 1).
В породах КТ закисное
железо преобладает над
окисным, в то время как в
породах ПТ, наоборот, окисное железо преобладает над
закисным (табл. 1). Этот показатель, а также значения
отношений
Fe2O3/MnO,
V/Ni показывают, что бассейн ПТ характеризовался
Рис. 4. График зависимости между значениями закиси и окиси
более окислительными усжелеза в породах ПТ и КТ в пределах Абшерон-Прибалханского
ловиями, в сравнении с басрайона
сейном КТ, т.е. господством

Одним из очевидных признаков отличия пород
нижнеплиоценовых пород на восточном борту
ЮКБ (Туркменский сектор) от пород на западном
борту бассейна (Азербайджанский сектор) является их характерная красно-бурая окраска.
Красная окраска пород КТ может быть обусловлена несколькими причинами:
- результатом размыва пестроокрашенных
пород горноскладчатых массивов Западной Туркмении (Большого и Малого Балхана, Западного
Копет-Дага).
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активного кислорода в атмосфере и гидросфере
(Химический состав…, 2014).
Согласно значениям отношения CaO/MgO и
Sr/Br (таблицы 1 и 2) нижнеплиоценовый бассейн характеризовался низкой минерализацией
вод. Это согласуется и с минерализацией воды современного Каспия, которая значительно ниже
(12,9%о), чем Мирового океана (35%о).
Опираясь на значения отношения Na2O/K2O
(таблица 1) можно утверждать, что интенсивность химического выветривания пород источника, питающего бассейн накопления нижнеплиоценовых осадков, была существенной.
Согласно значениям отношений Th/U и V/Ti
нижнеплиоценовые осадки накапливались в мелководных условиях, причем вдали от источника
сноса, особенно при накоплении ПТ (по показа-

древесной растительности с незначительной примесью аморфной и водорослевой органики.
По показателю Mn/Ni осадки ПТ, в отличие от
КТ, накапливались в лагунных условиях при относительно повышенном значении ОВ. Этот
вывод хорошо подтверждается данными пиролиза пород. Сравнение результатов пиролиза
пород ПТ и КТ по площадям Абшероно-Прибалханского порога показало, что количественная характеристика органической составляющей пород
ПТ выше, в сравнении с породами КТ (таблица
3, рис. 5a). С этими данными хорошо согласуется
заключение М.И. Бурцева (2006), согласно которому красно-пестроцветные породы (в данном
случае породы КТ) характеризуются низким содержанием Сорг.
Таблица 3

Статистические данные пиролиза пород ПТ и КТ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɢɪɨɥɢɡɚ ɩɨɪɨɞ

Ɉɛɴɟɤɬ

TOC*, (%)

S1, (mgHC/ g
rock)

S2, (mgHC/ g
rock)

S1+S2 , (mgHC/
g rock)

S3, (mgCO2/g
rock)

HI, (mgHC/
g TOC)

Ol, (mgCO2/
g TOC)

ɉɌ

0.14-0.93
0,44
(33)

0.02-0.39
0.14
(29)

0.12-1.60
0.46
(29)

0.16-2.28
0.60
(29)

0.02-2.18
1.03
(33)

21-180
90 (29)

2-990
295 (33)

ɄɌ

0.16-0.54
0.28
(16)

0.03-0.08
0.06
(14)

0.09-0.43
0.24
(14)

0.13-0.51
0.29
(14)

0.26-1.81
0.70
(16)

32-119
69 (14)

98-513
271 (16)

телям SiO2/Al2O3 и Ti/Mn). Последнее справедливо, поскольку известно, что ПТ, представленная здесь абшеронской фацией, с содержанием до
80-90% кварца, сформировалась, в основном, за
счет поступления осадочного материала с Русской платформы транспортным средством палеоВолги.
По значениям отношений TiO2/Al2O3 и
K2O/Al2O3 можно заключить о размыве и сносе
в нижнеплиоценовый бассейн аридных кор выветривания.

УВ потенциал пород ПТ и КТ
Установлено, что нижнеплиоценовые отложения, будучи сформированными в дельтовых и
прибрежно-морских условиях, характеризуются
низким качеством органического вещества (ОВ),
принадлежащего в подавляющем большинстве к
3 типу и состоящего из переотложенных остатков

*В числителе пределы содержания, в знаменателе среднее значение, в скобках количество анализов
В целом нижнеплиоценовые отложения отличаются крайне низким содержанием органического материала (рис. 5а) и преобладанием керогена гуминового типа.
Согласно модифицированной диаграмме Ван
Кревелена (Van Krevelen, 1950) (рис. 5б) ОВ ПТКТ относится к преимущественно газопродуцирующему III типу. Кроме того, по данным анализа цвета споры, ОВ характеризуется как термически незрелое.

Заключение
На примере Абшерон-Прибалханской зоны
поднятий осуществлена палеореконструкция
условий седиментогенеза-диагенеза нижнеплиоценовых отложений (ПТ-КТ) с использованием
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Рис.5. Генерализованные диаграммы, отражающие количественные (a) и качественные (б)
характеристики ОВ пород ПТ и КТ

широкого комплекса геохимических критериев
(отношений оксидов и микроэлементов), которая
позволила выявить общие и отличительные особенности их формирования (окислительно-восстановительные условия, глубоководность бассейна, дальность сноса осадков, палеоклимат в
области сноса, соленость бассейна).
Установлено, что ПТ имеет сравнительно
ограниченный источник питания, характеризующийся цирконом, рутилом и кварцем, тогда как
тяжелая минеральная ассоциация в породах КТ
более разнообразна и, как правило, представлена
цирконом, титаном, гранатом, турмалином и амфиболом.
Геохимические показатели пород хорошо согласуются с геохимической характеристикой их
органической составляющей. Так по комплексу
геохимических
показателей
(Fe2O3/FeO,
Fe2O3/MnO, V/Ni) бассейн ПТ характеризовался
более окислительными условиями, в сравнении с
бассейном КТ, что подтверждают значения соответствующих геохимических параметров (S3 и
OI) пиролиза образцов керна.
Полученные результаты подтверждают существующие представления об условиях формирования нижнеплиоценовых отложений в ЮКБ в
46

целом, а именно существование неблагоприятных геохимических условий для формирования
высокого УВ потенциала пород в этом бассейне.
Oтложения ПТ-КТ, будучи сформированными в
дельтовых и прибрежно-морских условиях, характеризуются низким качеством ОВ, состоящим
из переотложенных остатков древесной растительности с незначительной примесью аморфной
и водорослевой органики.
Таким образом, вопреки некоторым представлениям (Агабеков, 1963; Ализаде и др., 1980;
Алиев, 2004; Дадашев и др., 2006) отложения ПТКТ не могут быть отнесены к нефтематеринским.
Поэтому, преобладающее большинство исследователей (Guliyev and Feyzullayev, 1996; Bailey, et
al..1996; Wavrek et al., 1996; Feyzullaev et al., 2001;
Gurgey, 2003) обосновывают эпигенетическую
природу УВ скоплений в ПТ и КТ. Это указывает
на преобладающую роль субвертикальной миграции в формировании в нижнеплиоценовых отложениях промышленных скоплений УВ (Ибрагимов, 1998; Feyzullayev, 2013; Гулиев и др., 2017).
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А.N.Hüseynova
CƏNUBİ-XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN ALT PLİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN KARBOHİDROGEN
POTENSİALI (Abşeron-Balxanyanı zonası timsalında)
XÜLASƏ

Məqalədə Abşeron-Balxan qalxma zonası nümunəsindən istifadə edərək Cənubi Xəzər hövzəsinin
(CXH) Aşağı Pliosen - Məhsuldar (MQ) və Qırmızı rəngli (Q) çöküntülərinin əmələ gəlməsi üçün şəraitin
paleorekonstruksiyasına cəhd edilir. (CP) ardıcıllığı, bir sıra tanınmış geokimyəvi meyarlardan istifadə
edərək: oksidlərin və iz elementlərinin nisbəti. MQ və QQ-nin formalaşması şərtlərinin ümumi və fərqli
xüsusiyyətləri aşkar edilir. QQ müqayisədə MQ çöküntülərinin toplanması üçün nisbətən daha çox
oksidləşdirici şərait qeyd edilmiş, QQ-ların qəhvəyi-qırmızı rənginin diagenetik xarakteri
əsaslandırılmışdır. Süxurların piroliz üsulu MQ-QQ-nin aşağı karbohidrogen (KH) potensialını təsdiqlədi.
Abşeron-Balxan zonası timsalında əldə edilmiş nəticələr CXH-nin karbohidrogen ehtiyatlarının əsas
rezervuarı olan Aşağı Pliosen yataqlarının əmələ gəlməsi şərtləri haqqında mövcud fikirlərlə yaxşı
uyğunlaşır.На основании сейсмических работ проведенных в Прикаспийско-Губинском Нефтегазовом Регионе, а также данных со скважин Агзыбирчала-1 и Хачмаз-2 был уточнен геологический
разрез в Мезозое.
A.N.Huseynova
HYDROCARBON POTENTIAL OF LOW PLIOCENE DEPOSITS OF THE SOUTH CASPIAN
BASIN
ABSTRACT

In the article, using the example of the Absheron-Balkhan zone of uplifts, an attempt is made to paleoreconstruct the conditions for the formation of the Lower Pliocene deposits of the South Caspian Basin
(SСB) - Productive (PS) and Red-series (RS) sequences, using a set of well-known geochemical criteria:
the ratio of oxides and trace elements. The general and distinctive features of the conditions for the formation of PS and RS are revealed. Relatively more oxidative conditions for the accumulation of PS sediments in comparison with RS were noted, and the diagenetic nature of the brown-red color of RS was
substantiated. The method of pyrolysis of rocks confirmed the low hydrocarbon (HP) potential of PS-RS.
The results obtained for the example of the Absheron-Balkhan zone are in good agreement with the existing ideas about the conditions for the formation of the Lower Pliocene sediments, which are the main
reservoir of hydrocarbon resources of the SCB.
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F. Əliyev
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Məlum olduğu kimi, Qafqaz Alp-Himalay orogen qurşağının bir hissəsi olmaqla Avrasiya və Ərəb plitələri
arasında yerləşir və o öz növbəsində şimal-qərbə doğru hərəkət edərək toqquşma zonası yaradır. Bu vəziyyət
ərazini seysmikliyə meyilli zona kimi səciyələndirir. Böyük Qafqazın cənub yamacı xüsusi maraq doğurur.
Burada tarixi zamanlardan bəri güclü və dağıdıcı zəlzələlər baş verir; həmçinin burada son zamanlar instrumental müşahidələr başlayandan sonra yüksək maqnitudalı zəlzələlər baş vermişdir. 2012, 2014-cü
illərdə baş verən güclü zəlzələlər bu regionda seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi probleminin
aktuallaşdırır. Tədqiqatda bu zəlzələlərin ocaq zonalarında yaranma mexanizmlərin qırılma zonaları ilə
əlaqəsi təhlil edilmişdir.

Giriş
Azərbaycan Ərəbistan və Avrasiya plitələrinin
aktiv toqquşma zonasında yerləşir. Ərəb plitəsinin
şimal, Anadolu plitəsinin qərb, İran plitəsinin şərq
istiqamətinə yerdəyişməsi Böyük Qafqazın sıxılması
ilə xarakterizə olunan kontinental toqquşmanın
yaranması ilə nəticələnir [6,7,8].
Alp-Himalay orogen qurşağının bir hissəsi kimi
Qafqaz Skif və Ərəb plitələri arasında konvergent
zonada yerləşir [3,6]. Ərəb plitəsinin şimala doğru
hərəkəti Böyük Qafqaz regionunda yer qabığının
qısalmasına səbəb olur ki, bu da seysmik hadisələr
ilə müşayət olunur. Azərbaycanda və Gürcüstanda
Böyük Qafqazın cənub yamaclarında tarixən və
müasir zamanda güclü və dağıdıcı zəlzələlər baş
verib. Ərazidə mövcüd olan müasir rəqəmsal
seysmik şəbəkə zəlzələlərin yayılmasını və onların
tektonik qırılmalarla əlaqəsini daha detallı təhlil
etməyə imkan yaradır.

Metodlar
Azərbaycan ərazisində baş verən zəlzələlər dərinlik qırılmaların dinamikası, yer qabığının quruluşu
haqqında məlumat verir, həmçinin qırılmaların aktiv
zonalarını izləməyə, güclü zəlzələlərin məkanda
paylanmasının xüsusiyyətlərini aşkar etməyə kömək
edir.
Rəqəmsal seysmik şəbəkə tərəfindən qeydə
alınmış zəlzələlərin bəzi diapazonlarının təhlili
əsasında biz fərqli xüsusiyyətlərə malik müxtəlif tektonik rejimləri ayırd edə bilirik. Fərqli zəlzələ
ocaqları cəmlərini, eləcə də fərqli xüsusiyyətlərə
malik müxtəlif tektonik rejimləri təhlil etmək və
ayırmaq üçün klasterləşdirmə, ocaq mexanizmləri
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hesablamalarına əsaslanan müxtəlif yanaşmalardan
istifadə edərək 2D və 3D məkan analizləri Böyük
Qafqazın ətəklərində, Xəzər dənizinə doğru keçid
zonasında və Xəzər dənizində bir neçə əsas klasterləri aşkar edilmişdir.
Tədqiq olunan ərazidə seysmik fəallıqla seçilən
zonalar aşağıdakılardır: a) Böyük Qafqazın cənub
yamacında Balakən, Zaqatala və Şəki zonaları; b)
Böyük Qafqazın dağətəyi hissəsindən Qobustan
ərazisinə (Şamaxı zonası) keçid zonası, və c) ən dərin
hiposentrləri olan zəlzələlər dənizdə, Cənubi Xəzər
hövzəsi ilə Şimali Orta Xəzər arasında yerləşir.
Ərəb plitəsinin təzyiqi altında qitələrarası psevdosubduksiya (S-subduksiya) ilə bilavasitə əlaqəli olan
Böyük Qafqaz akkresiya prizmasının örtük strukturunun əmələ gəlməsi prosesi öyrənilmişdir [6,7]. Bu
fərziyyə Xəzər-Qafqaz-Qara dəniz regionunda
aparılan bir sıra tədqiqatlarda öz təsdiqini tapır.
Təsvir edilən proses real zaman rejimində GPS
müşahidələrinin nümayiş etdirdiyi kimi, Alp tektogenezinin müasir mərhələsində də davam edir.
Azərbaycanda GPS nöqtələri tərəfindən 1998-2015ci illərdə əldə edilmiş üfiqi sürət vektorlarının
paylanmasına dair məlumatların monitorinqi Cənubi
Qafqaz mikroplitəsinin cənub-qərb və mərkəzi
hissələrinin əhəmiyyətli dərəcədə (17-18 mm/il)
şimal-şimal-qərb istiqamətli hərəkətini göstərir; bu
proses Kiçik Qafqazın Cənub-Şərqi hissəsi, Kür
çökəkliyi və Talış əraziləri. Eyni zamanda, Böyük
Qafqazın Vəndam-Qobustan meqazonu ilə məhdudlaşan mikroplitənin şimal-şərq cinahı daxilində
sürət vektorları 8-12 mm/il azalır, daha şimalda isə
Kbaad-Zəngi dərin qırılmasının asma qanadında,
bilavasitə toplanma prizmasının hüdudları daxilində

JOURNAL / 3-4 (2021)

sürət 0-4 mm/il kimi aşağı olur. Ümumiyyətlə, bu
qurşaqda yer qabığının qısalması sürəti 4-10 mm/il
kimi qiymətləndirilir [4,5].
Bu hal Cənubi Qafqaz mikroplitəsinin şimal
cinahının strukturları (Vandam-Qobustan meqazonası) ilə Böyük Qafqazın akkresiya prizması arasında
psevdosubduksiya təsir zonaları daxilində elastik
deformasiyaların ardıcıl yığılmasını göstərir.
Psevdosubduksiyanın davam etməsi seysmikliyin
dərinlikdə qeyri-bərabər paylanması (seysmik
səviyyələr -2÷6, -8÷12, -17÷22 və -25÷45 km) ilə
özünü göstərir: zəlzələnin ocaq zonalarının
paylanmasının təhlili yer qabığındakı subvertikal və
subhorizontal kontaktlarla onların arasında dinamikstruktur qarşılıqlı əlaqənin mövcudluğunu sübut edir.
Üfiqi və şaquli seysmik zonallıq yer qabığının bloklara bölünməsi və tektonik təbəqələşməsi nöqteyinəzərindən izah edilir ki, onun strukturunda zəlzələ
ocaqları əsasən müxtəlif istiqamətli qırılmaların
kəsişmə nöqtələrində və ya dərinlik tektonik qırılmaların və müxtəlif tərkibli süxur komplekslərin
qeyri-sabit təmasları boyunca yan yerdəyişmələrinin
müstəviləri ilə məhdudlaşır, Böyük Qafqazın Azər-
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baycan hissəsində baş verən zəlzələlərin məkanda və
dərinlikdə paylanması əsasında müxtəlif seysmik
aktivliyə malik əraziləri və “geoloji səviyyələr”
müəyyən edilmişdir. Daha dəqiq desək, aydın
olmuşdur ki, tədqiqat sahəsi müxtəlif seysmik aktivlik səviyyəsinə malik 4 bloka bölünə bilər. Belə
nəticəyə gəlmək olar ki, tədqiqat sahəsinin şərq
seqmentində əsasən konsolidə olunmuş qabığın
yuxarı hissəsi aktivdir. Cənub-şərq seqmentində isə
bütün yer qabığı, yuxarı mantiya da daixl olamqla
seysmik cəhətdən aktivdir (şəkil 1).
Ümumiyyətlə, ocaq mexanizmlərinin növləri
mikroplitənin konvergent sərhədlərinin geodinamik
şəraiti ilə uyğunluq təşkil edir. Burada ocaq mexanizmlərinin hər bir növü müşahidə olunur. Tektogenezin müasir mərhələsində maksimum seysmik
aktivlik qərbdə Cənubi Qafqaz mikroplitəsinin şimal
cinahının strukturlarında ümumi Qafqaz isitqamətli
Qanıx-Airiçay-Ələt üstəgəlməsində, şərqdə isə
Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin submeridional sağtərəfli şərqində Qərbi Xəzər qırılması
boyunca müşahidə olunur [1,2].

Şəkil 1. Zəlzələlərin Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində dərinlik üzrə paylanması və
histoqramla təsviri (2003-2016, M>3).
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Yan sıxılma şəraitındə bu arazidə yer qabığını
təşkil edən kiçik ölçülü bloklar transpersiv tip
deformasiyaların yaranmasına səbəb olur. Bu deformasilayar ümumi Qafqaz istiqamətli eninə qırılmalar
boyunca sıxılma strukturları blokların yaranmasına
səbəb olur. Belə rejim qeyd olunan dislokasiyalar və
onların artikulyasiya düyünləri ilə məhdudlaşan
elastik deformasiyaların çoxsaylı konsentrasiya sahələrinin yaranmasına gətirib çıxarır. Böyük Qafqazın
Azərbaycan hissəsinin cənub yamacının tektonik
cəhətdən zəifləmiş bölgələrində belə enerji boşalmasına və dağıntılara (üfuqi qırılma mexanizminə uyğun olaraq) məhz süxurların həddindən artıq möhkəmliyi səbəb olur. Bu fakt xüsusilə 2012-2016-cı
illərdə Zaqatala, Şəki və Balakəndə baş vermiş zəlzələlərlə sübut olunur (şəkil 2).
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Zəlzələ ocaqlarının mexanizmlərinin təhlili
göstərir ki, hər bir spesifik bölgədə tərs qırılma, üfüqi
qırılma və normal qırılma tektonik tipləri üstünlük
təşkil edir.
Zaqatala ocaq zonası 2012-2014-cü illərdə
seysmik aktivləşmə ilə özünü göstərmişdir. (şəkil 2).
Əsas seysmik hadisələr 2012-ci ilin may-iyul
aylarında, M = 5.27÷5.69 (05.07.2012) olan 3 təkan,
M = 5.02 (20.06.2012) olan 1 təkan və çoxlu sayda
M= 3,0÷4,4 olan afterşoklar baş verib. Hiposentrlərin
böyük əksəriyyəti Kaxeti-Vandam-Qobustan zonasının frontal hissəsinin Yuradan əvvəlki təməldə 5-20
km dərinlik intervalında yerləşir. Ocaq zonasından
kənarda (onun cənub-şərqində Kvemo-Kedi kənd
ərazisində Alp örtüyündə (05.07.2012) yerləşən kiçik
zəlzələ (M = 4.4, H = 5 km) istisna təşkil edir, və

Şəkil 2. Azərbaycanın şimal-qərbində 2012-2016 illərdə baş vermiş M > 3.0 zəlzələlərin tektonik
qırılmalarla əlaqəsi sxemi.
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şimal zonasında, onun şimal-şərq hissəsində Zaqatala
qırılmsı ilə kəsişmə qovşağında maili yatan QanıxAiriçay-Ələt qırılma müstəvisi ilə məhdudlaşır.
Ümumiyyətlə, bu ocaq zonası Yuraya qədər təməlin
yuxarı hissəsində mürəkkəb quruluşlu dizyunktiv
düyündür, harada ki hiposentrlər müxtəlif istiqamətli
tektonik qırılmalarının kəsişmələrinin qovşaqlarından yer alırlar. Seysmik hadisələr əsasən Zaqatala
eninə qırılmasının aktivləşməsi ilə əlaqədardır ki, bu
da öz növbəsində ümumi Qafqaz və anti-Qafqaz
istiqamətli qırılmaların aktivləşməsinə səbəb olmuşdur.
Zəlzələlərin yaranma mexanizmləri ocaq zonasında üfiqi qırılma və qırılıb düşmə komponentli
qırılıb qalxma hərəkətlərinin üstünlük təşkil etdiyini
göstərir. Buna misal olaraq 2012-ci il mayın 7-də baş
vermiş zəlzələni göstərmək olar ki, burada kifayət
qədər güclü iki afterşok və təkanlar silsiləsi müşahidə
olunmuşdur. Əksər zəlzələlərin mexanizmləri ocaq
zonasında Qanıx-Əyriçay üstəgəlmə müstəvisi və
onun arxa hissəsi ilə məhdudlaşan tərs qırılmaların
məhdud sayda qırılıb qalxma və üfüqi qırılmalarını
göstərir.
Balakən ocaq zonasında 2012, 2013 və 2016-cı
illərdə aktivləşmə qeydə alınıb. 2012-ci ilin oktyabrnoyabr aylarında baş verən seysmik hadisələr özünü
ən güclüsü M=5,6 (14.10.2012) olan silsilə zəlzələlərlə göstərib. Sonrakı illərin seysmik hadisələri
M=3.14÷4.37 arasında nisbətən aşağı qüvvə ləri ilə
fərqlənirdi. Birinci halda olduğu kimi, ocaq zonası
müxtəlif istiqamətli qırılmalarının kəsişmələrinin
mürəkkəb düyünləri ilə məhdudlaşır; hiposentrlərin
əksəriyyəti Yuraqaqədər təməlin yuxarı hissəsində
yerləşir, həmçinin onun səthi və aşağı hissəsi Vandam qalxmasının alp örtüyünün 4-13 km dərinlik
intervalı ilə məhdudlaşır. Bu seysmik hadisələr
əsasən anti-Qafqaz istiqamətli Ximrix-Xalatala
(2012) və Balakən (2013 və 2016) qırılmalarının
aktivləşməsi ilə əlaqədardır. Bu halda seysmik enerjinin boşalması bu tektonik pozulmaların bir-biri ilə
kəsişmə qovşaqlarına və ümumiqafqaz istiqamətli
qırılmalarla kəsişmə zonalarına uyğun ərazilərdə baş
vermişdir. Ocaq zonasında zəlzələlərin mexanizmləri
qırılıb düşmə və üfuqi qırılma tipli olmaqla, qılılıb
qalxma tip mexanizmlərinə tabe olublar.
Şəki ocaq zonası 2012-2013-cü illərdə nisbətən
zəif seysmik aktivlik göstərmişdir (M = 3.00÷4.07).
Zəlzələ hiposentrləri Kaxeti-Vandam-Qobustan
zonasının frontal hissəsində Yuraya qədər təməlinin
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yuxarı hissəsində, 5-9 km dərinlik intervalında
yerləşir. Ocaq zonası şimal-şərq istiqamətli QoxmuqSalyaxan eninə qırılması ilə məhdudlaşır. Bu halda,
seysmik enerjinin boşalması onun anti-Qafqaz istiqamətli qırılmaların digər dislokasiyalar ilə kəsişməsinin qovşaqlarında növbə ilə baş verdi. Tədqiq
olunan dövrün zəlzələ mexanizmləri üfüqi qırılma
üstünlük təşkil etdiyini göstərir.

Nəticə
Hər bir seysmik zonada (Zaqatala, Balakən, Şəki)
müxtəlif maqnitudalı seysmik hadisələrin məkanzaman və ocaq mexanizmlərinin öyrənilməsi bizi
aşağıdakı nəticələrə gəlməyə əsas verir:
• Zəlzələ ocaqlarının məkan paylanması göstərir
ki, tədqiq edilmiş seysmik hadisələr yalnız eninə
(şimal-qərb, şimal-şərq və submeridional) dizyunktiv
dislokasiyalarla məhdudlaşır. Bununla belə, episentral zonalar əsasən ümumi Qafqaz istiqamətlidir, və
onlar qırılmaların səthi boyunca şimala doğru enişə
məruz qalır;
• Böyük seysmik hadisələrin hiposentrləri (М =
4,5÷5,7) və afterşokların mütləq əksəriyyəti Yuraya
qədər fundament səthi və ya onun 20 km-ə qədər
dərinlikləri ilə məhdudlaşır;
• Bu zəlzələ seriyasında hiposentrlərin böyük
əksəriyyəti üçün onların şimal nöqtələrində əyilən,
Qanıx-Airiçay-Ələt dərin eniş zonası və onun arxa
hissələri ilə müəyyən edilmiş maili zolaqla məhdudlaşdığı müəyyən edilmişdir;
• Ümumiyyətlə, bu dövrün seysmik aktivliyin
intensivləşməsi Ərəbistan intenterinin təzyiqi altında
Cənubi və Şimali Qafqaz kontinental bloklarının
qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədar şimal istiqamətli üfüqi
hərəkətlərinin sürətinin artması ilə izah olunur.
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Ф.Алиев
СОВРЕМЕННОЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И СЕЙСМИЧНОСТЬ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ БОЛЬШОГО КАВКАЗА
АННОТАЦИЯ

Как известно, Кавказ является частью альпийско-гималайского орогенного пояса, расположенного между Евразийской и Аравийской плитами, который, в свою очередь, двигаясь на северозапад, образует зону коллизии. Это обстоятельство является основным фактором в проявлении
сейсмичности в этой территории. Особый интерес с точки зрения сейсмической опасности вызывает южный склон Большого Кавказа. Здесь с исторических времен происходят сильные и разрушительные землетрясения. Имели место также сильные сейсмические толчки с начала
инструментальных наблюдений. Серия сильных землетрясений, произошедших здесь в 2012, 2014
гг. еще раз продемонстрировала актуальность проблемы оценки сейсмической опасности в этом
регионе. В рамках данного исследования нами проанализированы очаговые зоны этих землетрясений с точки зрения корреляции механизмов очагов с разломными зонами.
F.Aliyev
MODERN GEODYNAMİCS AND SEİSMİCİTY OF AZERBAİJAN PART OF THE GREAT
CAUCASUS
ABSTRACT

As it is known, Caucasus is being a part of the Alpline-Himalaya orogenic belt is located between
Eurasian and Arabian plates, which in its turn is acting toward north-west and generating a collision zone.
This circumstance drives this area as an earthquake-prone zone. A special interest is attracting southern
slope of the Greater Caucasus. Some strong and destructive earthquakes are taken place here from historical time; also earthquakes with high scale magnitudes occurred here since the beginning of the instrumental observations. A series of strong earthquakes that occurred here in 2012, 2014 once more revealed
the actuality of the problem of the seismic hazard assessment in this region. With this study we analyzed
the foci zones of these earthquakes in terms of correlation of focal mechanisms with fault zones.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЕВЛАХ-АГДЖАБЕДИНСКОГО ПРОГИБА
А.И. Худузаде1, Ш.Х.Ахундов2, С.А.Таирова2, Н.Н.Алиев3
1ПО «Азнефть», 2 НИПИнефтегаз» – «Метанол»

Ключевые слова: битумоиды, катагенез, витринит, рассеянное органическое вещество, палеотемпература, генерация углеводородов, органическая геохимия, органический углерод, битум, стекловидное тело, палеотемпература, потенциал генерации углеводородов

Аннотация. Статья продолжает цикл публикаций, посвященных перспективам нефтегазоносности глубокозалегающих отложений верхнего мела и палеогена Среднекуринской впадины.
Среди главных факторов, отражающих условия генерации, миграции и аккумуляции углеводородов (УВ), которые диагностируют нефтегазоносность любой территории, анализ геохимических параметров отложений служат основой
при прогнозировании потенциальных нефтегазоматеринских толщ и выделении возможных очагов генерации углеводородов.
В статье приводится ряд аналитических исследований ИГиРГИ, а именно, определение содержания в породах Сорг (%), горячая экстракция
битуминозных веществ хлороформом, определение веса ХБА (%), холодная экстракция битуминозных веществ петролейным эфиром и отражательной способности витринита.
Результаты геохимических исследований указывают на различные условия накопления отложений в прибортовых и погруженных частях
региона, что обусловило различие в составе и характере рассеянного органического вещества
(РОВ), и степени его катагенеза. Обобщая результаты геохимических исследований можно отметить, что уровень катагенной зрелости ОВ в
породах чокрака и майкопа, а также верхних
слоев эоцена, залегающих на глубинах менее
3500 м, соответствует зоне протокатагенеза, в которой нефтегазообразование протекает малоинтенсивно.
Введение
Геохимические исследования, в современных
методиках поисков залежей углеводо-родов (УВ),
являются одним из определяющих факторов
оценки перспектив нефтегазо-носности региона.
Установлено, что из числа геохимических па-

раметров нефтегазопроизводящий потен-циал
пород определяется главным образом первоначальной его концентрацией в осадках, исходным
типом и степенью диагенетической и катагенетической превращенности [1, 2, 3, 4]. Более подробно это рассмотрено в работах Кулиева К.Г.,
Алиева Г-М.А, Алиева Ад.А., Мехтиева Ш.Ф.,
Фейзуллаева А.А. и других [6, 7, 8, 9].
С этих позиций кратко рассмотрены основные
черты геохимии меловых и палеогеновых отложе¬ний Евлах-Агджабединского прогиба. Сведения приводятся по данным аналитических
исследований АзНИПИнефть и ИГиРГИ, результаты которых обобщены в работе, проведенной
под руководством М.А.Рзаева [5].
Более подробно это рассмотрено в работах Кулиева К.Г., Алиева Г-М.А, Алиева Ад.А., Мехтиева
Ш.Ф., Фейзуллаева А.А. и других [6, 7, 8, 9].
Краткие сведения о геологическом строении
района исследований.
Евлахско-Агджабединская впадина имеет
длину около 180 км и ширину 75 км. Меловые и
палеоген-миоценовые породы, входящие в геологическое строение этой депрессии с асимметричным геологическим строением, считаются основными нефтегазовыми комплексами. Мезозойский
комплекс сложен Юрско-Нижнемеловыми вулкано-терригенными и Верхнемеловыми вулканогенно-карбонатными породами. Минимальная
мощность карбонатных отложений верхнего мела
составляет 50-200 м. Палеоценовые отложения на
северо-восточном склоне Евлахско-Агджабединской впадины сложены глинами и глинистыми
алевролитами. Мощность осадков на юго-западном крыле Мурадханлинского поднятия достигает 100 м. Эоценовые отложения на северо-восточной окраине Евлахско-Агджабадинской впадины состоят из глины, песчаника, алевролита,
мергеля, доломита, известняка, туфопес- чаника
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Органические-геохимическо-аналитические
и гравелита. На северо-восточном склоне впадины, Майкопская серия отложений сложена исследования проб, включая содержание органислоями темно-серых глин, маломощных песчани- ческого углерода, битума, биомаркеры и т.д. проков, алевролитов, мергелей, доломитов и сидери- водились в ИГ и РГИ.
Проведенный комплекс геохимических исслетов. Мощность Майкопа на площади Зардаб
достигает 720 м. Общая мощность отложений дований показывает, что наиболее обогащенными
Среднего и Верхнего Миоцена достигает 1400 м. органикой в разрезе являются отложения майкопВ основном они сложены молассовыми отложе- ской свиты, за которой следуют эоценовые и
ниями, состоящими из песчаной глины, песка, затем верхнемеловые отложения [10, 11]. В таком
песчаника c гранулами разных размеров, мергеля же порядке изменяется битуминозность отложений, оцениваемая по хлороформенному и петрои доломита (Салманов и др., 2014).
Для исследования были использованы 23 сква- лейно-эфирному экстрактам.
Определенное представление о характере изжинные пробы из 11 структур исследуемого бассейна. Эти образцы верхнего мела-миоцена были менения содержания рассеянного органического
взяты с разных глубин (2365-5375 м). Образцы вещества (РОВ) и битумоидов в породах мела и
состоят в основном из глин, алевролитов, песча- палеоген-миоцена дает таблица 1, составленная
по данным ИГиРГИ.
ников и карбонатных пород (таблица 1).
Таблица 1
Геохимическая характеристика органического вещества пород Среднекуринской впадины
(по данным ИГиРГИ)
Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ʋ

ɉɥɨɳɚɞɶ

ɋɤɜ.

ʋ
ɨɛɪ.

ɂɧɬɟɪɜɚɥ

Ƚɟɨɥ.ɜɨɡɪɚɫɬ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Ȼɨɡɝɨɛɭ
Ȼɨɡɝɨɛɭ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ƚɚɪɚɥɵ
Ƚɚɪɚɥɵ
Ƚɚɪɚɥɵ
ɒɢɪɢɧɤɭɦ
Ɇɢɥɶɫɤɚɹ
ɒɢɯɛɚɝɢ
Ƚɟɞɚɤɛɨɡ
ɋɨɜɟɬɥɹɪ
Ⱥɤɝɟɥɶ

3
1
1
18
13
36
1
2
1
1
1
22
10
4
1

4
1
2
3
4
21
5
6
25
7
8
10
11
22
23

5
5366-5375
5180-5185
3074-3079
3801-3806
4540-4550
2858-2365
4027-4035
2961-2965
4274-4281
4382-4390
3256-3266
2415-2420
3713-3716
3793-3803

6
Ⱦɚɬ-ɩɚɥɟɨɰɟɧ
ɗɨɰɟɧ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
ɑɨɤɪɚɤ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
Ɇɚɣɤɨɩ
ɗɨɰɟɧ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
Ɇɚɣɤɨɩ
ɗɨɰɟɧ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ
ȼɟɪɯ.ɦɟɥ

15
16

ɒɢɪɜɚɧɥɵ
ɋɨɪ-ɋɨɪ

1
3

24
11

3782-3787
3768-3773

17

ɋɨɪ-ɋɨɪ

3

9

4106-4112

18

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

15

3269-3274

19

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

16

3330-3335

20

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

20

3610-3615

21

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

22

3908-3913

22

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

22

3908-3913

23

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

23

3967-3972

ɗɨɰɟɧ (ɜɟɪɯ.)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
Ȼɚɪɪɟɦɚɩɬ(Ʉ1)
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Ɍɢɩ ɩɨɪɨɞɵ

% ɧɚ ɩɨɪɨɞɭ

% ɧɚ ɋɨɪɝ

ɋɈ2

ɋɨɪɝ

ɏȻ

ɉɗȻ

ǺɉɗȻ

ǺɏȻ

7
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ɍɭɮɨɩɟɫɱɚɧɢɤ
Ɍɭɮɨɩɟɫɱɚɧɢɤ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ƚɥɢɧɚ ɤɚɪɛɨɧ.
ɂɡɜɟɫɬɧɹɤ
Ⱥɥɟɜɪɨɥɢɬ
Ƚɥɢɧɚ
Ɍɭɮɨɩɟɫɱɚɧɢɤ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
Ⱥɪɝɢɥɥɢɬ
(ɤɚɪɛɨɧɚɬɧ.)
ɉɟɫɱɚɧɢɤ
ɉɟɫɱɚɧɢɤ

8
3,50
5,26
0,06
3,72
1,21
7,58
40,46
2,26
8,00
1,36
6,48
2,06
4,68
19,14

9
0,70
0,42
0,03
0,19
0,04
0,84
0,15
2,31
1,21
0,08
1,78
0,70
1,32
0,28

10
0,019
0,004
0,008
0,007
0,003
0,033
0,005
0,066
0,080
0,005
0,053
0,028
0,071
0,008

11
0,0048
0,0005
0,0046
0,0030
0,0043
0,0121
0,0051
0,0167
0,1261
0,0065
0,0308
0,0327
0,0771
0,0065

12
0,5
0,09
12,3
1,2
8,6
1,1
2,7
0,6
8,3
6,5
1,4
3,7
4,7
1,8

13
2,2
0,7
21,3
2,9
6,0
3,1
2,7
2,8
5,3
5,0
2,4
3,2
46,3
2,3

5,78
2,10

0,21
0,97

0,021
0,009

0,0165
0,0066

6,3
0,5

8,0
0,7

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

0,64

0,30

0,007

0,0073

1,9

1,

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

1,62

0,72

0,020

0,0040

0,4

0,2

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

2,50

0,30

–

0,0043

1,1

–

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

0,20

0,08

–

0,0025

2,5

–

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

1,38

0,37

–

0,0059

1,3

–

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

1,58

0,39

0,012

0,0032

0,6

2,4

ɉɟɫɱɚɧɢɤ

4,84

0,26

–

0,0017

0,5

–
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Минимальными содержаниями Сорг отличаются глинистые породы нижнего мела (площадь Сор-Сор), порфириты и туфо-песчаники
верхнего мела (пл. Мурадханлы). В то же время
в нижнем и верхнем меле встречено несколько
прослоев глинистых и мергелистых пород,
сравнительно обогащенных органическим веществом (ОВ) (до 1,3% Сорг, на пл. Советляр). Но в
целом содержание Сорг в палеогеновых глинах и
других типах пород несколько понижено по
сравнению с обычными субкларковыми величинами, составляющими 0,9-1% для глин; 0,4-0,5%
для алевролитов и 0,2-0,3% для песчаников [4].
Содержание битуминозной компоненты-органического вещества (ОВ), экстрагируемой из

пород хлороформом (горячая экстракция в Сокслетах) или петролейным эфиром (холодная экстракция) в основном пропорционально общему
количеству ОВ в породе, что является признаком
сингенетичности битумоидов [10]. Количество
хлороформенных битумоидов (ХБ) обычно несколько выше количества петролейно-эфирных
(ПЭБ). Очень низка битуминозность и нижнемеловых пород (менее 0,01% ХБ и ПЭБ).
Среди битумоидов рассматриваемых отложений достаточно четко различаются две генетические группы-сингенетичные (автохтонные) и
эпигенетичные (аллохтонные). Различие это
определяется как в количественном выражении,
так и в качественном составе (таблица 2). Суще-

Таблица 2
Содержание углеводородов в меловых и палеогеновых отложениях Евлах-Агджабе- динского
прогиба и междуречья Куры и Иори (по данным АзНИПИнефть)

ɝɟɨɥɨɝ.
ɜɨɡɪɚɫɬ

Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɛɢɬɭɦɨɢɞɚ

ȼ ɦɚɫɥɚɯ

ɋɞɟɪɠɚɧɢɟ ɍȼ, %
ȼ ɛɢɬɭɦɨɢɞɚɯ

ȼ ɊɈȼ

68,2-93,0
80,2(5)
83,6-96,8
90,3(5)

27,4-30,2
30,1(5)
27,3-55,3
38,8(5)

1,2-2,5
1,8(5)
7,2-55,0
19,7(5)

50,2-56,8
53,5(2)
-

16,0-17,3
16,7(2)
-

0,7-0,9
0,8(2)
-

63,9-90,7
73,5(6)
70,3-87,4
75,3(5)

12,3-33,2
24,8(6)
29,6-39,7
35,0(5)

0,3-2,5
1,5(6)
3,0-35,0
20,1(5)

64,4-78,6
72,9(5)
76,6-89,3
81,3(5)

16,3-40,5
29,7(5)
28,5-59,7
45,8(5)

0,1-1,8
0,8(7)
3,11-12,0
6,0(5)

60,7-80,7
72,5(13)
67,7-89,8
79,4(8)

5,7-40,0
16,8(13)
18,8-40,7
26,2(8)

0,1-1,6
0,5(13)
2,4-8,9
4,7(8)

54,1-79,1
69,1(7)
81,8(1)

9,0-21,4
14,0(7)
11,1(1)

0,03-1,3
0,7(7)
2,8(1)

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
Ɇɚɣɤɨɩ

ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
Ƚɹɧɞɠɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ

ɗɨɰɟɧ

Ƚɹɧɞɠɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ-Ɂɚɪɞɨɛɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ

ȼɟɪɯɧ.
ɦɟɥ

ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
ɋɚɚɬɥɵ-Ʉɚɪɚɞɠɚɥɢɧɫɤɚɹ ɡɨɧɚ
ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɧɵɣ
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сингенетичных разновидностей не превышает
1,1. Эпигенетическая разновидность битумоидов
характеризуется сравнительно повышенной величиной этого отношения (2,3 – 5,7). Существенные вариации имеются и в уровне зрелости ОВ,
четко определяемом по величинам коэффициентов Кİ и КНЕЧ.Чем больше эти величины, тем
ниже уровень зрелости битуминозного ОВ (таблица 4).
Очень высокие значения Кİ (до 5,0) и КНЕЧ.
(до 1,5!) отмечаются в битумоидах пород чокрака
и майкопа, причем как в восточной, так и в западной зонах Среднекуринской впадины (площади
Гаралы, Шихбаги, Герби Гюрзундаг, Беюк Палантекян) [10, 12].
Глубины залегания этих пород от 2800 до
3800м, поэтому предполагать, что высокие значения Кİ связаны с уменьшением содержания н-алкановых УВ С17-18 из-за гипергенной биодеградации ОВ, невозможно. А высокие величины
КНЕЧ, однозначно указывают на очень низкую
Таблица 3
Основные показатели индивидуального состава н-алканов хлороформенных битумоидов
меловых, эоценовых и майкопских отложений Евлах-Агджабединского прогиба
(по данным ИГиРГИ)

ственные следы миграции углеводородов (УВ)
фиксируются в отложениях мела и эоцена месторождения Мурадханлы, частично Зардоб, Джафарлы, Советляр; отсутствуют следы эпигенетичных битумоидов, в частности, в породах площади
Бейлаган (Ждановск) и т.п.
В групповом составе битумоидов преобладает
метанонафтеновая фракция, содержание которой
превышает в ряде образцов 70%. Количество ароматических УВ всегда ниже метановых, что
может быть одним из косвенных свидетельств об
относительно невысоких степенях катагенеза ОВ,
возможно стадии ПК3-МК1. В то же время, не исключено и влияние типа исходной органики, в составе которой могли преобладать, сапропелевые
компоненты (как это имеет место в эоценовых отложениях) [10, 11, 12].
Индивидуальный состав н-алканов по данным
газожидкостной хроматографии изменяется так
же в зависимости от генетического типа битумоидов (таблица 3).

ɉɥɨɳɚɞɶ

ʋ
ɫɤɜ

ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɨɬɛɨɪɚ

Ɍɢɩ
ɩɨɪɨɞɵ

ɋ15-ɋ20
(ɢ ɧɢɠɟ)

1

2

3

4

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɂɚɪɞɨɛ
Ɇɢɥɶɫɤɚɹ

4
3
1

3019-3029
3670-3680
3472-3477

Ƚɥɢɧɚ
Ƚɥɢɧɚ
Ƚɥɢɧɚ

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɇɢɥɶɫɤɚɹ

8
1

ɒɢɪɜɚɧɥɵ

1

3898-3902
3670-3708
3982-3986
3982-3986
4044-4050

Ƚɥɢɧɚ
Ƚɥɢɧɚ
ɉɟɫɱɚɧɢɤ
Ƚɥɢɧɚ
Ƚɥɢɧɚ
ɜɟɪɯɧɢɣ

5
ɦɚɣɤɨɩ
41,3
31,0
62,7
ɷɨɰɟɧ
46,8
26,2
57,1
60,4
53,9
ɦɟɥ
33,3
46,5
29,0
13,0
31,1
73,0

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ʉɚɪɚɞɠɚɥɵ
Ɇɢɥɶɫɤɚɹ

6
21
7
1
1

3018-3034
3884-3890
4390-4726
4656-4865
3530-3533
3798

ɂɡɜɟɪɠ.
ɩɨɪɨɞɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɹɤ
ɦɟɪɝɟɥɶ

Так, отношение низкомолекулярных н-алканов
(С15–С20) и высокомолекулярных (С22–С32) для
56

ɋ21-ɋ22

ɋ23-ɋ27

ɋɦɚɯ

Ʉɧɱ

6

7

8

9

28,7
21,9
22,8

30,0
47,1
14,5

ɋ21
ɋ24
ɋ20

1,01
1,00
1,07

21,0
38,4
18,3
19,8
23

32,2
35,4
24,6
19,8
22,7

ɋ19
ɋ22
ɋ18
ɋ19
ɋ19

1,02
1,04
1,02
1,02
1,11

31,4
29-8,9
30,9
29,2
31,2
16,8

35,3
24,6
41,1
58,8
22,9
10,2

ɋ21
ɋ20-21
ɋ22
ɋ22
ɋ22
ɋ18

0,93
1,03
0,96
0,98
1,01
0,98

зрелость битумоидов, соответствующую зоне
протокатагенеза, в которой нефтеобразование
протекает еще очень вяло.
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Таблица 4
Геохимические показатели углеводородного индивидуального состава петролейно-эфирных
битумоидов пород
Среднекуринской впадины (по данным ИГиРГИ)
ʋ

ɉɥɨɳɚɞɶ

ɋɤɜ.

ʋ
ɨɛɪ.

ɂɧɬɟɪɜɚɥ

Ƚɟɨɥɨɝɢɱ.
ɜɨɡɪɚɫɬ

Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

1
1

2
Ȼɨɡɝɨɛɭ

3
1

4
1

5
5366-5375

6
Ʉ2-Ɋ1

ɉɪɢɫɬɚɧ
Ɏɢɬɚɧ
7
0,8

8
1,9

ɧ-ɋ15-17
ɧ-ɋ25-27
9
0,7

2

Ȼɨɡɝɨɛɭ

1

2

5180-5185

Ɋ2 (ɷɨɰɟɧ)

0,8

0,7

0,3

1,1

0,7

0,8

0,3

3

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ

18

3

3074-3079

Ʉ2

1,1

0,6

1,3

1,1

0,7

0,5

0,9

4

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ

13

4

3801-3806

Ʉ2

1,1

0,8

0,2

1,1

0,9

0,7

0,2

5

Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ

36

21

4540-4550

Ʉ2

1,3

0,8

1,8

1,1

0,8

0,7

1,2

6

Ƚɚɪɚɥɵ

1

2

2858-2865

N12ɫ

0,6

2,1

0,9

1,4

1,6

2,5

0,6

7

Ƚɚɪɚɥɵ

1

25

2961-2965

Ɋ3+N1

1,0

2,7

1,6

1,6

2,2

3,0

0,5

Ʉø

10
1,5

ɉɪɢɫɬɚɧ
ɧ-ɋ17
11
1,6

Ɏɢɬɚɧ
ɧ-ɋ18
12
2,3

ɧ-ɋ13-20
ɧ-ɋ21-30
13
0,5

Kɇȿɑ

8

Ƚɚɪɚɥɵ

2

6

4027-4030

Ʉ2

1,3

0,7

0,9

1,1

0,7

0,7

0,7

9

ɒɢɪɢɧɤɭɦ

1

7

4274-4281

Ɋ2 (ɷɨɰɟɧ)

2,5

0,7

2,9

1,1

1,1

0,4

1,6

10

Ɇɢɥɶɫɤɚɹ

1

8

4382-4390

Ʉ2

1,7

0,4

6,2

1,1

0,4

0,3

2,8

11

ɋɨɪ-ɋɨɪ

3

9

4106-4116

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

1,2

0,8

2,1

1,0

0,9

0,6

1,4

12

ɋɨɪ-ɋɨɪ

3

11

3768-3773

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

1,0

0,4

6,2

1,0

0,4

0,4

3,8

13

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

15

3269-3274

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

1,1

1,0

6,4

1,0

1,0

0,9

3,3

14

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

16

3330-3335

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

1,0

0,7

6,0

1,1

0,8

0,7

2,8

15

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

20

3610-3615

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

0,8

0,7

2,9

1,1

0,7

0,6

1,7

16

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

22

3908-3913

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

0,8

0,5

1,3

1,1

0,5

0,5

1,1

17

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

22

3908-3913

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

0,7

0,5

0,8

1,0

0,5

0,5

0,7

18

ɋɨɪ-ɋɨɪ

4

23

3967-3972

Ʉ1(ɛɚɪɪɟɦ-ɚɩɬ)

0,8

0,69

–

0,9

0,8

0,5

–

19

ɒɢɯɛɚɝɢ

22

10

3256-3266

Ɋ3+N1

1,0

2,4

1,5

1,2

2,5

2,1

0,8

20

Ƚɟɞɚɤɛɨɡ

10

11

2415-2420

Ɋ2 (ɷɨɰɟɧ)

3,6

2,7

1,1

1,1

3,8

1,4

0,9

21
22
23

ɋɨɜɟɬɥɹɪ
Ⱥɤɝɟɥɶ
ɒɢɪɜɚɧɥɵ

4
1
1

22
23
24

3713-3716
3793-3803
3782-3787

Ʉ2
Ʉ2
Ɋ2 (ɷɨɰɟɧ)

3,0
1,3
1,7

1,0
0,9
0,8

2,2
2,5
1,6

1,1
1,0
1,0

1,5
0,6
1,0

0,5
0,9
0,6

2,1
1,5
1,7

Зрелость ОВ пород эоцена в целом несколько
выше, чем в породах майкопа, но все же не выходит, по-видимому, за рамки протокатагенеза. Высокие величины Кİ (до 2,7) и КНЕЧ. (до 1,4)
встречены в битумоидах пород эоцена в скважинах площадей Гедакбоз, Тарсдалляр, Молладаг,
т.е. в основном в западных районах впадины на
глубинах 2400-3500м [12]. На более значительных глубинах (более 4 км) зрелость ОВ увеличивается и значения Кİ и КНЕЧ. снижаются до
величин менее 1,0 и 1,1 соответственно, что характерно для ОВ пород зоны начального мезокатагенеза. Однако, на некоторых площадях
(Бозгобу) даже в породах нижнего палеогенаверхнего мела, на очень больших глубинах
(5370м) ОВ может сохраниться фактически незрелым (Кİ=1,9; КНЕЧ.=1,5) [10].
Верхнемеловые и в особенности нижнемеловые породы содержат в основном сравни-тельно

зрелое, катагенно преобразованное битуминозное
ОВ.
Среди показателей степени зрелости ОВ пород
метод отражательной способности витринита,
диагностирует степень палеотемпературного
прогрева отложений [3]. Небольшой фактический
керновый материал по Среднекуринской впадине
(Евлах-Агджабединский прогиб и междуречье
Куры и Габырры) был исследован в ИГиРГИ [10,
12].
Глубины отбора образцов по различным площадям, находятся в интервале от 2000 до 4700 м
и, как правило, представлены терригенными осадочными породами от песчаников до аргиллитов,
но без макроскопически видимых угольных
включений. Исключениями являются два образца. Сор-Сор, скв. 4, глубина 3269-3274 м и
Карванд, скв.2 Тр, глубина 2038-2045м представленные кварцево-полимиктовыми разностями
57
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песчаников с видимыми темноцветными включениями типа обуглившихся растительных остатков.
По данным витринитометрии (таблица 5),
можно отметить, что большинство образцов
эоценовых отложений находятся на стадии преобразования, граничащей между буроугольной и
каменноугольной (Ra – 69%, палеотемпература
85°С). Рассматривая эоценовые отложения как
нефтематеринские, с позиции воздействия на заключенное в них органическое вещество температуры и геостатического давления, можно
априори отметить недостаточно высокую температурную жесткость, испытавшую ОВ и породами, для массового выделения из ОВ пород
углеводородов.

объемов углеводородов для формирования промышленных скоплений [3, 4].
Таким образом, все исследованные отложения
эоценового возраста на площадях: Карванд, скв.
1; Мурадханлы, скв. 210; Мурадханлы, скв. 237;
Зардоб, скв. 2; Молладаг, скв. 1; Гюрзундаг, скв.
7; Тарсдалляр, скв. 24(№15) по палеогеотермическому прогнозному критерию не перспективны
для промышленных скоплений УВ, образовавшихся за счет собственного продуцирования на
месте.
Из полученных материалов заслуживают индивидуального рассмотрения нижнеме¬ло-вые
отложения площади Сор-Сор, где показатель отражения витринита в скв.3 на 69 % соот-ветствует палеотемпературе преобразования 85 °С,

Таблица 5
Результаты исследования термогенетического преобразования отложений
(по данным ИГиРГИ)

ʋ

ɉɥɨɳɚɞɶ

ʋ
ɫɤɜ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ʉɚɪɜɟɧɞ
Ʉɚɪɜɟɧɞ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ
ɋɨɪ-ɋɨɪ
Ɂɚɪɞɨɛ
ɒɢɯɛɚɝɢ
ɋɨɪ-ɋɨɪ
Ɇɭɪɚɞɯɚɧɥɵ

2Ɍɪ
1
38
210
237
3
2
26
4
28

ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɨɬɛɨɪɚ, ɦ

ɂɧɞɟɤɫ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ

2038-2045
2100-2107
4710-4720
4496-4500
4255-4271
4106-4112
4528-4532
3424-3431
3269-3274
4700-4710

ȼ.ɷɨɰɟɧ
ȼ.ɷɨɰɟɧ
ȼ.ɷɨɰɟɧ
ȼ.ɷɨɰɟɧ
ȼ.ɷɨɰɟɧ
ɇɢɠ.ɦɟɥ
ɋɪ.ɷɨɰɟɧ
Ɇɚɣɤɨɩ
ɇɢɠ.ɦɟɥ
–

** – к твердым гумусовым ОВ группы гуминита относятся микрокомпоненты с показателем отражения менее 69% и прогнозными
палеотемпературами преобразования ниже 85°С
– буроугольная стадия

На стадии перехода от буроугольной к каменноугольной (палеотемпература 85°С) термогенетическое преобразование ОВ только вступает в
начальный период, на котором завершается процесс диагенеза и начинается катагенез. Процесс
низкотемпературного преобразования гумусовых
веществ и тем более сапропелевых образований,
в начальный период температурного воздействия
на ОВ, не приводит к выделению значительных
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɝɭɦɢɧɢɬɚ*
ɢɥɢ ɜɢɬɪɢɧɢɬɚ
Ra,%
Ro,%
72
0,55
69
0,48
–
–
69
0,48
57
0,24
69
0,48
55
0,20
–
–
72
0,55
–
–

ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ
ɩɚɥɟɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, °ɋ
100
85
–
85
80
85
80
–
100
–

а в скв. 4 (нижний мел вскрыт на 840 м ближе к
поверхности), показатель отражения витринита
соответствует более высокой прог-нозной палеотемпературе преобразования (100 °С), обусловившей каменноугольную стадию.
Результаты, фиксированные по данным витринитовой термометрии на площади Карвенд в скв.
2Тр (2038-2043м) и 1 (2100-2107м) из образцов,
датированных отложениями верхнего эоцена, показатель отражения равен 72% и 69% соответственно, что приводит к прогнозным палеотемпературам 100 и 85°С.
По отношению к другим площадям верхнеэоценовые отложения на площади Карвенд
имеют высокий уровень залегания, которое установлено при сопоставлении разрезов скв.1 и 2Тр
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площади Карвенд, скв.3 площади Гюллюджа и
других этой зоны. Однако степень преобразованности их даже несколько выше, чем по более глубоко залегающим породам аналогичного возраста
на других площадях.
Динамика геологических процессов, происходящих в пределах Карвендской и Гюллю-джинской площадей отмечает равномерное непрерывное прогибание мел-эоценовых отложе¬ний, которое фиксируется до накопления олигоцен-миоценового моласса [5,11]. К началу миоценового
времени эоцен был погружен на глубины 20002500 м. Активизация разлома, проходящего вдоль
Предмалокавказского прогиба, приводит к отделению Тазакенд-Гюллюджинской зоны от остальной части Куринской впадины и к размыву
отложений среднего и верхнего миоцена ЮЗ
борта впадины в плиоцен-четвертичное время.
Гипсомет-рия этих площадей по кровлям эоцена
и мела определяет этот крупный блок в современной структуре, значительно приподнятым (на
900м). Поэтому отражательная способность витринита сохраняет высокую преобразованность
ОВ в эоценовых отложениях.
На основе анализа геохимической информации рассмотренных стратиграфических комплексов по отдельным площадям Евлах-Агджабединского, были оценены стадии катагенеза ОВ.
Катагенная преобразованность ОВ в Гянджинском НГР достигает уровня ПК3-МК1, как в северо-западной, так и юго-восточной частях
района (районы Казанбулаг, Борсунлы, Ждановск, Агджабеды, Советляр).
В Мурадханлинском НГР, в различных зонах
катагенез ОВ неоднозначен. Так, в Джарлы-Саатлинской зоне катагенез не выше стадий ПК1ПК2, в то время, когда в Мурадханлы-Зардобской
зоне катагенез ОВ выше. В этом же районе в
эоценовых отложениях степень катагенеза ОВ не
выше стадии ПК2.
Катагенез ОВ майкопских отложений в большинстве изученных пунктов определяется стадиями ПК3-МК1, исключение составляет лишь
участок Мурадханлы-Зардоб, где метаморфизм
ОВ несколько выше и достигает МК2.
Резюмируя вышесказанное можно прийти к
следующим выводам.
Методом витринитовой термометрии установлена начальная (буроугольная) стадия термогене-
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тического преобразования эоценовых отложений,
исследованных площадей Среднекуринской впадины. Меловые отложения, по результатам исследования единичных образцов, отнесены к начальной каменноугольной стадии.
Максимальные палеотемпературы (85-90°С)
определяют начальный этап термогенети-ческого
преобразования ОВ потенциально нефтематеринских пород, но эти температуры на рассматриваемых участках являются не достаточными для
продуцирования и образования промышленных
скоплений углеводородов на месте.
Таким образом, полученные результаты позволяют считать, что верхне- и среднеэоце-новые отложения Евлах-Агджабединского прогиба пребывали на бурокаменно-угольной стадии, в которой
палеотемпература не превышала 100°С, т.е. находились на таких палеоглубинах, на которых не существовали необходимые термобарические условия для полной генерации УВ.
Следующая палеотемпературная зона от 100°С
до 150°С должна быть установлена в дальнейшем
в результате исследования образцов пород из мезозойских разрезов скважин.
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Ə.İ.Xuduzadə, Ş.X.Axundov, S.A.Tahirova, N.N.Əliyev
YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ ÜST TƏBAŞİR-PALEOGEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN
ÜZVİ GEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
XÜLASƏ

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

A.I.Khuduzade, Sh.Kh.Akhundov, S.A.Tairova, N.N.Aliyev
GEOCHEMICAL INDICATORS OF THE UPPER CRETACEOUS AND PALEOGENE SEDIMENTS OF THE YEVLAKH-AGDZHABEDI DEPRESSION
ABSTRACT

The article continues a series of publications on the prospects of oil and gas composition of the Upper
Cretaceous and Paleogene sediments in the Middle Kura Basin.
Among the main factors reflecting the conditions of hydrocarbon generation, migration and accumulation in the diagnosis of oil and gas potential of any area, the importance of analysis of geochemical parameters of sediments, prediction of potential oil and gas source and other issues is studied.

60

JOURNAL / 3-4 (2021)

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

NEFT VƏ BİTUM YATAQLARININ MƏHSULDAR LAYLARINDA
AKUSTİK TƏSİRİN TƏTBİQİ
A.R.Gəlimzənova, R.N.Qataullin
Rusiya Elmlər Akademiyasının Kazan Elmi Mərkəzi

Rusiya Federasiyasnda işlənmədə olan yataqların
neft ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə tükənməsi
şəraitində, bir qayda olaraq, yataq kimi
formalaşmayan, lokal səpələnmiş yığım halında rast
gəlinən yüksək özlülülklü, qətranlı neftlərə (YÖQN)
və təbii bitumlara (TB) daha çox diqqət yetirilir. Bu
tip yığımlar mürəkkəb yataqlarda da təsadüf olunur.
YÖQN və TB qısa və orta müddətdə, neft çatışmazlığını ödəyə biləcək və uzun müddət ənənəvi neft
dövrü ilə gələcəkdə tamamilə yeni enerji texnologiyaları arasında "enerji körpüsü" olaraq xidmət
edə biləcək mövcud enerji mənbələrindən birinə
çevrilir. YÖQN və TB işlənməsinin və hasilatının
aşağı effektliliyinin əsas problemlərindən biri neft və
bitumların özlülüyü və sıxlığıdır. Neftlərin və bitumun sıxlığı və özlülüyü artdıqca onların tərkibində
qatranlı-asfaltenli maddələrin, heteroatomların və
metalların miqdarı da artır. Neft hasilatı prosesinin
intensivləşməsi neft və bitum yataqlarının işlənməsinin sonrakı mərhələlərində hasilat həcminin artmasını təmin etmək zərurəti ilə əlaqədardır.
Yüksək özlülüklü və çətin çıxarıla bilən karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi əhəmiyyətli
maddi və enerji xərcləri tələb edir. Buna görə də
onların çıxarılması üçün resurs qənaət edən texnologiyalardan istifadə etmək son dərəcə vacibdir.
Yataqların tükənməsi şəraitində bu problemin həlli,
bütün mövcud ehtiyatların təxminən 70% -ni təşkil
edən və çıxarılması çətin olan ehtiyatların mənimsənilməsi ilə həyata keçirilə bilər. Bu məqsədlər üçün
həm enerji qənaətinə görə, həm də filtrasiya prosesinin intensivləşməsinə görə ümumi effektdən artıq
nəticə əldə etməyə imkan verən laylara akustik təsir
metodundan istifadə etmək tövsiyə olunur.
Nəzərə alınan texnologiyaların və texniki vasitələrin tətbiqi zamanı istismar quyularının debitinin
artırılması, eyni zamanda enerji maddi məsrəflərinin,
xərclərin azaldılması akustik (dalğa) və digər tətbiq

edilən metodların məhsuldar laylara təsirinin birgə
istifadəsi sayəsində mümkündür. Neft laylarına dalğa
təsiri şərti olaraq akustik, ultrasəs, seysmoakustik və
vibrasiya kimi müxtəlif metodlarla təsnif olunur.
Yuxarıda sadalanan üsullar əsasən təbii-funksional
(yəni mənşəyi, növü və məqsədi) ilə deyil, texnoloji
(əmələ gəlmə üsulları və parametrləri və tətbiq
üsulları) xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.
Təbii və ya texnogen mənşəyindən asılı olmayaraq onların hamısı elastik dalğaların xüsusi hallarıdır. Tatarıstan Respublikası da daxil olmaqla Rusiyada neftin təxminən 90% -i su basqı rejimi ilə işləyən
yataqlarla əlaqəlidir. Subasqı rejimi yataqların
işlənməsinin baza strategiyası olaraq neftçıxarma
əmsalını digər tətbiq olunan üsullara nisbətən 3555%-ə qədər artırmaq imkanı yaradır. Belə ki, həmin
digər üsullardan istifadə etməklə çıxarıla bilən neftin
yalnız 15-30%-nin hasil olunmasına nail oluna bilər.
Komponentlərdən biri kimi akustik (dalğa)
təsirinin istifadəsi böyük maraq doğurur. Bu təsirlə
aşağıdakılar əldə edilir: ekoloji təmizlik, layların geoloji quruluşuna və çıxarılmış məhsulun kimyəvi
tərkibinə heç bir zərərli təsirin olmaması; texniki
təhlükəsizlik və metodun tətbiqinin nisbətən asanlığı.
Dalğa təsiri ilə layda daxiliyanma texnologiyasının birgə istifadəsi təqdirəlayiqdir.
Bu texnologiya bir neçə ildir ki, Tatarıstan Respublikasındakı təbii bitum Mordovo-Karmalskoye
yatağında sınaqdan keçirilmişdir. İstilik daşıyıcının
laylara vurulması üsulunda vurucu quyulardan istifadə olunur. Bu məqsəd üçün qazlardan və mayelərdən
istilik daşıyıcısı kimi istifadə edilə bilər.
Bu zaman yaradılmış akustik titrəmələrin sinxron
olaraq dəyişən tezliyini təmin etməsi nəzərdə tutulur.
Fiziki dalğalar laylarda yayılır və orada filtrasiya
prosesinə təsir edir ki, bu da neft hasilatı prosesinin
intensivləşməsinə səbəb olur. Məruz qalmanın maksimum müsbət təsiri "təzyiq titrəmələrinin mənbəyi
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(quyu) - məhsuldar lay" sisteminin rezonans titrəmələri müşahidə edildiyi tezlik aralığında əldə edilir.
Bu zaman karbohidrogen istehsalında əhəmiyyətli
artım və su həcminin azalması müşahidə olunur. Xüsusi enerji xərclərində isə orta hesabla 5 dəfə azalma
təmin edilmişdir.
Göstərilən texnologiyaların tətbiqinin son nəticələri uğurluluq səviyyəsinə görə 50% olmuşdur.
Quyuların məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə
olunan vibrasiya və akustik texnologiyaları nisbi
sadəliyi, ətraf mühitə zərərsizliyi və aşağı enerji və
material xərcləri ilə seçilir. Onların mahiyyəti səth
və quyu mənbələrindən enerjinin müxtəlif yollarla
ötürülməsindən ibarətdir. Titrəmələrin təsiri altında
qazın, neftin və suyun qalıq fazalarının bloklama
təsiri aradan qaldırılır, aşağı keçiricilikli laylarda və
zonalarda mayelərin süzülməsi başlanır və layların
həm qalınlığı, həm də uzanması istiqamətində bu
təsirin gücü artır. Eyni zamanda qazın və mayenin
tarazlıq konsentrasiyası azalır. Bundan əlavə, aşağı
keçiricili laylarda dalğa amplitudlarının təzyiqinin
kifayət qədər yüksək hədlərində layın hidravlik
yarılması da baş verir. Akustik dalğalar və layın
quyuya yaxın zonasında kavitasiya effektinin təsiri
quyudibi zonada divarların səth qatının dağılmasına
səbəb olur, məhsuldar layın tutulmuş məsamə
kanallarını təmizləyir.
Depressiya kavitasiyanın meydana gəlməsini
aktivləşdirir, quyuya laydan flüidin daxil olmasını
sürətləndirir və məsamə kanallarından kalmatantların
çıxarılmasına kömək edir.
Bundan əlavə, dalğa sahəsi lay flüidinin özlülüyünün azalmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir və
eyni zamanda depressiya onun quyuya axınını artırır
[5].
Tədqiqatın nəticələrindən belə qənaətə gəlmək
olar ki, filtrasiya axınının küy spektri flüidin
özlülüyündən, növündən və sıxlığından, hərəkət
sürətindən asılı deyil və ya zəif asılıdır. Bu əsasən
neft kollektorunun strukturu və növü ilə bağlıdır.
Hal-hazırda həm Rusiyada, həm də xaricdə istifadə olunan qısamüddətli dalğa təsiri, bir qayda
olaraq, quyuların quyu zonasının vaxtaşırı təmizlənməsi və kollektor xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq
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üçün istifadə olunur ki, bu da neftin çıxarılma əmsalının artması problemini əsaslı şəkildə həll etmir. Bu
əmsal subasqı rejimində işləyən aktiv yataqlarda orta
hesabla 0.38-0.45, aşağı keçiricili kollektorlar üçün
0.1-0.35, yüksək özlülüklü neftlər üçün isə 0.05-0.25
həddini aşmır.
Akustik təsirin quyudibi zonasına digər üsullarla
birlikdə tətbiqi məsələnin köklü həllində öz rolunu
oynaya bilər. Dalğa sahəsindəki filtrasiyanı artırmaq
üçün perspektivli texnologiyalar arasında lay-kollektorlara termoakustik təsiri (TAT) göstərmək olar. Bu
halda ultrasəs akustik təsirdən istifadə olunur.
Ultrasəsin istifadəsi əsasən iki xarakterik xüsusiyyəti
ilə əlaqələndirilir: şüa yayılması və yüksək enerji
sıxlığı [6]. Ultrasəs üsulunun tətbiqi temperatur
sahəsinin xarakterik dəyişikliyinə səbəb olur.
Ultrasəsin təsiri altında akustik axınların yaranması
kollektorun skeletində enerji itkisi ilə əlaqədardır. Bu
itkilər ultrasəsin intensivliyindən və süxurların
akustik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Belə ki, neft və
bitumlu layları təşkil edən bütün məsaməli süxurların
öz rezonans titrəmə tezlikləri vardır.
Akustik axınlar intensiv flüid qarışmasına, bununla da temperaturun bərabərləşməsinə və konvektiv
diffuziyanın intensivləşməsinə səbəb olur. Flüidin
temperaturu bərabərləşdikcə, akustik axınların
kollektorlara daha da nüfuz etmə dərinliyi artır ki, bu
da qızdırılan flüidlərin deformasiyasına, onların
turbulentliyinə və laylara dərin nüfuz etməsinə səbəb
olur. Nəticədə istilik ötürmə əmsalı və istilik mübadiləsi sürəti bir neçə dəfə artır. Ultrasəs flüidlərdə,
eləcə də bərk faza ilə sərhəddə diffuziya proseslərini
sürətləndirir. Bu vəziyyətdə, ultrasəsin təsiri altında
kavitasiya effekti səbəbindən atomların bir sabit
vəziyyətdən digərinə daha asan keçməsi baş verir.
Bu məsələdəki irəliləyiş bitumlu laylarda termoakustik təsirlərin istifadəsinə əsaslanan yüksək effektiv yeni texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədardır.
Termoakustik təsir (TAT) dedikdə bitumlu layın
eyni vaxtda güclü termal və akustik sahələrlə
şüalandırılması nəzərdə tutulur. Bu sahələrin eyni
vaxtda yayılması ilə quyuya bitum axınının intensivləşməsinə kömək edən effektlər yaranır. Laylara
termoakustik təsir (TAT) onların məhsuldarlığının və
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qəbuletməsinin bərpası üçün aparılır. Bu azalma istismar dövründə keçiriciliyin azalması meydana
gəlməsi səbəbindən və ya qazmadan dərhal sonra
əmələ gələ bilər.
Vibroseysmik təsir iki yolla həyata keçirilir: quyu
vibromənbələri və ya dalğaötürücüsü vasitəsi quuyuibi zonaya təsir yaratmaqla. Dalğaötürücüsü quyu
ağzından və ya yer səthindən quyuların quyu dibi
zonasına seysmik enerjini süxurlarla ötürən vibrasiya
mənbələrindən ibarətdir.
Tədqiqat nəticələrinə əsaslanaraq müəlliflər aşağıdakı nəticələrə gəlmişdirlər: yer səthindən həyata
keçirilən vibroseysmik metodun təsiri sulaşmış
yataqların neft hasilatını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Bu üsul çoxlaylı yataqlarda xüsusilə yüksək effektlidir. Vibrasiya təsiri 7 aydan 12 aya qədər davam
edir.
Aşağı tezlikli seysmik təsiri aşağıdakı amillərlə
əlaqədardır: 1) strukturun qeyri bircinsliyi; 2) kollektorlarda öz-özünə filtrasiya prosesləri və onların
seysmik titrəyişlərlə rezonanslı qarşılıqlı təsir
imkanları; 3) lay mayesinin qazdan təmizlənməsi; 4)
lay mayelərinin reoloji xüsusiyyətləri; 5) kapilyar
effektlər; 6) məsamə səthinin nəmlənmə qabiliyyəti.
Seysmoakustik təsir elastik dalğaların istifadəsinə
əsaslanır. Elastik dalğaların doymuş məsaməli mühitlərdən keçməsindən yaranan effektlər aşağıdakılara bölünür: neftin nisbi faza keçiriciliyinin suya
nəzərən daha çox artması; neftin su ilə kapilyar
sıxışdırılmasının 10 dəfə sürətlənməsi və həcmi artımı; kollektor süxurların stress vəziyyətinin dəyişməsi
və bununla əlaqədar məsamə boşluğunun strukturunda dəyişiklik.
Seysmoakustik təsirin (SAT) tətbiqinin əsas
səbəbi kimi məhsuldar layların keçiricilyə görə
bircinsli olmamasını göstərmək olar. Seysmoakustik
təsiriə həmçinin obyektlər kimi 20-50 metr məsafədə
yerləşən üst və ya alt qatlar məruz qalırlar. Üsulun
təsiri radiusu 2000 metrə çatır. Alçaq və orta tezlikli
vibrodalğaların təsiri quyudibi və layların daha
dərində yerləşən zonalarını da əhatə edir.
Elastik titrəmələrin doymuş məsaməli mühitlərdəki filtrasiya proseslərinə, skelet matrisinin struktur- mexaniki vəziyyətinə və məsamədaxili təzyiqin
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qradiyentinə təsirinin intensivliyinin nəzərəçarpacaq
qədər aşağı olduğu müşahidə olunmuşdur. Nisbətən
aşağı intensivliyə (nisbətən kiçik amplituda) malik
elastik titrəmələrin təsiri vibrodalğaların əhəmiyyətli
təsirini əldə etmək üçün bir növ başlanğıc mexanizmi
rolunu oynayır.
TatNIPIneft İnstitutu tərəfindən quyudibi pulsatorlar hazırlanmış, vibrotəsir uğurla suvurma quyularında eksperimental olaraq həyata keçirilmişdir.
Hal -hazırda təsir prosesləri vibroseysmik, akustik
və vibrodalğa təsirlərinə bölünür.
Aşağıda nəzərdən keçirilən təzyiq titrəmələrini
yaradan texniki vasitələr əsasən dalğa təsiri üsulları
ilə əlaqədardır.
Müxtəlif diametrli quyu cihazlarının geniş çeşidi
həm açıq lüləli, həm də nasos kompressor boruları
buraxılmış quyularda işləmək imkanı yaradır.
Suvurma quyularında bu işlər suvurma rejimində
və bağlı vəziyyətdə, qazlift və fontan quyularında isə
quyuların işlək vəziyyətində və nasos kompressor
boruları quyuda olarkən keçirilə bilər.
Mexaniki fond quyularında isə vibrotəsir işlərini
yeraltı və əsaslı təmir işləri ilə birgə yerinə yetirmək
daha məqsədəuyğun hesab olunur.
Akustik təsirin müsbət təsiri bir neçə həftədən iki
ilə və ya daha çox davam edir.
Metod ekoloji cəhətdən təmizdir və tətbiqinin
dəyəri quyuların kimyəvi işləməsindən və hidravlik
yarılma ilə müqayisədə daha aşağıdır.
Indiyə qədər müxtəlif aktiv elementləri olan akustik generatorlar hazırlanmışdır ki, bunlardan burulğan, toroidal, disk, diafraqma, parametrik növlərini
göstərmək olar. Bu generatorlar çıxış parametrlərinin
gücləndirilməsi rejimində işləyir.
Hərəkətli hissələri və detalları yoxdur, dizayn
sadəliyi və texnoloji qabiliyyəti ilə seçilir.
Impuls inject generatorları konstruksiyasına görə
sadə və yüksək dərəcədə etibarlıdır. Onlar aşağı və
yüksək yüklənmədə, zərbə yüklənməsində yaxşı
işləyirlər.
Bu generatorlara ümumiyyətlə əlavə enerji
mənbələri lazım olmur, çünki axının özü enerjisi
təzyiq titrəmələrini həyəcanlandırmaq üçün istifadə
olunur.
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Laya akustik təsirin səmərəliliyini artırmaq üçün
müəlliflər aşağıdakı həll yollarını təklif edirlər: layda
dalğa sahəsinin zəifləməsinin intensivliyini azaldan
aşağı tezliyikli təzyiq titrəmələrinin təmin edilməsi;
təzyiq titrəmələri amplitüdünün hesabat rejimində
artırılması; suvurma quyularında qəbuletmənin bütün
dəyişilmə diapazonlarında təzyiq titrəmələrinin
yaradılması.
Nəticədə məsələnin kompleks həlli daha güclü
dalğa təsirinə məruz qalan layın əhatə dairəsinin
artması səbəbindən karbohidrogen xammalının çıxarılmasını da artırmağa imkan verir.
Bu növ sistemlər, anbara buxar vurulma,
həmçinin laydaxili yanma şəraitində hava vurulma,
Pervomaisky və Mordovo-Karmalski təbii bitum
yataqlarının işlənməsi şəraitində genişmiqyaslı
sınaqlar zamanı praktiki tətbiqini tapmışdır.

“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalının
redaksiya heyəti məqalənin çapa hazırlanmasına
görə GGİ-nin "Mədəngeofizika" İstehsalat
Bölümünün geologiya üzrə rəis müavini Z.Umarova təşəkkürünü bildirir.
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А.Р. Галимзянова, Р.Н. Гатауллин
АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ ПРИ ОСВОЕНИИ
НЕФТЯНЫХ И БИТУМНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АННОТАЦИЯ

В настоящее время волновые акустические методы представляются технологиями будущего,
которые могут применяться самостоятельно, так и легко совмещаться с другими методами увеличения нефтеотдачи (МУН), тем самым повышая их рентабельность. Однако это требует детального геолого-физического исследования участков их применения. Анализ и обобщение
исследований позволяют сделать следующие выводы. Основные направления эффективного применения волновых технологий при разработке УВ месторождений являются: очистка призабойный
зоны продуктивного пласта, а также повышение притока и приемистости скважин; интенсификация добычи УВ, снижение обводненности скважин и извлекаемой продукции; снижение эксплуатационных затрат и экологическая безопасность. Для поддержания на современном этапе темпов
добычи нефти и природных битумов, а также увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН),
волновые методы и средства воздействия на продуктивные пласты занимают одну из ключевых
ролей среди перспективных МУН. В результате исследования выявлено, что интенсификация извлечения нефти при этом методе обеспечивается двумя основными факторами: - снижение вязкости
пластовых флюидов за счёт нагнетания пара в пласт; - повышение проницаемости насыщенной
пористой среды за счет воздействия на нее упругими волнами. Поскольку в процессе добычи наблюдается тенденция снижения нефтеотдачи – основного показателя рационального использования
сырьевой базы, то выходом из сложившейся ситуации видится в наращивании добычи нефти волновыми методами воздействия на месторождениях с трудноизвлекаемыми УВ.
A.R.Galimzanova, R.N.Gataullin
ACOUSTIC IMPACT ON PRODUCTIVE LAYER WHILE DEVELOPMENT OF OIL AND BITUMINIC FIELDS
ABSTRACT

At present, acoustic wave methods are considered to be technologies of the future, which can be applied
independently or can be easily combined with other methods of enhanced oil recovery (EOR), thereby
increasing their profitability. However, this requires a detailed geological and physical study of the areas
of their application. Analysis and generalization of researches allowed to make the following conclusions.
The main directions of effective application of wave technologies in the development of hydrocarbon
fields are the following: cleaning the bottomhole zone of the productive formation, as well as increasing
the inflow and injectivity of wells; intensification of hydrocarbon production, reducing the water cut of
wells and recoverable products; lower operating costs and environmental safety.
To maintain at the present stage the rates of oil and natural bitumen production, as well as to increase
the oil recovery factor (ORF), wave methods and means of stimulating productive formations occupy one
of the key roles among the promising EOR. As a result of the study, it was revealed that the intensification
of oil recovery with this method is provided by two main factors: - a decrease in the viscosity of formation
fluids due to the injection of steam into the formation; - increasing the permeability of a saturated porous
medium due to the action of elastic waves on it. Since in the process of production there is a tendency to
reduce oil recovery - the main indicator of the rational use of the resource base, the way out of this situation
is seen in increasing oil production by wave methods of stimulation in fields with hard-to-recover hydrocarbons.
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BİBİHEYBƏT YATAĞININ SƏMT GEOTERMAL ENERJİ
POTENSİALINDAN İSTİFADƏ HAQQINDA
P.Y.Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
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Məlum olduğu kimi, 100 ildən
artıq işlənmə tarixinə malik olan
Bibiheybət neft yatağında hələ
xeyli miqdarda karbohidrogen
potensialı mövcuddur. Bununla
bərabər sahənin səmt geotermal enerji mənbəyi də mütəxəssislərin
diqqət mərkəzindədir. Hər iki problemin müsbət həlli və əməli tədbirlər görmək üçün sahənin geoloji
quruluşunun, ilk növbədə tektonikasının son məlumatlar əsasında
dəqiqləşdirilməsi zərurəti gündəmə
gəlmişdir. Problemin həlli üçün
Surfer proqramının köməyi ilə
sahənin iki və üç ölçülü geoloji modeli qurulmuşdur.
Bibiheybət yatağı X lay dəs- Şəkil 1. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsinin dərinlik quruluşunun
təsinin dərinlik quruluşunu vizual üçölçülü modeli [1]
olaraq müşahidə etmək və ərazi haqqında daha dolğun məlumat əldə etmək üçün sahənin ikiölçülü
və üçölçülü modeli quruldu. Bu modellər
quyuların koordinatları və dərinliyi (m-lə)
öyrənildikdən sonra Surfer proqramı
istifadə edilərək quruldu.
Üçölçülü modelə diqqət yetirsək X lay
dəstəsinin geoloj baxımdan antiklinal
qırışıqlıq olduğunu görərik. Burada
yerləşən quyuların dərinliyi 430-660 metr
arasında dəyişən qiymətə malikdir.
X lay dəstəsinin antiklinal qırışıqlıq
olduğunu ikiölçülü modelə baxaraq
müşahidə edə bilirik.
X lay dəstəsinin işlənmə xəritəsinə
nəzər yetirildikdə sahədə işlək neft
quyularının ərazinin əsasən şimal, şimalşərq və cənub qanadında yerləşdiyini
görmək olar.
Sahə boyu mövcud olan geotermal enerji potensialını hesablamaq üçün burada
yerləşən quyulardan çıxan flüidin (neft, su,
qaz) debitini və temperatunu təyin etmək
Şəkil 2. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsinin dərinlik lazımdır.
quruluşunun ikiölçülü modeli [1]
Problemin həlli üçün temperatur və
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keçirir ki, bu cihaz həmçinin termometrlə
təmin olunmuşdur. Bu da quyuda eyni zamanda həm təzyiq, həm də temperaturu
ölçməyə imkan verir.
Ölçmə işləri aşağıdakı ardıcıllıqla həyata
keçirilir:
1. İlk öncə manometr (termometrlə
təchiz olunmuş) cihazı xüsusi proqrama
tanıdılır və proqramda yeni bir layihə qurulur. Qurulmuş bu layihə ölçü işləri aparılacaq quyunun adı ilə adlandırılır.
2. Bundan sonra manometr quyu dibinə
qədər endirilir. Bu zaman manometr quyu
dibinə enənə qədər təzyiq və temperatur
parametrlərini fasiləsiz olaraq ölçür və qeyd
edir.
3. Ölçü işləri bitdikdən sonra bütün
məlumatlar yaddaşa köçürülür. Proqram
təzyiq və temperatur parametrlərinə uyğun
olaraq onların dəyişmə xarakterini əks
Şəkil 3. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsinin işlənmə xəritəsi etdirən qrafiklər qurur.
[3]
4. Ölçmə işləri aparıldıqdan sonra quyulardan alınan təzyiq və temperatur paratəzyiq parametrinin qiyməti hər bir quyu üçün
metrləri
aylıq
hesabatda qeyd olunur.
«Bibiheybətneft» NQÇİ-nin Elmi-tədqiqat və isBu ölçmə işləri ilə yanaşı, yer təkindən quyular
tehsalat işləri sahəsi tərəfindən hesablanmış və müvasitəsilə
gələn flüidin temperaturunu təyin etmək
vafiq hesabatları verilmişdir. İstehsalat işləri sahəsi
ölçmə işlərini manometr adlanan cihazla həyata üçün tərəfimizdən olan xüsusi cihazlarla ölçmə işləri

Şəkil 4. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsində temperaturun paylanma modelləri [1]
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aparıldı. Məlumdur ki, flüid quyu boyunca hərəkət
etdiyi zaman və həmçinin xarici mühitin təsiri
nəticəsində öz temperaturunu qismən itirir. Ölçmə
işlərinin aparılmasında məqsəd temperaturlar
arasında fərqin mövcudluğunu müəyyən etməkdən
ibarət idi.
Ölçmə işləri həyata keçirildikdən sonra temperaturun sahə boyunca paylanmasını vizual olaraq
müşahidə etmək üçün əldə olunmuş məlumatlar
əsasında xüsusi proqramlar vasitəsilə Bibiheybət
yatağının X lay dəstəsi üçün temperaturun paylanma
modeli quruldu.
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rənglə, aşağı temperaturlu quyuların yerləşdiyi ərazilər isə əsasən uyğun olaraq göy, bənövşəyi və qara
rənglə qeyd olunmuşdur.
Ərazini daha dəqiq öyrənmək məqsədi ilə temperaturla yanaşı digər ölçülən parametr olan təzyiqin də
sahə boyunca paylanma xəritələri qurulmuşdur.
Birinci modelə (a) nəzər yetirsək təzyiqin qanadlardan mərkəzə doğru getdikcə azaldığını görərik. X
lay dəstəsi boyunca təzyiq 50-6 atm dəyişmə
aralığına malikdir.
İkinci modelə (b) əsasən qeyd edə bilərik ki,
təzyiq mərkəzdən qanadlara doğru getdikcə artır. Bu-

Şəkil 5. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsində təzyiqin paylanma modelləri [1]

Birinci modeldə (a) X lay dəstəsində temperaturun paylanma xəritəsi təsvir olunmuşdur. Sahə
boyunca yerləşən istismar quyularında temperatur
46-22 0C aralığında dəyişir. Təsvirə diqqət yetirsək
temperaturun mərkəzdə az, qanadlara doğru getdikcə
isə artdığını görərik. Xüsusən də suvurucu quyular
olan 3812, 3739, 3789 quyularının yerləşdiyi
nöqtələrdə temperatur kəskin şəkildə aşağı düşür.
İkinci modeldə də (b) X lay dəstəsində həmçinin
temperaturun mərkəzdən qanadlara doğru getdikcə
artdığını müşahidə edirik. Burada temperaturun
dəyişməsi rəng aralığı ilə qeyd olunmuşdur. Yüksək
temperaturlu quyuların yerləşdiyi ərazilər çəhrayı
68

rada təzyiqin dəyişməsi rəng aralığı ilə qeyd
olunmuşdur. Yüksək təzyiqli quyuların yerləşdiyi
ərazilər bənövşəyi rənglə, aşağı təzyiqli quyuların
yerləşdiyi ərazilər isə əsasən uyğun olaraq yaşıl, açıq
mavi və göy rənglə qeyd olunmuşdur.
Bibiheybət yatağında geotermal enerji potensialı.
Yuxarıda görülən işlərdə məqsəd Bibiheybət yatağının geotermal enerji potensialının hesablanması və
sahə boyunca enerjinin paylanma qanunauyğunluğunu təyin etməkdən ibarətdir.
Bunun üçün ilk növbədə həmin ərazidə olan
quyuların debitini və temperaturunu bilmək lazımdır.
Quyuların yerin daxilindən yer səthinə gətirdiyi isti-
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lik enerjisi onun çıxışdakı debitinə görə qiymətləndirilir. Debiti q=m3/gün kimi ifadə etsək, kütləsi
m olan maye m=qt qədər enerji gətirər. İstilik
miqdarı Q=mcΔT-dir və onu Q=qtcΔT kimi ifadə edə
bilərik. Buradan neft quyularının vahid zamanda
gətirdiyi istilik miqdarını (istilik gücünü) tapmaq
olar:
W=Q/t=qcΔT

(1)

[2]

Hər bir quyunun debiti və temperaturu təyin olunduqdan sonra laboratoriya şəraitində 1 düsturu ilə
geotermal enerji (neft və su üçün) hesablanır.
Hesablama işləri bitdikdən sonra geotermal enerjinin
sahə boyunca yayılma qanunauyğunluğunu vizual
olaraq müşahidə etmək üçün Surfer proqramı vasitəsi
ilə modellər qurulmuşdur.

a)

ğunluq təkrar olunur. Geotermal enerjinin qanadlara
doğru getdikcə artmasının səbəbi burada yerləşən
quyuların debitinin çox olması və temperaturun
mərkəzi hissəyə nəzərən yüksək olması ilə bağlıdır.
Nəticə olaraq geotermal enerji gücü 45 quyu üçün
207239.9 Wt/saat və yaxud orta hesabla 207
kWt/saat-dır. Bu enerjinin 15565.5 Wt/saat (15
kWt/saat) neftdən, 191674.4 Wt/saat (191 kWt/saat)
isə sudan alınan geotermal enerjidir.
Bibiheybət yatağı X lay dəstəsi üçün geotermal
enerjini qiymətləndirdikdən sonra öyrənilməsi vacib
olan məsələlərdən biri bu enerjidən alınması
mümkün olan elektrik enerjisinin hesablanmasıdır.
Bildiyimiz kimi burada olan geotermal enerjini
elektrik enerjisinə çevirmək üçün xüsusi cihazlardan
ibarət olan sxemlərin qurulması lazımdır. Tövsiyə olunan sxem aşağıdakı şəkildədir:

b)

Şəkil 6. Bibiheybət yatağı X lay dəstəsində geotermal enerji potensialının ərazi üzrə paylanma modeli
(a-neft üçün, b-su üçün) [1]

Birinci modelə (a) nəzər yetirdikdə X lay
dəstəsində olan quyulardan hasil olunan neftdən əldə
olunacaq geotermal enerji mərkəzdən qanadlara
doğru getdikcə artır. Burada geotermal enerjinin intensivliyi qırmızı rəngin müxtəlif çalarları ilə qeyd
olunmuşdur və 100-1300 Wt/saat dəyişən qiymətə
malikdir.
İkinci modeldə də (b) həmçinin eyni qanunauy-

İlk növbədə hər bir quyuya istilik dəyişdirici radiator qoşulacaqdır və bu radiatorlar aşağı temperaturda yüksək təzyiqdə buxarlanma xüsusiyyətinə
malik olan mayelərlə təmin olunacaqdır. Quyudan
gələn və müəyyən temperatura malik olan flüid bu
mayeni buxarlandıracaq və alınan yüksək təzyiqli
buxar borular vasitəsilə qaz turbininə daşınacaqdır.
Bu qaz turbini elektrik generatoruna bağlı olacaq və
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Şəkil 7. Geotermal enerjini elektrik enerjisinə çevirmək üçün xüsusi cihazlardan ibarət
olan sxem

nəticə olaraq geotermal enerjini elektrik enerjisinə
çevirəcəkdir.
Ümumilikdə bu sxemin faydalı iş əmsalı 35%-ə
qədər ola bilər. Yəni hesablanan geotermal enerjinin
35%-i elektrik enerjisinə çevirmə imkanı vardır. 45
quyu üçün hesablanan 207239.9 Wt/saat və yaxud
orta

Cədvəl 1-də “Bibiheybətneft” NQÇİ-də elektrik
enerjisinə olan sərfiyyat miqdarı (manatla) yer
almışdır. Ümumilikdə enerji sərfiyyatı bir quyu üçün
24.53 kvt/saat-dır. Bu hesabla X lay dəstəsində
yerləşən 45 quyu üçün enerji sərfiyyatı 1104.03
kvt/saat –dır.
Cədvəl 1
“Bibiheybətneft” NQÇİ-də elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi Mart 2020-ci il [4]

hesabla 207 kWt/saat geotermal enerjidən biz bu
sxem vasitəsilə 72533.965 Wt/saat (72 kWt/saat)
elektrik enerjisi ala bilərik. Hesablanan elektrik enerjisinin 5447.925 Wt/saat (5 kWt/saat) neftin
hesabına (neft vasitəsi ilə), 67086.04 Wt/saat (67
kWt/saat) isə suyun hesabına (su vasitəsi ilə) səthə
daşınan geotermal enerjinin payına düşür.
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Təklif olunan sxemlə mədəndə 3 fəaliyyətdə olan
quyunu, istehsalat sahəsində olan bütün ofis və
avadanlıqları, həmçinin Bibiheybət yatağı
yaxınlığında yerləşən sərfiyyatı 150 kWt/saat olan
345 yaşayış mənzilini tam kəsintisiz elektrik enerjisi
ilə təmin etmə potensialına malikdir.
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П.Я.Мамедов
ПОТЕНЦИАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В МЕСТОРОЖДЕНИИ БИБИХЕЙБАТ
АННОТАЦИЯ

Целью работы является расчет геотермального энергетического потенциала месторождения Бибихейбат и определение закономерности распределения энергии по всему полю.
Для этого, в первую очередь, необходимо знать дебит и температуру скважин в этом районе.
Тепловая энергия, приносимая скважинами из недр земли на поверхность, оценивается в соответствии с ее выходной мощностью.
После определения дебита и температуры каждой скважины геотермальная энергия (для нефти
и воды) рассчитывается по соответствующей формуле в лабораторных условиях. После расчета с
помощью программы Surfer были построены модели, позволяющие визуально наблюдать закономерность распределения геотермальной энергии по полю.
В статье отмечается, что в настоящее время, во многих нефтегазоносных районах Азербайджана
глубины до 35-40 км в основном изучены, большинство старых месторождений Апшерона обводнены 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.
P.E. Mammadov
GEOTHERMAL ENERGY POTENTIAL IN BIBIHEYBAT FIELD
ABSTRACT

The purpose of the work is to calculate the geothermal energy potential of the Bibiheybat field and
determine the regularity of distribution of energy throughout the field.
For this, first of all, it is necessary to know the debit and temperature of the wells in this area. The
thermal energy brought by the Wells from the inside of the earth to the surface of the Earth is estimated
according to its output. After determining the debit and temperature of each well, geothermal energy (for
oil and water) is calculated by appropriate formula in laboratory conditions. After the calculation, models
were built using the Surfer program to visually observe the regularity of the distribution of geothermal
energy across the field.
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 reservoirs and unconventional hydrocarbon sources. Resolution of these problems require further in-depth
studies and methodological researches.
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TALIŞ ZONASININ PALEOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN
FORMALAŞMASININ GEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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S.Y.Heydərli, M.N.Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Açar sözlər: Talış zonası, paleosen, mineralogiya, tuflu alevrolit, mordenit

Məqalə, Talış zonasının paleosen çöküntülərinin yayılma arealları və litologiyasına dair yeni
materialların təhlilinə həsr olunur. Bu məqsədlə Astara antiklinorisinin geoloji quruluşunda iştirak edən
paleosen çöküntülərindən götürülmüş süxur nümunələrinin rentgendifraktometrik analizi aparılmış, qranulometrik, mineraloji tərkibi öyrənilmişdir. Tərtib olunmuş şliflərdə mikrofauna qalıqları müəyyən edilmiş
və bütün bu tədqiqatlar əsasında Paleosen çöküntülərinin xarakterik bölgüsü verilmişdir. Bundan əlavə
aparılan kompleks tədqiqatların nəticələrinə əsasən paleosen çöküntülərinin formalaşmasının geoloji şəraiti
və bu şəraitlə bağlı olaraq Paleosen çöküntülərində mordenitli tufların əmələgəlmə mexanizmi təqdim
olunmuşdur.

Talış zonası Əlbors qırışıqlıq sisteminin şimali
qərb davamı olub, cənub-şərqdə Ağçayın (Seyfirud)
dərəsindən başlayaraq ümumi Qafqaz istiqamətində
Germi yaşayış məntəqəsinə qədər davam edir. Buradan isə zona əyilərək enlik dairəsi boyunca Araz
çayının orta axınına qədər davam edir.
• Son illər aparılan tədqiqatlar [4,8] göstərdi ki,
Talış zonasının geoloji inkişafının Mezotetis mərhələsinin ilkin mərhələsində “leyas” mərtəbəsinin
kifayət qədər metamorfikləşmiş “şimşək” formasiyası formalaşmışdır. Bu kompleks Talış zonasının
cənubunda Boqrovdağ antiklinorisinin cənub-qərb
qanadında yerləşməklə trias və paleozoy yaşlı kifayət
qədər metamorfikləşmiş kompleksləri qeyri-uyğun
örtür. Cənubdan şimala doğru “şimşək” formasiyasının flişvari çöküntüləri isə təbaşir yaşlı əhəngdaşları, qumdaşları və gil şistləri ilə əksər hallarda
əsaslarında bazal konqlomeratları olmaqla qeyriuyğun örtülürlər.
Talış zonasının üst təbaşir (kampan) yarusu və
danimarka paleosen çöküntüləri Respublika ərazisində Talış zonasının Astara antiklinorisinin tərkibində iştirak edir.
Danimarka-Paleosen yaşlı tuflu-çökmə süxur
kompleksi qeyd olunduğu kimi Respublika ərazisi
çərçivəsində Astara antiklinorisinin hər iki qanadında-cənubda Astara çayından başlayaraq şimalqərb istiqamətdə Panavand eninə qırılmasına qədər
izlənilir. Eyni zamanda Paleosen çöküntüləri tam
qalınlıqla Astara antiklinorisinin uzanma istiqamətinə perpendikulyar axan Astara, Təngərüd, Ləkər
çaylarının dərələrində dərin errozion kəsilişlərdə
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müşahidə olunur (Şəkil 1).
Aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinin təhlili
göstərir ki, Talış zonasının geologiyasına, struktur,
tektonik, litoloji, paleocoğrafi və petrologiyasına dair
kifayət qədər əsaslı tədqiqatlar aparılmışdır [1, 2, 6,
7]. Bu tədqiqatlarda Talış zonasının ümumi geoloji,
stratiqrafik və litoloji xüsusiyyətləri bu və ya digər
dərəcədə təhlil olunmuşdur.
Təqdim olunan məqalədə Talış zonasının Paleosen çöküntülərinin yayılma arealları və litologiyasına dair yeni materialların təhlili verilir.
Qeyd etdiyimiz kimi Paleosen çöküntüləri yalnız
Astara antiklinorisinin geoloji quruluşunda iştirak
edir (Şəkil 2). Paleosen çöküntülərinin maksimum
qalınlığı antiklinorinin cənubunda Astara çayının
qollarında (Navaştar və İstisu) müşahidə olunur
(1200 m). Adları çəkilən məntəqələrdə paleosen
çöküntüləri Üst Təbaşir yaşlı Kampan yarusunun
əhəngdaşlarını, əsasında bazal konqlomeratları olmaqla qeyri-uyğun örtürlər. Amma Paleosen çöküntülərinin qalınlıqları şimal-qərb istiqamətdə-Təngərü,
Veşərü, Ləkər çaylarının dərələrində tədricən
azalır.Ləkər çayının şimal-qərb hissəsində isə Paleosen çöküntüləri Panavand eninə qırılması ilə Qosmalyan əyilməsindən tədric olunur. Bununla bərabər
Paleosen çöküntülərinin Astara antiklinorisinin şərq
qanadında, şimal-qərb istiqamətdə qalınlığı azalır.
Ümumi qalınlığı da cənub qanadına nisbətən xeyli
azdır. Bu qanadda çöküntünün uzanma istiqamətinə
paralel olaraq bir neçə dərinlik qırılmaları yerləşir və
uyğun olaraq çöküntünün qalınlığı və dənəvərlikləri
dəyişir. Aparılan kompleks tədqiqatların ümumiləş-
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dirilməsi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Astara
antiklinorisinin şərq qanadında daha geniş yayılmış
Paleosen çöküntüləri dənəvərlik və fasial baxımdan
kifayət qədər müxtəlifliyə malikdir. Belə ki, Astara
antiklinorisinin şərq qanadında İstisu çayının dərəsində tuflu-çökmə mənşəli Paleosen çöküntülərinin
əsasında az qalınlıqlı (3-5m) bazal konqlomeratları
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yerləşir. Onun üzərində şimal-şərq
istiqamətdə 70-80° bucaq altında
yatan narın dənəli, 3-5 m qalınlıqlı,
göy rəngə boyanmış tuflu alevrolitlər, az qalınlıqlı (0,2-0,3 m)
argillit laycıqları ilə növbələşirlər
(Şəkil 1). Bu növbələşən layların
ümumi qalınlığı İstisu çayında 520
m, Veşərü çayında 410 m və nəhayət
Ləkər çayda daha azdır.
Tuflu alevrolit horizontundan
götürülmüş incədənəli, yaşıl rəngə
boyanmış tuflu alevrolitlər kəsilişin,
qeyd olunduğu kimi, xeyli hissəsini
təşkil edir. Süxur kifayət qədər
bərkimişdir, incə laycıqlar müşahidə
olunur.
Mikroskop altında onlar kristalloklastik, bəzən litoklastik strukturaya malikdirlər. Bəzən süxur incə
şistvari strukturanın olması ilə seçilir. Belə hallarda pulcuqlar arasında
limonitləşmə qeyd olunur.
Süxurun tərkibində incə dispers
vulkan külü üstünlük təşkil edir.
Amma kifayət qədər alevrit hissəsi
də vardır. Alevrit hissəsinin tərkibində isə plagioklaz, kvars və süxur
parçaları iştirak edir. Bəzən isə
şliflərdə vahid klinopiroksen dənəcikləri və seolitləşmiş vulkan şüşələri qeyd olunur. Digər mineral
parçaları isə vahid dənələr qismində
qranatdan, biotitdən, amfiboldan,
muskovitdən, qlaukonitdən və epidotdan ibarətdirlər.
Sadalanan süxur və mineral parçalarından əlavə, süxurun tərkibində
vulkan şüşəsi üzrə aydın olmayan
radial şüalı mordenit tərkibli törəmə
seolitləşmə müşahidə olunur.
Tuflu alevritlərin tərkiblərində
iştirak edən terrigen mineral və süxur parçalarının
miqdarı 1 saylı cədvəldə verilmişdir.
Cədvəldən göründüyü kimi sadalanan mineral və
süxur parçaları müəyyən miqdari nisbətdə iştirak
edirlər. Belə ki, tuflu alevrolitlərin yaşıl rəngə boyanması onların tərkiblərində iştirak edən plagioklazın, vulkan şüşəsinin xloritləşməsi ilə əlaqədardır.
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Şəkil 2. Talış zonası Astara antiklinorisində Paleosen çöküntülərinin paylanmasının sxematik
xəritəsi

Amma vulkan külü, yaxud incə gialoklastitlər isə
əksər hallarda seolitləşmə proseslərinə cəlb olunmuşdur. Bu əlamət isə öz növbəsində rentgenodifraktometrik analizlə təsdiq olunmuşdur (Şəkil 5).
Rentgendifraktometrik təhlil əsasında tərtib
olunmuş ştrix diaqramdan göründüyü kimi, tuflu
alevrolitlərin əsas terrigen mineralı orta və turş
(An23-44) tərkibli xırda dənəli (0,02x0,03 mm) zəif
hamarlanmış plagioklazlardan ibarətdir. Onlar əksər
hallarda törəmə prosesə (xloritləşmə, pelitləşmə)
məruz qalmışdır. Kvars parçaları qeyri-düzgün formada xırda hissəciklər şəklində süxurun tərkibində
10-15 % arasında dəyişir, xarakterik dalğavari sönmə
ilə seçilir. Süxur parçaları da kiçik ölçülü olub, qeyridüzgün formaya malikdirlər. Əsasən, intensiv
xloritləşmiş andezit-bazalt, məhdud miqdarda isə andezit parçalarından təşkil olunmuşdur. Digər mineral
parçaları vahid dənələr qismində rast gəlir.
Tuflu alevrolitlərin əsas kütləsində iştirak edən
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sarımtıl-göy rəngli vulkan şüşəsi əsasən seolitləşmişdir (mordenit) (Şəkil 3). Amma məhdud miqdarda zəif kalsitləşmə və xloritləşmə də müşahidə
olunur.
Tuflu seolitləşmiş alevrolit laylarının miqdarı
cənub-şərqdən şimal-qərb istiqamətə doğru tədricən
azalır. Hətta Ləkər çayının dərəsində tərtib olunmuş
kəsilişdə iştirak etmir.
Tuflu qumdaşlarının xırda və orta dənəli tipləri
təsvir etdiyimiz horizontda məhdud miqdarda iştirak
edir. Bu tuflu qumdaşları makroskopik olaraq adətən
boz rənglidirlər. Amma bəzi nümunələrdə boz rənglə
yanaşı yaşılımtıl və qonuru çalarlar da müşahidə olunur. Süxurlarda aydın çeşidlənmə nəzərə çarpır.
Süxurun teksturu şistvari, zolaqvaridir. Qeyd
etməliyik ki, adi xlorit turşusu ilə reaksiya müşahidə
olunmur. Mikroskop altında isə kristalloklastik və
litoklastik strukturaya malikdir.
Süxur və mineral parçaları qeyri-düzgündürlər.
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Tuflu alevrolitlərin miqdari mineraloji tərkibləri

Plagioklaz
Kvars
Süxur parçaları
Dəmir+ titan oksidi mineralları
Xlorit
Kalsit
Piroksenlər
Biotit
Sirkon
Qranat
Muskovit
Qlaukonit
Hornblend
Apatit
Seolitləşmiş vulkan şüşəsi

34,0
2,5
3,2
3,6
2,1
1,3
0,2
0,1
0,2
0,3
1,2
0,1
51,2

rigen süxur parçaları tərkibcə andezitdən, andezibazaltdan, vulkan şüşəsindən, argillitdən ibarətdir.
Mineral parçaları isə, əsasən, turş plagioklazdan,
kvarsdan təşkil olunmuşdur. Digər mineral parçaları
olduqca məhdud miqdarda olub, törəmə xloritdən,
epidotdan və terrigen biotitdən, piroksendən, amfiboldan, qranatdan təşkil olunmuşdur.
Süxurun sementləyici hissəsində isə mikrofauna
qalıqları müşahidə olunur (Şəkil 4). Həmin mikrofauna qalığı Discosyclina, Globigerina triocolulinoides Plummer və s.-dən ibarətdir [3].

Şəkil 3. Mordenitli tuf

25,0
12,0
4,1
3,3
4,2
1,7
0,3
0,2
0,4
0,2
0,6
0,1
47,9

15,0
7,0
12,0
4,2
3,2
0,5
1,2
0,1
0,1
0,1
0,4
58,1

Cədvəl 1
10,0
12,0
7,0
3,1
3,5
0,7
1,4
0,1
0,1
0,3
0,5
0,1
61,2

Tuflu alevrolit horizontun xarakterik süxurlarından biri argillitlərdir. Onlar adətən, açıq-boz,
bəzən isə boz rənglidir, kifayət qədər bərkimişlər.
Bəzən isə şistvari teksturaya malikdir.
Argillitlər mikroskop altında pelit quruluşuna malikdir. Bəzən isə alevro-pelit strukturalı, şistvari
teksturalıdırlar. Argillitlər tərkibcə incə dispers silisli-gilli kütlədən ibarətdir. Süxurun alevrit hissəsi
əsasən çöl şpatından, kvarsdan və filiz minerallarından ibarətdir. Plagioklaz dənələri xırda prizmatik
dənələrdən təşkil olunmuşdur, tərkibcə andezinə

Şəkil 4. Tuflu alevrolit horizontunda aşkar
Edilmiş mikrofauna qalığı (Globigerina
Triocolulinoides Plummer)
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yaxındırlar.
Kvars dənəcikləri də kifayət qədər xırda ölçülüdürlər və təmizdirlər, dalğavari sönürlər. Filiz mineralları əsasən, maqnetit və maqhemmitdən ibarətdir.
Qeyd olunan minerallarla yanaşı vahid dənələr
şəklində qlaukonitə, xloritə, piroksenə, biotitə,
sirkona və s. rast gəlmək olar.
Tuflu alevrolit horizontunun tərkibində məhdud
miqdarda mergel laycıqları iştirak edir. Onlar tuflu
alevrolit laylarının arasında yerləşməklə az qalınlıqlıdırlar (0,2-0,4 sm), açıq-qonuru və qonuru
rənglərlə xarakterizə olunurlar. Nadir hallarda isə
şistvari tekstura ilə seçilir. Süxurun strukturası pelit
quruluşla və zolaqvari tekstura ilə xarakterizə olunur.
Süxurun tərkibi incədispers gilli-karbonatlı kütlədən ibarətdir.
Süxurun mineraloji tərkibi rentgendifraktometrik
analizin köməyi ilə öyrənilmişdir (Şəkil 5). Göründüyü kimi süxurun tərkibində əsasən montmorillonit,
kvars, plagioklaz, kalsit, xlorit və s. iştirak edir .
Tuflu alevrolitlərin ən geniş yayılmış süxur növü
kifayət qədər xloritləşmiş və seolitləşmiş (mordenit)
incə dənəli tuflar hesab olunur. Onlar stratiqrafik
kəsilişlərin aşağı hissəsində yerləşirlər, xarakterik
göy, bozumtul-göy rənglərə boyanmışlar, olduqca
sərt süxurlardır.
Mikroskop altında göy rəngə boyanmış gialin
quruluşludurlar. Böyütmə qabiliyyətləri yüksək olan
obyektivliklərlə müşahidə etdikdə onlarda xırda kvars,
plagioklaz və kifayət qədər çox iynəvari seolit dənələri
müşahidə olunur. Bəzən vulkan şüşələri tam devitrifikasiyaya uğramışlar. Bu halda difraktoqrammada
izotrop hissə aydın müşahidə olunur. Aparılan tədqiqat
nəticəsində isə tuflu-alevrolit horizontunun bu hissəsi
təbii mordenit yatağı kimi təqdim oluna bilər [5].
Bu horizontda kiçik qalınlıqlı karbonatlı, kvarslı
qumdaşı laycıqları qeyd olunur.
Tuflu qumdaşı horizontu tuflu alevrolit horizontunu uyğun örtür və ona nisbətən litoloji baxımdan
bir növ bircinslidir. Bu horizontun da qalınlığı cənubşərqdə İstisu-çayda 630 m olub,qranulometrik tərkibcə orta və xırda dənəli qumdaşılarından və onlarla
növbələşən az qalınlıqlı tuflu alevrolitlərdən, orta
dənəli tuflardan ibarətdir.
Veşərü çayının yuxarı axınında Hamuşam antiklinalının mərkəzi hissəsində onların qalınlığı xeyli
azalır (520 m) və orta dənəli qumdaşı layları çoxalır.
Eyni zamanda orta dənəli tuflu qumdaşları əsasən,
boz, qonuru-boz rənglidirlər və xırda dənəlidirlər.
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Argillit tünd qara, qonuru, qonuru boz rənglidirlər.
Horizontun yuxarı hissəsində məhdud miqdarda
tuflu qravelit layları qeyd olunur, onun ümumən
qalınlığı Ləkər çayı dərəsinə doğru azalır (Şəkil 1).
Geoloji təsvirdən göründüyü kimi bu horizontun
tərkibində iştirak edən xırda dənəli tuflu alevrolitlər
mikroskop altında litokristalloklastik, bəzən isə
kristalloklastik strukturalıdırlar.
Süxurun tərkibində alevrit hissəcikləri tam üstünlük təşkil edir və onlar incədispers kütlədə yerləşirlər.
Həmin dispers kütlə əsasən, gilli yaxud gilli karbonat
tərkiblidirlər.
Aparılan mikroskopik və rentgendifraktometrik
tədqiqatlara əsasən süxur orta və xırda dənəli mineral
və süxur parçaları, əsasən,andezin labrador tərkibli
plagioklazdan, olduqca məhdud miqdarda klinopiroksendən, kvarsdan, maqnetitdən və limonitdən
təşkil olunmuşdur. Törəmə minerallar isə xloritdən,
amfiboldan, bəzən kalsitdən təşkil olunmuşdur. Süxur parçaları andezibazaltdan, vulkan şüşəsindən
ibarətdir. Rentgendifraktometrik analizin köməyi ilə
süxurda montmorillonit və kalsit də təyin olunmuşdur (Şəkil 5).
Bu horizontda az qalınlıqlı boz, açıq boz rəngli
tuflu alevrolit laycıqları qeyd olunur. Burada fərq
ondan ibarədir ki, bu horizontun tuflu alevrolitlərinin
tərkiblərində qeyri-düzgün plagioklaz kristalloklastları xeyli çoxalır. Bilavasitə buna görə də süxur
plagioklazlı tuflu alevrolitlər adlanır. Rentgendifraktometrik analizdə plagioklazın çoxluğu öz əksini tapır.
Tuflu qumdaşları təsvir olunan horizontun
tərkibində tünd-boz, boz, yaşılımtıl boz rənglər ilə
xarakterizə olunurlar, xırda və iri dənəli strukturalıdırlar. Karbonatlılıqları qeyd olunmur. Mikroskop
altında litokristalloklastik, bəzən isə əksinə olan
mikrostruktura ilə seçilirlər.
Süxurun istər xırda, istərsə də iri dənəli tiplərində
qeyri-düzgün litoklastlar və kristalloklastlar qismən
dəmir hidroksidi ilə örtülmüşlər, ya da xloritləşmişlər. Mineral parçaları əsasən, plagioklazdan xeyli
az miqdarda isə klinopiroksendən və maqnetitdən
ibarətdir. Vahid dənələr şəklində isə olduqca xırda,
qeyri-düzgün formalı apatitə, qələvi çöl şpatına,
sirkona və muskovitə rast gəlmək olar.
Süxur parçaları da qeyri-düzgün formalı olub
əsasən, afir və porfir strukturalı andezitdən və andezit-bazaltdan ibarətdir. Süxurun əsas kütləsi əksər
hallarda xloritləşmişdir. Onun sementləyici hissəsi
isə gilli materiallardan ibarətdir.
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Üçüncü yəni, tuflu qravelit horizontunda orta və
iri dənəli tuflu qumdaşları kifayət qədər qalınlığa
malik olmaqla xırda, yaxud narın dənəli az qalınlıqlı
(0,3-0,5 m) tuflu alevrolitlərlə növbələşirlər. Tuflu
qumdaşıları kəsilişin yuxarı hissələrində kobud
dənəli, yaxud tuflu qravelitlərlə əvəzlənirlər.
Astara antiklinorisinin şimal-şərq kənarında onlar
orta eosen yaşlı qələvi bazaltoid qatı ilə tektonik
təmasdadırlar. Mineraloji olaraq tuflu qumdaşılarının
tərkiblərində süxur və klinopiroksen parçalarının
miqdarları kəskin artır. Süxur parçaları əsasən, andezit-bazalt, argillit, orta dənəli qumdaşılardan ibarətdir. Mineral parçaları isə klinopiroksendən, plagioklazdan və maqnetitdən ibarətdir. Kvars mineralının miqdarı kəskin azalır, hətta əksər süxurların
tərkiblərində müşahidə olunmur.
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Piroksenlər tərkibcə avgitə yaxındırlar (CNq=4044°, Nq-Np=0,024) plagioklaz dənələri isə andezinlabrador tərkiblidirlər. Süxurun sementləyici hissəsi
isə bazal strukturasına malikdir.
Süxurun rentgendifraktometrik analizi ştrix diaqramında verilir (şəkil 5).
Beləliklə, aparılan kompleks tədqiqatlar nəticəsində mezotetis okeanının bağlanması və Qafqa-Zagros seqmentinin geoloji inkişafının erkən kolliziya
mərhələsində Qaradağ ofiolit qurşağının şimalşərqində yerli xarakter daşıyan dayaz dəniz hövzəsi
formalaşmışdır. Bu hövzədə flişvari vulkanizm prosesi ilə tənzimlənən paleosen yaşlı hövzənin erkən
anını xarakterizə edən narın dənəli terrigen və vulkanogen materialların toplanmasına zəmin yaranmışdır. Öncə toplanan materiallar təbii şəkildə

Şəkil 5. Talış zonasının paleosen çöküntülərinin rentgendifraktometrik analiz əsasında qurulmuş mineraloji tərkibin mövcud standartla müqayisəli ştrix diaqramı
1-seolitləşmiş (mordenit) tuflu alevrolit, 2-argillitlər, 3-mergellər, 4-tuflu qumdaşılar (montmorillonit),
5-kristalloklastik (pl) tuflu qumdaşılar, 6-piroksenli-plagioklazlı qumdaşı, 7-plagioklazlı-piroksenli tuflu
alevrolit Mq-maqnetit, px-piroksen, m-mordenit, pl-plagioklaz, kv-kvars, x-xlorit, M-montmorillonit, hmhidromika, k-kaolinit, h-hetit
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çeşidlənmişdir. Eyni zamanda həmin dayaz dənizin
arealında yerləşən vulkan mərkəzlərindən gətirilən
incə dənəli gialoklastitlər üstünlük təşkil etmişdir.
Həmin metastabil qaynar vulkan gialoklastitləri
dənizin soyuq suları ilə reaksiyaya girərək əsasən,
mordenitli tufların əmələ gəlməsinə, bəzi hallarda isə
intensiv xloritləşmə proseslərinə cəlb olunmuşlar.
Tədricən vulkanizm prosesinin zəifləməsi
nəticəsində hövzədə ətrafdan terrigen süxur və mineral parçalarının daşınma prosesi baş vermişdir.
Süxur və mineral parçaların kəsilişlərin yuxarı
hissələrinə doğru artması, dənəvərliklərin böyüməsi,
eləcə də onların tam hamarlanması, erroziya mənbəyinin yaxında olmasını göstərir.
Kolliziyanın kampan yarusu vaxtı paleosen çöküntülərinin Panavand eninə qırılmasının köməyilə
şimal-qərbdən təcrid olunmasına səbəb olmuşdur.

S.Y.Heydarli , M.N.Mammadov
GEOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF PALEOCENE SEDIMENTS OF THE
TALYSH ZONE
ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of new materials on the distribution areas and lithology of Paleozoic sediments of the Talysh zone. For this purpose, X-ray diffractometric analysis of rock samples taken from Paleocene
sediments involved in the geological structure of Astara anticlinorium was carried out, and their granulometric and
mineralogical composition was studied. Microfaunal remains were identified in the compiled thin sections, and on
the basis of all these studies, a characteristic division of Paleocene sediments was given. In addition, based on the
results of complex studies, the geological conditions of the formation of Paleocene sediments and the mechanism
of formation of mordenite tuffs in Paleocene sediments in connection with these conditions are presented.

С.Я.Гейдарли, М.Н.Мамедов
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТАЛЫШСКОЙ ЗОНЫ
АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу новых материалов по ареалам и литологии палеоценовых отложений Талышской зоны. Для этого был проведен рентгеноструктурный анализ образцов пород, взятых из палеоценовых
отложений, вовлеченных в геологическое строение Астаринского антиклинория, изучен их гранулометрический и минералогический составы. В составленных шлифах идентифицированы остатки микрофауны, и
на основе всех этих исследований дано характерное разделение палеоценовых отложений. Кроме того, по
результатам комплексных исследований представлены геологические условия образования палеоценовых
отложений и механизм образования морденитовых.
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ПАЛЕОМАГНИТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РАЗРЕЗОВ
КОНЬЯК - САНТОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АЗЫХСКОГО И
ГОЧАССКОГО ПРОГИБОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ
МАЛОГО КАВКАЗА
А.Халафлы, М.Н.Мамедов, Г.Дж.Бабаева
HAHA, Институт геологии и геофизики

Введение
Вулканогенно и вулканогенно-осадочные породы коньяк-сантонских отложений восточной
части Малого Кавказа характеризуются наличием
ряда крупных месторождений бентонитовых глин
промышленного значения, а также проявлением
золота, ртути и других полиметаллов.
Условия формирования и история развития
коньяк-сантонских отложений предмалокавказских прогибов чрезвычайно сложны из-за высокой тектонической и магматической активности
региона, в связи с чем многие вопросы стратиграфии и тектоники Азыхского и Гочасского прогибов не изучены в достаточной степени. Палеомагнитный метод позволяет получить сведения о поведении геомагнитного поля, которое в геологическом прошлом претерпело многократное
обращение полярности на фоне медленно направленных изменений.
Это дает возможность установить горизонты с
прямой и обратной намагниченностью и использовать их в качестве реперов при сопоставлении
коньяк-сантонских вулканогенных отложений.
Целью данной статьи является использование
палеомагнитных данных для расчленения и корреляции вулканогенно-осадочных пород, выделение наиболее надежных реперов обратной
полярности, пригодных для стратиграфических
построений.
В основу работы положены результаты полевых и лабораторных исследований авторов по изучению палеомагнетизма коньяк-сантонских
вулканогенно-осадочных формаций Азербайджанской части Малого Кавказа в связи с проблемами стратиграфии и тектоники. В процессе
полевых исследований совместно с А.Я.Насировым были составлены разрезы коньяк-сантонских вулканогенно-осадочных толщ и уточнены
авторами в последующем.
Эти породы служат благоприятным объектом

палеомагнитных исследований. Вулканогенные
породы обладают в большинстве случаев большой и достаточно стабильной естественной остаточной намагниченностью [2, 3, 12].
Физическая основа изучения изменений магнитного поля определяется предположением, что
вулканические породы под влиянием геомагнитного поля в данном месте могли получить намагниченность. Это так называемая термоостаточная
намагниченность, которую вулканические породы приобретают при остывании. Полученная
таким способом остаточная намагниченность
оказывается стабильной, а ее направление действительно совпадает с направлением геомагнитного поля того времени [3, 6, 12]. В осадочных
породах приобретенная ориентационная намагниченность совпадает с направлением геомагнитнонго поля того же времени [5, 6].

Геологические особенности района исследований
В пределах Азербайджанской части Малого
Кавказа позднемеловые образования получили
значительное развитие в Лок-Гарабагской и Мисхано-Гафанской структурно-формационных зонах.
Исходя из поставленной задачи, исследованию
подвергались наиболее представительные коньяк-сантонские отложения Азыхского и Гочасского
прогибов.
Согласно Э.Ш.Шихалибейли, данный прогиб
представляет собой плоскодонную симметричную структуру, различные части которой выполнены осадками различного возраста и состава, в
частности: 1) карбонатно-пирокластической формацией с карбонатно-терригенной, туфогенноосадочной и карбонатной субформациями альбсеномана, нижнего и верхнего сенона; 2) туфогенно-терригенной формацией с туфогенно-флишоидной субформациями олигоцена-нижнего
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миоцена; 3) наземно-вулканогенной и континентальной субформациями с липарито-дацитовой,
андезито-базальтовой пирокластической и глинисто-галечниковой субформациями миоцен-антропогена (рис.1), [15].
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разреза господствуют крупно- и грубообломочные породы. По составу они соответствуют андезитам и базальтам.
По магнитным характеристикам изученные
породы делятся на две группы: слабомагнитные
и сильномагнитные. Слабомагнитные породы, относящиеся к верхнесантонскому времени, состоят из известняков и песчаников, имеющие
ориентационную намагниченность.
Вязкая намагниченность Irv для сильномагнитных пород 5-10%, а для слабомагнитных
пород она достигает 20-30%. Определяемая стабильность естественной остаточной намагниченности при чистке в переменном магнитном поле,
образцов коллекции (8∙10-3 А/м) показывают, что
для первичной намагниченности она колеблется
от 0,5 до 0,98, что свидетельствует о несущественной доле вязкого компонента [8].
Предел изменения естественной остаточной
намагниченности, магнитной восприимчивости
и фактор Q соответственно равны: χср=5782∙106 ед. СИ (χmin=754∙10-6 ед. СИ, χmax=9679∙10-6
ед. СИ); Inср=970∙10-3А/м (Inmin=10-3А/м
Inmax= 1830∙10-3А/м); фактор Q колеблется от
0,9 до 6.
Для установления первичности естественной
остаточной намагниченности In вулканогенноосадочных пород необходимо однозначно определить состав ферромагнитных минералов в
Рис.1. Схема расположения тектонических породе (их точки Кюри Tс.) (низко коэрцитивэлементов, 1-Газахский, 2-Агджакендский, 3- ные) ферромагнитные минералы. Эти же минеХоджавендский, 4- Азыхский, 5- Гочасский ралы, вероятно, являются носителем естественпрогибы.
ной остаточной намагниченности в изученных
породах. Коэрцитивный спектр, являющийся стаИзмерения величины и направления есте- тистической характеристикой образца, отражает
ственной остаточной намагниченности образцов примерно одинаковый магнито-минералогичегорных пород производилось на астатическом ский состав пород, позволивший дифференциромагнитометре систем ВНИГРИ. Пороговая чув- вать породы в зависимости от размера зерен
ствительность его составляет 2·10-6 А/м.
ферромагнетика.
Магнитная восприимчивость измерялась КТ
Термомагнитными исследованиями установЧешского производства. Порог чувствительность лены, что ферромагнитными минералами, ответприбора составляет 12,57·10-6 ед СИ.
ственными за естественную остаточную намагКоньяк-сантонские отложения в пределах Го- ниченнось, являются маггемит и магнетит.
В настоящие время метод магнитной и темпечасского прогиба охарактеризованы Хананларским разрезом. Общая мощность разреза ратурной чистки используется как для выделения
Хананлар составляет приблизительно 1200 м. стабильной части естественной остаточной наЗдесь отложения коньяк-сантонского яруса пред- магниченности, так и для анализа различных
ставлены вулканогенными и вулканогенно-оса- компонентов намагниченности. Выделение пердочными образованиями. В нижней половине вичного компонента в переменном магнитном
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поле проводилось с целью выявления устойчивого компонента In по отношению к переменному полю и выбора поля, требующегося для
размагничивания вторичной намагниченности.
40% образцов было подвергнуто чистке в переменном магнитном поле до 48∙103А/м. Эффект
размагничивания наблюдался с 8∙103А/м.
Обнаружен явный перегиб кривой Jn(h) в интервале 8∙103А/м. В ходе размагничивания направление In не меняется. Для группы образцов
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эти изменения при 8∙103 А/м составляют 15-30%,
а для других групп в этом же интервале поля составляют 60-70% от первоначального In. Это связано с присутствием в образце маггемита.
Диаграмма Зийдервельда [14] показывает, что,
несмотря на нестабильность к воздействию переменного магнитного поля, породы также имеют
однокомпонентную намагниченность с совпадающими направлениями In и её стабильной
частью (рис.2).
В результате лабораторных исследований можно сделать вывод, о том,
что намагниченность исследованных
пород первична и отражает направление магнитного поля во время их образования. Подтверждением этого
служат большая кучность векторов In
пород одного и того же возраста в стереограмме после чистки.
Однако из наиболее убедительных
доказательств того, что различные на-

Рис. 2. Диаграмма Зийдервельда по результатам чисток
пород в переменном магнитном поле Азыхского и Гочасского прогибов.
1 – проекция вектора In в горизонтальной плоскости; 2 –
то же в вертикальной плоскости. Породы Азыхского и Гочасского прогибов прямо- и обратно-намагничены. In0
после чистки сгруппированы в верхней и нижней частях
стереограммы (рис.3).

Рис. 3. Распределение направлений Jn прямо- и обратно-намагниченных пород Азыхского и
Гочасского прогибов.
1 – проекции In в нижней полусфере; 2 – проекции Jn в верхней
полусфере.
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правления намагниченности пород связаны с инверсиями магнитного поля Земли, а не с различными механизмами, является то, что после
выполнения чистки на стереограмме четко локализовались две группы направления In0. Присутствие обратнонамагниченных зон является свидетельством того, что породы после образования не
попали под воздействие внешних физических
полей, а присутствие однородного титаномагнетита в породе является веским доводом о первичности измеренной намагниченности.
Построением диаграммы Зийдервельда установлено, что в породе естественная остаточная
намагничен- ность однокомпонентна (риc. 4).
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нии Гарабахского антиклинория. В разрезе Аргюнаш были установлены две зоны – одна прямой
намагниченности и другая – обратной (рис. 5).
Зона прямой полярности захватывает низы коньякских отложений, с мощностью до 240 м, и она
представлена следующими породами: полевой
шпат-роговообманковым туфоандезитом, андезито-дацитом, кальцитизированным туфоандезитом, ожелезнённым базальтом, хлоритизированным туфоандезитом, пелитоморфным известняком, мелкозернистым кварцевым известняком,
туфопесчаником. По всем разновидностям пород
были проведены исследования (в графиках показаны более характерные).
Зона обратной полярности была обнаружена
в породах коньяка, ее мощность достигает до
90 м, и она представлена четырьмя образцами.
Исследованные породы магнитостабильны, по
ним определены координаты магнитного полюса. Это данные рассчитаны по 96-ти образцам (32 штуфов).
φ
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Эти координаты сопоставлялись со шкалами
используемыми в бывшем СССР, Северной
Америке, ФРГ, Италии и многими другими [14].
Разрез Хананлар представлен отложениями
коньяк-сантона. Разрез характеризуется четырьмя зонами (рис.6).
Нижне-коньякские отложения имеют зону
прямой намагниченности. Зона прямой намагРис. 4. Диаграмма Зийдервельда при термораз- ниченности сменяется зоной обратной намагмагничивании горных пород позднего мела Азых- ниченности, представленной 8 штуфами, с
мощностью 565 м, соотносящимися с раннеского и Гочасского прогиба.
коньякскимм временем. Зона, выделенная 5
Эти данные позволяют заключить, что иссле- штуфами – прямо-намагниченная. Зона общая
дованные образцы обладают термоостаточной для верхнего коньяка и нижнего сантона, мощнамагниченностью. Носителем намагниченности ностью – 400 м, представлена следующими разявляются титаномагнетит и магнетит. Заметим, новидностями пород:
равномерным чередованием пирокластов (тучто именно присутствие титаномагнетита с низкой точкой Кюри является одним из наиболее фобрекчий, туфоконгломератов) с потоками анвеских доводов в пользу первичности ферромаг- дезитовых порфиритов. Горизонт обратной
нитных минералов и намагниченности. Таким об- намагниченности представлен рыхлыми кальциразом, результаты термоочистки показали, что тизированными туфогравелитами, малообломочколлекция характеризуется намагниченностью ными туфобрекчиями, конгломератами с пачками
термоостаточного происхождения, с синхрон- детритовых известняков; разрез завершается конгломератом, содержащим пласты и линзы извеностью образованием пород.
Азыхский прогиб, являясь переклинальным стковистых песчаников. Были определены
прогибом, находится на юго-восточном погруже- координаты магнитного поля.
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Рис. 5. Палеомагнитно-стратиграфическая колонка разреза Аргюн
1 – граница согласного залегания, 2 – граница несогласного залегания, 3 – песчаники, конгломераты, 4 – глины, 5 – известняки, 6 – мергели, вулканогенно- осадочные породы: 7 – преимущественно лавовые потоки среднего состава, 8– преимущественно туфобрекчии, 9 –
преимущественно лавовые потоки кислого состава, 10 – туфы, 11 – туфопесчаники, 12 – туфогравелиты.

зоной прямой намагниченности, средняя часть зоной обратной намагниченности. При этом зона
В задачу исследований входило построение прямой намагниченности верхней части коньсхемы корреляции изученных разрезов и сводный якских отложений продолжается в нижнем санпалеомагнитный разрез комплекса коньяк-сан- тоне. Границы палемагнитных зон не совпадают
тонских отложений, используя расчленение раз- с границами по палеонтологическим данным. Парезов на палеомагнитные зоны той или иной леомагнитные зоны, выделенные нами в коньполярности. Эти шкалы более детальны чем гео- якских отло-жениях, хорошо коррелируются с
логические, фаунистически не выделяющиеся: палеомагнитной шкалой Северо-Востока бывпо палеомагнитным данным границы этих ярусов шего СССР. Горизонт обратной намагниченнонаходятся внутри прямо- и обратно намагничен- сти, который выделен в нижнем коньяке, может
ных зон.
служить хорошим и надёжным репером при разВ разрезе Аргюнеш коньяк-сантонских отло- делении коньякского яруса на подярусы.
жений наблюдаются три палеомагнитные зоны.
В разрезе Хананлар, сантонский ярус предНижняя и верхняя части разреза характеризуются ставлен четырьмя зонами: две прямой и две обφ
λ
39,4 47

D J
21 47

K α95 Φ
6,5 13 69

Λ Ѳ1
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162 16,8 11
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Рис. 6. Магнитно-стратиграфическая колонка разреза Хананлар.

ратной намагниченности. Зона обратной намагниченности расчленена на одну R и на две N
зоны, сопоставленные со сводной палеомагнитно-стратиграфической шкалой по бывшему
Союзу. Мы отнесли эти зоны именно к сантонскому ярусу.
Ряд палеомагнитных зон, выделенный нами в
изученных отложениях, хорошо коррелируются
на большом расстоянии. В некоторых случаях
объем этих зон и положение их границ в разных
регионах не совпадают. Это, по нашему мнению,
в основном вызвано сложной тектонической обстановкой. Следует обратить внимание на то, что
зоны прямой и обратной намагниченности, зафиксированные нами в пределах Гочасского прогиба,
также
соответствует
в
сводной
палеомагнитной шкале бывшего СССР [14].
Палеонтологическая граница между коньяком
и сантоном не выделяется. По палеомагнитным
84

данным, она проходит внутри зон прямой намагниченности N2. Такая же ситуация происходит
между сантоном и кампаном: граница отмечается
внутри зон обратной полярности R2, аналогичная
ситуация существует и на границе турон-коньяка
- граница проходит внутри зон прямой полярности N1. Выделенная нами в коньяке обратно намагниченная зона выделяется во всех разрезах
верхнего мела [14].
Сопоставление палеомагнитных разрезов Аргюнеш и Хананлар верхнего мела в Азыхском и
Гочасском прогибах проводилась с ранее полученной палеомагнитной колонкой [5,6]. Сравнивая наши палеомагнитные разрезы со сводным
палеомагнитным разрезом по бывшему Союзу,
приходим к заключению, что эти разрезы имеют
разные мощности (рис. 7).

JOURNAL / 3-4 (2021)

GEOPHYSICS NEWS IN AZERBAIJAN

штабных геологических съемок. На их основе
можно решать ряд конкретных задач, связанных с
детальным расчленением и корреляцией разрезов.

Рис. 7. 1 – Хананлар, 2 – Аргюнеш, 3 – Хунушнак, 4 – Халафлы.
Условные обозначения: 1 – зона прямой намагниченности, 2 – зона обратной намагниченности, 3 – неизученные части разреза. Это
свидетельствует о неоднородности фундамента в данном регионе.
Заключение
Проанализированные результаты исследований позволили сделать следующие выводы:
1. По кривым нормального намагничивания
установлено, что во всех исследованных породах
магнитное насыщение происходит при 816.103А/м. Основными минералами, ответственными за остаточную намагниченность породы,
являются титаномагнетит и магнетит и, редко
маггемит.
2. Установлено присутствие титаномагнетита
с низкой точкой Кюри, что является одним из
наиболее веских доводов в пользу о первичности
ферромагнетика в палеомагнитной колонке чередования прямой и обратной полярности, а также
является доказательством первичности, измеренной естественной остаточной намагниченности.
3. Магнетит в рассматриваемых породах, являющийся продуктом высокотемпературного
окисления, обладает полной термоостаточной намагниченностью и обеспечивает высокую палеомагнитную информативность породы.
4. Сведения о палеомагнитной зональности и
петромагнитном строении нижне-верхнемеловых
отложений Азыхского и Гочасского прогибов необходимы для проведения средне- и крупномас-
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PALEOMAGNETIC STUDY OF SOME SECTIONS OF CONIACIAN – SANTONIAN DEPOSITS OF AZIKH AND GOCHASS TROUGHS OF AZERBAIJAN PART OF THE SMALL
CAUCASUS
ABSTRACT

In the presented article, on the base of the composite magnetostratigraphic cross-section of upper Cretaceous sediments of eastern part of Lesser Caucasus were considered the solution of some fundamental and practical problems
of geology such as realizing of detailed interregional correlation and clarification of the geologic structure of Azikh
trough of Lok-Garabakh and Gochas trough of Miskhana-Gaphan structural-formational zones. Later Cretaceous subalkaline formations of these troughs are weakly differentiated. Rocks of the effusive and subvolcanic facies are similar
with each other and present with various subalkaline basalts, trachybasalts, trachyandesites, etc. Identification of properties of later Cretaceous formation shows that, they have formed in different fluidal regimes. The composite crosssection was composed in which for the first time, the continuous sequence of upper Cretaceous of Lok-Garabakh
structural-formational zone was illustrated on the base of the study and linkage of scattered outcrops. The structure
of the paleomagnetic column was identified in accordance with the sequence of the magnetic zones. The detailed and
complex petro- and magnetic-stratigraphic correlation of the upper Cretaceous have been implemented. As a result,
for the first time it was justified the existence of age analogues of zones and the boundaries in the upper Cretaceous
systems were defined more accurately, as well as the paleontologically “dumb” layers in the cross-section of Argyunesh
and Hananlar are defined as the age of Coniacian and Santonian.
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with each other and present with various subalkaline basalts, trachybasalts, trachyandesites, etc. Identification of properties of later Cretaceous formation shows that, they have formed in different fluidal regimes. The composite crosssection was composed in which for the first time, the continuous sequence of upper Cretaceous of Lok-Garabakh
structural-formational zone was illustrated on the base of the study and linkage of scattered outcrops. The structure
of the paleomagnetic column was identified in accordance with the sequence of the magnetic zones. The detailed and
complex petro- and magnetic-stratigraphic correlation of the upper Cretaceous have been implemented. As a result,
for the first time it was justified the existence of age analogues of zones and the boundaries in the upper Cretaceous
systems were defined more accurately, as well as the paleontologically “dumb” layers in the cross-section of Argyunesh
and Hananlar are defined as the age of Coniacian and Santonian.
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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA ENDOGEN PROSESLƏRİN
GEOLOJİ VƏ EKOGEOLOJİ ŞƏRAİTƏ TƏSİRİ

P.Ə.Məmmədova, H.N.Məmmədov
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Açar sözlər: Böyük Qafqazın Cənub yamacı, Təbaşir çöküntüləri, çaylararası zona, litofasiya, endogenekzogen proseslər

Böyük Qafqazın Cənub yamacı geoloji cəhətdən
mürəkkəb quruluşa malik olub, çox saylı tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Onlardan: V.P.Renqarten
(1924-1932), D.V.Drobışev (1925), K.N.Paffenqolts
(1925), S.A.Kovalevski (1929), M.İ.Qutman (1931),
R.Q.Sultanov (1933, 1948), V.V.Belousov (1937,
1940), Ə.Ə.Əli-zadə (1939, 1972), İ.A.Vockresenski
(1954-1957), V.V.Veber, M.F.Mirçenko, V.E.Xain,
Ə.Ş.Şıxəlibəyli (1956), A.İ.Məmmədov (19601969), B.A.Budaqov (1965-1969), M.M.Zeynalov
(1964-1969), A.V.Məmmədov (1970), R.N.Abdullayev (1971), Ə.M.Qurbanov (1973, 1986),
F.S.Əhmədbəyli (1980), T.N.Kəngərli (2012-2014)
və başqalarının işlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Böyük Qafqaz dağ sistemi və xüsusən də onun
Cənub yamacı quruluş və mənşə baxımından fərqli
geoloji struktur və litofasial komplekslərdən təşkil
olunmuşdur. Cənub yamacın geoloji quruluşu əsasən
Yura və Təbaşir dövrlərinin aşınmaya məruz qalan
gil şistlərindən, qumdaşılardan, əhəngdaşılardan,
argillitlərdən və s. ibarətdir; onlar üstəgəlmələr, antiklinal və sinklinallarla, qırılma və çatlarla mürəkkəbləşərək Yer səthinə çıxır [3].
Ərazidə axan çayların hövzəsini təşkil edən süxurların geokimyəvi xüsusiyyətləri çayların eroziya
intensivliyindən, axın istiqamətində müxtəlif süxur
qırıntıları, kimyəvi maddələr və minerallarla zənginləşməsindən asılıdır. Bu çöküntülərin müəyyən hissəsi əsasən orta və aşağı axında çökməyə məruz qalır.
Böyük Qafqazın Cənub yamacının geoloji
quruluşunda alt-orta Yuranın qumlu-gilli, üst YuraTəbaşir və Paleogenin fliş kompleksləri iştirak edir.
Burada ayrı-ayrı tədqiqatçılar müxtəlif illərdə
şimaldan cənuba doğru Pşexi-Dağıstan, Bzıb-Tufan,
Çxalta-Sarıbaş, Duruca, Zaqatala-Qovdağ və Vəndam struktur-formasiya zonalarını ayırmışlar
(Ə.Ş.Şıxəlibəyli, V.E.Xain – 1956; A.V.Məmmədov
– 1970, Qurbanov – 1982, 1986; və s.).
Cənub yamacı əhatə edən Çxalta-Sarıbaş zonası
aspid formasiyası süxurlarına nisbətən geniş miqyasda yayılmış, 4-6 km-ə qədər qumlu-flişoid formasiya süxurları ilə təmsil olunmuşdur. Ümumilikdə
o, əyilmə quruluşuna malik pazvari, yüksək tərtibli

izoklinal qırışıqlarla, lokal gərginlik qırışıqları və
müxtəlif xarakterli qırılmalarla mürəkkəbləşmiş uzununa istiqamətli disharmonik sandıqvari qırışıqlığın
geniş inkişafı ilə səciyyələnir [3].
Quruluşlarının spesifik xüsusiyyətlərinə görə birbirindən fərqlənən bu zonalar eyni zamanda uzununa
qırışıqların mövcudluğu, regional təzahür edən klivaj
və geniş inkişaf etmiş şistləşmə kimi bir sıra ümumi
əlamətlərə malikdir.
Vəndam antiklinoriumu və Girdimançay hövzəsi
ətrafında Alb mərtəbəsi kəsilişinin çox hissəsini tufogen çöküntülər təşkil edir. Burada kəsilişin alt və
orta hissəsi qonuru-qırmızı tufogen gil, açıq-boz
tuflu qumdaşı, tuffit, üst hissəsi isə boz, tünd-boz
xırdadənəli tuflu qumdaşı, qonuru-boz, qumlu gil və
mergellərlə təmsil olunmuşdur. Girdimançay
hövzəsindən qərb və şərqə getdikcə tufogen süxurlar
çökmə süxurlarla zənginləşir. Çöküntülərin qalınlıqları qərbdən şərqə doğru 100-110 m-dən 450-475
m-ə qədər artır.
Böyük Qafqazın cənub yamacında, ZaqatalaQovdağ sinklinoriumunda, Apt çöküntüləri əsasən
boz, yaşılımtıl və tünd-boz, qara gilli şist, əhəngdaşılı, şistli gillərdən təşkil olunub. Kəsiliş qalınlıqları
10-30 sm arasında dəyişən boz, bərk əhəngdaşı və
əhəngli qumdaşılarına, nadir hallarda argillit və
alevrolitlər olan ara laycıqlarına malikdir. Zonada
Apt çöküntülərinin qalınlıqları 50 m-dən 330 m-ə
qədər dəyişir.
Ümumiyyətlə, Böyük Qafqazın cənub yamacının
geoloji quruluşu əsasən Yura və Təbaşir dövrlərinin
aşınmaya daha tez məruz qala bilən süxurlarından
ibarət olub, antiklinal və sinklinallarla, üstəgəlmələr,
qırılma və çatlarla mürəkkəbləşərək Yer səthinə çıxır.
Yer kürəsinin geoloji tarixinin son mərhələsi geotektonik proseslərin xeyli aktivləşməsi ilə səciyyələnir. Bu proseslər Alp-Himalay qırışıq-orogen
qurşağı boyunca daha intensiv olmuş və hazırda da
davam etməkdədir. F.S.Əhmədbəyli (2004) qeyd
edirdi ki, Azərbaycan ərazisində neotektonik mərhələ
Miosenin sonundan − Meotis əsrindən başlayır. Ötən
zaman ərzində müasir tektonik struktur və relyef
formalaşmışdır. Regionda Yer qabığının gərginliyi
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həm kəsiliş boyu və həm də lateral üzrə fərqli intensivliklə dəyişmişdir.
Müasir dövrdə Böyük Qafqazın cənub yamaclarında baş verən endogen proseslər (seysmiklik, şaquli
və üfiqi tektonik hərəkətlər) geoloji və ekogeoloji
şəraitə təsir göstərə bilir. Seysmik titrəyişlərlə əmələ
gələn çatlar, qırılmalar, çökmə və ya qalxma prosesi,
səth və yeraltı suların fiziki-kimyəvi göstəricilərinin
təsiri və bu təsirlər əsasında formalaşan və ya
intensivləşən ekzogen-geoloji proseslər, məsələn,
zəlzələ nəticəsində çatların yaratdığı dik yamacların
uçması, çay hövzələrinin yüksək dağlıq və meyilli
zonalarda qravitasiya prosesi ilə süxur qırıntılarının
intensiv toplanması və sel əmələgəlmə prosesinin
intensivləşməsi, qalxma zonalarında aşınma və
çökmə zonalarında akkumulyasiyanın aktivləşməsi
və s. bu qəbildəndir.
Böyük Qafqazın cənub yamacları Rixter şkalası
üzrə 7-10 ballıq zəlzələ zonası sahələrini əhatə edir
(“Zəlzələlərin başvermə ehtimalı” xəritəsi,
T.Y.Məmmədli, 2014). Zəlzələ prosesinin potensial
olaraq nisbətən zəif gücə, yəni 7 bala malik olduğu
sahə Qax şəhəri və onun Qanıx çayı istiqamətində
olan cənub-qərb əraziləri, 10 ballıq zəlzələlərin
başvermə ehtimalı olan sahələr isə Şamaxı şəhərindən qərbə doğru, Oğuz şəhəri də daxil olmaqla orta
və yüksək dağlıq zonanı əhatə edir. Bu ərazidə baş
verən zəlzələlər böyük dağıdıcı qüvvəyə malikdir.
Digər ərazilər 8 və 9 ballıq zonalara aiddir. Tarixən
güclü zəlzələlər və onların Yer səthində əmələ
gətirdiyi dəyişmələr də bu zonalarda olmuşdur
(1667-ci ildə Şamaxı zəlzələsi, IX-X bal, 1828, 1859,
1869, 1872 və 1902-ci illərdəki Şamaxı zəlzələləri,
VII-IX bal və s.). Əlavə edək ki, 1667 və 1828-ci
illərdəki Şamaxı zəlzələsi zamanı Yer səthində çat və
yarıqlar, 1902-ci ildəki Şamaxı zəlzələsi zamanı Yer
səthində çatlar, sürüşmələr və uçqunlar əmələ
gəlmişdir.
Yer qabığında qalxmanın intensivliyi dağətəyi
ərazilərdən yüksək dağlıq zonaya doğru artır.
Qalxma prosesinin intensivliyi artdıqca aşınma prosesi və aşınmış materialların nəql olunma prosesi də
aktivləşir.
Böyük Qafqazın cənub yamaclarında Yer qabığının üfiqi hərəkətləri əsasən sıxılma və gərilmə ilə
müşayət olunur, gərginlik vektoru ümumən şimal
istiqamətlidir; intensivlik dağətəyi zonada 12-14
mm/il, yüksək dağlıq zonaya doğru 7-8 mm/ilə kimi
azalır. Böyük Qafqazın cənub yamacı boyunca şərqcənub-şərq istiqamətində uzanan aktiv Baş Qafqaz
üstəgəlməsi boyu gərginliyin intensiv toplanması baş
verir və bunun nəticəsi olaraq Şamaxı və Qəbələ
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şəhərləri arasındakı ərazidə Yer qabığının maksimum
sıxılma zonasında aktiv seysmiklik müşahidə olunur
(“Yer qabığının müasir üfüqi hərəkətləri” xəritəsi,
F.Ə.Qədirov. R.Reyllinger, S.Q.Məmmədov və
R.T.Rüstəmov, 2014).
Bunlarla əlaqədar, Böyük Qafqazın cənub yamaclarında endogen proseslərin geoloji gərginliyi
artırmasını və bunun ekogeoloji tarazlığın pozulmasına şərait yaratmasını qeyd etmək olar.
Həm də Böyük Qafqazın cənub yamacı geoloji
quruluşu, relyefi, tektonikası, hidrogeoloji şəraiti,
iqlim göstəriciləri, aşınma, və akkumulyasiya
şəraitinə görə şimal-şərq yamacdan fərqli olduğundan, burada bir sıra spesifik ekzogen-geoloji proseslərin yaranmasına zəmin yaranır. Bunlardan daha
təhlükəlisi, dağıdıcı, insan tələfatına səbəb olan,
təsərrüfatlara böyük zərər vuran, ekoloji tarazlığı
pozan sürüşmə və sel prosesləridir.
Sürüşmə hadisələri. Sürüşmə − regionun geoekoloji tarazlığını pozan ekzogen geoloji proseslərdən
biridir. Əgər sürüşmənin potensial olaraq formalaşması geoloji proseslərlə əlaqədardırsa, onun
aktivləşməsi çox zaman zəlzələ, davamlı atmosfer
yığıntıları və antropogen təsirlərlə intensivləşir.
Buradakı sürüşmələr yüksəklik baxımından − alçaq
dağlıq zonadan, yüksək dağlıq zonaya kimi inkişaf
etsə də, ən çox inkişaf sahəsi 1000-2200 m yüksəklikləridir. Mazımçay-Göyçay ərazisində isə
sürüşmələr 3000m-ə qədər yüksəklikdə, əsas suayırıcıdan ayrılan yan silsilələrin şimal ekspozisiyalarında tektonik və qravitasiya – tektonik pozulma
sahələri üçün xarakterikdir. Şürüşmələr həm də
yarğan-qobu proseslərinin inkişafını aktivləşdirir.
B.Ə.Budaqov (1969) qeyd edir ki, sürüşmələr region
ərazisinin təqribən 425 km2 sahəsini əhatə edərək,
orta dağlıq zonada daha çox yayılmışdır.
İnzibati ərazi baxımından sürüşmələr: ŞamaxıQobustan, Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Qax, Şəki,
Zaqatala, Balakən rayonlarının müəyyən ərazilərini
əhatə edir. Ümumən sürüşmə sahələrinin intensivliyi
regionun şimal-qərbindən, cənub-şərqinə doğru artır.
Region üçün xarakterik olan sürüşmə sahələrini
inzibati rayonlar üzrə (Azərbaycan Respublikası
ərazisində sürüşmə prosesinə məruz qalmış sahələr,
2008 il) nəzərdən keçirsək:
Qobustan rayonunda – bir neçə sürüşmə sahəsi
mövcuddur ki, onlar – Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun 108-110-cu km-liyində və digər sahələrdə
yerləşirlər (Cəyirli, Qurbançı, Çalov və Təklə
kəndləri ərazisi);
2. Şamaxı rayonunda − Şamaxı şəhərinin şərq
hissəsində (Cabanı, Muğanlı, Göylərdağ, Adnalı,
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Qaravəlli, Dədəgünəş, Şərədil, Çaylı kəndləri
ərazisi);
3. Ağsu rayonunda − Ağsu aşırımı sahəsində, Dilman, Kalva, Gürcüvan Sanqalan, Nüydü, və
Xasıdərə kəndləri ərazisi;
4. İsmayıllı rayonunda − Təzəkənd, Tircan,
Yeniyol, Diyallı, Bizlan, Vaşa, Qaraqaya, Güyüm
kəndləri zonası, Muğanlı-İsmayıllı avtomobil yolu
ərazisi, Lahıc kəndindəki çökmə sahə;
5. Oğuz rayonunda − Xalxal kəndi ərazisi;
6. Qax rayonunda − Qaxbaşı kəndi ərazisi;
7. Şəki rayonunda −Çuxadurmaz çayı dərəsinin
sol yamacı ərazisi;
8. Balakən rayonunda − Mahmalar kəndi ərazisi.
Sel hadisələri. Respublikanın dağlıq ərazilərinin
əksəriyyətində sel hadisələri müşahidə olunsa da,
Böyük Qafqazın cənub yamacının çay hövzələrində
bu proses daha güclü və dağıdıcı qüvvəyə malikdir.
Bu regionun çay hövzələrindəki sel ocaqlarının
ümümi sahəsi ≈1550 km2-dir. Aşağı sərhədi Ağsu və
Girdimançayda 1200-1500 m, digər çay hövzələrində isə 1800-2200 m-dən yüksəkdə yerləşir. Selin
formalaşdığı ərazinin sahəsi Muxaxçay, Kürmükçay,
Şinçay, Daşaqılçay və Ağsu çayında 100 km2-ə
yaxın, Türyançay, Göyçay və Girdimançayda isə 200
km2 -dən artıqdır. (S.H.Rüstəmov, 1957). Regionda
sel prosesini şərtləndirən təbii və antropogen amillər
qrupu aşağıdakılardır:
• Selin formalaşdığı zonada yamacların meylliyinin (45-500) çox olması və torpaq-bitki
örtüyünün zəifliyi və ya heç olmaması;
• Sel ocağında tez aşınıb çayın məcrasına nəql
oluna bilən, əsasını Yura və Təbaşirin gilləri, gilli
şistləri, qumdaşıları və s. süxurların geniş sahə tutması;
• Quraqlıq dövrdən sonra baş verən güclü leysan
(sutkalıq miqdarı ≥20 mm olan) yağışlar nəticəsində
formalaşan axım.
Respublikadakı sel hadisələrinin yarıdan çoxu
Böyük Qafqazın cənub yamacında müşahidə olunur.
Orta ölçülü sel ≈1 mln.m3 həcmində bərk material
kütləsi nəql edir. Sel kütləsinin tərkibindəki bərk
materialların xüsusiyyətinə görə çay hövzələri üç
sinifə bölünür:
1. Struktur sel axınları ilə səciyyələnən çay
hövzələri.
2. Struktur və qeyri struktur sel axınlarının növbələşməsi ilə səciyyələnən çay hövzələri.
3. Qeyri-struktur sellərlə səciyyələnən çay hövzələri.
Kürmükçaydan Ağsu çayına kimi olan ərazidə baş
verən sellər əsasən 2-ci qrupa (struktur və qeyri
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struktur sel axınlarının növbələşməsi ilə səciyyələnən
çay hövzələri), Mazımçaydan Muxaxçaya qədər olan
hissədə isə əsasən 3-cü qrupa (qeyri-struktur sellərlə
səciyyələnən çay hövzələri) aiddir. Dağıdıcı qüvvəsinə görə strukturlu sellər, qeyri strukturlu
sellərdən güclü olur. Sel proseslərini uzun illər tədqiq
edən B.A.Budaqov (1969) qeyd edir ki, Böyük
Qafqazın cənub yamacındakı ən çox selli çayları iki
qrupa ayırmaq olar:
• Qərb qrupu çaylar – Kürmükçaydan Kişçaya
kimi;
• Şərq qrupu çaylar – Tikanlıçaydan Dəmiraparançaya kimi;
Tədqiqatçı bunu onunla əlaqələndirir ki, yuxarıda
adı çəkilən çay hövzələrinin yüksək hissələrində
yerləşən Məlkəmud üstəgəlməsi boyu daş qırıntılarından ibarət enli bir zolaq mövcuddur ki, bunlar
da selin qidalanmasında aktiv iştirak edir.
Təbii amillərlə yanaşı sellərin əmələ gəlməsində
antropogen fəaliyyətin də rolu böyükdür. Meşələrin
qırılması, çox meylli yamaclarda əkin işlərinin
aparılması, çəmənliklərdə mal-qaranın həddən artıq
olması, vaxtsız otarılması və s. eroziya prosesinin
dərinləşməsinə səbəb olur.
Regionda dağ-çəmən torpaqlarının 70%-dən çoxu
müxtəlif dərəcədə eroziyaya uğradığından çılpaqlaşmış daşlı-qayalı sahələrin ərazisi artmışdır. Meşələrin qırılması nəticəsində bəzi ərazilərdə meşənin
yuxarı sərhədi 100-200 m aşağı enmiş, meşənin aşağı
sərhədi isə 600-650 m-dən 850-1100 m-ə qalxmışdır
(Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu, 2003).
Sellər haqqında olan məlumatların təhlili göstərir
ki, Kişçay-Türyançay arasındakı çay hövzələrində
güclü sellər orta hesabla 2-3 ildə bir dəfə, GöyçayAğsu çayları arası ərazidə 3-5 ildə bir dəfə və
Mazım-Şin çaylararası ərazidə isə 5-10 ildə bir dəfə
müşahidə olunur.
Zəif sel adətən 1-2 km, güclü sel isə 15-20 km
məsafə qət edə bilir.
Çay dərəsi ilə hərəkət edən sel yüksək dağlıq zonadan orta dağlıq zonaya özü ilə külli miqdarda dağ
süxurlarını (bəzən gətirmə konusuna kimi) nəql etdirir. Nəticədə yüksək dağlıq zonada intensiv aşınma,
orta dağlıq zonada isə aşınma materiallarının
akkumulyasiyası baş verir. Uzun illərlə davam edən
bu proses çay dərələrində hipsometrik yüksəkliyin
artmasına, akkumulyativ sahələrin yaranmasına
səbəb olur. Sel materiallarının həcmi bir çox səbəblərdən müxtəlif olur.
Sel dalğasının yüksəkliyi çox zaman 1-3m, bəzən
isə 8-10m ola bilər, məsələn, Şinçayda – 1846-cı ildə
10.5 m, 1955-ci ildə 8 m; Kişçayda – 1901-ci ildə
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№7, 1982г.
2. Ахмедбейли Ф.С. Неотектоника и некоторые аспекты позднеорогенной геодинамики Азербайджана. Баку, Nafta-Press, 2004, 270 с.
3. Azərbaycanın geologiyası. I cild, stratiqrafiya,
litologiya, tektonika. Bakı, Elm,2015, 532 s.
4. Məmmədov V.A. Azərbaycan Respublikası çay
hövzələrinin radiogeokimyəvi vəziyyətinin geoekoloji
qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqazın cənub yamacı
ərazisi). Bakı, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun fondu, 2018, 95 s.
5. Ə.M. Qurbanov, P.Ə. Məmmədova, M.F. Qurbanov və b. Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin
Girdimançay-Kişçay çaylar arası sahəsinin Tabaşir
çöküntülərinin stratiqrafiyası. BDU-nun “Bakı universitetinin xəbərləri” jurnalı, 2016, №1, səh.138153.
6. Мамедов Дж. Г. Динамические особенности
селей (на примере Азербайджанской части Большого Кавказа). Вестник Кемеровского УниверсиƏDƏBİYYAT:
тета, серия: Биологические, Технические науки и
1.Курбанов А.М. О переспективах нефтегазо- науки о Земле, 2017, №2, с.61-66.
носности меловыx отложений юго-восточной
10.5 m, 1955-ci ildə 5-8 m müşahidə edilmişdir
(Rüstəmov, 1957).
Selin gətirdiyi böyük ölçülü daşların həcmi bir
neçə m3-dən bəzən >100 m3-ə kimi ola bilər. Böyük
ölçülü daşın kütləsi 200-250 ton təşkil edə bilir.
Məsələn, Kişçay hövzəsində 1772, 1846, 1896, 1901,
1903, 1910, 1911, 1916, 1926, 1928, 1936, 1941,
1955, 1957, 1958, 1960, 1963, 1968, 1972, 1974,
1982, 1988, 1992-ci və s. illərdə baş vermiş dəhşətli
sel hadisələri böyük həcmli daşlar gətirmiş və ciddi
dağıntılara səbəb olmuşdur. Güclü sellərin dağıdıcı
qüvvəsi bəzən zəlzələ hadisəsi ilə müqayisə oluna
bilər.
Yaşayış məntəqələrinin, təsərrüfat obyektlərinin
seldən qorunması üçün sahil bərkidici bəndlər qurmaq, intensiv eroziyaya məruz qalmış dağlıq ərazilərdə meşə-meşə-kol massivlərinin bərpa edilməsi
tədbirlərini xüsusilə inkişaf etdirmək və həm də çaylarda selin qarşısını alan və ya gücünü zəiflədən
qurğular sisteminin qurulması məqsədəuyğundur.

П.А.Мамедова, Г.Н. Мамедов
ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА
АННОТАЦИЯ

Анализ литофациальных особенностей меловых отложений междуречья Гирдыманчай-Кишчай показывает, что эти отложения развиты в Тфанской и Белокано-Вандамской зонах. Особенно в пределах БелоканоВандамской складчатой зоны выделяются флишевые, известковистые, песчано-глинистые, вулканогенно-осадочные и карбонатные толщи. В Тфанской зоне меловые отложения, слагающие Закатало-Ковдагский синклинорий, состоит из известковистой, терригенно-осадочной, карбонатной и флишевой толщ.
Авторы отмечают, что геологическое строение, тектоника, эрозия и условия накопления в регионе приводят к сильным экзогенным геологическим процессам − наводнениям и оползням.

P.A. Mammadova, H.N.Mammadov
INFLUENCE OF ENDOGENIC PROCESSES ON GEOLOGICAL AND ECOGEOLOGICAL
CONDITIONS OF THE GREATER CAUCASUS SOUTH SLOPE
ABSTRACT

Analysis of lithofacial peculiarities shows that Cretaceous deposits are developed in two structural-facial
zones: Tfan and Belokan-Vandam. Within Tfan zone Cretaceous deposits compose of Zakatalo-Kovdag synclinorium where calcareous, terrigenous-sedimentary and flysch thicknesses are distinguished. The calcareous,
flysch, sandy-clayey, volcanogenic-sedimentary thicknesses - within Belokan-Vandam.
The authors note that the geological structure, tectonics, erosion and accumulation conditions in the region
lead to exogenous geological processes - floods and landslides.
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GEOFİZİKA VƏ GEOLOGİYA İDARƏSİNİN 2021-Cİ İLDƏ YERİNƏ YETİRDİYİ IŞLƏR HAQQINDA İLKİN MƏLUMAT

2021-ci il ərzində Geofizika və Geologiya İdarəsinin “Kəşfiyyatgeofizika”, “Mədəngeofizika” və
Kompleks Mühəndisi-Axtarış istehsalat bölümləri tərəfindən Azərbaycanının quru və dəniz sahələrində
“Azneft” İB-nin, respublikada fəaliyyət göstərən əməliyyat şirkətləri və birgə müəssisələrin sifarişi ilə
geoloji-geofiziki tədqiqat işləri aparılmışdır.
“Azneft” İB-nin sifarişi əsasında Dənizdə - Şərqi Abşeron NQR-nin Neft Daşları-Palçıq Pilpiləsi
sahəsində 3D, Şimali Abşeron NQR-nin Mərdəkan dəniz - Qala körfəzi sahəsində 2D, quruda - KürQabırrı çaylararası NQR-də regional və sahəvi profillər boyu 2D seysmik və qravimaqnitometrik
kəşfiyyat işləri aparılmışdır. Bununla yanaşı Gürgan-dəniz – Çilov adası sahə-sində aparılmış 3D
seysmik işlərinin interpretasiyası yekunlaşmış, Şimali Abşeron qalxımlar zonasında Mezozoy-Alt Paleogen çöküntülərinin neftlilik-qazlılıq perspektivliyinin qiymətlən-dirilməsi məqsədilə əvəllər
işlənilmiş seysmik profillər təkrar emala cəlb edilmişdir.
Yaponiyanın “JOGMEC” şirkəti ilə SOCAR arasında bağlanmış sazişə əsasən Qobustan NQR-nin
Ütəlgi bloku sahəsində rekoqnotsirləmə işləri yerinə yetirilmişdir.
İşlərin aparılmasında məqsəd respublika ərazisində neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin gələcək istiqamətinin dəqiqləşdirilməsi, çöküntütoplanma şəraitinin öyrənilməsi, çöküntülərin
litofasial tərkibinin və stratiqrafik mənsubiyyətinin qiymətləndirilməsi, karbohid-rogenlərin generasiya
mənbələrinin və miqrasiya yollarının müəyyənləşdirilməsi, yataq üzrə geoloji quruluşun
dəqiqləşdirilməsi, kollektor layların arealının və digər geoloji parametrlərin öyrənilməsi olmuşdur.
Yerinə yetirilmiş geofiziki kəşfiyyat işləri əsasında aşağıdakı geoloji nəticələr əldə edilmişdir:
• Gürgan-dəniz – Çilov adası sahəsində alınmış geofiziki məlumatların geoloji dəyərləndiril-məsi
nəticəsində Gürgan-dəniz sahəsində Təbaşir-alt Pliosen aralığında 10 stratiqrafik səviyyə, Çilov adası
sahəsində ilk dəfə olaraq Pont-alt Pliosen aralığında 6 stratiqrafik səviyyə üzrə struktur xəritələr
qurulmuşdur. Sahənin çox mürəkkəb quruluşa malik olması, əsasən üstəgəlmə tipli uzununa və bir sıra
eninə istiqamətli qırılmalarla mürəkkəbləşdiyi müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq Gürgan strukturunun
üstəgəlmənin altında qalan ŞmŞ qanadı tam şəkildə öyrənilmişdir. 3D kubu üzrə seysmik dalğa sahəsinin
dinamik parametrləri əsasında seysmik atributlar hesablanmış, müvafiq səthlər üzrə seysmik atribut
xəritələri qurulmuş və nəticədə kollektorluq xüsusiyyətlərinə malik layların yayılma arealı öyrənilmişdir.
Seysmik atributların və quyu məlumatlarının birgə təhlili əsasında tədqiqat sahəsində çöküntütoplanma
şəraitin getməsi, çöküntülərin qidalanma mənbələri, süxurların litofasial xüsusiyyətləri haqqında fikir
söylənilmişdir. Gələcəkdə qazılacaq kəşfiyyat quyularının yeri barədə təkliflər verilmişdir.
2021-ci ildə Geofizika və geologiya İdarəsinin “Mədəngeofizika İstehsalat Bölümü” tərəfindən qazmada və istismarda olan neft-qaz quyularında quyu geofiziki tədqiqatların, yataqların işlənməsinə geofiziki üsullarla nəzarət, perforasiya-atma, qaz-karotaj və geoloji-texnoloji nəzarət işləri və s. SOCAR-ın
idarə və təşkilatlarının (“Azneft” İB, “Kompleks Qazma İşləri” tresti), Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
birgə müəssisə və əməliyyat şirkətlərinin (SOСAR AQŞ, Bahar Enerji OCL, “Gulf Drilling Supply
FZE”, “AzGerNeft MMC”, “Shirvan OCL”, “Balakhani OCL” “Qarasu” ƏŞ, “Binəqədi OCL” və
“Surakhani Oil OCL”, “Qobustan OCL”, “Senkar Holding”, “Abşeron ƏŞ”, “Azəriyod MMC” və ETSN
geoloji kəşfiyyat xidməti) sifarişlərinə əsasən dənizdə 14 sahədə (Bahar, Bulla-dəniz, Çilov dəniz,
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Darvin küpəsi, Duvannı dəniz, Günəşli, Qərbi Abşeron, Qum dəniz, Neft Daşları, 8 Mart, Abşeron
Küpəsi, Palçıq Pilpiləsi, Şimal qırışığı və Pirallahı) və quruda isə 36 sahədə (Balaxanı, Suraxanı,
Binəqədi, Bibiheybət, Kürovdağ, Kəlaməddin, Qala, Qalmaz, Qaradağ, Lökbatan, Quşxana, Müşovdağ,
Xudat sahəsi, Zağlı-Zeyvə, Zarat, Qəbələ sahəsi Vəndam kəndi, Candahar-Zarat, Əmirxanlı, Şurabad,
Puta, Ramana, Buzovna-Maştağa, Sədan, Atəşgah, Hövsan, Xıllı, Tərsdəllər, Cəlilabad rayonu
Məmmədcanlı kəndi, Qobustan rayonu Sündü kəndi, Qobustan rayonu Təklə kəndi, Qobustan rayonu
Nabır kəndi, İsmayıllı rayonu Topçu kəndi və s.) yerinə yetirilmişdir.
Hesabat ilində 38 quyuda qazmaya geoloji-texnoloji nəzarət və qaz karotaj işləri yerinə yetirilmiş,
həmçinin 39 quyuda qazma vaxtı karotaj (LWD/MWD) işləri aparılmışdır.
2021-ci ildə yataqların işlənməsinə geofiziki üsullarla nəzarət məqsədi ilə Darvin Küpəsi, Günəşli,
Neft Daşları, Pirallahı, Şimal qırışığı, Qum-dəniz və Şurabad sahələrində quyularda İNNK (impulsneytron-neytron karotaj) işləri aparılmışdır.
Kompleks Mühəndisi Axtarış İstehsalat Bölümünün (KMAİB) fəaliyyəti aşağıdakı istiqamətlərdə
cəmlənmişdir: Mühəndisi-geoloji qazma, batimetriya (hidroqrafiya), fasiləsiz seysmoakustik profilləmə
(FSAP), sonar planalma (dənizdibi kommunikasiya xətlərinin və digər kənar obyektlərin təyin
olunması), süxur nümunələrinin götürülməsi və onların kompleks fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin
təyini, sualtı video sistemi vasitəsilə hidrotexniki qurğuların, eləcə də müxtəlif kommunikasiya xətlərinin
texniki vəziyyətlərinin vizual öyrənilməsi, qaz-geokimyəvi tədqiqat, tematik işlər və s.
İşlər əsasən SOCAR-ın “Azneft” İB, Neftqaztikinti tresti və digər idarə və təşkilatlarla bağlanmış
müqavilələr əsasında yerinə yetirilmişdir.
KMAİB tərəfindən 2021-ci il ərzində layihə planına uyğun olaraq FSAP, sonar planalma, “Multibeam” çoxşüalı exolotla 3D planalma, batimetriya, uzaqdan idarə olunan sualtı video çəkiliş (ROV) və
2 tematik mövzu üzrə tədqiqat işləri aparılmışdır.
Eyni zamanda KMAİB-nin Mərkəzi Mühəndisi Geoloji Laboratoriyasında Mühəndisi-geoloji qazma
zamanı götürülmüş süxur nümunələrinin fiziki-mexaniki, geokimyəvi, paleontoloji xüsusiyyətləri və
qazgeokimyəvi tədqiqat işləri aparılmışdır. Bundan əlavə müxtəlif təşkilatların sifarişləri ilə quyuların
layihə vəziyyətindən naturaya, naturadan plana keçirilməsi, onların dəqiq yerlərinin təyini, naviqasiya
təminatı işləri aparılmışdır.
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Yubilyarları təbrik edirik!

ETİBAR SEYFULLA OĞLU NOVRUZOV - 75

Novruzov Etibar Seyfulla oğlu 28 dekabr 1945-ci ildə Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan
Respublikası) qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
geoloji-kəşfiyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.
İnstitutu 1969-cu ildə faydalı qazıntı yataqlarının geofiziki üsullarla axtarışı və kəşfiyyatı ixtisası
üzrə müvəffəqiyyətlə bitirib dağ mühəndisi-geofizik peşəsinə yiyələnmişdir. 1969-cu ildən 1974cü ilin aprel və 1976-cı ildən 1988-ci ilin sentyabrına qədər müxtəlif nazirliklərə tabeçiliyini dəyişən,
lakin mahiyyətcə dəyişməyən geofiziki təşkilatların elektrik-kəşfiyyatı partiyalarında böyük texnikoperator, geofizik-interpretator, böyük geofizik-interpretator və texniki rəhbər vəzifələrində
çalışmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq maqnittellurik çöl analoq materiallarının
elektron hesablama maşınlarında (ES-1020, ES-1040, ES-1061 və s.) emalı və interpretasiyasının
müxtəlif metodik məsələləri həll edilmiş və onlarla alqoritm və proqram əsasında yaratdığı ERA3, ERA-4, ERA-4M və Translate proqram dəstlərinin tətbiqini həyata keçirmişdir.
1974-1976-cı illərdə Türkmənistanın Geologiya İdarəsinin Təcrübi-Metodik Ekspedisiyasında
tematik partiyanın böyük geoloqu vəzifəsində çalışmışdır. 1988-ci ildə Ümumittifaq Geofizika İnstitutunun cənub bölməsində dəyişən elektromaqnit sahələrini öyrənən elektrik kəşfiyyatı
laboratoriyasının müdiri vəzifəsinə müsabiqə əsasında seçilmişdir.
1984-cü ilin may ayında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, həmin ildə geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir.
1988-1992-ci illər ərzində ÜETGİ-nin cənub bölməsində elektrik kəşfiyyatı laboratoriyasında
aparılan tədqiqatlar fiziki və riyazi modellərdən istifadə etməklə qeyri-bircins anizotrop mühitlərdə
təbii dəyişən elektromaqnit sahələrinin struktur və neft geologiyası məsələlərinin həllinin tətbiqinə
həsr edilmişdir. 1970-ci ildən 2015-ci il də daxil olmaqla aparılmış tədqiqatlar, metodik işləmələr
Azərbaycanda və Rusiyada keçirilmiş beynəlxalq konfransların tezisləri də daxil olmaqla, o
cümlədən Hollandiyada dərc olunmuş 78 elmi əsərdə və 30 elm-istehsalat hesabatında öz əksini
tapmışdır.
2001-2002-ci illərdə MDB mütəxəssisləri arasında ilk dəfə olaraq elektrik kəşfiyyatının MTZ
üsulunda tezlik-zaman kəsilişinin qurulması əsasında materialların interpretasiyası təmin edilmişdir.
1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) “Azərigeofizika” Baş
İdarəsində kəşfiyyat geofizikası şöbəsinin rəisi, 1993-1994-cü ilərdə ARDNŞ-in Dənizdə Neft və
Qazçıxarma İB-də mühəndis, 1994-1996-cı illərdə geoloji şöbənin rəis müavini vəzifələrində
çalışmışdır.
1997-ci ildə müqavilə əsasında, 1998-ci ildən 2006-cı ilin yanvar ayına kimi Geofizika və
Mühəndis geologiyası (GMG) İB-də “İstehsal proseslərinin kompüterləşdirilməsi və riyazi təminat
şöbəsi”nin, daha sonra isə 2006-cı ilin yanvarından 2009-cu ilin may ayının 22-nə kimi ARDNŞ-in
Geofizika və geologiya İdarəsinin “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
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şöbəsi”nin rəisi vəzifələrində işləmişdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə məşğul olan illərdə ARDNŞ-in İdarələri arasında
ilk dəfə olaraq lokal və qlobal kompüter şəbəkələrinin qurulması, uzaqdan daxilolma prinsipi
əsasında “Geofizika və Mühəndis Geologiyası” İstehsalat Birliyinin Abşeron yarımadasının müxtəlif
yerlərində yerləşən təşkilatlarının baş ofisə qoşulması təmin edilmişdir.
E.Novruzova digər həmmüəlliflərlə birgə 2006-ci ilin iyun ayının 30-da “Zəlzələlərin
proqnozlaşdırılması üsulu” adlı 007086 saylı Evraziya patenti, 2017-ci ildə isə həmmüəlliflərlə
birgə “Kəmərsiz quyularda fərz olunan xüsusi müqavimətlərin təyin edilməsi üsulu” adlı Azərbaycan
Respublikası Əqli Mülkiyyət agentliyinin i2020 0054 saylı patenti verilmişdir.
E.Novruzov həmçinin pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 2009-cu ilin dekabr ayından
2011-ci ilin sentyabr ayına kimi Bakı Dövlət Universitetində “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası”
kafedrasında, 2013-cü ildən 2019-cu ilədək Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin, Geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin “Geofizika” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.
Hörmətli Etibar müəllimə Geofizika və Geologiya İdarəsinin rəhbərliyi və kollektivi, həmçinin
“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalının redaksiya heyəti adından möhkəm can sağlığı,
uzun ömür və yeni-yeni uğurlar arzu edirik!
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LALƏ CAVANŞİR QIZI ƏBİLHƏSƏNOVA – 60
L.C.Əbilhəsənova 1961-ci il 14 sentyabrda Zəngilan rayonunun Tatar kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə
Cahangirbəyli kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra Məşədi
Əzizbəyov adına Neft və kimya institutunun (hazırki
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin) Geoloji
Kəşfiyyat Fakultəsinə daxil omuş və 1984-cü ildə oranı dağ
mühəndisi - geoloq ixtisası üzrə bitirmişdir.
Təhsil aldığı dövrdə (1979-1981-ci illərdə) Radio zavodda
çalışmış və 1981-ci ildən “Xəzərdənizneftgeofizikikəşfiyyat”
trestində texnik-geoloq kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
Sonralar mühəndis-geoloq, geoloq, aparıcı-geoloq, Tematik
partiyanın rəisi vəzifələrində çalışmışdır.
2006-cı ildən 2014-cü ilə qədər Geofizika və Geologiya
İdarəsinin (GGİ) Kəşfiyyatgeofizika İdarəsində geoloji
şöbənin rəisi vəzifəsində işləmiş, 2014-cü ildən 2016-cı ilə
qədər GGİ-nin Kəşfiyyatgeofizika İstehsalat bölümünün (KGİB) Geofiziki Məlumatların Emalı və
İnterpretasiyası Ekspedisiyasında “Geofiziki və geoloji materialların ümumiləşdirilməsi
partiyası”nın rəisi vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.
L.Əbilhəsənova Geofizika və Geologiya İdarəsinin illik və perspektiv planlarının hazırlanmasında
və aparılacaq geofiziki kəşfiyyat işlərinin əsaslandırılmasında yaxından iştirak etmişdir. Onun
iştirakı ilə Kəşfiyyatgeofizika İB-nin yaxın illərdə Azərbaycanın quru və dəniz sahələrində “Azneft”
İB-nin sifarişi əsasında yerinə yetirəcəyi geofiziki kəşfiyyat işləri haqqında geoloji-geofiziki materiallar hazırlanmış və təkliflər təqdim edilmişdir.
Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə geofiziki kəşfiyyat işləri nəticəsində aşkar olunmuş strukturlar
(öyrənilmə dərəcəsi, perspektivliyi və gələcəkdə geofiziki kəşfiyyat işlərinin aparılması təklif olunan
sahələr) haqqında məlumatlar toplanaraq sistemləşdirilmiş və böyük həcmli geoloji-geofiziki
məlumatlar bazası yaradılmış və bu işlər hazırda da davam etdirilir.
GGİ-nin Kəşfiyyatgeofizika İstehsalat Bölümündə geofiziki-kəfiyyat işlərinin aparılmasının
əsaslandırılması, layihələndirilməsi, alınmış məlumatların interpretasiyası və dəyərləndirilməsi,
struktur xəritələrin tərtibi, yekun hesabatların hazırlanması, neftli-qazlı rayonlar üzrə geoloji-geofiziki materialların ümumiləşdirilməsi mövzusu işlərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin BP, Statoil,
RWE və s. xarici şirkətlərlə Xəzər dəniz akvatoriyasının, Azərbaycanın quru ərazisinin müxtəlif
sahələri üzrə müqavilə işlərinin vaxtında, müasir səviyyədə həll edilməsində yaxından iştirak
etmişdir.
Qabaqcıl bir mütəxəssis kimi işlə əlaqədar Moskva, Alma-Ata və Oslo şəhərlərinə ezam edilmiş,
dəfələrlə mükafatlandırılmışdır.
Onun, neft və qaz sənayesindəki xidmətləri nəzərə alınaraq 2015-ci ildə SOCAR tərəfindən
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“2014-cü ilin ən yaxşı geoloqu” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.
2016-cı ildən hal-hazıra qədər Kəşfiyyatgeofizika İB-nin geologiya üzrə rəis müavini vəzifəsində
çalışan Lalə xanımın rəhbərliyi ilə 11 hesabat işlənilmiş, müdafiə olunmuş və sifarişçi təşkilatlara
təhvil verilmişdir. Bundan əlavə o, bir sıra hesabatların müəllifi və həmmüəllifi olmuşdur. Onlarla
elmi məqalənin müəllifi və həmmüəllifi olmaqla, bir neçə geofiziki konfranslarda elmi məruzələrlə
çıxış etmişdir.
Lalə xanım öz zəngin bilik və bacarığını və istehsalat təcürbəsini gənclərdən əsirgəməmiş, onların
mütəxəssis kimi yetişməsində böyük rolu olmuşdur.
Geofizika və geologiya İdarəsinin rəhbərliyi və əmək kollektivi Lalə xanımı – Azərbaycanın
tanınmış neftçi geoloqunu, təcrübəli və zəhmətkeş mütəxəssisi, ən əsası isə xeyirxah insanı
əlamətdar yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı və fəaliyyətində yeni-yeni
nailiyyətlər arzulayır!
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