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Мцяллиф щаггында 
                                              

 

 

QƏDĠROV VAQĠF QƏDĠR OĞLU 1954-cü il may ayının 28-də 

Azərbaycan Respublikası Sabirabad rayonunun Qəzli kəndində anadan 

olmuşdur.1978-ci ildə indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 

geoloji-kəşfiyyat fakultəsini dağ mühəndisi-geofizik ixtisası üzrə bitir-

mişdir. 

1975-ci ildən Geofizika ETİ-də texnik, mühəndis, aparıcı mühəndis, 

elmi işçi, böyük elmi işçi, 1993-cü ildə elmi katib, 1994-2003-cü illərdə 

isə elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrində çalışmışdır. 2003-cü 

ildən “Qravi-maqnitometrik  tədqiqatlar laboratoriyası”nın müdiri 

vəzifəsindədir. 

1991-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, geologiya-

mineralogiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 2006-cı ildə ona 

AR AAK tərəfindən “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış 

üsulları” ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir. 

V.Q.Qədirovun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini geoloji kəsilişin 

öyrənilməsində və neft-qaz yataqlarının axtarışında qravi-maqnit kəşfiy-

yatın tətbiqinin fiziki-geoloji əsasları problemləri, onun nəzəri və praktiki 

məsələləri tutur. Alim neft-qaz yataqlarının, o cümlədən dərində yatan və 

az qalınlıqlı yataqların qravi-maqnit sahəsində əks olunmasını 

əsaslandırmış, yataq üzərində öz fiziki parametrləri ilə fərqlənən 

subvertikal zonanın varlığını göstərmiş, nəzəri və model tədqiqatları 

əsasında bu zonanın parametrlərini kəmiyyətcə qiymətləndirmişdir. Onun 

tərəfindən Orta Kür çökəkliyində geomaqnit sahəni yaradan amillərin 

aydınlaşdırılması üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. V.Q.Qədirov digər 

mütəxəssislərlə birlikdə lokal neftli-qazlı strukturların qravimetrik üsulla 

aşkar edilməsi metodikasını işləyib hazırlamışdir. O, sonradan seysmik 

kəşfiyyat ilə təsdiq edilmiş və dərin qazıma quyuları vasitəsilə neftliliyi 

müəyyənləşdirmiş Cəfərli və Bozqobu kimi strukturların mövcudluğunu 

göstərmiş ilk müəlliflərdən biridir. 

V.Q.Qədirov eyni zamanda, Yer qabığı ilə əlaqədar bir sıra 

geodinamik proseslərin baş vermə qanunauyğunluqlarının və neft 

veriminə təbii təsirlərin öyrənilməsi məsələləri üzrə də tədqiqatlar aparır. 
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O, Yer qabığında baş verən təbii proseslərin, o cümlədən müxtəlif 

yataqlarda neft hasilatının dövri olaraq dəyişildiyi və bu hadisələrin Yer 

qabığının qlobal sıxılıb geniışlənməsi ilə əlaqədar olduğu fikrini irəli 

sürmüşdür. 

V.Q.Qədirov 50-dan artıq nəşr edilmiş elmi əsərin, 1 ixtira və 1 

patentin, axtarış-kəşfiyyat işlərini istiqamətləndirmək üçün AR DNŞ-yə 

verilmiş 12 tövsiyənin, 25 elmi həsabatın müəllifi və həmmüəllifidir. 

V.Q.Qədirov Bakı (1998, 2002, 2004, 2007, 2010), Ankara (1994), 

İstanbul (1997), Sankt-Peterburq (1997) şəhərlərində keçirilmiş beynəl-

xalq səviyyəli konfrans və sərgilərdə elmi məruzələrlə və nümayiş ma-

terialları ilə iştirak etmişdir. 

1990-cı ildə Türkiyə Cumhuriyyətinin Ərzurum-Horasan bölgəsində 

çöl qravimetrik tədqiqatlar aparmış, Ərzurum universitetinin tələbələrinə 

gravimetrik çöl işlərinin metodikasını öyrətmişdir. 2003-2006-cı illərdə 

BDU-də “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrasında pedoqoji 

fəaliyyətlə  məşğul olmuşdur. 

O, Azırbaycan Milli Geofizika Komitəsinin, Avropa-Asiya Geofizika 

Cəmiyyətinin, Amerika Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin  Azərbaycan 

bölməsinin üzvüdür. 
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Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

Vaqif Qədir oğlu Qədirovun 

 

“Azərbaycanın  Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların 

axtarıĢında qravi-maqnit kəĢfiyyatının tətbiqi” 

monoqrafiyasına 

 

 

RƏY 

 

Kür depressiyasının Azərbaycan hissəsində AĢağı Kür çökək-

liyi bütövlükdə, Orta Kür çökəkliyinin isə böyük bir hissəsi yerlə-

Ģir. Çökmə kompleksin qalınlığı Orta və AĢağı Kür çökəkliklərin-

də, uyğun olaraq, 12-14 və 20 km kimi qiymətləndirilir. Bu region-

da yüzlərlə lokal qalxım aĢkar edilib, 40-dan çoxunda neft-qazlılıq 

müəyyənləĢdirilib, onlarla yataq istismardadır. 

1927-ci ildən baĢlayaraq Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahələ-

rində qravimetrik və maqnitometrik tədqiqatlar aparılmaqdadır. 

Keçən əsrin 70-ci illərin ortalarından isə Geofizika ETĠ tərəfindən 

bu regionda aparılmıĢ yüksəkdəqiqlikli qravi-maqnit tədqiqatları ilə 

sahələrin geoloji quruluĢu öyrənilmiĢ, yeni lokal qalxımlar aĢkar-

lanmıĢ, onların neft-qazlılığı proqnozlaĢdırılmıĢdır. Təqdim olunan 

monoqrafiya da qravi-maqnit materialları ilə alınmıĢ geoloji nəticə-

ləri əhatə edir və müəllifın özü isə çöl planalma iĢlərindən baĢla-

mıĢ, geoloji interpretasiya iĢlərinə qədər bilavasitə iĢtirak etmiĢ və 

onlarla yeni struktur xəritələr, proqnoz sxemləri qurmuĢ, nəzəri, 

model tədqiqatları aparmıĢ, məqalələr yazmıĢdır. 

Monoqrafiyada müəllif Kür çökəkliyinin geoloji-geofiziki öy-

rənilməsini, burada geoloji kəsiliĢi təĢkil edən süxurların petrofiziki 

parametrlərinin sahə üzrə paylanmasını analiz edir və bunlardan 

qravi-maqnit kəĢfiyyatın tətbiqini əsaslandırmaq üçün məharətlə 

istifadə edir. Müəllif izafi sıxlıqlı sərhədlərdə sıxlıq artımını hesab-

lamaq üçün həmin kompleksin sıxlığını ondan üstdə yatan bütün 

çöküntü kompleksinin orta sıxlığı ilə müqayisə olunmasını daha 
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doğru sayır və qravimetrik kəĢfiyyat materiallarının interpretasiya-

sında bunun böyük əhəmiyyət daĢıdığını göstərir. 

Müəllif Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində 

qravimetrik məlumatlarla bir çox lokal qalxımın aĢkarlandığını və 

onların Ģmq-cĢ istiqamətli tektonik zonalar daxilində zəncirvari 

düzüldüklərini göstərir. Bunlardan Pənahlı və Oruclu strukturları 

son illərdə müəllifin apardığı yeni tədqiqatlarla daha da dəqiqləĢ-

dirilmiĢ və onların neft-qaz perspektivliyinin yüksək olduğu göstə-

rilmiĢdir. Müəllif burada axtarıĢ quyusunun qoyulması üçün müva-

fiq tövsiyə vermiĢ, Cəfərli sahəsində olduğu kimi, burada da orta 

Eosen çöküntülərində (mergel dəstəsi) neft-qaz yığımının olduğunu 

söyləmiĢdir. Göstərilən qalxımların Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin 

mərkəzi hissəsindən miqrasiya edən karbohidrogenlərin yolu üstün-

də olduğunu və buna yaxın sahələrdə məhz orta Eosen çöküntü-

lərindən neft alındığını nəzərə alsaq, onda müəllifin gəldiyi qərarı 

müsbət saymaq olar. 

Monoqrafiyada maraq doğuran məqamlardan biri də Orta Kür 

çökəkliyində Mezozoy çöküntü kompleksinin səthinin dərinliyinin 

qravimetrik məlumatlar əsasında təyin edilməsidir. Burada müəllif 

Mezozoyun dərinliyi ilə Buge anomaliyası arasında korrelyasiyanın 

olduğunu göstərir və hər bir konkret sahə üçün riyazi ifadələrin 

çıxarılmasını məqsədəuyğun sayır. Bunların əsasında müəllif müx-

təlif sahələr üçün üst TəbaĢir çöküntülərinin səthini əks etdirən 

struktur xəritələr tərtib etmiĢ və onların 3-ölçülü təsvirlərini ver-

miĢdir. 

Bunlardan baĢqa, Kür-Qabırrı çaylararası vadidə, Qazanbulaq-

Borsunlu-Ziyadxan, ġm.Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ, Ərəbqubalı, 

Bəndovan, Nəvahi və d. sahələrdə çöküntülərin neft-qazlılığının 

yeni aspektlərdə araĢdırılması həyata keçirilmiĢ, axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərini istiqamətləndirmək üçün verilmiĢ tövsiyələr elmi əsaslan-

dırılmıĢ və qrafiki sənədlərlə (xəritə, sxem, kəsiliĢ) aydınlaĢdırıl-

mıĢdır. 

Müəllif təcrübi tədqiqatlarla müəyyən edilmiĢ geoloji pazlaĢ-

maların qravitasiya sahəsində qradiyentli zonalarla əks olunmasının 
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qravimetrik kəĢfiyyat qarĢısında yeni perspektivlər açdığını gös-

tərir. Bunun əsasında, müəllif, Bəndovan strukturunun cənub-qərb 

qanadında, Ərəbqubalı, Hacıqabul və bu kimi digər sahələrdə gü-

man olunan neft-qaz yatağının qeyri antiklinal tələlərlə əlaqədar 

olmasını ehtimal edir. Qeyd edək ki, neft-qazlılığı güman olunan 

bu tələlərin karbohidrogenlərin generasiya mənbələrinə doğru açıl-

dığını (meyilliyini), və onların miqrasiya yolu üzərində olması hə-

min sahələrdə neft-qaz yatağının əmələ gəlməsi ehtimalını artırır. 

Hesab edirəm ki, müəllif tərəfindən tərtib edilmiĢ struktur və 

proqnoz xəritələri, tektonik sxemlər neft-qaz yataqlarının axtarıĢı 

ilə məĢğul olan istehsalat təĢkilatları üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Monoqrafiyada təqdim olunan elmi fikirlər, geoloji nəticələr müəl-

lifin bu iĢlərə böyük həssaslıq və diqqətlə yanaĢdığını, Dağlararası 

Kür çökəkliyində kompleks geofiziki kəĢfiyyat iĢlərinə yeni pers-

pektivlər açdığını göstərir. 

Monoqrafiya yüksək elmi səviyyədə, eyni zamanda, sadə dildə 

yazılmıĢ, çoxsaylı xəritə, kəsiliĢ, qrafik və cədvəllərlə zənginləĢdi-

rilmiĢdir və dərc olunmaq üçün tövsiyə edilir. Bu elmi əsər neftçi-

geoloqlar, geofiziklər, elmi iĢçilər, bu sahə üzrə hazırlanan baka-

lavr, magistr, aspirantlar üçün dəyərli kitab ola bilər. 

 

 

 

Geofizika ETĠ-nin “Kompleks  

geofiziki-geoloji tədqiqatlar”  

laboratoriyasının baĢ elmi iĢçisi, 

g.-m.e.d., professor                                         R.R. Rəhmanov   
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Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

Vaqif Qədir oğlu Qədirovun 

 

“Azərbaycanın  Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların 

axtarıĢında qravi-maqnit kəĢfiyyatının tətbiqi” 

monoqrafiyasına 

 

 

RƏY 

 

Təqdim olunan monoqrafiya Kür çökəkliyi sahələrində qravi-

metrik və maqnitometrik kəĢfiyyatın tətbiqi ilə neftli-qazlı struktur-

ların axtarıĢı məsələlərinə həsr edilmiĢdir. Monoqrafiya giriĢ, yeddi 

fəsil və xülasədən ibarətdir. Çoxsaylı cizgi, cədvəl, qrafiklərlə tə-

min olunmuĢdur. 

Birinci və ikinci fəsillərdə ədəbiyyat məlumatları əsasında Kür 

çökəkliyinin geoloji-geofiziki öyrənilməsinə baxılır, onun struktur-

tektonik xüsusiyyətləri, çöküntülərin neftli-qazlılığı araĢdırılır, 

ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlar üzrə kəsiliĢi təĢkil edən süxurların 

litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri analiz edilir. Eyni zamanda, qravi-

maqnit kəĢfiyyatının tətbiqini əsaslandırmaq üçün süxurların sıxlıq 

və maqnit parametrlərinin Ģaquli və lateral istiqamətlərdə dəyiĢmə-

ləri öyrənilmiĢ, izafi sıxlıqlı sərhədlər müəyyənləĢdirilmiĢ, maqnit 

qavrayıcılığının effuziv sıxurlarda yüksək olması, yataq üstündəki 

zonada onun lateral azalması və s. məsələlər araĢdırılmıĢdır. 

Üçüncü fəsil qravi-maqnit çöl iĢlərinin aparılma metodikasına, 

məlumatların emalına həsr olunmuĢdur. Burada müəllif çöl müĢahi-

dələrinin düzxətli və paralel profillərdə aparılmasının əhəmiyyətini 

göstərir. Belə ki, düzxətli profil potensial sahənin bir istiqamətdə 

dəyiĢməsini əks etdirdiyindən, potensial sahədə müĢahidə olunan 

lokal anomaliyaları geoloji amillərlə daha etibarlı əlaqələndirmək 

olur. Profillərin bir-birinə paralel iĢlənilməsi isə potensial sahədə 

müĢahidə edilən və geoloji amillərlə əlaqələndirilən dəyiĢmələri 

sahə üzrə izləməyə və korrelyasiya etməyə imkan verir. 
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Bu fəsildə planalmalarda istifadə edilmiĢ qravimetrlərin tex-

niki göstəriciləri araĢdırılır, müĢahidələrin emalı zamanı hansı dü-

zəliĢlərin verilməsinin vacib olduğu göstərilir. Müəllif aralıq qat 

sıxlığının planalma aparılan rayona məxsus sıxlıq kimi götürül-

məsini vacib sayır və bunu hesablamalarla izah edir. 

Dördüncü fəsil qravitasiya və maqnit sahələrində lokal struk-

turların və neft-qazlılığın əks olunmasına həsr olunmuĢ və özündə 

3 paraqrafı birləĢdirir. Burada müəllif yer qabığının üst hissəsinin 

geoloji quruluĢunun öyrənilməsində, çöküntülərin neft-qazlılığının 

qiymətləndirilməsində bir çox dünya ölkələrində, eləcə də, Azər-

baycanda aparılmıĢ geniĢ həcmli qravi-maqnit kəĢfiyyatı məlumat-

larını analız etmiĢdir. 

Müəllif tərəfindən aparılmıĢ nəzəri tədqiqatlar və praktiki 

misallar əsasında qalxımların qravi-maqnit sahələrdə əks olunması 

əsaslandırılmıĢdır. Qalxımlarla və neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lo-

kal qravitasiya və maqnit anomaliyalarının ayrılması yolları göstə-

rilmiĢ, mövcud üsulların kritik analizi verilmiĢdir. 

V.Q.Qədirov eyni zamanda, mövcud seysmik ÜDN və qra-

vimetrik materiallara istinad edərək, qeyri-antiklinal tələləri əmələ 

gətirən pazlaĢmaların da qırılmalar kimi, qravitasiya sahəsində əks 

olunduğunu, bu zaman kəskin, pilləvari dəyiĢmələr yaratdığını ay-

dınlaĢdırmıĢdır. 

BeĢinci fəsildə qravi-maqnit anomaliyaların geoloji yozumuna 

baxılmıĢ, öncə Kür çökəkliyində müĢahidə edilən geopotensial sa-

hələrin və onların lokal təĢkiledicilərinin xüsusiyyətləri araĢdı-

rılmıĢdır. Bu araĢdırmalar Buge anomaliyasının və geomaqnit sahə-

nin 2- və 3- ölçülü təsvirləri, həmçinin müxtəlif radiuslarda hesab-

lanmıĢ lokal anomaliyalar xəritəsi əsasında həyata keçirilmiĢdir. 

Müəllif Orta Kür çökəkliyində lokal qravitasiya maksimum-

larının üst TəbaĢir çöküntülərindəki qalxımlarla əlaqədar olması 

fikrini əsaslı surətdə, faktiki materiallar əsasında sübut edir. O, 

Qazanbulaq sahəsində iki profil üzrə seysmik ÜDN və qravimetrik 

məlumatların müqayisəsini aparmıĢ və üst TəbaĢir horizontunun 

səthindəki qalxımların qravitasiya sahəsindəki lokal maksimum-



 10 

larla üst-üstə düĢməsini təsdiqləmiĢdir. 

V.Q.Qədirov qravitasiya və maqnit sahələrinin horizontal 

qradiyentlərinin araĢdırılmasına xüsusi fikir verilməsini ön plana 

çəkir. O, sahənin tektonikasının müəyyənləĢdirilməsində yüksək 

qradiyentli zonaların izlənilməsinin əhəmiyyətini vurğulayır və bu-

nun əsasında Pənahlı-Oruclu, Qazanbulaq-Borsunlu, Bəndovan, 

Göytəpə (Qarabağlı-Babazənən strukturları arasında) sahələrinin 

tektonik sxemlərini hazırlamıĢdır. 

Altıncı fəsildə qravi-maqnit kəĢfiyyatı əsasında Kür çökək-

liyində aĢkar edilmiĢ lokal strukturların paylanması məsələsinə ba-

xılır. Orta Kür çökəkliyində Mezozoy çöküntü kompleksinin dərin-

liyinin qravimetrik kəĢfiyyat məlumatları əsasında təyin edilmə-

sinin mümkünlüyü əsaslandırılmıĢdır. Riyazi modelləĢdirmə ilə 

müəllif Mezozoy horizontunun dərinliyinin dəyiĢməsinin ağırlıq 

qüvvəsi sahəsində yaratdığı dəyiĢmələri hesablamıĢ və bu dəyiĢ-

mələrin müasir qravimetrlərlə qeyd etməyin mümkünlüyünü gös-

tərmiĢdir. 

V.Q.Qədirov faktiki materiallar əsasında Mezozoy komplek-

sinin dərinliyi ilə Buge anomaliyası arasında yüksək korrelyasi-

yanın olduğunu göstərmiĢ, konkret sahələr üçün Mezozoyun yatım 

dərinliyini hesablamağa imkan verən riyazi düsturlar çıxarmıĢdır. 

Yevlax-AĢcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində qravime-

trik məlumatlar əsasında 70-ə qədər lokal strukturun aĢkar edildiyi, 

onlardan bir qisminin məlum strukturları əks etdirdiyi, bir qisminin 

isə seysmik kəĢfiyyat və dərin qazıma quyuları ilə təsdiqləndiyi 

göstərilir. Onlarla yeni aĢkar edilmiĢ lokal qalxımın isə bir daha 

dəqiqləĢdirilməsi və qazımaya cəlb olunması tövsiyə edilmiĢdir. 

Yeddinci fəsil Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahələrində neft-qaz 

yataqlarının axtarıĢı və kəĢfiyyatına həsr olunmuĢdur. Müəllif qra-

vi-maqnit, eləcə də digər geoloji-geofiziki məlumatları cəlb etmək-

lə geniĢ tədqiqatlar aparmıĢ, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Pənah-

lı-Oruclu, ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ, Qazanbulaq-Bor-

sunlu-Ziyadxan, Bozqobu, AĢağı Kür çökəkliyində Bəndovan, 

Hacıqabul, Nəvahi, Göytəpə, Ərəbqubalı və d. sahələrdə neft-qaz-
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lılıqla əlaqələndirilən lokal qravitasiya minimumlarının (yataq tipli 

anomaliyaların) aĢkar edildiyini və bu sahələrdə yeni neft-qaz 

yataqlarının açılması perspektivliyini göstərmiĢdir. Müəllif, eyni 

zamanda, konkret sahələrdə axtarıĢ qazımasının yerini göstərmiĢ və 

əsaslandırmıĢdır. 

Ümumiyyətlə, monoqrafiya yüksək elmi səviyyədə hazırlan-

mıĢ, müəllifin irəli sürdüyü fikirlər, təkliflər elmi və geoloji-geo-

fiziki məlumatlarla əsaslandırılmıĢdır. Monoqrafiyada verilmiĢ xə-

ritələr, sxemlər, qrafiklər, cədvəllər yüksək səviyyədə tərtib edil-

məklə bərabər, Kür çökəkliyində neft-qaz perspektivli strukturların 

kəĢf olunması, axtarıĢ-kəĢfiyyat geofiziki və qazıma iĢlərinin isti-

qamətləndirilməsi üçün böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər. 

Monoqrafiyanın dərc olunması Kür çökəkliyinin öyrənilməsi 

ilə məĢğul olan geoloq-geofiziklərə, elmi iĢçilərə, elmi və istehsalat 

təĢkilatlarına dəyərli məlumatlar verməklə, gələcək axtarıĢ-kəĢ-

fiyyat iĢlərini istiqamətləndirməyə əsaslı tövhə verə bilər. 

 

 

 

AMEA Respublika Seysmoloji  

Xidmət mərkəzi “Seysmoloji və  

geofiziki tədqiqatların elmi araĢ- 

dırılması” Ģöbəsinin müdiri, 

g.-m.e.d.,  professor        ġ.Ə.BalakiĢibəyli   
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Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi 

Vaqif Qədir oğlu Qədirovun 

 

“Azərbaycanın  Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların 

axtarıĢında qravi-maqnit kəĢfiyyatının tətbiqi” 

monoqrafiyasına 

 

 

RƏY 

 

Dağlararası Kür çökəkliyi çox mürəkkəb dərinlik geoloji 

quruluĢu ilə səciyyələnir. AparılmıĢ geoloji-geofiziki kəĢfiyyat 

iĢləri bu ərazidə çoxsaylı dərin regional və lokal tektonik qırılma-

ların mövcudluğunu, çöküntütoplanma Ģəraitinin müxtəlifliyini, 

geoloji kəsiliĢdə çökmə, effuziv və intruziv süxurların, palçıq vul-

kanlarının varlığını, çöküntülərin neft-qazlılığını və digər geoloji 

məsələləri aydınlaĢdırmağa imkan vermiĢdir. Son dövrlərdə çökək-

liyin müxtəlif qanad hissələrində seysmik kəĢfiyyatın ÜDN üsulu 

ilə böyük məsafələrə uzanan pazlaĢma zonalarının aĢkar edilməsi 

burada neft-qaz yığımları üçün əlveriĢli olan qeyri-antiklinal tip 

tələlərin də formalaĢdığını göstərir. 

Belə mürəkkəb geoloji Ģəraitdə neftli-qazlı strukturların aĢkar 

edilməsi və öyrənilməsi üçün digər geofiziki üsullarla yanaĢı qra-

vimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyat üsullarının tətbiqi olduqca 

faydalı və əhəmiyyətlidir. V.Q.Qədirovun hazırladığı bu monoqra-

fiya da bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif Kür çö-

kəkliyinin geoloji quruluĢunu, onun struktur-tektonik xüsusiyyət-

lərini, neftli-qazlı strukturların ərazi üzrə paylanmasını mövcud 

geoloji-geofiziki məlumatlar əsasında araĢdırmıĢ, qravi-maqnit kəĢ-

fiyyatın tətbiqini fiziki-geoloji əsaslandırmaq üçün çökəkliyi təĢkil 

edən süxurların petrofiziki xüsusiyyətlərini analiz etmiĢdir. 

Müəllifin apardığı tədqiqatlar nəticəsində Kür çökəkliyindəki 

bir çox strukturun tağ və tağyanı hissələrində, çöküntülərin həm 

Ģaquli, həm də lateral istiqamətdə sıxlıqlarının, maqnit qavrayıcı-
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lığının, temperaturun qanunauyğun dəyiĢdiyi aĢkar edilmiĢdir ki, 

bu da izafi sıxlıqlı fiziki-geoloji sərhədlərlə əlaqədar lokal qal-

xımların və neft-qazlılığın qravitasiya və geomaqnit sahələrində 

əks olunmasına gətirib çıxarır. Bundan baĢqa, yataq üzərində sub-

vertikal zonanın fiziki parametrlərinin kənar mühitə nisbətən, kəs-

kin dəyiĢdiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, bu da perspektivli struk-

turların axtarıĢında və onların neft-qazlılığının proqnozlaĢdırıl-

masında qravimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyat üsullarının tət-

biqini mümkün edir. 

Monoqrafiyada çöl qravi-maqnitometrik iĢlərin müasir aparıl-

ma metodikası, alınmıĢ məlumatların emalı və interpretasiya üsul-

ları əks olunmuĢ, tədqiqatların aparılmasının blok-diaqramı iĢlənib 

hazırlanmıĢdır. Müəllifin toxunduğu əsas məsələlərdən biri də paz-

laĢma tip qeyri-antiklinal  neft-qaz tələlərinin qravitasiya sahəsində 

əks olunmasına həsr edilib. Bəndovan strukturunun cənub-qərb qa-

nadı üzərində ÜDN üsulu ilə alınmıĢ seysmik profillərdə Ağcagil 

mərtəbəsinin aĢağı laylarının Məhsuldar Qatın səthinə pazlaĢ-

maları, bu profillərə yaxın qravimetrik profillərdə alınmıĢ ağırlıq 

qüvvəsi sahəsinin horizontal qradiyentlərinin dəyiĢmə yerləri ilə 

müqayisə edilmiĢ və onların üst-üstə düĢdüyü müəyyənləĢdiril-

miĢdir. Bütün bunlar seysmo-qravimetrik profil üzrə verilmiĢ kə-

siliĢdə, həmçinin, ağırlıq qüvvəsi sahəsinin kəskin dəyiĢmələrinin 

seysmik məlumatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ pazlaĢma zonaları ilə 

müqayisəsi qrafikində inandırıcı olaraq göstərilmiĢdir. Müəllif düz-

gün olaraq belə qərara gəlir ki, potensial geofiziki sahələrin hori-

zontal qradiyentlərinin öyrənilməsi və onların kəskin dəyiĢmə yer-

lərinin profillərdə korrelyasiya edilərək sahə üzrə izlənilməsi kəĢ-

fiyyat sahəsinin geoloji quruluĢunun müəyyənləĢdirilməsində çox 

əhəmiyyətlidir. 

Qravi-maqnit üsullarla alınmıĢ geoloji nəticələri daha çox  

əsaslandırmaq üçün müəllif rəy verdiyimiz monoqrafiyada  ÜDN 

və SDÜ seysmik materiallarına müraciət edir, onların kompleks 

analizini həyata keçirir. Orta Kür çökəkliyində lokal qravitasiya 

maksimumlarının geoloji təbiətini izah edən müəllif onların Me-
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zozoy çöküntülərinin səthindəki lokal qalxımlarla əlaqədar olması 

fikrini irəli sürür və əsaslandırır. Qazanbulaq sahəsində isə yeni 

iĢlənilmiĢ ÜDN profillərinin dinamik dərinlik kəsiliĢləri ilə Buge 

anomaliyasının qrafikləri müqayisəli analiz olunmuĢdur. Nəticədə 

lokal qravitasiya maksimumlarının doğrudan da üst TəbaĢir çökün-

tülərinin səthindəki nisbi lokal qalxımlara uyğun gəldiyi aydınlaĢ-

dırılmıĢdır. Bu faktın özü qravimetrik məlumatlar əsasında Mezo-

zoy çöküntülərinin səthi üzrə qurulmuĢ struktur xəritələrə inamı 

artırmaqla bərabər, onlara diqqət yetirilməsini və praktiki istifadə 

olunmasını da ön plana çəkir. 

Monoqrafiyada qravi-maqnit üsullarla neft və qaz yataqlarının 

axtarıĢı və kəĢfiyyatı istiqamətləri ayrıca bir fəsildə verilmiĢdir. 

Müəllif Orta və AĢağı Kür çökəkliklərində yeni aĢkar edilmiĢ 

strukturların neft-qazlılığı barədə maraq kəsb edən yeni məlumatlar 

əldə etmiĢ, axtarıĢ qazıma iĢlərini istiqamətləndirmək üçün tutarlı 

tövsiyələr vermiĢdir. 

Qeyd etmək istərdim ki, V.Q.Qədirovun təqdim etdiyi mono-

qrafiya yüksək elmi səviyyədə yazılmıĢ, çoxsaylı xəritələr, sxemlər, 

qrafiklərlə zənginləĢdirilmiĢdir. VerilmiĢ ədəbiyyat siyahısı müəlli-

fin böyük həcmdə elmi-tədqiqat və araĢdırma iĢlərini həyata ke-

çirdiyini göstərir. 

AlınmıĢ geoloji-geofiziki nəticələr, monoqrafiyada təsbit olu-

nan sahələrdə yeni geofiziki və ya qazıma iĢlərinin aparılması üçün 

perspektivlər açmaqla yanaĢı, neft-qaz yataqlarının axtarıĢı ilə məĢ-

ğul olan geoloqlara və geofiziklərə olduqca qiymətli məlumatlar 

verir və bununla da təqdim olunan monoqrafiyanın dərc olunma-

sının məqsədəuyğunluğunu və əhəmiyyətini göstərir. 

 

 

 

Geofizika ETĠ-nin “Seysmik  

kəĢfiyyat” laboratoriyasının 

 müdiri, g.-m.e.d.                                                  B.M.Qarayev 
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Həmişə elmə, oxumağa səsləyən  atamın  

 əziz xatirəsinə həsr edirəm. 

 

 

GĠRĠġ 

 

Dağlararası Kür çökəkliyinin Azərbaycanı əhatə edən ərazi-

sində AĢağı Kür çökəkliyi bütövlükdə, Orta Kür çökəkliyinin isə 

böyük bir hissəsi yerləĢmiĢdir. Bu çökəklik çox mürəkkəb hetero-

gen geoloji quruluĢa malikdir. 

Çökmə kompleksin qalınlığı Orta Kür çökəkliyində 12- 14 km, 

AĢağı Kür çökəkliyində isə 20 km kimi qiymətləndirilir. Orta Kür 

çökəkliyində gömülmüĢ maqmatik vulkanlar, AĢağı Kür çökəkli-

yində isə gömülmüĢ və fəaliyyətdə olan palçıq vulkanları mövcud-

dur. Bu regionda yüzlərlə qalxım aĢkar edilmiĢ, 40-dan çoxunda 

neft-qazlılıq müəyyənləĢdirilmiĢ, onlarla yataq istismara verilmiĢ-

dir. Son dövrlərdə çökəkliyin  müxtəlif  qanad hissələrində seysmik 

kəĢfiyyat üsulu ilə 100 km-lərlə uzanan pazlaĢma zonalarının aĢkar 

edilməsi burada qeyri-antiklinal tələlərin də formalaĢdığını göstərir. 

Neft-qazlılıq baxımından maraq doğuran bu regionun dərinlik 

geoloji quruluĢu və neft-qazlılığının öyrənilməsi geofiziki kəĢfiyyat 

üsulları əsasında həyata keçirilmiĢ və keçirilməkdədir. 

1927-ci ildən baĢlayaraq çökəkliyin ayrı-ayrı sahələrində qra-

vimetrik və maqnitometrik tədqiqatlar aparılmıĢ, regionun tektoni-

kası, struktur elementlərin sərhədləri müəyyənləĢdirilmiĢ, bir sıra 

yeni qalxımlar aĢkarlanmıĢ, onların neft-qazlılığı proqnozlaĢdırıl-

mıĢdır. 1930-cu illərdən elektrik kəĢfiyyat iĢləri aparılmıĢ, Mezo-

zoy çöküntülərinin tektonikasının öyrənilməsində elektrik kəĢfiyya-

tının tətbiqinin imkanları aydınlaĢdırılmıĢdır. 1935-ci ildən aparıl-

mıĢ seysmik kəĢfiyyat iĢləri ilə (ƏDÜ, ÜDNÜ, SDÜ, DSZ, SDKÜ) 

regionun iri struktur elementləri, dərinlik qırılmaları dəqiqləĢdiril-

miĢ, çoxsaylı antiklinal və qeyri-antiklinal strukturlar aĢkar edilmiĢ 

və qazıma üçün hazırlanmıĢdır. Ayrı-ayrı illərdə bu regionda ra-

diometrik və termometrik planalma iĢləri də yerinə yetirilmiĢdır. 
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AparılmıĢ geofiziki kəĢfiyyat iĢləri, ümumiyyətlə, bu regionun 

mürəkkəb geoloji quruluĢa malik olduğunu, çoxsaylı dərin qırılma-

ların mövcudluğunu, çöküntütoplanma Ģəraitinin müxtəlifliyini, 

kəsiliĢdə çökmə, effuziv və intruziv süxurların, rif-biogen mənĢəli 

kütlələrin olmasını, pazlaĢma zonalarının varlığını, çöküntülərin 

neft-qazlılığını və digər məsələləri aydınlaĢdırdı. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahə-

lərində yeni neft-qaz yataqlarının kəĢfi son dərəcə aĢağıdır. Bunu, 

əslində, geofiziki üsulların kompleksindən istifadənin zəif həyata 

keçirilməsi ilə də əlaqələndirmək olar. Bu faktlar, ümumiyyətlə, 

geofiziki kəĢfiyyat iĢlərinə, o cümlədən neft-qaz perspektivli sahə-

ləri müəyyənləĢdirməkdə böyük səmərəliliyə malik olan, tez və 

ucuz baĢa gələn qravimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyat üsullarına 

diqqətin artırılmasını tələb edir.  

Kür çökəkliyində geoloji kəsiliĢi təĢkil edən süxurların fiziki 

parametrlərinin (sıxlıq, maqnit qavrayıcılığı) laborator analizləri 

onların strukturların tağ və tağyanı hissələrində həm Ģaquli, həm də 

lateral istiqamətdə qanunauyğun dəyiĢdiyini göstərir ki, bu da izafi 

sıxlıqlı sərhədlərlə əlaqədar lokal qalxımların və neft-qazlılığın qra-

vitasiya və geomaqnit sahələrində əks olunmasına gətirib çıxarır. 

Bundan baĢqa, yataq üzərində subvertikal zonanın fiziki parametr-

lərinin kənara nəzərən kəskin dəyiĢdiyi müəyyənləĢdirilmiĢ, nəticə-

də qravi-maqnit sahələrində nəzərə çarpacaq dəyiĢiklik yarandığı 

göstərilmiĢdir. Bütün bunlar neft-qaz perspektivli strukturların ax-

tarıĢında qravimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyatın tətbiqi üçün 

olduqca əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Kitabda çöl qravi-maqnitometrik iĢlərinin aparılması metodikası, 

məlumatların emalı və interpretasiyası üsulu əks olunur. Lokal 

qalxımlarla və neft-qazlılıqla əlaqələndirilən qravi-maqnit anomali-

yaların ayrılması, pazlaĢmalardan yaranan qeyri-antiklinal tələlərin 

qravitasiya sahəsində əks olunması məsələlərinə baxılır. Kür çökək-

liyində aĢkar edilmiĢ lokal strukturların paylanma xüsusiyyət-

ləri,onların neft-qaz perspektivliyi göstərilir və geofiziki tədqiqatların, 

eləcə də, axtarıĢ qazımasının aparılması üzrə tövsiyələr verilir.                                            
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FƏSIL I 

 

KÜR ÇÖKƏKLĠYĠNĠN STRUKTUR-TEKTONĠK     

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Dağlararası Kür çökəkliyi Qafqaz regionunda ən iri struktur 

elementlərdən biri olub, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarını bir-birin-

dən ayıraraq Ģimal-qərbdə Dzirul massivindən cənub-Ģərqdə Xəzər 

dənizinə qədər böyük bir ərazini əhatə edir. Bu çökəklik 3 hissəyə -

Yuxarı, Orta və AĢağı Kür çökəkliklərinə bölünür. AĢağı Kür 

çökəkliyi bütövlükdə və Orta Kür çökəkliyinin isə böyük bir hissəsi 

Azərbaycanın ərazisində yerləĢir. 

Kür çökəkliyinin tektonik xüsusiyyətləri barədə ilk məlumatlar 

XX əsrin 30-cu illərində V.P.Renqarten, A.D.Arxangelsk, 

Ġ.M.Qubkin tərəfindən verilmiĢdir. Sonrakı illərdə V.V.Belousov, 

M.Ġ.Varentsov, V.Y.Xain, A.N.ġardanov, Ə.A.Əlizadə, H.Ə.Əh-

mədov, Ə.V.Məmmədov, K.M.Kərimov, E.ġ.ġıxəlibəyli, V.Ġ.Kuli-

kov, Ə.Ə.Əliyev və b. Kür çökəkliyinin formalaĢması və geoloji tə-

biəti haqqında müxtəlif fikirlər (onun “plitə”, “aralıq massivi”, plat-

forma, geosinklinal olması) irəli sürmüĢlər [1, 13, 19, 20, 30, 38]. 

Müxtəlif morfoloji və genetik xarakterli mürəkkəb qırıĢıqlıq 

sistemini özündə əks etdirən Kür çökəkliyi özünəməxsus tektonika-

sı, çöküntülərin böyük qalınlığı və stratiqrafik diapazonu ilə fərqlə-

nir. Geoloji-geofiziki məlumatların analizi göstərir ki, bu çökəklik 

uzununa və eninə qırılmalar sistemi üzrə enmiĢ və kristallik bünöv-

rənin bloklu quruluĢunu yaratmıĢdır.Ümumiyyətlə, blokların enmə-

si qərbdən Ģərqə və bortlardan çökəkliyin mərkəzinə doğru müĢa-

hidə edilir. Kristallik bünövrədəki pilləli qırılmalar ağırlıq qüvvəsi 

sahəsində kəskin qradiyentlı zolaqlar Ģəklində əks olunur [38]. 

Kür çökəkliyinin Azərbaycan ərazisi daxilində Ə.Ə.Əliyevə 

görə aĢağıdakı tektonik elementləri ayırmaq mümkündür: Mezozoy 

bünövrəsi üzərində inkiĢaf etmiĢ Ceyrankeçməz, Alazan-Əyriçay, 

Kiçik Qafqazönü, TalıĢönü  çökəkliklər; Mezozoydan qabaqkı bü-



 18 

növrə üzərində inkiĢaf etmiĢ AĢağı və Orta Kür çökəklikləri; Ələt 

və Acınohur kənar qırıĢıqlıq zonaları; Yavandağ-Səngəçal, Mil-

Muğan və Kürdəmir-Sabirabad qravitasiya maksimumlarına uyğun 

gələn fundament  bloklarının qalxmıĢ zonaları [1]. 

Digər tədqiqatçılar tərəfindən bu çökəklik daxilində 5 iri struk-

tur element ayrılır: Qobustan-AbĢeron, AĢağı Kür, Yevlax-Ağcabə-

di, Qabırrı-Acınohur çökəklikləri, Kürdəmir-Sabirabad qalxım zo-

nası. Eyni zamanda, burada orta ölçülü 10 struktur element qeyd 

edilir: ġamaxı-Qobustan, AbĢeron, AĢağı Kür, TalıĢönü, Yevlax, 

Acınohur çökəklikləri, Kiçik Qafqazönü monoklinal, ġəmkir qal-

xım zonası, Qabırrı-Acınohur çökəkliyinin cənub yamacı, Böyük 

Qafqazönü monoklinal (Ə.N.Hüseynov, F.A.ġirinov, 1985). 

Göstərilən struktur elementlər daxilində geoloji-geofiziki mə-

lumatlar əsasında çoxsaylı (365-dən artıq) lokal qalxım, qeyri- 

antiklinal tələ müəyyənləĢdirilmiĢdir. ġamaxı-Qobustan çökəkli-

yində 120, AbĢeron çökəkliyində 48, AĢağı Kür çökəkliyində 40, 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 80-ə yaxın, TalıĢönü çökəklikdə 9, 

Kür-Qabırrı çaylararası sahədə 40-a yaxın, Acınohur çökəkliyində 

31 qalxım aĢkar edilmiĢdir. Mezozoy, Paleogen-Miosen və Pliosen-

Antropogen çöküntülərinə aid edilən bu qalxımların içərisində 40-

dan çoxunda neftlilik-qazlılıq müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

AĢağı Kür çökəkliyində Ģimal-Ģərqdən cənub-qərbə doğru 

Kürqala sinklinoriumu (Nəvahi çökəkliyi), Hərami-Salyan antikli-

noriumu və məxsusi AĢağı Kür sinklinoriumu ayrılır. Hərami-Sal-

yan antiklinoriumu Ģimal-qərbdə sıxılaraq Ələt-Ləngəbiz qalxım 

zonasına söykənir, cənub-Ģərqə doğru isə Cənubi ġirvan çökəkliyi 

ilə Kəlaməddin-Bəndovan və Kürovdağ-Neftçala qalxım zonalarına 

ayrılır. Cənubi ġirvan çökəkliyi isə Kürsəngi və Cənubi Kürsəngi 

gömülmüĢ qalxımı ilə mürəkkəbləĢmiĢdir [1]. Bu  çökəkliyin bö-

yük hissəsi Dördüncü dövr, Ģimal-Ģərq hissəsi isə Pliosen çökün-

tüləri ilə örtülmüĢdür. Dərin qazıma ilə, əsasən Məhsuldar qat, bəzi 

quyularda isə Pont, Oliqosen-Miosen yaĢlı çöküntülər açılmıĢdır. 

K.M.Kərimova görə (1975) təxminən 7 km-dən aĢağıda Mezo-

zoyun karbonatlı-vulkanik süxurları iĢtirak edir. 
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Qərbdə TalıĢ-Vəndam qravitasiya körpüsünə söykənən Orta 

Kür çökəkliyi cənubda Kür dərinlik qırılması ilə Kiçik Qafqazönü 

çökəklikdən, Ģimalda isə Acınohur dərinlik qırılması ilə Alazan-

Əyriçay çökəkliyindən (Böyük Qafqazönü monoklinal zonadan) 

ayrılır. Qazıma və geofiziki tədqiqat məlumatları ilə bu çökəklik 

daxilindəki strukturlar əsasən Qafqaz istiqamətli olub, Yevlax-Ağ-

cabədi çökəkliyində orogen kompleksində (üst TəbaĢir-Miosen), 

Kür-Qabırrı çaylararası sahədə Miosen-Pliosen çöküntülərində in-

kiĢaf etmiĢdir. Maykop erasından baĢlayaraq Kiçik və Böyük Qaf-

qaz intensiv qalxmaya məruz qalmıĢ, dağlarönü çökəkliklərin ya-

ranmasına səbəb olmuĢdur. Miosen erasında isə Orta Kür çökəkliyi 

çöküntütoplanmanın vahid hövzəsini əmələ gətirmiĢ, Kür-Qabırrı 

çaylararası sahə daha çox enməyə məruz qalmıĢdır. 

AĢağı və Orta Kür çökəkliklərini bir-birindən ayıran TalıĢ-

Vəndam qalxım zonası geoloji xüsusiyyətinə görə mürəkkəb sahə-

lərdən biridir. Dərin qazıma və geofiziki məlumatlara əsasən bura-

da, Pliosen və Dördüncü dövr çöküntülərinin qırıĢıqlıqda iĢtirak et-

mədiyi aydın olur. Dərinə getdikcə strukturlar daha dəqiq qeyd olu-

nur və əsasən, Paleogen və Mezozoy çöküntü kompleksi ilə əlaqə-

dardır. TalıĢ-Vəndam qalxım zonası çökmə qatın qalınlığının azal-

ması, çöküntütoplanmada böyük fasilələrin olması ilə səciyyələnir. 

Mezokaynozoy kompleksinin qalınlığı TalıĢönü zonada 7-8 km, 

Saatlı-Kürdəmir zonasında isə 9-10 km təĢkil edir. Burada çökmə 

örtüyünün qalınlığı 4-5 km təĢkil edir. Hər iki zona daxilində 

çökmə süxurlar Mezozoy yaĢlı vulkanogen kompleksi örtür [13]. 

Vulkanik süxurların quyularla açılmıĢ qalınlığı Sor-Sor-Carlı 

sahələrində 800-1000 m, Saatlıda ≈4800 m («СГ-1») təĢkil edir. 

Kür çökəkliyinin maraq doğuran əsas struktur elementlərindən 

biri burada geniĢ inkiĢaf etmiĢ pazlaĢma zonalarıdır. Ġri çökəklik-

lərin (Yevlax-Ağcabədi, AĢağı Kür) yamaclarında, Böyük və Kiçik 

Qafqazönü  monoklinallarda quyu və seysmik kəĢfiyyatı məlumat-

ları əsasında 100 km-lərlə uzanan pazlaĢma zonaları aĢkar edil-

miĢdir ki, neft-qaz tələləri əmələ gətirmək baxımından çox əhəmiy-

yətlidir. Çökəkliklər daxilində pazlaĢan komplekslərin stratiqrafik 
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yaĢları da müxtəlifdir. AĢağı Kür çökəkliyinin cənub-qərb yama-

cında, Muğan monoklinalında əsasən, Məhsuldar Qat çöküntülə-

rinin, AĢağı Kür çökəkliyinin Ģimal-Ģərqində (Hacıqabul, Nəvahi 

sinklinallarının Ģimal-Ģərqi) MQ və Ağcagil çöküntülərinin, Yev-

lax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-qərb, cənub-Ģərq, Ģimal-Ģərqində 

Eosen və Maykop lay dəstəsinin pazlaĢdığı müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Bu çökəkliyin dərinlik geoloji quruluĢunu, struktur-tektonik 

xüsusiyyətlərini daha dəqiq öyrənmək məqsədilə 1927-çi ildən  

baĢlayaraq burada geofiziki tədqiqatlar aparılmaqdadır. 

1927-1934-cü illərdə AĢağı Kür çökəkliyinin Neftçala, Baba-

zənən, Kürsəngə, Qalmaz və d. sahələrində tektonik qırılmaların 

izlənilməsi, qalxmaların aĢkarlanması və konturlanması məqsədilə 

variometrlərlə qravimetrik iĢlər aparılmıĢdır (L.V.Sorokin, Ġ.N.Dru-

qov) [19, 20]. 1929-1931-ci illərdə L.V.Sorokin və V.V.Fedınskiy 

tərəfindən aparılmıĢ rəqqaslı qravimetrik planalma nəticəsində 

TalıĢ dağlarının ətəklərindən baĢlayaraq Böyük Qafqazda Vəndama 

qədər böyük ərazidə yüksək intensivli qravitasiya maksimumu 

aĢkar edildi. TalıĢ-Vəndam qravitasiya maksimumunun yaranma 

səbəbini V.V.Fedınskiy bu zonada yığılmıĢ vulkanik kütlələrin var-

lığı ilə izah edirdi .  

1941-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə statik qravimetrlərin tət-

biqindən sonra Kür çökəkliyi sahələrində geniĢ miqyaslı qravimet-

rik planalma iĢləri aparılmağa baĢlanıldı. Orta Kür çökəkliyinin cə-

nub-qərb hissəsində Mezozoy çöküntülərinin yer səthinə yaxınlaĢ-

dığını nəzərə alaraq burada qravimetrik iĢlər geniĢləndirildi. 1945-

1946-cı illərdə Tərtər strukturu, 1949-cu ildə Kür-Qabırrı çayları 

arasında Palantökən, Eldaroyuğu, Alandərə, Kəsəmən və b. lokal 

anomaliyalar (T.Ġ.YaĢtaykina, V.A.BolĢakov) aĢkarlandı. Bu ano-

maliyaların geoloji interpretasiyasını 1950-ci ildə D.L.TereĢko, 

sonra isə, Ġ.O.Tsimelzon verdilər. 1962-ci ildə Ġ.O.Tsimelzon qravi-

metrik materiallar əsasında Muradxanlı sahəsində Paleogen-Mezo-

zoy kompleksinə görə qalxımın olduğunu aĢkarladı [60].    

Ötən əsrin 50-60-cı illərində Buge reduksiyasında qravitasiya 

anomaliyalarının analizi əsasında (V.Ġ.Kulikov, Ġ.O.Tsimelzon, 
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R.H.Hacıyev və b.) Azərbaycanın (NQR-lar da daxil olmaqla) bü-

tün ərazisində iri tektonik elementlər aĢkarlandı, rayonların dərinlik 

quruluĢu müəyyənləĢdirildi [13, 34, 40, 60]. Eyni zamanda, 

aparılmıĢ qravimetrik planalmanın nəticələri ümumiləĢdirilmiĢ və 

analiz edilmiĢdir. Ağırlıq qüvvəsinin yüksək qradiyentli zonaları 

müəyyənləĢdirilmiĢ, onların dərinlik qırılmaları ilə əlaqəli olduğu 

göstərilmiĢdir. Qravitasiya anomaliyalarının analizinə əsaslanaraq 

dağlararası Kür çökəkliyində kristallik bünövrənin quruluĢu, onun 

struktur planı haqqında əlavə məlumatlar verilmiĢdir [13, 29].  

Dağlararası Kür çökəkliyi qravitasiya sahəsinin I tərtib mini-

mumu ilə səciyyələnir. Bu sahə daxilindəki II tərtib maksimum və 

minimumlar iri geostrukturlarla və sərbəst tektonik bloklarla əlaqə-

dardır. Bu ərazidə Ģərqdən qərbə doğru Yavandağ-Səngəçal, Nəva-

hi, Sabirabad-Kürdəmir, Göyçay-Mingəçevir, Eldar maksimumları, 

AĢağı Kür, Alazan-Əyriçay, Yevlax-Ağcabədi, Çatma minimumları 

ayrılır ki, bunlar, kristallik bünövrənin enməsi və ya qalxması ilə 

əlaqələndirilir [13]. Kristallik bünövrənin ən çox enmiĢ yeri  AĢağı 

Kür çökəkliyini əhatə edir və 18-20 km-ə çatır. Bu zonada  geo-

maqnit sahənin  Ģaquli  təĢkiledicisinin   anomaliyası mənfi qiymət-

lərlə (-150 ÷ -250 nTl ) səciyyələnir. Maqnit anomaliyalarının  

sakit xarakterli olması AĢağı Kür çökəkliyinin Mezokaynozoy 

çöküntülərinə maqmatik kütlələrin daxil olmadığını göstərir [13].    

1965-1970-ci illərdə Kür çökəkliyinin Carlı, Saatlı, Zərdab, 

Ucar, AğdaĢ, Müsüslü sahələrində detal qravimetrik iĢlər aparıldı 

(V.A.BolĢakov, N.V.Monina, D.L.TereĢko, A.A.PiĢnamazov və b.) 

1972-ci ildən baĢlayaraq Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģərq və 

qərb bortlarında, eləcə də cənub-Ģərq hissəsində, Sabirabad-Kür-

dəmir qravitasiya maksimumunun mərkəzi hissəsində, Kür-Qabırrı 

çaylararası sahələrdə yüksək dəqiqlikli qravimetrik iĢlər aparılmıĢ, 

sahələrin geoloji quruluĢu və tektonikası öyrənilmiĢ, bir sıra yeni 

lokal qalxımlar aĢkarlanmıĢ və onların neftli-qazlılığı proqnozlaĢ-

dırılmıĢdır (S.H.Məmmədov, V.Q.Qədirov, F.Ġ.Əliyev, Ə.Q.Novru-

zov, N.B.Xanbabayev, Ə.S.Həsənov və b.). Bu dövr ərzində dərin 

qazıma quyuları ilə Muradxanlı (Ġ.O.Tsimelzon, 1962), Cəfərlı, 
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Qərbi Muradxanlı, Bozqobu strukturlarının (S.H.Məmmədov, 

V.Q.Qədirov, 1977-1979) neftli-qazlılığı təsdiqləndi [20].  

Sonrakı illərdə (90-cı illərin ortalarına qədər) ġamaxı-Qobus-

tan, AĢağı Kür, Yevlax-Ağcabədi, Gəncə NQR-lərində və d. sahə-

lərdə, gömülmüĢ qurumların aĢkarlanması, mühitin geoloji mode-

linin yaradılması, Mezozoy çöküntülərinin tektonikasının dəqiqləĢ-

dirilməsi, qravitasiya sahəsinin və onun lokal təĢkiledicilərinin geo-

loji təbiətinin araĢdırılması məqsədilə böyük həcmdə detal qra-

vimetrik planalma iĢləri aparılmıĢdır .     

1927-ci ildən baĢlayaraq Neftçala və Babazənən sahələrində 

təcrübi maqnitometrik iĢlər qoyuldu. Nisbətən yüksək maqnitliyə 

malik olan MQ çöküntülərinin Babazənən qırıĢığının nüvəsində üzə 

çıxması, Neftçala qırıĢığında uzununa qırılmanın varlığı maqnito-

metrik ölçmələr üçün geoloji Ģəraiti əlveriĢli etmiĢdir [19]. 1935-

1936-cı illərdə maqnit kəĢfiyyatı TalıĢönü-Muğan zonasında apa-

rıldı və dərində yatmayan vulkanogen süxurlarla əlaqələndirilən bir 

sıra intensiv anomaliyalar aĢkar olundu (A.K.Demidova və 

M.A.Berezin). AxtarıĢ effekti zəif olduğu üçün 1938-ci ildə Azər-

baycanda maqnit planalma iĢləri dayandırıldı. 

1945-ci ildə, yeddi illik fasilədən sonra Kiçik Qafqazönü 

zonada alınmıĢ qravitasiya anomaliyalarının təbiətini araĢdırmaq 

məqsədilə maqnitometrik tədqiqatlar bərpa edildı. Həmin ildə Tər-

tər rayonunda maqnit sahəsinin horizontal təĢkiledicisinin ölçül-

məsi həyata keçirildi və tezliklə Azərbaycanın demək olar ki, bütün 

ərazisi örtüldü, maqnit sahəsinin dəyiĢməsinin ümumi qanunauy-

ğunluqları öyrənildi [19].  

1975-ci ildən baĢlayaraq Azərbaycan geofizika elmi-tədqiqat 

institutu Azərbaycanın NQR-lərində aparılan bütün qravimetrik 

profillərdə geomaqnit sahənin Ģaquli və tam təĢkiledicilərini ölç-

məklə maqnitometrik müĢahidələr aparır. Bu iĢlərin əsas məqsədi 

geoloji kəsiliĢdə yüksək maqnit xüsusiyyətli süxurların müəyyən-

ləĢdirilməsi, onların fəza (həndəsi) vəziyyətinin təyini, lokal maqnit 

anomaliyalarının neftlilik-qazlılığın proqnozlaĢdırılmasında istifadə 

imkanlarının müəyyənləĢdirilməsi olmuĢdur [ 15, 20, 67 ].   



 23 

Orta Kür çökəkliyində qravimetrik kəĢfiyyatın kompleksində 

aparılan maqnit kəĢfiyyatının kəsiliĢdə vulkanogen süxurların aĢkar 

olunmasında və onların fəza vəziyyətinin müəyyənləĢdirilməsində 

böyük rola malik olması göstərilmiĢdir [15, 43]. Qeyd edək ki, Orta 

Kür çökəkliyinin Dəliməmmədli, Tərtər, Ağcabədi, Borsunlu, Duz-

dağ, Gödəkboz, Beyləqan-Boluslu, Muradxanlı, Zərdab və bir çox 

digər sahələrində çoxsaylı quyularla geoloji  kəsiliĢdə vulkanogen 

süxurlar aĢkar edilmiĢ, Muradxanlı sahəsində bir sıra quyuda (3, 6, 

11, 13, 16, 27, 47, 207 və s.) bu süxurların açılmıĢ qalınlığı 300-

2000 m  olsa da, tam qalınlığı açmaq mümkün olmamıĢdır. Bu da, 

Mezozoy yaĢlı effuziv əmələgəlmələrin çökmə qatın “loja”sını  

(“söykənəcəyini”) təĢkil etdiyini, daha dərin qatlarda bu əmələgəl-

mələrin altında çökmə kompleksə rast gəlinməyəcəyi fikrini forma-

laĢdırmıĢdır.(Yalnız 11 saylı Muradxanlı quyusunda 3877 m dərin-

likdə ≈1400 m qalınlıqlı  vulkanogen suxurlardan sonra yenidən 

çökmə süxurlar açılmıĢdır). Ona görə də, sonradan effuziv süxurları 

bir neçə 100 m açan quyularda qazıma iĢləri dayandırılmıĢdır. 

1975-1986 -cı illərdə Orta Kür çökəkliyinin cənub-Ģərq hissə-

lərində aparılmıĢ qravi-maqnit  materialların  analizinə  əsaslanaraq  

regionda vulkanogen süxurların ayrı-ayrı zonalar Ģəklində yayıldığı 

müəyyənləĢdirilmiĢ və lokal maqnit anomaliyalarının bu  cür pay-

lanmaya  uyğun gəldiyi  göstərilmiĢdir [15, 67]. Tədqiqatlar effuziv 

əmələgəlmələrin altında yenidən çökmə qatın olmasını, effuziv 

süxurların qalınlığının tam açılmasının mümkün olduğunu göstərir 

ki, bu da axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Digər tərəfdən, bu nəticə Orta Kür çökəkliyində çökmə süxurların 

daha böyük qalınlığa malik olduğunu əsaslandırır və daha dərin 

qatların neft-qazlılıq baxımından öyrənilməsini ortaya qoyur. 

XX əsrin 30-cu illərinin əvvəllərindən baĢlayaraq Kür çökək-

liyinin ayrı-ayrı sahələrində (AĢağı Kür çökəkliyi, Gəncə NQR, 

Qabirrı-Acınohur sahələri) sabit cərəyan üsulları ilə Ģaquli elektrik 

zondlaması (ġEZ) və dipol zondlaması (DZ) üsulları  ilə  elektrik  

kəĢfiyyat iĢləri aparılmağa baĢlandı (S.Y.Litvinov, V.A.Levi və b.). 

AlınmıĢ məlumatlar sahələrin tektonikası və litologiyası və bir sıra 
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qalxımların aĢkarlanmasına imkan verdi. Sonrakı illərin tədqiqatları 

ilə Beyləqan, Qazanbulaq, Ağcabədi qalxımları aĢkar edildi. 

Sonrakı illərdə elektrik kəĢfiyyat iĢləri müxtəlif modifikasi-

yalarda (TC, MTZ, MTП və s.) Gəncə, ġamaxı-Qobustan, Acıno-

hur NQR-lərinın, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin ayrı-ayrı sahələ-

rində aparıldı. Mezozoy çöküntülərinin tektonikasının öyrənilmə-

sində elektrik kəĢfiyyatının tətbiqinin mümkünlüyü aydınlaĢdırıldı.   

Azərbaycanda ilk seysmik təcrübi kəĢfiyyat iĢləri əks olunan 

dalğa üsulu ilə (ƏDÜ) 1935-1936-cı illərdə Pirsəhhət-Xıdırlı sahə-

sində aparılmıĢ (S.F.BolĢix, P.Ġ.ġeĢin), sahənin geoloji quruluĢunun 

öyrənilməsində üsulun böyük imkanlara malik olduğu aydınlaĢmıĢ-

dır. Bundan sonra, müxtəlif illərdə Kür çökəkliyinin müxtəlif sahə-

lərində tektonikanın öyrənilməsi, antiklinal qırıĢıqların aĢkarlan-

ması, horizontların pazlaĢma zonalarının müəyyənləĢdirilməsi və s. 

geoloji məsələlərin həllində seysmik kəĢfiyyat üsulu təkmilləĢ-

dirilərək tətbiq olundu. 

1969-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə ümumi dərinlik nöqtəsi 

üsulu (ÜDNÜ) tətbiq olunmağa baĢlandı. Bu üsulun tətbiqi ilə daha 

dərin horizontların xəritələnməsi, pazlaĢma zonalarının müəyyən-

ləĢdirilməsi, qeyri-antiklinal tələlərin aĢkar edilməsi mümkün oldu. 

Azərbaycanın bir sıra NQR-də iri geostruktur elementlər dəqiqləĢ-

dirildi, onların daxilində çoxsaylı antiklinal və qeyri-antiklinal lo-

kal  strukturlar  aĢkar  edildi, böyük  bir  ərazi  üçün  tektonik  sxem 

tərtib olundu [14, 22]. 1970-1974-cü illərdə Gürzündağ, Qaracalı, 

Zərdab, Əmirarx, Sor-Sor, Carlı, Cənubi Ağcabədi, Ləmbəran, 

1975-1980-cı illərdə ġirinqum, Sərxanbəylı struktur çıxıntıları, ġər-

qi Xəlfəli, Bozyeri, Qarabat, Mürsəl, Qərbi Qarasu, 1981-1985 -ci 

illərdə Müsüslü, Tərsdəllər, Ağgöl, ġıxbağı, Cəfərli, Kəbirli, Qar-

ğalı, ġahsünü, 1986-1996-cı illərdə isə Soyuqxanlı, Həsənli, ġərqi 

ġıxbağı, Bəyimli, ġm.Naftalan, Varvara, HəĢimxanlı, Söyüdlər və 

d. strukturlar dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat qazımasına hazırlandılar [20].      

Kür çökəkliyinin dərinlik quruluĢunun və tektonikasının öyrə-

nilməsi, iri struktur elementlərin aĢkar edilməsi məqsədilə 1960-

1970-ci illərdə ərazidə DSZ və SDKÜ ilə regional profillər iĢlə-
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nildi. 1984-cü ildən isə Kür çökəkliyinin Mezokaynozoy çöküntü 

kompleksinin tektonikasını öyrənmək üçün ÜDN üsulu ilə (qravi-

metriya, maqnit, elektrik kəĢfiyyatları kompleksində) Tumarxanlı-

Pirsəhhət, Beyləqan-Kəlaməddin, Ağcabədi-Zərdab-Qaraməryəm, 

Ağgöl-Saatlı-Kürovdağ və d. profillər üzrə regional geofiziki iĢlər 

aparıldı [20]. Tumarxanlı-Pirsəhhət profili iri struktur element olan 

AĢağı Kür, Cəlilabad, nisbətən kiçik Xırmandalı çökəkliyinin geo-

loji quruluĢunun və çöküntütoplanma Ģəraitinin əsas xüsusiyyət-

lərini üzə çıxartdı. Mezozoy kompleksinin səthi, eləcə də vulkano-

gen süxurların yayılmaları izlənildi, Paleogen-Miosen və Pliosen- 

Antropogen struktur mərtəbələrinin quruluĢu dəqiqləĢdirildi, ilk 

dəfə olaraq Muğan-Salyan sinklinalında Məhsuldar Qat çöküntü-

lərinin qalınlığı (2750 m) müəyyənləĢdirildi. Beyləqan-Kəlaməddin 

profili üzrə Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin, AĢağı Kür çökəkliyinin 

Ģimal-qərb hissəsinin əmələgəlmə Ģəraiti haqqında yeni məlumatlar 

əldə edildi, Məhsuldar Qat çöküntülərinin pazlaĢma zonaları izlə-

nildi, Beyləqan qalxımından Ģimal-Ģərq istiqamətdə ilk dəfə olaraq 

yeni antiklinal qalxım müəyyən edildi [20].        

Dağlararası Kür çökəkliyində aparılmıĢ geofiziki kəĢfiyyat iĢ-

ləri, ümumiyyətlə, bu regionun mürəkkəb geoloji quruluĢa malik 

olduğunu, çoxsaylı dərin qırılmaların mövcudluğunu, regionda çö-

küntütoplanma Ģəraitinin müxtəlifliyini, kəsiliĢdə çökmə, effuziv və 

intruziv süxurların, rif-biogen mənĢəli kütlələrin olmasını, regionda 

100 km-lərlə uzanan pazlaĢma zonalarının varlığını, üst TəbaĢirdən 

baĢlamıĢ Məhsuldar Qatın yuxarılarına qədər ayrı-ayrı horizontların 

neftli-qazlılığını və s. məsələləri aydınlaĢdırdı.  

Son dövrlərdə aparılmıĢ yüksək dəqiqlikli qravimetrik kəĢfiy-

yat üsulu (S.H.Məmmədov, 1997) ilə Kür çayının sağ sahilində, 

Kürovdağ-Neftçala tektonik blokuna paralel “QayıdıĢ” adlandırılan 

yeni qalxım zonasının varlığı aĢkar edildi. 
Dağlararası Kür çökəkliyində mövcud neft-qaz yığımları çö-

küntülərin geniĢ stratiqrafik spektrini əhatə edir. Burada üst Plio-
sendən üst TəbaĢirə qədər stratiqrafik mərtəbələrdə net-qaz yataq-
ları rast gəlinir. AĢağı Kür, ġamaxı-Qobustan çökəkliklərində, 
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Ələt-Ləngəbiz qırıĢıqlıq zonasında, əsasən, Məhsuldar Qat çökün-
tüləri, onun ayrı-ayrı horizontları və Ağcagil çöküntüləri ilə kontakt 
zonalarda, həmçinin Maykop (Umbakı sahəsi) çöküntülərindən sə-
naye əhəmiyyətli neft və qaz alınmıĢdır. Burada Çokrak çöküntü-
lərində neft-qaz təzahürləri qeyd edilmiĢdir. ġamaxı-Qobustanda 
Mezozoy horizontunun qalxdığı sahələrdə (Səngəçal-Yavandağ, 
DaĢmərdan-ġeytanud) üst TəbaĢir, həmçinin MQ çöküntülərinin 
pazlaĢan lay dəstələrinin perspektivli olması söylənilir [1]. Çökmə 
süxur kompleksinin 15 km-dən artıq yığıldığı AĢağı Kür çökək-
liyində Mezozoy-Paleogen kompleksinin çox dərində yatmasına 
baxmayaraq, palçıq vulkanları materiallarına əsasən bu çökün-
tülərin də neftli-qazlı olması güman edilir. Bu çökəkliyin cənub-
qərb bortunda Məhsuldar Qat çöküntülərinin qumlu-alevritli Ģöbə-
lərinin pazlaĢdığı zonalarda neft-qaz yığımlarının olması da müm-
kündür. Belə ki, MQ-nin alt Ģöbələri Qərbi Xəzər dərinlik qırıl-
masına qədər tamamılə pazlaĢır və pazlaĢma xətti karbohidro-
genlərin generasiya oblastının sərhədi ilə üst-üstə düĢür [1]. 

Orta Kür çökəkliyində (Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi, Kiçik 
Qafqazönü monoklinal, Kür-Qabırrı çaylararası sahə) üst TəbaĢir, 
orta Eosen, Maykop çöküntülərinin neftlı-qazlılığı müəyyənləĢdiril-
miĢdir. Çökəkliyin cənub-Ģərqində Muradxanlı, Zərdab sahələrində 
üst TəbaĢir, orta Eosen, Maykop, Cəfərli sahəsində orta Eosen, Ģi-
mal-qərb hissələrdə, Qazanbulaq, Acıdərə, Naftalan, Tərtər və b. 
sahələrdə, əsasən, Maykop çöküntüləri məhsuldar  olmuĢdur. Dəli-
məmmədli, Qazanbulaq, Borsunlu, Acıdərə, Saryaldağ, Gödəkboz, 
Naftalan, Tərtər sahələrində qazılmıĢ kəĢfiyyat quyuları orta Eosen 
və üst TəbaĢir çöküntülərinin də yüksək perspektivliyə malik olma-
sını göstərmiĢdir. Tərtər sahəsində 152 saylı quyuda 2005-2315 m 
dərinlik intervalında orta Eosen qatının terrigen-karbonatlı süxur-
larından 100-150 t/sut debitlə neft və külli miqdarda qaz alınmıĢdır. 
Qazanbulaq sahəsində I mergel horizontunun (alt Eosen) yüksək 
debitli neftliliyi (20-80 t/sut) qırıĢığın cənub periklinalında qazılmıĢ 
quyularla təsdiqlənmiĢdir. 6 və 24 saylı quyuların debiti isə ilk 
günlər 100-150 t/sut olmuĢdur [48, 53 ].  

Qazanbulaq sahəsində 9 saylı quyuda Paleosen və üst TəbaĢir 
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çöküntülərinin kontaktından 500 t/sut baĢlanğıc debiti ilə neft fon-

tanı baĢ vermiĢdir. Sovetlər sahəsində 1 saylı quyuda 3900-3920 m 

intervalında göstərilən kontakt zonasından 150 m
3
/sut flyuid alın-

mıĢdır ki, bunun 20 t-u neft olmuĢdur. 2 saylı quyudan isə 3919 m 

dərinlikdə üst TəbaĢir çöküntülərindən 4000 m
3
/sut debitlə maye 

fontanı baĢ  vermıĢdir ki, (10 gündən sonra debit  500 t/sut düĢmüĢ-

dür) bunun  18 t-u neft, 20000 m
3
 isə qaz olmuĢdur [52, 53 ]. 

Tərsdəllər sahəsində 4 saylı quyuda 3054-3111 m intervalda 

üst TəbaĢir çöküntülərindən 160 t/sut debitlə neft alınmıĢdır. 1, 8, 9 

saylı quyular isə orta Eosen çöküntülərinin məhsuldar olduğunu 

göstərdi. Orta Kür çökəkliyinin bəzi sahələrində Miosen çöküntü-

lərində də neft-qaz yığımı müəyyənləĢdirilmiĢdir. Muradxanlı sahə-

sində Çokrak çöküntülərindən sənaye əhəmiyyətli neft, Kür-Qabırrı 

çaylararası sahədə isə Sarmat horizontundan neft-qaz təzahürləri 

alınmıĢdır. 

Beləliklə, Kür çökəkliyinin neftli-qazlılığının üst Pliosen-üst 

TəbaĢir (və daha dərin) mərtəbələrini əhatə etməklə, aĢkar edilən 

lokal qalxımlarla və böyük ərazidə mövcud olan pazlaĢma zona-

larındakı tələlərlə əlaqədar olması gözlənilir. 

Bütün bunlara baxmayaraq, Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahə-

lərində yeni neft-qaz yataqlarının kəĢfi son dərəcə aĢağıdır. Belə ki, 

1975-ci ildə Muradxanlı, 1983-cü ildə Tərsdəllər, 1984-cü ildə Cə-

fərli yataqları açılmıĢdır. Onlarla struktur üzərində qazılmıĢ quyular 

isə məhsuldar olmamıĢ və həmin sahələri yeni yataqlara çevirə 

bilməmiĢdir. Məsələn, Qərbi Qarasu, Qaralı, Ağaməmmədli, Hə-

sənli, Gödəkboz, Duzdağ, ġirinqum, Əmirarx, Babazənən, Padar, 

Ağcabədi, Sovetlər, Beyləqan, Ağgöl və digər strukturlar buna 

misal ola bilər. Bu faktlar, ümumiyyətlə geofiziki kəĢfiyyat iĢlərinə 

diqqətin artırılmasını, emal, interpretasiya üsullarının təkmilləĢdi-

rilməsini, yeni texnologiyaların tətbiqini, çöl iĢlərinin aparılma 

metodikasının dəqiqləĢdirilməsini, gefiziki, o cümlədən qravimet-

rik və maqnitometrik kəĢfiyyat üsullarının geoloji səmərəliliyinin 

artırılması yollarının araĢdırılmasını ön plana çəkir.    
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FƏSĠL II 

 

KÜR ÇÖKƏKLĠYĠNDƏ KƏSĠLĠġĠ TƏġKĠL EDƏN                                  
SÜXURLARIN LĠTOLOJĠ-PETROFĠZĠKĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Dağlararası Kür çökəkliyi sahələrində süxurların fiziki xüsu-

siyyətlərinin (əsasən sıxlıq, maqnit qavrayıcılığı, məsaməliyi) öyrə-

nilməsi qazılmıĢ quyulardan çıxarılmıĢ kernlər əsasında həyata ke-

çirilmiĢ  və  bir  çox  mənbələrdə  göstərilmiĢdir (T.M.Salehli və b., 

1973, 1978, 1986) [6, 50]. 

Bu çökəklik müxtəlif geotektonik Ģəraitlərdə inkiĢaf etdiyin-

dən burada geniĢ çeĢiddə çökmə, vulkanik-çökmə, vulkanik və in-

truziv süxurlar kompleksinə rast gəlinir. Buna görə də, eyni forma-

siya daxilində müxtəlif petrofiziki xüsusiyyətlər müĢahidə olunur 

və ya müxtəlif formasiyaların petrofiziki xüsusiyyətləri eyni olur.  

Ümumiyyətlə, regionun geoloji kəsiliĢində Dördüncü dövr-  

Yura yaĢlı süxurlar kompleksi açılmıĢ və öyrənilmiĢdir. Yura yaĢlı 

süxurlar (vulkanogen) Saatlı və Carlı sahələrində, TəbaĢir komp-

leksi (vulkanogen və çökmə) Orta və AĢağı Kür çökəkliklərinin 

ayrı-ayrı sahələrində (Muradxanlı, Zərdab, Sovetlər, Beyləqan, Qa-

zanbulaq, Duzdağ, Qıraxkəsəmən, ġorsulu, Orta Muğan), Paleogen 

çöküntüləri Orta Kür çökəkliyi sahələrində, Neogen və Dördüncü 

dövr çöküntüləri isə regionun bütün sahələrində rast gəlinir. 

Yevlax-Ağcabədi, AĢağı Kür, ġamaxı-Qobustan çökəkliklə-

rində, Kür-Qabırrı çaylararası vadidə, Kürdəmir-Sabirabad, Biləsu-

var-Qaradonlu qalxım zonasında çoxsaylı quyuların qazılması ilə 

bu sahələrin geoloji kəsiliĢini təĢkil edən süxurların litologiyası və 

fiziki xüsusiyyətləri kifayət qədər geniĢ öyrənilmiĢdir. 
 

2.1. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi 

 
Bu çökəklik daxilində geofiziki üsullarla çoxsaylı strukturlar 

müəyyənləĢdirilmiĢ, dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları qazılmıĢ və bir 
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sıra neft yataqları aĢkar edilmiĢdir. Bu çökəkliyin kəsiliĢində Tə-
baĢir-Dördüncü dövr çöküntüləri açılmıĢ, lakin ayrı-ayrı stratiqrafik 
vahidlərin kəsiliĢdə iĢtirak etmədiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Götü-
rülmüĢ kernlər əsasında çöküntülərin litologiyası və fiziki xüsusiy-
yətləri haqqında geniĢ məlumatlar əldə edilmiĢdir. 

Gəncə və Muradxanlı neftli-qazlı rayonları (NQR) üzrə süxur-
ların petrofiziki xüsusiyyətləri haqqında toplanmıĢ məlumatlar 2.1,  
2.2  cədvəllərində  verilmiĢdir. 

Sıxlıq  parametrinin analizi göstərir ki, dərinə getdikcə sıxlıq-
lar artsa da, ən böyük sıxlıq artımı üst TəbaĢir çöküntülərində mü-
Ģahidə edilir. Bu çöküntülərdə onu örtən Paleogen çöküntülərinə 
nəzərən sıxlıq artımı Gəncə NQR-də 235 kq/m

3
, Muradxanlı NQR-

də isə 300 kq/m
3
-dən böyükdür. 

Bu regionda TəbaĢir kompleksi çökmə, vulkanogen-çökmə və 
vulkanogen süxurlarla təmsil olunmuĢdur. Gəncə və Muradxanlı 
NQR-lərində vulkanogen süxurların maqnit qavrayıcılığı yüksək 
olub, (1500-3000) ·10

-6
 SQS və (1100-4580) ·10

-6
 SQS arasında 

dəyiĢir, çökmə süxurlar isə “praktiki maqnitləĢməmiĢ” kimi 
qiymətləndirilmiĢdir. Maqnit qavrayıcılığının kəsiliĢ boyu dərinliyə 
getdikcə və Muradxanlı sahəsində strukturun tağından qanadlarına 
doğru artdığı müəyyən edilmiĢdir (T.M. Salehli və b., 1978). 

 

 
2.2. Kür-Qabırrı çaylararası vadi 

 
Bu rayonda müxtəlif stratiqrafik səviyyələrə (Oliqosen-Mio-

sen, üst TəbaĢir) uyğun gələn çoxsaylı qalxımlar aĢkar edilmiĢdir. 
Braxiantiklinal quruluĢlu bu qalxımlar əsasən, Ģmq-cĢ istiqamətin-
də uzanır. Qabırrı çayı boyunca Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru 
Armudlu, Molladağ, Ağtaxtatənə, Böyük və Kiçik Palantökən, va-
dinin mərkəzi hissəsində Məmmədtəpə, Keyrük-Keylan, Gürzün-
dağ, Ceyrançöl, Tərsdəllər, cənubda Kür çayı boyunca Qıraxkəsə-
mən, Xatunlu, Xuluflu və d. strukturlar yerləĢir. Kür çayının sağ 
sahilində, Tovuz-Qazax zonasını əmələ gətirən AĢağı Salahlı,DaĢ 
Salahlı, Ağstafa, Qırıxlı, Tatlı, Tovuz strukturları yerləĢir.
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Cədvəl 2.1 
Muradxanlı NQR-nin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri 

Çöküntülərin 

yaĢı 
Ġndekslər Litologiya Qalınlıq, 

m 

Sıxlıq, 

kq/m
3 

Məsaməlik, 

% 

Maqnit qav-

rayıcılığı, 

× 10
-6 

Dördüncü dövr Q Qumlar, qumdaĢları 400 2050 20-25 - 

AbĢeron Q1 ab 
QumdaĢları,gillər,qumlar 

1200 
2080-2180 18-30 60 

Ağcagil N2
2   

ağ 500 

Məhsuldar Qat N2
1   

b 
QumdaĢı laycıqları olan 

gillər, qumdaĢları 
200 2180-2290 15-20 60 

Üst Miosen 

(Sarmat) N1
3   

S 
QumdaĢları, gillər, 

mergel və dolomit 

laycıqları 

500 
2210 15.9 82 

Çokrak N1
2 
 č 50 

Maykop P
3 1

1
+ N mk

 
Gillər,alevrolitlər,qum və 

qumdaĢı laycıqları 
650 2300 16.2 110 

Eosen 

Paleosen 
PP

1 2
+

 

Əhəngli gillər,əhəngdaĢı 

dolomit laycıqları 
500           2340 11.2 300 

Üst TəbaĢir K2 

ƏhəngdaĢları, argillitlər, 

mergellər 

Andezit, bazalt, porfiritlər 

 

>1000 

 

- 

 

2580-  2720 

 

2580-2840 

0.9-3.8 

 

9.41 

 

900 

 

1100-4580 

Alt TəbaĢir K1 

Andezit, porfirit, tuflu 

qumdaĢları - 2550-2700 0.7-9.1 1500 

 

3
0
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Cədvəl 2.2                                                                                                                                                                                      
Gəncə NQR-nin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri 

 

Çöküntülərin 

yaĢı 
Ġndekslər Litologiya 

Qalınlıq, 

m 

Sıxlıq, 

kq/m
3 

Məsamə-

lik, 

% 

Maqnit 

qavrayı-

cılığı, 

× 10
-6

 

Dördüncü dövr  Q Qumlar, qumdaĢları 100 1950-2010 25 
Praktiki 

maqnitləĢ-

məmiĢ 

Pliosen N2 Qillər,qumlar,qumdaĢları 800 2030-2150 20-25 “____” 

Miosen N1
3 

QumdaĢları, gillər 1000 2150-2160 18-20 “____” 

Maykop 
P

3 1

1
+ N mk

 

Gillər,alevrolitlər,qum və 

qumdaĢları laycıqları 
1500 2140-2300 9.7-20 “____” 

Eosen 

(paleosen) 
P

2 

Gillər,argillitlər, 

alevrolitlər,qumdaĢları 
850 2150-2450 9-17.6 “____” 

Üst TəbaĢir K2 

ƏhəngdaĢları, argillitlər, 

dolomitlər, mergellər, 

Andezitlər, porfiritlər, 

tuflu qumdaĢları, lava 

əmələgəlmələri 

>1200 2420-2650 

 

2240-2600 

 

 

3.8-12 

 

6-12 

“____” 

 

1500-3000 

 

3
1
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Buradakı  ayrı - ayrı sahələrdə  kəsiliĢi  təĢkil edən süxurların 

petrofiziki xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar 2.3, 2.4 və 2.5 cəd-

vəllərində verilmiĢdir. Qabırrı çayı boyundakı sahələrdə Maykop- 

Dördüncü  dövr çöküntüləri  açılmıĢdır. Çöküntü  kompleksi, əsa-

sən, gilli-qumlu fasiyalardan ibarətdir. Sarmat yarusu burada üst, 

orta, alt mərtəbələri ilə təmsil olunub. Bu çöküntü kompleksində 

sıxlıq artımı 160 kq/m
3
-ə çatır (cədvəl 2.3). KəsiliĢi təĢkil edən çö-

küntü kompleksi “praktiki maqnitləĢməmiĢ” kimi qiymətlən-

dirilmiĢdir. Vadinin mərkəzi hissəsində üst TəbaĢirdən (Tərsdəllər 

sahəsi) Dördüncü dövrə qədər (Məmmədtəpə, Keyrük-Keylan sa-

hələri) çöküntü kompleksi iĢtirak edir. Üst TəbaĢir kompleksi çök-

mə və vulkanogen fasiyalardan, Eosen çöküntüləri isə karbonatlı və 

tufogen süxurlardan təĢkil olunmuĢdur. Üst TəbaĢir və  Eosen yaĢlı 

vulkanogen süxurların maqnit qavrayıcılığı (2200-4800) ·10
-6

 SQS 

intervalında dəyiĢir. Sıxlıq artımı üst TəbaĢir və Sarmat  çöküntü-

lərində  daha   çox   nəzərə  çarpır  və uyğun olaraq  ≈ 280 kq/m
3
 və  

≈160 kq/m
3
 təĢkil edir (cədvəl 2.4). 

Tovuz-Qazax zonası sahələrində üst TəbaĢir-üst Pliosen çö-

küntüləri açılmıĢdır. Üst TəbaĢir çöküntüləri bu zonadakı 5, 20,  21, 

23 saylı quyuların materialları əsasında öyrənilmiĢ və iki yarusla 

təmsil olunmuĢdur. Konyak-Santon yarusu 5 saylı quyuda 307 m   

dərinlikdə açılmıĢ, sıxlığı 2300 kq/m
3
, məsaməliyi 15% olan tuflu  

süxurlardan ibarətdir. Maastrixt-Dat yarusu isə mergellərdən, dolo-

mitləĢmiĢ əhəngdaĢlarından, əhənglı argillitlərdən təĢkil olunmuĢ 

və sıxlığı 2520 kq/m
3
, məsaməliyi 5-13%-dir. Paleosen çöküntüləri 

gil, qum, qumdaĢları, karbonatlı süxurlardan ibarətdir. Onların 

sıxlığı 2520 kq/m
3
, məsaməliyi 8% təĢkil edir. Foraminifer qat 

(Eosen) sahədəki 1, 4, 9, 10, 13, 17, 20 saylı quyularla öyrənilmiĢ, 

qumlu-gilli fasiya ilə təmsil olunmuĢdur. Kompleksdəki gillərin or-

ta sıxlığı 2280 kq/m
3
, məsaməliyi 19%-dir. Ağcagil çöküntüləri 

yüksək sıxlığa malik olan (2450 kq/m
3
) karbonatlı süxurlardan 

ibarətdir. Onların məsaməliyi 10-12%-dir. Bu zonadakı bütün çö-

küntü kompleksi “praktiki maqnitləĢməmiĢ” kimi qeyd olunur 

(cədvəl 2.5). 
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  Cədvəl 2.3                                                                                                                                                                                                                                      

Kür-Qabırrı çaylararası vadinin Ģimal hissəsinin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri  

   

Çöküntülərin 

yaĢı 
Ġndekslər Litologiya Sıxlıq, 

kq/m
3 

Məsaməlik, 

% 

Maqnit 

qavrayıcılığı, 

× 10
-6 

Dördüncü dövr Q Qumlar, gillər 
2090-

2210 
25 

Praktiki 

maqnitləĢməmiĢ 

AbĢeron Q1 ab 
Gillər, qum 

laycıqları 
2120 23 

“____” 

 

Ağcagil N2
2  

ağ 
Gillər,qumlar, 

qumdaĢları 

2060-

2170 
20-25 “____” 

Üst Sarmat 
N1

3    
s3 Gilli-qumlu süxurlar 

2010-

2470 
19 

“____” 

 

Orta Sarmat N1
3   

s2 “____” 
2280-

2300 
15-17 

“____” 

 

Alt Sarmat N1
3 
 s1 

“____” 

 

2250-

2340 
17-19 “____” 

Konk-Karaqan N1
2   

kn+kg 
Gillər,mergellər, 

gilli dolomitlər 

2430-

2500 
16-20 “____” 

Çokrak N1
2 
 č Gillər 2340 20-23.4 

“____” 

 

Maykop P
3 1

1
+ N mk

 

Karbonatlı gillər 
2210 32 

“____” 

 

3
3
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Cədvəl 2.4                                                                                                                                                                                         

Kür-Qabırrı çaylararası vadinin mərkəzi hissəsinin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri 

 

Çöküntü-lərin 

yaĢı 
Ġndekslər Litologiya Qalınlıq, 

m 

Sıxlıq, 

kq/m3 
Məsaməlik 

% 

Maqnit 

qavrayıcılığı,  

× 10-6 

Dördüncü 

dövr 
Q 

QumdaĢları, 

qumlar,gillər 
210 2120-2210 20 

Praktiki  

maqnitləĢməmiĢ 

AbĢeron Q1 ab 
“____” 

 
550 2170-2190 20-25 

“____” 

 

Ağcagil N2 ağ 
Qumlar,gillər 

qumdaĢları 
600 2080-2190 20-25 

“____” 

 

Sarmat 

(üst+orta+alt) 
N1

3    S 
Gillər,qumlar, 

qumdaĢları 
700 2230-2350 10-20 

“____” 

 

Konk-Karaqan N1
2   kn+kg Qumlar, gillər 300 2180 21.4 

“____” 

 

Çokrak N1
2  č 

Gillər,mergellər, 

Tuffitlər 
300 2350 10-12 

“____” 

 

Maykop 
P

3 1

1
+ N mk

 
Gillər,mergellər 1800 2340 15.6 60-200 

Eosen 

(üst+orta+alt) 
P

2 

Mergel,argillit,əhəngdaĢı 

Tufomergel, tufoargillit, 

tufoqumdaĢları 

1000 

2240-2380 

2230-2600 

 

4.5-  15.2 

5.3-19.5 

 

2200-2300 

Üst TəbaĢir K1 

Mergel,argillit,əhəngdaĢı, 

Bazalt, tufoqumdaĢları, 

tufomergellər 

- 

2570-2720 

2560-2650 

2.4-7.5 

6.8-10 2300-4800 

 

3
4
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Cədvəl 2.5      

Tovuz-Qazax qalxım zonasının litologi-petrofiziki xüsusiyyətləri 

 

Çöküntülərin 

 yaĢı 
Ġndekslər Litologiya Sıxlıq, 

kq/m
3 

Məsaməlik, 

% 

Maqnit 

qavrayıcılığı, 

× 10
-6 

Üst Pliosen N2
2
 

Karbonatlı 

çöküntülər 
2450 10-12 

Praktiki 

maqnitləĢ-

məmiĢ 

Maykop 
P

3 1

1
+ N mk

 Gillər 2170 19 
“____” 

 

Eosen (foraminifer) P
2 

Qumlar, gillər 2280 17,7 
“____” 

 

Paleosen P
1 

Gillər, qumdaĢları, 

karbonatlı süxurlar, 
2520 8 “____” 

Üst TəbaĢir: 

Maastrixt-Dat 

Konyak-Santon 

K2 Mergel, dolomit, 

əhəngdaĢları 

Tufogen süxurlar 

 

2520 

2300 
5-13 

15 

“____” 

 

 

3
5
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2.3. Acınohur perspektivli NQR 

 

Bu rayonun fiziki xüsusiyyətləri parametrik quyuların az ol-

ması səbəbindən kifayət qədər öyrənilməmiĢdir. Ümumiyyətlə, ra-

yonun geoloji kəsiliĢində quyularla üst TəbaĢir-Dördüncü dövr çö-

küntüləri açılmıĢdır. 

TəbaĢir çöküntüləri Acınohur perspektivli NQR-nin (Alazan-

Əyriçay depressiyasının) cənub hissəsində qazılmıĢ 74 saylı quyu 

vasitəsilə 1090-1472 m intervalında açılmıĢdır (T.M.Salehli və b., 

1986). Burada üst TəbaĢir kompleksi əhəngdaĢları, mergellər, tuflu 

qumdaĢları, tuflu alevrolitlər, porfiritlərdən təĢkil olunmuĢdur. Qa-

raməryəm sahəsində üst TəbaĢir nisbətən az sıxlıqlı (2310 kq/m
3
) 

tuflu brekçiyalardan ibarətdir. Bu süxurlar yüksək məsaməliyə 

(20%) və aĢağı maqnit qavrayıcılığına (230 · 10
-6

 SQS) malikdir. 

Eosen çöküntüləri 74 saylı quyuda karbonatlı gillərdən, Qara-

məryəm sahəsində isə sıxlaĢmıĢ porfiritlərdən (σ = 2640 kq/sm
3
) 

təĢkil olunub. Burada süxurların maqnit qavrayıcılığı yüksək olub, 

3700 · 10
-6

 SQS-yə çatır, məsaməlik isə  2,46 % -dir. 

Alt Pliosen (Pont yarusu) Əyriçay çayının sol sahilində yer 

səthinə çıxır və əhəngdaĢlarından, qumdaĢı laycıqları olan gillərdən 

təĢkil olunmuĢdur. 73 saylı quyuda  bu çöküntülər 1630 m dərin-

likdə açılmıĢ, sıxlığı 2350 kq/m
3 

-dir. 

Orta pliosen (Məhsuldar Qat)  iki litofasiya ilə - gillər və çaqıl-

larla təmsil olunmuĢdur. Qaraməryəm sahəsində gilli fasiyanın və 

çaqılların sıxlıqları uyğun olaraq – 2250 kq/m və 2090 kq/m
3
, 

məsaməlikləri  isə 17,9  %  və   22,7 % -dir. Bu süxurlar çox aĢağı 

maqnit qavrayıcılığına malikdir. 

Ağcagil çöküntüləri Acınohur PNQR-nin demək olar ki, bütün 

sahələrində iĢtirak edir. Heyvandlı qırıĢığında 72 saylı quyuda bu 

çöküntülər 1297-1791 m intervalında açılmıĢ və qumlu gillərdən 

təĢkil olunmuĢdur. Ağcagil yarusunun fiziki xüsusiyyətləri isə Qa-

raməryəm strukturu əsasında öyrənilmiĢ, sıxlığı 2210 kq/m
3
, məsa-

məliyi16,9%-dir.   
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AbĢeron çöküntüləri  Göyçay,  Qaraməryəm, Qarakəlli  və  d. 

strukturlarda 970 m qalınlığa qədər inkiĢaf etmiĢ, qumlu gillər, 

gillər, qumdaĢları, çaqıllı konqlomeratlarla təmsil olunmuĢdur. Bü-

tün Acınohur zonasında bu çöküntülərin sıxlığı 2220-2260 kq/m
3
 

həddində dəyiĢir, məsaməliyi isə 15 % -dən çoxdur. 

Dördüncü dövr çöküntüləri depressiyanın bütün sahələrində 

iĢtirak edir, çaqıllar, qumlar, qumdaĢları, gil qırıntıları, mergellər-

dən təĢkil olunub. Sıxlığı 2180-2280 kq/m
3
, məsaməliyi 15 %-dir. 

 

 

2.4. AĢağı Kür çökəkliyi 

 

Bu çökəklik Ģimal-Ģimal-Ģərqdən Ləngəbiz-Ələt qalxım zonası 

ilə sərhədlənir. Qərbdə və cənub-qərbdə Kürdəmir-Sabirabad və 

Biləsuvar-Qaradonlu qalxım zonasına söykənir, Ģərq-cənub-Ģərqdə 

isə Xəzər dənizinə qədər davam edir. 

Bu çökəkliyin geoloji kəsiliĢində, quyularla Məhsuldar Qat-

Dördüncü dövr çöküntüləri açılmıĢdır. Məhsuldar Qat çöküntüləri 

Padar, Qərbi Qarasu, Qarabağlı, Neftçala, Kürsəngi və d. sahələrdə 

açılmıĢdır. Bu çöküntülərin açılma dərinliyi böyük intervalda (100-

4000 m) dəyiĢir, açılmıĢ qalınlığı isə bəzi sahələrdə 3000 m və 

daha böyükdür (məs. Babazənən, 45 saylı quyu). 

Məhsuldar Qat çöküntüləri gilli-qumlu layların növbələĢmə-

sindən, alevrit, alevrolit, qumdaĢlarından təĢkil olunmuĢdur. Süxur-

ların baĢlanğıc sıxlığı böyük olub 2040 kq/m
3
-dir, məsaməlik isə 

12-15 % təĢkil edir [50]. Ağcagil çöküntüləri demək  olar  ki, bütün  

sahələrdə açılmıĢdır. Təxminən 400 m qalınlığa malik olan bu 

kompleks gil, qum, qumdaĢlarının növbələĢməsindən ibarətdir. Bu 

çöküntülərin baĢlanğıc sıxlığı az olub 1800 kq/m
3
, məsaməliyi isə 

17 %-dir. 1500 m-ə qədər qalınlığa malik olan AbĢeron çöküntüləri 

gil, qum, qumdaĢı və alevrolitlərin növbələĢməsindən təĢkil olunub.  



 38 

Çöküntülərin baĢlanğıc sıxlığı 1740 kq/m
3
, məsaməliyi 20%-dir. 

Dördüncü dövr çöküntüləri gil və qumların növbələĢməsindən  təĢ-

kil olunub, 900 m qalınlığa malikdir.Bu çöküntülərin baĢlanğıc sıx-

lığı altda yatan AbĢeron-Ağcagil çöküntülərinin sıxlığından böyük 

olub, 1840 kq/m
3
-a çatır. Məsaməlik isə ≈24 %-dir (cədvəl 2.6).  

 

                                                                                  

Cədvəl 2.6                                                                                       

AĢağı Kür çökəkliyinin litoloji-petrofiziki xüsusiyyətləri   

Çöküntülərin 

yaĢı 
Ġndekslər Litologiya Qalınlıq, 

m 

Sıxlıq 

min.-

max., 

kq/m
3 

Məsamə-

lik, 

% 

Dördüncü   

dövr 
Q Gillər,qumlar 900 

1840-

2130 
24 

AbĢeron 

(üst + orta + 

alt) 

Q1 ab 
Gillər, qumlar, 

qumdaĢları, 

alevrolitlər 

1500 
1740-

2190 
20 

Ağcagil N2
2
 ağ Gillər, qumlar,  

qumdaĢları 
400 

1800-

2340 
17 

Məhsuldar 

Qat 
N2

1
 b 

Gillər,qumlar, 

alevrit, 

alevrolit, 

qumdaĢları 

>3000 
1970-

2490 
12-15 

 

Dördüncü dövr, AbĢeron-Ağcagil, Məhsuldar Qat çöküntüləri-

nin sıxlıq xüsusiyyətlərinin analizi aparılarkən AbĢeron-Ağcagil 

çöküntülərinin sıxlığının (1700 kq/m
3
) Dördüncü dövr və MQ 

çöküntülərinin sıxlığından ( 1870 kq/m
3
 və 2040 kq/m

3
) az olduğu, 

göstərilmiĢdir [50]. Göründüyü kimi, MQ çöküntülərində  sıxlıq  
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artımı 300 kq/m
3
-dən  çoxdur. Bu isə Orta Kür çökəkliyində üst Tə-

baĢir çöküntülərindəki izafi sıxlıq qədərdir. 

Digər ədəbiyyat (Rzabəyov Z., 1961) məlumatında Küryanı 

vilayətin ayrı-ayrı sahələrindən (MiĢovdağ, Kürovdağ, Qalmaz, 

Kürsəngi, Babazənən, Durovdağ, Hamamdağ, Xara-zirə adası, 

Yanar tava, Kür bankası, Aran dəniz və s.) götürülmüĢ gilli süxur 

nümunələrinin analizi isə MQ çöküntülərində sıxlıq artımının yük-

sək olmadığını göstərir (cədvəl 2.7 ). AĢağı Kür çökəkliyinin kəsi-

liĢində iĢtirak edən süxurlar kompleksinin ümumiləĢdirilmiĢ lito-

loji-petrofiziki xüsusiyyətlərinin analizi də bunu söyləməyə əsas 

verir (cədvəl 2.6). 

Göründüyü kimi, AbĢeron və Ağcagil çöküntüləri heç də Dör-

düncü dövr çöküntülərindən az sıxlığa malik deyil. Göstərilən sahə-

lərdə ayrı-ayrı çöküntü komplekslərinin orta sıxlığını və sıxlıq ar-

tımlarını əks etdirən 2.8 cədvəlindən isə görünür ki, yalnız Sarıcal-

lar, Daykənd, Padar sahələrində Ağcagil və MQ çöküntülərində uyğun 

olaraq 200 kq/m
3
 və 130 kq/m

3
 sıxlıq artımı qeyd olunur. AĢağı Kür 

çökəkliyinin digər sahələrində, eləcə də, dəniz akvatoriyası 

sahələrində Ağcagil və MQ çöküntülərində orta sıxlıq artımı uyğun 

olaraq 20 kq/m
3
 və 100 kq/m

3
 qədərdir (cədvəl 2.8). Bu araĢdırmadan 

aydın olur ki, AĢağı Kür çökıkliyini əhatə edən sahələrdə MQ 

çöküntülərində sıxlıq artımı (100-130) kq/m
3 
təĢkil edir.  
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  Cədvəl 2.7 

AĢağı Kür çökəkliyində gillərin orta sıxlığı  (kq/m
3
)  *    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

           Sahələr 

 

 

  Strati- 

  qrafiya B
u

ll
a 

ad
as

ı 

H
am

am
d

ağ
 

M
iĢ

o
v

d
ağ

 

Q
al

m
az

 

K
ü

rs
ən

g
i 

Y
an

ar
 t

av
a 

K
ü

r 
b

an
k

as
ı 

K
ü

ro
v

d
ağ

 

B
ab

az
ən

ən
 

D
u

ro
v

d
ağ

 

S
ar

ıc
al

la
r 

D
ay

k
ən

d
 

P
ad

ar
  

  
  

  
  

  
  
  

  

Sıxlı-

ğın 

orta 

qiymə-

ti 

Dördüncü 

dövr 
1810 - 1900 1950              1860 - - - 1840 1840 - - 2130 1900 

A
b

Ģe
ro

n
 

Üst 1940 - 1980 1950 - - - 1910 1900 - - 
 

2090 
2080 1980 

Orta 1940 - 1980 1950 - - - - 1900 - 2020   2090 2080 1990 

Alt 1940 - 2070 2130 - 
 

1850 
1740 - 1900 - 2111 2190 2080 2000 

Ağcagil 2070 - - - -   1850 1800 - 2100 - 2220 2300 2340 2100 

Məhsuldar 

Qat 
2090  2070 - - - 2070 1970 - 2180 - 2350 - 2490 2150 

* - məlumatlar hesabatdan (Rzabəyov Z., 1961,”KəĢfiyyatgeofizika” Ġdarəsi) götürülmüĢdür. 

4
0
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Cədvəl 2.8 

AĢağı Kür çökəkliyi sahələrində çöküntü kompleksləri üzrə  

orta sıxlıq və sıxlıq artımları 

                  
Sahələr 

Sarıcallar, Daykənd, Padar 2.7 cədvəlindəki digər 

sahələr üzrə 

Stratiqrafiya 
Orta sıxlıq, 

kq/m
3 

Sıxlıq artımı, 

kq/m
3 

Orta sıxlıq, 

kq/m
3 

Sıxlıq artımı, 

kq/m
3 

Dördüncü dövr 2130 - 1860 - 

AbĢeron 2,09 -40 1940 80 

Ağcagil 2,29 200 1960 20 

Məhsuldar Qat 2,42 130 2060 100 

 

 

2.5. Geoloji kəsiliĢdə süxurların sıxlığının və maqnit 

qavrayıcılığının dəyiĢmə xüsusiyyətləri 
 

Qravitasiya və maqnit anomaliyalarının geoloji interpretasi-

yasının düzgün aparılması çöküntülərin sıxlıq və maqnit parametr-

lərinin Ģaquli və lateral istiqamətlərdə dəyiĢmə xüsusiyyətlərinin 

düzgün qiymətləndirilməsindən bilavasitə asılıdır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Ģaquli kəsiliĢ boyunca ən bö-

yük sıxlıq artımı üst TəbaĢir çöküntü kompleksində müĢahidə edi-

lir. Ayrı-ayrı sahələrdə sıxlıq artımı 235-310 kq/m
3 

 və daha böyük-

dür (cədvəl 2.9). 

Kür-Qabırrı çaylararası sahənin mərkəz hissəsində üst TəbaĢir, 

Ģimal hissəsində isə Sarmat və Konk-Qaraqan horizontları izafi 

sıxlıqlı sərhədlər kimi qeyd olunurlar. Burada üst TəbaĢirin izafi 

sıxlığı 280 kq/m
3
, Konk-Qaraqanın isə 190 kq/m

3
  təĢkil edir. 
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Tovuz-Qazax qalxım zonasında iki sıxlıq sərhədi qeyd olunur - 

üst TəbaĢir və Eosen. Bu horizontlarda sıxlıq artımı uyğun olaraq 

240 kq/m
3
 və 110 kq/m

3
 təĢkil edir. 

Acınohur perspektivli NQR (Qaraməryəm sahəsində) Eosen 

çöküntüləri izafi sıxlıqlı sərhəd kimi qeyd olunur. Alt Pliosendən 

Eosenə keçiddə sıxlıq artımı ≈290 kq/m
3
-ə çatır. Bu sahədə üst 

TəbaĢir çöküntülərinin sıxlığı isə Eosenə nəzərən daha azdır. 

AĢağı Kür çökəkliyində izafi sıxlıqlı sərhəd kimi Məhsuldar 

Qat çöküntüləri qeyd olunur. Bu çöküntülərdə sıxlıq artımının     

≈130 kq/m
3
-a bərabər olduğu göstərilir (cədvəl 2.9). 

Ümumiyyətlə, kəsiliĢdə izafi sıxlıqlı sərhədləri qeyd etmək 

üçün üst-üstə yatan iki qonĢu horizontun sıxlığı müqayisə olunur. 

Məsələn, Muradxanlı NQR-də izafi sıxlıqlı üst TəbaĢir horizontu 

onu örtən Eosen horizontu ilə müqayisə olunub və bu sərhəddə 

sıxlıq artımı 310 kq/m
3
 təĢkil edir. Lakin, Eosen horizontundan 

üstdə yatan digər çöküntü kompleksləri var ki, burada sıxlıqlar 

Eosen çöküntülərindəkindən də azdır. Belə olan halda, üst TəbaĢir 

çöküntülərinin sıxlığını ondan üstdə yatan bütün çöküntü komp-

leksinin (Eosen-Dördüncü dövr) orta sıxlığı ilə müqayisə etmək  

daha doğru olardı. Cədvəl  2.1-də  Eosen-Dördüncü  dövr çöküntü-

lərinin  sıxlıqları və kəsiliĢdə qalınlıqlarından istifadə etməklə kəsi-

liĢin həmin hissəsinin orta sıxlığını aĢağıdakı düsturla hesablamaq 

olar: 

   

                 i

n

i

i

or
H

h
 

1

           (2.1) 

 

 

burada, ih  və  i - hər bir horizontun ayrı-ayrılıqda qalınlığı 

və sıxlıqları; H - orta sıxlığı hesablanan çöküntü kompleksinin 

qalın-lığıdır (izafi sıxlıqlı sərhədə qədər). 
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                                                                                                                                    Cədvəl 2.9                                                                                                                                                                                                          

 

Dağlararası Kür çökəkliyində bəzi geoloji sərhədlərdə sıxlıq artımları    

                                                                                                                                          

Sahələr 

Horizontlar üzrə izafi sıxlıqlar – Δσ, 

kq/m
3
 

Orta sıxlığın nəzərə 

alınması ilə 

hesablanmıĢ izafi 

sıxlıq – Δσ, 

kq/m
3
 K2 P

2 
N1

3
 s    N1

2
 

kn+kg 

N2
1
   

MQ 

Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyi 
Muradxanlı NQR 310 - - - - 458 

Gəncə NQR 235 - - - - 345 

Kür-Qabırrı 

çaylararası sahə 

ġimal hissə - - 160 190 - - 

Mərkəzi hissə 280 - - - - 360 

Tovuz-Qazax qalxım zonası 240 110 - - - - 

Acınohur 

perspektivli NQR 

Qaraməryəm 

sahəsi 
- 290 - - - - 

AĢağı Kür çökəkliyi - - - - 100- 

130 
216 

4
3
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Bu  düsturdan  istifadə edərək Muradxanlı NQR-da üst  Təba-

Ģirdən üstdə yatan bütün çöküntü kompleksinin orta sıxlığı  hesab-

lanmıĢdır (
or = 2192 kq/m

3
 ). Belə olan halda, üst TəbaĢir çökün-

tülərində sıxlıq artımı  = 458 kq/m
3
-ə bərabər olur (cədvəl 2.9). 

Sıxlıq artımlarının bu cür hesablanması qravimetrik kəĢfiyyat mate-

riallarının interpretasiyasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

izafi  sıxlıqlı  sərhədlərin əmələ gətirdikləri  kiçik  amplitudalı  və 

ya dərində yatan qalxımların, qırılmaların və  digər  struktur  ele-

mentlərin  ağırlıq  qüvvəi sahəsində əks olunmasını əsaslandırmaq 

mümkün olur. 

Üst TəbaĢir mərtəbəsindən üstdə yatan bütün çöküntü komp-

leksinin  2.1  düsturu  ilə  hesablanmıĢ orta  sıxlığı  Gəncə NQR-də 

2190 kq/m
3
, Kür-Qabırrı çaylararası sahənin mərkəz hissəsində   

2284 kq/m
3
 təĢkil edir. Bu sərhəddə sıxlıq artımı NQR-lərə uyğun 

olaraq 345 kq/m
3
 və 360 kq/m

3
 olacaqdır. 

AĢağı Kür çökəkliyində MQ-dan üstdə yatan çöküntü komp-

leksinin orta sıxlığı ≈1755 kq/m
3
, buna əsasən tapılan sıxlıq artımı 

isə 285 kq/m
3
 təĢkil edir (cədvəl 2.9). 

Kür çökəkliyində süxurların maqnit qavrayıcılığı onların fa-

siyası və litoloji tərkibindən bilavasitə asılıdır. Burada ən yüksək 

maqnit qavrayıcılığı vulkanogen süxurlara aiddir və böyük inter-

valda dəyiĢir (cədvəl 2.1; 2.2; 2.4). Çökmə qata nisbətən vulka-

nogen süxurların yüksək maqnit qavrayıcılığına malik olması geo-

loji kəsiliĢdə onların əmələ gətirdikləri qurumların maqnit sahə-

sində anomaliyalar Ģəklində əks olunmasına imkan verir. 

Sıxlığın təkcə Ģaquli istiqamətdə deyil, lateral dəyiĢməsinin 

öyrənilməsinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Neftli-qazlı strukturlar 

üzərində qravitasiya minimumunun təzahür etməsi həmin sahədə 

sıxlığın azalması ilə əlaqələndirilir [8, 57]. Bu halda, sıxlığın də-

yiĢməsi ədədi qiymətcə o qədər kiçik olur ki, kern əsasında onları 
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müəyyənləĢdirmək mümkün olmur. Lakin, yataq üzərində sıxlığın 

dəyiĢməsini riyazi düstur əsasında hesablamağın mümkünlüyü gös-

tərilmiĢdir [15]. Yataq üzərində sıxlığın lateral istiqamətdə dəyiĢmə  

qiymətinin çox  kiçik (≈ -3 kq/m
3
) olmasına baxmayaraq, yatağa 

qədər çöküntü kompleksinin böyük qalınlığa malik olması, nəzərə 

çarpacaq qravitasiya effekti (≈ -0.1-0.3 mQal) yaradır. 

Lateral istiqamətdə maqnit qavrayıcılığının dəyiĢməsi yalnız 

Muradxanlı sahəsində 9, 6, 3, 16, 8 saylı quyulardan keçən profil 

üzrə  araĢdırılmıĢ, strukturun  tağından  qanadlarına  döğru,  effuziv 

süxurlarda maqnit qavrayıcılığının artması müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

KəsiliĢi təĢkil edən çökmə süxurların maqnit qavrayıcılığı az oldu-

ğundan, onlara lazımi diqqət yetirilməmiĢ, onlar “praktiki maq-

nitləĢməmiĢ” kimi qiymətləndirilmiĢdir. Lakin, Kür çökəkliyində 

süxurların maqnit qavrayıcılığının təyini üzrə laboratoriya məlu-

matları (T.M.Salehli  və b., 1978, 1986) təhlil edilmiĢ, Ģaquli və 

lateral istiqamətlərdə maqnit qavrayıcılığının dəyiĢməsi Murad-

xanlı və Cəfərli sahələri timsalında müəyyənləĢdirilmiĢdir. Məlum 

olmuĢdur ki, maqnit qavrayıcılığı yataq zonasında, ətrafa nəzərən, 

çökmə süxurlarda  (20-436) ·10
-6

 SQS, vulkanogen süxurlarda isə 

850 ·10
-6

 SQS qədər azalır [15]. Maqnit qavrayıcılığının geoloji 

kəsiliĢdə belə paylanması neftli-qazlı strukturların axtarıĢında maq-

nit kəĢfiyyatının tətbiqi üçün olduqca əlveriĢli Ģərait yaradır. 
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FƏSĠL III 

 
ÇÖL ĠġLƏRĠNĠN  APARILMA  METODĠKASI, 

MƏLUMATLARIN  EMALI  VƏ DƏQĠQLĠYƏ  OLAN  

TƏLABAT 

 

 
Qravi-maqnit kəĢfiyyatı üsulları ilə lokal strukturların axtarıĢı 

və onların neftli-qazlılığının qiymətləndirilməsi məsələlərinin sə-

mərəli həlli üçün çöl iĢlərinin metodikasının, emal prosedurlarının 

seçilməsi və yüksək dəqiqliyin təmin olunması tələb olunur. 

 

 

              3.1. Çöl iĢlərinin aparılma metodikası 
 

Ümumiyyətlə, çöl iĢlərinin metodikası qarĢıya qoyulan geoloji 

məsələnin xarakteri ilə müəyyənləĢdirilir. Lokal strukturların axta-

rıĢı, geoloji kəsiliĢdə vulkanik süxurların paylanmasının öyrənilmə-

si və çöküntülərin neftli-qazlılığının qiymətləndirilməsi baxımın-

dan detal kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması tələb olunur. Bu zaman mü-

Ģahidə nöqtələri arasındakı məsafənin seçilməsi və buna uyğun 

olaraq profillər arasındakı məsafənin müəyyənləĢdirilməsi olduqca 

əhəmiyyətlidir. Kür çökəkliyi ərazilərində müəyyən edilmiĢ struk-

turların ölçülərinin çox da böyük olmaması (≈(2-3) ×(4-5) km), 

müĢahidə nöqtələri arasındakı məsafənin 100-200 m götürülməsini 

kafi edir. Daha kiçik addımla müĢahidələrin aparılması böyük 

əmək sərfi tələb etməklə yanaĢı, əlavə informasiya alınmasını tə-

min etməyəcəkdir. Çünki, bu çökəklikdəki strukturlar 2-4 km və 

daha artıq dərinlikdə yerləĢdiyindən, onların yer səthində kiçik 

məsafələrdə (məs. 25-50 m) qravi-maqnit sahələrində yaratdığı də-

yiĢmələr nəzərə çarpan olmayacaqdır. Lakin, qırılma və ya paz-

laĢmaları əks etdirən qradiyentli zonalarda müĢahidə addımlarını 

50, 25 m-ə qədər azaltmaq olar. Bu zaman ensiz zona daxilinə 

düĢən müĢahidənin sayını artırmaqla yanaĢı, müĢahidə qiymətləri-
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nin bir-birinə uyğunluğunu, həmçinin qırılma və pazlaĢmanın 

yerini daha dəqiq müəyyənləĢdirmək mümkün olar. 

MüĢahidə profilləri arasındakı məsafə qravimetrik planalma-

nın aparılması təlimatlarına [27] uyğun olaraq 1 : 5 nisbətində gö-

türülür. Ona görə də, planalma iĢlərində profillər arasındakı məsafə 

500-1000 m götürülmüĢdür. Maqnitometrik və qravimetrik kəĢfiy-

yatlar kompleksdə aparıldığından çöl iĢlərinin metodikası maqnito-

metrik planalma üçün də eyni seçilmiĢdir. Lakin, qravimetrik plan-

almada sıravi reyslər tədqiqat sahəsi üzrə bərabər paylanmıĢ dayaq 

məntəqələri Ģəbəkəsinə, maqnitometrik planalmada isə yoxlama 

məntəqəsinə (YM) bağlanmaqla həyata keçirilmiĢdir. 

Strukturların həndəsi vəziyyətini və neftli-qazlılığını öyrən-

mək məqsədilə tədqiq olunan bütün ərazi üzrə müĢahidələrin bəra-

bər paylanması lazımdır. Bunun üçün bütün ərazinin profillər üzrə 

öyrənilməsi, yəni profilli-sahəvi planalmanın tətbiq olunması daha 

effektlidir. Uzun illər Orta və AĢağı Kür çökəkliklərində aparılmıĢ 

qravi-maqnit tədqiqatların analizi göstərir ki, profillərin düzxətli və 

paralel olmasının böyük üstünlüyü və əhəmiyyəti vardır. Düzxətli 

profil potensial sahənin (qravitasiya və ya geomaqnit) bir istiqa-

mətdə dəyiĢməsini əks etdirdiyindən, potensial sahənin həmin isti-

qamətdəki dəyiĢmələrini texniki olmayan (məsələn geoloji) səbəb-

lərlə əlaqələndirmək olar. Profil əyri və ya sınan xətlər üzrə iĢlənil-

dikdə isə, potensial sahənin anizotropluğu nəticəsində müxtəlif isti-

qamətlərdəki dəyiĢmələrin müxtəlif olması səbəbindən müĢahidə 

olunmuĢ sahənin geoloji interpretasiyası zamanı yanlıĢ nəticələr 

alına bilər. Profillərin bir-birinə paralel olaraq iĢlənilməsi potensial 

sahələrdə müĢahidə edilən və geoloji amillərlə əlaqələndirilən də-

yiĢmələri sahə üzrə izləməyə və korrelyasiya etməyə imkan verir. 

Bu zaman, hər hansı profildə ola bilən təsadüfi səhvi üzə çıxarmaq 

mümkündür. Beləliklə, lokal strukturları və onların neftli-qazlılı-

ğını, kəsiliĢdəki vulkanik qrumları müəyyənləĢdirmək üçün tədqiq 

olunan ərazilərdə profilli-sahəvi planalma aparılmıĢ, profillər yal-

nız düzxətli və paralel olaraq iĢlənilmiĢdir. 

Qravimetrik planalmanın dəqiqliyini artırmaq, təsadüfi  xəta-
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ları aradan qaldırmaq üçün müĢahidə nöqtələrində eyni zamanda iki 

və daha çox qravimetrlə iĢləmək tələb olunur. Planalma zamanı bir 

profil bir neçə sıravi reys ilə iĢlənilə bilər. Bu zaman reyslərin bir-

birinə bağlanmasını təmin etmək olduqca vacibdir. Bir profil üzə-

rində reysin son 2-3 nöqtəsi növbəti reysin baĢlanğıc nöqtələri kimi 

götürüldükdə, profil üzərindəki bütün reyslər bir-biri ilə əlaqələn-

dirilmiĢ, reyslərin qovĢağında baĢ verə bilən təsadüfi xətaları isə 

aradan qaldırılmıĢ olar (Ģəkil 3.1). 

 

 

Cihazlarda (qravimetr və maqnitometr) ölçü qiymətlərinin sü-

rüĢməsindən yaranan xətaları azaltmaq, Ay və GünəĢin, həmçinin, 

temperaturun təsirindən qravitasiya və geomaqnit sahələrdə yara-

nan dəyiĢmələri minimuma endirmək üçün sıravi reyslərin 1-2 saat 

ərzində yerinə yetirilməsi məqsədəuyğundur. Bu zaman daxilində 

ölçü qiymətinin sürüĢməsinin, Ay-GünəĢ variasiyalarının düzxətli 

olmasını qəbul etmək olar.  

Qravimetrlərlə iĢ rejimini və üsulunu düzgün seçmək, hansı iĢ-

lərdə hansı qravimetrin istifadəsinin məqsədəuyğunluğunu müəy-

yənləĢdirmək üçün hər bir qravimetrin ölçü qiymətinin sürüĢmə-

sinin öyrənilməsi vacibdir. Detal qravimetrik iĢlərdə ölçü qiyməti-

nin sürüĢməsi 2-5 mQal/sut (0.08-0.21 mQal/saat) olan qravimetr-

lərdən istifadə etmək mümkündür. Lakin, bu zaman müĢahidə reys-

lərinin kiçik zaman daxilində (məs.1,5-2 saat ərzində) həyata keçi-

rilməsi tələb olunur. Ölçü qiymətinin sürüĢməsini öyrənmək üçün 

qravimetrlər temperaturu az dəyiĢən bir yerdə qoyulur və bir neçə 

gün müddətində müəyyən vaxtdan bir ölçü götürülür.  

ġəkil 3.1. MüĢahidə reyslərinin əlaqələndirilməsi 
      1 – qravimetrik profil; 2 – müĢahidə reyslərinin qovĢaq nöqtələri; 
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ġəkil 3.2-də tədqiqat iĢlərində istifadə olunan QNU-KS və 

QNU-KV tipli 3 qravimetrlə, diapazon dəyiĢdirılmədən, eyni bir 

nöqtədə 3-4 gün müddətində aparılmıĢ müĢahidələrin nəticələri 

göstərilmiĢdir. Bunun əsasında hər bir qravimetrin ölçü qiymətinin 

sürüĢməsini əks etdirən riyazi asılılıq tapılmıĢdır. I və II  qravi-

metrlərin ölçü qiymətlərinin sürüĢməsi düzxətli, III qravimetrin 

ölçü qiymətinin sürüĢməsi isə əyrixətli olub aĢağıdakı düsturlarla 

ifadə olunur: 

I qravimetr      

   A = -0,0135T + 5,3163         R
2 

= 0,9966 

II qravimetr     

 A = -0,016T + 6,4688           R
2 

= 0,9952 

III qravimetr   

 A=3·10
-6 

T
3
–2,5·10

-4
T

2
+0,009T+2,5432   

 R
2
 = 0,9966 

 

burada, A-qravimetrin mikrometr üzrə göstəricisi (dövrlərin sayı), 

T-  vaxtdır (saat).  

Bu tənliklərdən istifadə edərək I, II və III qravimetrlərin ölçü 

qiymətlərinin  sürüĢməsinin  2,14  mQal/sut  (0,089  mQal/saat),   

2,59 mQal/sut (0,11 mQal/saat) və 1 mQal/sut (0.04 mQal/saat) ol-

duğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. Göründüyü kimi, hər üç qravimetrdə 

ölçü qiymətinin sürüĢməsi müvafiq təlimatın [27] təlabatı daxilin-

dədir. 

Qravimetrik müĢahidələr aparan zaman ölçü iĢlərinin keyfiy-

yəti (nöqtələr arasında ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢməsi) ətraf mühitin 

qravimetrə göstərdiyi təsirlərdən bilavasitə asılı olur. Atmosfer təz-

yiqinin və temperaturun dəyiĢmələri, ölçü qiymətinin sürüĢməsi, 

Ay və GünəĢin göstərdiyi təsirlər və s. buna misal ola bilər. Bu 

kimi təsirlər nəticəsində yaranan xətalardan tamamilə qurtarmaq  

olmasa da, onları minimuma endirmək mümkündür. 

Ay və GünəĢ qabarmalarının qravimetrik müĢahidələrə etdiyi 

təsiri nəzərə almaq üçün günün müxtəlif saatlarını əhatə edən xüsusi 

variasiya cədvəllərindən istifadə edilir. ġəkil 3.3-də 50º en dairəsində 
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ġəkil 3.2. Qravimetrlərin ölçü qiymətlərinin zamana görə 

 sürüĢmə qrafikləri 
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Ay və GünəĢin təsirindən ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢmə qrafiki 

göstərilmiĢdir. Bu qrafikdə ağırlıq qüvvəsinin daha çox dəyiĢdiyi 

hissəyə nəzər yetirsək görərik ki,  4 saat  ərzində  (saat 17-21 arası)  

0,11 mQal dəyiĢmə baĢ vermiĢdir. Çöldə aparılan müĢahidə reyslə-

rinin müddəti 2 saat olduqda, Ay və GünəĢin göstərdiyi təsir 0,05-

0,06 mQal-dan çox olmayacaqdır. Bu qiyməti reysi təĢkil edən 

müĢahidə nöqtələri arasında (≈ 15-20 nöqtə)  bərabər  bölüĢdürsək, 

onda hər nöqtədə Ay və GünəĢin ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢməsinə 

etdiyi təsirin 0,003-0,004 mQal-dan çox olmadığı aydınlaĢar. 

 

 

Çöl müĢahidələri gündüz, əsasən, saat 9-16 arasında aparılmıĢ-

dır ki, bu dövrdə Ay-GünəĢ variasiyası 0,01 mQal/saat-dan da 

azdır. Deməli, 2 saatlıq reyslərdə hər nöqtədə Ay və GünəĢin təsiri 

0,003-0,004 mQal-dan da az olacaqdır ki, bu da nöqtədəki 

müĢahidə xətalarından (0,03-0,04 mQal) 10 dəfə azdır və nəzərə 

alınmaya bilər. 

Sıravi reyslərdəki müĢahidələrin dəqiqliyini artırmaq üçün 

sahə üzrə dayaq nöqtələrinin bərabər paylanmasının və sayının da 

ġəkil 3.3. Ay və GünəĢin təsiri ilə 50° en dairəsində ağırlıq qüvvəsinin 

sutkalıq dəyiĢmə qrafiki 
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əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan ərazisində aparılmıĢ qravimetrik 

planalmalar göstərir ki, dayaq nöqtələrinin coğrafi Ģəraitdən asılı 

olaraq 2-3 km-dən bir yerləĢdirilməsi məqsədəuyğundur. 

Maqnitometrik planalma iĢlərində maqnit sahəsinin Ģaquli 

(ΔZ) və tam (T) təĢkiledicilərini ölçən maqnitomexaniki M-27M və 

kvant M-33 (MMП-303) maqnitometrlərindən istifadə edilmiĢdir. 

Qravi-maqnit planalma iĢlərinə olan təlabat (planalmanın nö-

vü, xarakteri, cihazlar, onların bölgü qiymətlərinin təyini, dayaq və 

sıravi reyslərin iĢlənilməsi, dəqiqliklər, xəritələrin miqyasının seçil-

məsi və s.) xüsusi təlimatlar əsasında həyata keçirilir [ 27, 28 ]. 

 

 

3.2. Çöl müĢahidə məlumatlarının emalı 

 

Qravi-maqnit məlumatlarının emalı müəyyən edilmiĢ təlabat-

lar [23, 27, 28, 36] əsasında həyata keçirilir. Qravimetrik reyslərin 

emalı zamanı qravimetrin mikrometri üzrə götürülmüĢ ölçü qiymət-

ləri milliqallarla ifadə edilmıĢ, ölçü qiymətinin sürüĢməsinə görə 

düzəliĢlər verilmıĢ və ağırlıq qüvvəsinin müĢahidə qiymətləri he-

sablanmıĢdır. Reyslər qısa zaman daxilində (1-2 saat) yerinə yetiril-

diyindən temperatura, Ay-GünəĢ variasiyalarına görə düzəliĢlərin 

verilməsinə ehtiyac aradan qaldırılmıĢdır. Bu düzəliĢlərin verilmə-

məsindən yarana bilən xətalar  ±0.004 mQal-dan artıq olmur. Sonra 

ağırlıq qüvvəsinin normal qiymətləri hesablanmıĢ, aralıq qatın 

sıxlığına (2300 kq/m
3
) və müĢahidə nöqtələrinin hündürlüyünə 

görə müvafiq düzəliĢlər verilməklə geoid üzərində ağırlıq qüv-

vəsinin Buge anomaliyası tapılmıĢdır. 

Maqnitometrik reyslər zamanı əldə edilmiĢ ölçü qiymətləri 

maqnitometrin bir bölgü qiymətinə vurulmuĢ, yoxlama məntəqə-

sində (YM) ölçü qiymətinin sürüĢməsinə görə müvafiq düzəliĢlər 

verilmiĢ və reysi təĢkil edən hər bir müĢahidə nöqtəsi üçün nəzərə 

alınmıĢdır. Maqnitometrik və qravimetrik iĢlər kompleksdə aparıl-

dığından maqnitometrik reysləri də qısa zaman kəsiyində (1-2 saat) 

YM-də qurtarmaqla baĢa çatdırılmıĢdır. Bu müddət ərzində cihazın 
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daxili temperaturu 5-10°C dəyiĢsə belə reysin  baĢlanğıcından so-

nuna qədər temperatur dəyiĢməsinə görə 0,5-5,0 nTl xəta yarana 

bilər. MüĢahidə aparılan nöqtələrin sayı 15-20 olarsa hər nöqtədə 

yaranan xəta 0,25 nTl-dan çox olmayacaqdır. Sutkalıq variasiyalar 

isə 1 nTl-dan çox olmur ki, siravi maqnit planalması zamanı nəzərə 

çarpacaq xəta yaratmır [36]. Ona görə də, sutkalıq variasiyaya və 

temperatura görə düzəliĢlər verməyə ehtiyac qalmamıĢdır. 

Qravimetrik məlumatların emalı zamanı aralıq qatın sıxlığının 

düzgün götürülməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Ümumiyyətlə, 

aralıq qatın sıxlığı qəbul olunmuĢ 2300 və 2670 kq/m
3
 kimi götürü-

lür. Əslində isə hər bir regionda geoidlə yer səthi arasında qalan qa-

tın mövcud sıxlığından istifadə edilməsi daha doğrudur. Əgər mü-

Ģahidə nöqtəsinin geoiddən olan hündürlüyü bir neçə on və ya yüz 

metr təĢkil edirsə və bu ərazidə yer səthindən bir neçə 100 m-dəki 

sıxlıq qəbul olunmuĢ standart (2300 və 2670 kq/m
3
) sıxlıqlardan 

fərqlənirsə, onda həmin ərazi üçün real olan sıxlıqdan istifadə et-

mək daha məqsədəuyğundur.                

Azərbaycanda dağlararası Kür çökəkliyində geoiddən olan 

hündürlüklər Mil, Muğan, ġirvan düzlərində təxminən  +100 m-dən   

-26 m-ə qədər dəyiĢir. Böyük və Kiçik Qafqazönü zonalarda hün-

dürlük +80 - +200 m, Kür-Qabırrı çaylararası sahədə isə +300m  və 

daha çox təĢkil edir. Bütün bu ərazilərdə kəsiliĢin üst hissəsini qa-

lınlığı bir neĢə 100m-ə çatan Dördüncü dövr çöküntüləri təĢkil edir.  

Yevlax-Ağcabədi  çökəkliyində  Dördüncü  dövr çöküntüləri-

nin orta sıxlığı 2050 kq/m
3
, AĢağı Kür çökəkliyində 1985 kq/m

3
,  

Kür-Qabırrı çaylararası sahənin  Ģimal və mərkəzi  hissəsində  2150 

və 2165 kq/m
3
, Acınohur PNQR-də 2230 kq/m

3
-dır (cədvəl 3.1). 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın dağlararası Kür çökəkliyində qra-

vimetrik müĢahidələrin emalı zamanı istifadə edilən aralıq qatın 

sıxlığı ümumi qəbul olunmuĢ sıxlıqdan (σ ≈ 2300 kq/m
3
) xeyli 

aĢağıdır. Ona görə də, göstərilən ərazilərdə Buge anomaliyalarının 

hesablanması zamanı, həmin sahələrdə müəyyən edilmiĢ sıxlıq-

lardan istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur.                                                                                  
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Cədvəl 3.1                                                         
 

Kür çökəkliyi sahələrində Dördüncü dövr çöküntülərinin sıxlığı                                                                                       

 

Sahələr Murad-

xanlı 

NQR 

Gəncə 

NQR 

Kür-Qabırrı 

çaylararası vadi 
Acınohur 

NQR 

AĢağı 

Kür 

NQR 
Ģimal 

hissə 

mərkəz 

hissə 

Sıxlıq 

intervalı, 

kq/m
3 

2050 
1950-

2010 

2090-

2210 

2120-

2210 

2180-

2280 

1840-

2130 

   Orta 

sıxlıq, 

kq/m
3 

2050 1980 2150 2165 2230 1985 

                                                                                        

 

 

Cədvəl 3.2 
. 

Buge düzəliĢinin aralıq qat sıxlığından asılı olaraq dəyiĢmələri  

 MüĢahidə nöqtəsinin geoid- 

dən olan hündürlüyü, H, m
 10 20 30 50      100 

Aralıq qat sıxlığı 

 σ = 2000 kq/m
3
 

      olduqda 
Buge 

düzəliĢinin 

qiyməti, 

mQal 

2.25 4.5 6.74 11.24 22.48 

Aralıq qat sıxlığı 

σ = 2300 kq/m
3
         

olduqda 
2.12 4.24 6.37  10.61 21.22 

Buge anomaliyasında yarana bilən 

fərq, mQal 
0.13 0.25 0.37 0.63 1.26 
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Cədvəl 3.2-də Buge anomaliyasının hesablanması zamanı tət-

biq edilən Buge düzəliĢinin [(0,3086-0,0419 σ)H]  aralıq qat sıx-

lığından asılı olaraq dəyiĢməsi verilmiĢdir. Göründüyü kimi, müĢa-

hidə nöqtəsi geoiddən 100 m yüksəklikdə yerləĢdikdə aralıq qat 

sıxlığının 2000 və ya 2300 kq/m
3
 götürülməsi son nəticədə Buge 

anomaliyasında 1,26 mQal fərq yaradır.  

ġəkil 3.4-də Gödəkboz sahəsində Ģmq-cĢ istiqamətli, 7 və 8 

saylı quyulardan keçən profil göstərilmiĢdir. Bu profil boyu geoid-

dən olan hündürlüklər +100 m +125 m arasında dəyiĢir.  

 

 

 
 

ġəkil 3.4. Aralıq qatın müxtəlif sıxlıqları üçün hesablanmıĢ  

Buge anomaliyalarının müqayisəsi (Gödəkboz sahəsi, Pr.12-04) 
Buge anomaliyası əyriləri: 1 – σ=2090 kq/m3; 2 - σ=2300 kq/m3;  

3 – profil boyu geoiddən olan hündürlük əyrisi. 
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7 və 8 saylı quyu məlumatına əsasən kəsiliĢin üst hissəsində 

(aralıq qatı təĢkil edən çöküntülər) 53-157 m qalınlığında Ağcagil 

çöküntüləri yerləĢmiĢdir ki, bu rayonda (Gəncə NQR) onun orta 

sıxlığı 2090 kq/m
3 

təĢkil edir (bax: cədvəl 2.2). Beləliklə, aralıq qat 

sıxlığının 2090 kq/m
3
 (real sıxlıq) və 2300 kq/m

3
 halı üçün Buge ano-

maliyası hesablanmıĢdır (Ģəkil 3.4; 1 və 2 əyriləri).Ağırlıq qüvvəsinin 

əyriləri arasında təxminən 1mQal fərq alınsa da əyrilər təxminən para-

leldirlər. Bu onunla  əlaqədardır ki, aralıq qatın qalınlığı profil boyu  

az  (cəmi 25 m) dəyiĢmiĢdir. Bəndovan sahəsində isə iĢlənilmiĢ  12-04 

saylı profilin orta hissəsində (55-78-ci piketlər arasında) hündürlüyün 

birdən-birə 90 m-ə qədər artdığı müĢahidə olunur (Ģəkil 3.5).          

                                                                     

 

 

ġəkil 3.5. Aralıq qatın müxtəlif sıxlıqları üçün hesablanmıĢ Buge 

 anomaliyalarının müqayisəsi (Bəndovan sahəsi, Pr.02-06) 
    1 – Buge anomaliyası əyriləri: 1 – σ=2300 kq/m3; 2 - σ=2000 kq/m3;  

3 – profil boyu geoiddən olan hündürlük əyrisi. 
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Göstərilən piketlərdən profil üzrə hər iki tərəfə Buge 

anomaliyasının  σ =2000 kq/m
3 

üçün hesablanmıĢ qiyməti (2 əyrisi) 

σ =2300 kq/m
3
 üçün hesablanmıĢ qiymətdən (1 əyrisi) ≈ 0.4 mQal 

az olduğu halda, həmin piketlər əhatəsində  ≈1 mQal çoxdur. 

Bu misallar qravimetrik məlumatların emalı prosesində aralıq 

qat sıxlığının real sıxlığa yaxın götürülməsinin nə qədər əhəmiy-

yətli olduğunu göstərir.  

 

 

3.3. Dəqiqliyə olan təlabat 

 

Qravi-maqnitometrik planalmaların dəqiqliyi həll edilməsi nə-

zərdə tutulan geoloji məsələlərin xüsusiyyətindən bilavasitə asılı-

dır. Geoloji kəsiliĢdəki çöküntülərin neftli-qazlılığının öyrənilməsi 

kimi incə məsələdə qravimetrik və maqnitometrik müĢahidələrin 

dəqiqliyinə olan təlabatı aĢağıdakı qaydada müəyyənləĢdirmək 

olar. Məlum neft-qaz yataqları üzərində aparılmıĢ qravi-maqnito-

metrik tədqiqatlar yataqlar üzərində ≈ (0.20-0.35) mQal qravitasiya 

və 20-30 nTl maqnit anomaliyasının təzahür etdiyini göstərir [11, 

15, 23, 36, 42, 67]. Nəzəri hesablamalarda isə neft-qaz yataqlarının 

hesablanmıĢ qravitasiya və maqnit effekti daha kiçik olur. Ağırlıq 

qüvvəsi sahəsindən belə kiçik effektləri ayırmaq üçün Buge anoma-

liyasının (0,05-0,07) mQal və geomaqnit sahənin isə 3-5 nTl və 

daha kiçik xəta ilə hesablanması tələb olunur.  

Ümumiyyətlə, qravi-maqnit planalmalarının dəqiqliyini qiy-

mətləndirmək üçün ümumi iĢin 3-5% -i həcmində (50 nöqtədən az 

olmamaq Ģərtilə) təkrar müĢahidələr aparılır [23, 36]. Bunun əsa-

sında qravimetrik və maqnitometrik müĢahidələrin orta kvadratik 

xətaları hesablanır: 

             

nm
Eqr






2
         və         

n
Emaq

2

2
  

burada,  -təkrar nöqtələrdə müĢahidələrin orta qiymətdən olan 

fərqi, m - müĢahidələrin sayı, n - təkrar müĢahidə nöqtələrinin 

sayıdır. 
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Buge anomaliyasının təyin olunmasının orta kvadratik xətası 

aĢağıdakı düsturla hesablanır  [27]:  

 
22222

rkhsdB EEEEEE   

 

burada, dE   və  sE - dayaq və sıravi nöqtələrdəki orta kvadratik 

xətadır. hE   və  kE - müĢahidə nöqtələrinin hündürlükləri və koor-

dinatlarından asılı olan xətalardır, rE  -ərazinin relyefi ilə əlaqədar 

olan xətalardır. 

Buge anomaliyasının göstərilən dəqiqliyini almaq üçün orta    

kvadratik xətaların dayaq nöqtələrində (0,03 – 0,035) mQal, sıravi 

nöqtələrdə isə (0,04-0,045) mQal olması tələb olunur. Müasir qra-

vimetrlərlə (o cümlədən, QNU-KS və QNU-KV tipli qravimetrlər) 

4 saatlıq reyslərdə 0,03 mQal xəta ilə iĢləmək mümkündür. Bu 

cihazların həssaslıq astanası 0,006 mQal təĢkil edir [23]. Yüksək 

dəqiqlikli qravimetrik planalma iĢlərini yerinə yetirdikdə  müĢahidə 

reyslərinin vaxtının qısaldılması və bir reysdə eyni zamanda 2 və 

daha artıq cihazdan istifadə edilməsi müĢahidələrin dəqiqliyini ar-

tırmaq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.  

MüĢahidə nöqtələrinin hündürlükləri və koordinatlarından asılı 

olan xətalar isə aĢağıdakı ifadələr əsasında hesablanır: 

                                     

hh mE  )0419.03086.0(   

                               kk mnE   

burada, hm  və  km  - müĢahidə nöqtələrinin hündürlüklərinin 

və koordinatlarının təyin olunmasının orta kvadratik xətalarıdır, n - 

sahə üzrə normal en dairəsi qradiyentidir. 

Texniki nivelirləmə zamanı müĢahidə nöqtələrinin hündür-

lüklərini və koordinatlarını  Dövlət   trianqulyasiya  məntəqələrinə  

bağlamaqla,  uyğun  olaraq, 10-15 sm və 15-20 m dəqiqliklə təyin 

etmək mümkündür. Müasir cihazların (məs.GPS-lər) tətbiqi ilə bu 

parametrləri daha yüksək dəqiqliklə tapmaq olar. 
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Azərbaycan ərazisində iri tektonik strukturların sərhədlərinə 

uyğun gələn yüksək qradiyentli zonaların olmasına baxmayaraq, 

(məs. TalıĢ-Vəndam qravitasiya pilləsi (qərbi Xəzər qırılması) 

boyunca horizontal qradiyent  4 mQal/km-ə çatır), ümumən neftli-

qazlı rayonlarda ağırlıq qüvvəsinin qradiyenti 1-1.5 mQal/km-dən 

çox deyildir. Bu parametrlərin minimal və maksimal qiymətlərini 

nəzərə alsaq Buge anomaliyasının 0,056-0,073 mQal dəqiqliklə 

təyin etməyin mümkünlüyünü görürük. 
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FƏSĠL IV 

 
LOKAL STRUKTURLARIN VƏ NEFTLĠLĠK - QAZLILIĞIN 

QRAVĠTASĠYA VƏ GEOMAQNĠT SAHƏLƏRDƏ ƏKS 

OLUNMASI 
 

 

4.1. Geoloji strukturların aĢkar edilməsində və çöküntülərin 

neftli-qazlılığının qiymətləndirilməsində qravi-maqnit 

kəĢfiyyatının tətbiqi 

 

Bir çox dünya ölkələrində yer qabığının üst hissəsinin geoloji 

quruluĢunun və tektonikasının öyrənilməsində, eləcə də kəsiliĢi təĢ-

kil edən çöküntülərin neftli-qazlılığının qiymətləndirilməsində qra-

vimetrik və maqnit kəĢfiyyatı məlumatlarından geniĢ istifadə olu-

nur [3, 5, 7, 13, 15, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 40, 41, 43, 54, 56, 58, 60, 

61]. Bu mənbələrdə müĢahidə olunmuĢ anomaliyaların keyfiyyət və 

kəmiyyət interpretasiyası həyata keçirilir, iri tektonik elementlər 

daxilində lokal strukturların (qalxımlar, maqmatik əmələgəlmələr, 

duz gümbəzləri, rif qurumları və s.) aĢkarlanmasında qravitasiya və 

maqnit sahələrinin lokal təĢkiledicilərindən istifadənin mümkün-

lüyü araĢdırılır. Bununla əlaqədar aĢağıdakı nümunələri örnək kimi 

göstərmək olar. 

Rus platformasının cənub-Ģərq rayonlarında qravitasiya və 

maqnit anomaliyalarına əsasən süxurların sıxlıq və maqnit xüsu-

siyyətlərində korrelyasiyanın olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir [31]. 

Uralönü çökəklikdə maqnit sahəsinin anomaliyalarına əsasən alt 

Perm yaĢlı rifləri örtən strukturları və tektonik qalxımları aĢkar et-

mək mümkün olmuĢdur [21]. Voronej kristallik massivində qalın 

Fanerozoy çökmə örtüyünün regional struktur-petroloji xüsusiy-

yətlərini öyrənmək məqsədilə ağırlıq qüvvəsi sahəsinin Ģaquli qra-

diyentindən istifadənin böyük əhəmiyyətə malik olduğu göstəril-

miĢ, nəticədə ayrı-ayrı tektonik blokların və dərinlik qırılmalarının 

vəziyyəti dəqiqləĢdirilmiĢdir [5]. Qravitasiya anomaliyalarının ana-
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lizi əsasında Sibir platformasının cənubunda fundamentin bloklu 

quruluĢa malik olması müəyyən edilmiĢ, blokların ölçüləri və 

dərinlikləri qiymətləndirilmiĢdir [56]. Kabardin-Balkar Respublika-

sında Terekönü çökəkliyin cənub-Ģərq hissəsində aparılmıĢ yüksək 

dəqiqlikli qravimetrik tədqiqatlar əsasında çökmə qatın geoloji qu-

ruluĢu dəqiqləĢdirilmiĢ, neft-qaz axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin istiqa-

mətləri göstərilmiĢdir. Axlov və Arak-Dalatarek qalxımlarının qra-

vitasiya maksimumları ilə, Axlov və Xarbijin qalxımları arasındakı 

qrabenin isə minimumla əks olunması aydınlaĢdırılmıĢdır. Terek-

önü çökəkliyin cənub hissəsində aĢkar edilmiĢ lokal qravitasiya 

maksimumlar zənciri burada qalxımlar zonasının olması kimi qiy-

mətləndirilmiĢdir [25]. 

ĠĢim çayı ətrafı sahələrdə (Qazaxıstan) gömülmüĢ geoloji 

strukturların aĢkar edilməsində, Belorus-Litov massivində kristallik 

bünövrənin xəritələnməsində, Gürcüstanın dağlararası çökəkliyinin 

tektonik quruluĢunun öyrənilməsində qravimetrik və maqnitomet-

rik kəĢfiyyatın nəticələrindən geniĢ istifadə edilmiĢ, müxtəlif iĢarəli 

qravitasiya və maqnit anomaliyalarına əsasən yer qabığını təĢkil 

edən süxurların petroqrafik xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar 

verilmiĢ, həmin sahələrin dərinlik quruluĢu dəqiqləĢdirilmiĢ, kəsili-

Ģin üst hissəsində maraq doğuran geoloji obyektlər müəyyənləĢ-

dirilmiĢdir [3, 7, 54]. 

Çində Tsinxay-Tibet yaylasında regional profillər üzrə alınmıĢ 

qravitasiya sahəsinin xüsusiyyətlərinin tədqiqi əsasında yayla da-

xilində iri tektonik elementləri ayırmaq, dərinlik qırılmalarını izlə-

mək, Moxoroviçiç səthinin dərinliyini hesablamaq mümkün olmuĢ-

dur [26]. Üçölçülü qravitasiya modelləĢdirilməsi əsasında Ukrayna 

qalxanının Ģimal-qərb hissəsində seysmik sürətlərdən istifadə edə-

rək profillər boyu kəsiliĢin sıxlıq modeli qurulmuĢ, bünövrənin də-

rinlik xəritəsi tərtib edilmiĢdir [58]. Qravimetrik və maqnit məlu-

matları, əsasında  Yuqoslaviyanın ərazisi üzrə regional struktur xə-

ritə qurulmuĢ (M.Starkeviç və b., 1997), Vyetnamda bazalt platosu-

nun altında yer qabığının dərinlik quruluĢu öyrənilmiĢdir (C. Ta-

mura və b., 1997). Ġtaliyada Kampani çökəkliyində lokal maqnit 
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anomaliyalarının kəsiliĢin üst hissəsinin geoloji quruluĢu ilə əla-

qədar olması aydınlaĢmıĢdir (Pinna Eros, 1972). 

Göründüyü kimi, müxtəlif regionlarda müxtəlif struktur tek-

tonik məsələlərin həlli zamanı qravimetrik və maqnit kəĢfiyyatı 

məlumatlarından geniĢ istifadə olunub və olunmaqdadır.  

Dağlararası Kür çökəkliyi də müxtəlif illərdə aparılmıĢ qravi-

metrik, maqnit və digər geofiziki üsullarla öyrənilmiĢdir. Bu çökək-

lik, ümumiyyətlə, ağırlıq qüvvəsi sahəsinin birinci tərtibli minimu-

mu ilə səciyyələnir. Qravitasiya sahəsində ayrılmıĢ ikinci tərtib 

maksimum və minimumlar isə çökəklik daxilindəki iri geostruk-

turlar və sərbəst tektonik bloklarla əlaqələndirilir [13]. 

Orta Kür çökəkliyində Mezozoy çöküntülərinin geoloji quru-

luĢunun və tektonikasının öyrənilməsində qravimetrik, maqnit, 

həmçinin, seysmik kəĢfiyyat kompleksindən geniĢ istifadə edilmiĢ, 

sonradan dərin qazıma ilə təsdiqlənmiĢ nəticələr alınmıĢdır [15, 18, 

41, 54, 60, 61, 66]. AparılmıĢ tədqiqatlar göstərir ki, bu regionda 

Mezozoy çöküntüləri ilə bağlı qalxımlar qravitasiya sahəsində, 

gömülmüĢ vulkanik əmələgəlmələr isə maqnit sahəsində lokal 

maksimumlarla əks olunur. 

AĢağı Kür çökəkliyində Mezozoy çöküntülərinin dərində yat-

ması, kristallik bünövrənin 18-20 km-ə qədər enməsi, burada maq-

matik süxurların yayılmaması qravitasiya və maqnit sahələrinin də-

yiĢmələrinə də öz təsirini göstərir. Bu regionda lokal strukturlarla 

əlaqələndirilən qravitasiya anomaliyaları, adətən ağırlıq qüvvəsinin 

minimumları daxilində təzahür edir. Geomaqnit sahə isə sakit xa-

rakter daĢıyır və kiçik qiymətlərlə səciyyələnir.  

Kür çökəkliyindəki dərinlik qırılmaları (məs. Qərbi Xəzər, 

Mingəçevir-Ağsu, AğdaĢ-ĠmiĢli, Saatlı-Masallı, AĢağı Araz və b.) 

ağırlıq qüvvəsi sahəsində intensiv qravitasiya pillələri kimi təzahür 

edir. Böyük məsafədə izlənilən belə qravitasiya pillələri iri tektonik 

blokları bir-birindən ayırır [22]. 

Qravimetrik və maqnit kəĢfiyyatının əsas məsələlərindən biri 

də, lokal qravi-maqnit anomaliyalarına əsaslanaraq neft və qaz ya-

taqlarının müəyyən edilməsidir. Geoloji kəsiliĢdə lokal qeyri-
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bircinsliyi müəyyənləĢdirmək, neft-qazlılıq konturunu təyin etmək, 

yataqla əlaqədar olan anomaliyanı ayırmaq və digər geoloji məq-

sədlər üçün qravitasiya sahəsinin aĢağı yarımfəzaya davam et-

dirilməsi, ağırlıq qüvvəsi potensialının üçüncü tərtib törəməsinin 

hesablanması, qravitasiya sahəsinin sürüĢən dispersiya və tam nor-

mallaĢdırılmıĢ qradiyent üsulları geniĢ tətbiq olunur [9, 10, 47]. 

Rusiyanın və qonĢu ölkələrin neftli-qazlı vilayətlərində antikli-

nal və qeyri-antiklinal neft-qaz tələlərinin qravimetrik  kəĢfyatla  

öyrənilməsinə  aid  çoxsayı  tədqiqatlar mövcuddur [37, 55]. Bura-

da süxurların fiziki xüsusiyyətlərin lateral dəyiĢmələrinin qanu-

nauyğunluğunu öyrənməklə lokal neftli-qazlı  strukturların qravi-

metrik kəĢfiyyat üsulu ilə aĢkarlanması məsələlərinə baxılır,  müx-

təlif morfoloji-genetik xüsusiyyətli lokal strukturların qravitasiya  

sahəsində lokal minimum və ya maksimumlarla əks olunması gös-

tərilir və  onların  səbəbləri  araĢdırılır. Geoloji quruluĢun xüsusiy-

yətlərindən  asılı olaraq lokal strukturların formasının və neftli-

qazlılığının proqnozlaĢdırılması lokal qravitasiya  anomaliyalarının  

və regional  fonun  müəyyən  nisbətləri  əsasında  həyata  keçirilir. 

1959-cu ildə Macarıstanda neft və qaz yataqlarının axtarıĢı zamanı 

qravimetrik və seysmik kəĢfiyyatla yanaĢı maqnit kəĢfiyyatı da 

tətbiq edilmiĢ, nəticədə isə ensiz zolaqlar daxilində maqnit mak-

simumları aĢkarlanmıĢdır (Oslatskiy, 1959). 1969-cu ildə neftli-

qazlı strukturların aĢkar edilməsi üçün kiçik qiymətli (bir neçə nTl), 

mənfi maqnit anomaliyalarından istifadə edilməsinin mümkünlüyü 

göstərildi (A.A.Dzabayev və b., müəlliflik Ģəhadətnaməsi, SSRĠ, 

№232402, 1969). Müxtəlif illərdə aparılmıĢ tədqiqatlarla Dnep-

rovsko-Donetsk, Karpatönü, Uralönü çökəkliklərinin məlum yataq-

ları üzərində geomaqnit sahədən ayrılmıĢ maqnit minimumlarının 

neft-qazlılıqla əlaqədar olması müəyyənləĢdirilmiĢdir [21, 33, 35]. 

Son illərdə neft və qaz yataqlarının axtarıĢında torpağın maqnit 

nüfuzluğunun anomal qiymətlərindən istifadə etmək üzrə eksperi-

mental tədqiqatlar aparılmıĢdır. Daxili Monqolustanın qərb hissə-

sindəki neftli-qazlı sahələrdə torpağın maqnit nüfuzluğunun analizi 

nəticəsində müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, maqnit nüfuzluğu anomali-
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yalarının və neft-qaz yataqlarının konturları planda üst-üstə düĢür. 

Beləliklə, karbohidrogen yığımlarının göstəriciləri kimi maqnit sa-

həsinin anomaliyalarından istifadə olunmasının mümkünlüyü ay-

dınlaĢdı [62].  

Qravimetrik və maqnit kəĢfiyyatının birgə tətbiqi ilə Rusiyanın 

müxtəlif neftli-qazlı vilayətlərində (Salım,Yurubçeno-Taxom, AĢa-

ğı-Kvakçin və d. yataqlar timsalında) karbohidrogen yataqlarının, o 

cümlədən qeyri-antiklinal tələlərin aĢkar edilməsi istiqamətində 

tədqiqatlar aparılmıĢ, bu məqsədlə iĢlənib hazırlanmıĢ metodikalar 

neft-qaz perspektivli sahələrin proqnozlaĢdırılması, məlum yataq-

ların konturlarının müəyyənləĢdirilməsi, tələlərin dərinliyinin və 

fəza vəziyyətinin təyini məsələlərində tətbiq edilmiĢdir [12].  

1970-ci illərin ortalarından baĢlayaraq Azərbaycanda Kür çö-

kəkliyinin müxtəlif sahələrində, o cümlədən Muradxanlı neft-qaz 

yatağı üzərində aparılmıĢ yüksək dəqiqlikli qravimetrik və maqni-

tometrik müĢahidələr göstərir ki, ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit 

sahələrin maksimumları fonunda müĢahidə olunan nisbi minimum-

lar geoloji kəsiliĢdə neft-qaz yığımları ilə əlaqədardır [15, 42, 67].  

Orta Kür çökəkliyində yüksək dəqiqlikli qravimetrik kəĢfiy-

yatın məlumatlarına əsasən vulkanogen-çökmə süxurlarda karbo-

hidrogen yataqlarının proqnozlaĢdırılması məsələləri araĢdırılarkən 

müəyyən olunub ki, struktur ilə əlaqədar olmayan lokal qravitasiya 

minimumu daxilində ayrılan ikinci dərəcəli minimum karbohidro-

gen yataqlarını proqnozlaĢdırmaq və onun konturunu təyin etmək 

üçün əsas əlamət kimi istifadə edilə bilər [4]. 

Qravimetrik tədqiqatlarla müəyyənləĢdirilmıĢdir ki, Qalmaz, 

Kürsəngi, Kürovdağ, Babazənən, Muradxanlı yataqları üzərində 

planda neftlilik-qazlılıq konturlarına uyğun gələn zəif intensivli 

(0,25÷0,4 mQal) lokal qravitasiya minimumları müĢahidə edilir. 

Beləliklə, Azərbaycanın depressiya zonalarında üst TəbaĢir-Pliosen 

çöküntülərində neft-qaz yataqlarının axtarıĢında qravimetrik kəĢfiy-

yat üsulunun tətbiqinin effektivliyi aydınlaĢdırılmıĢdır [42].  

Orta Kür çökəkliyində neft-qaz yataqlarının axtarıĢında maqnit 

kəĢfiyyatının tətbiqinin imkanları təcrübi və nəzəri tədqiqatlarla 
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əsaslandırılmıĢ, kəsiliĢi təĢkil edən süxurlarda maqnit qavrayıcılı-

ğının Ģaquli və lateral istiqamətdə dəyiĢməsinin maqnit sahəsində 

nəzərə çarpan anomaliyalar yaratdığı müəyyən edilmiĢdir. Çökək-

likdə məlum strukturlar üzərində aparılmıĢ maqnit kəĢfiyyatı neft-

qaz yataqlarının geomaqnit sahədə lokal minimumlarla (20-30 nT) 

əks olunmasını göstərmiĢdir [18, 67].  

Ümumiyyətlə, Kür çökəkliyində mövcud geoloji, geofiziki, 

petrofiziki məlumatların analizi göstərir ki, qravitasiya və maqnit 

sahələrinin müxtəlif dəyiĢmələri, geoloji strukturların, tektonik 

blokların bu potensial sahələrdə  əksi geoloji kəsiliĢdə süxurlar 

kompleksinin sıxlıq və maqnit xüsusiyyətlərinin paylanmasından, 

blokların tektonik vəziyyətindən bilavasitə asılıdır (sıxlıq və maqnit 

parametrlərinin dəyiĢməsi  Fəsil 2-də verilmiĢdir). 

 

 

4.2.  Lokal qalxımlarla və neftlilik- qazlılıqla əlaqələndirilən      

qravi-maqnit anomaliyaları  

 
4.2.1. Qalxımlarla əlaqələndirilən lokal anomaliyaların ay-

rılması . MüĢahidə olunan ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit sahələri 

mürəkkəb interferensiyalı sahələr olub, yer qabığında müxtəlif də-

rinliklərdə yayılmıĢ, sıxlıqları və maqnit xüsusiyyətləri müxtəlif 

qanunauyğunluqla paylanmıĢ geoloji obyektlərin, eləcə də, digər 

səbəblərin doğurduğu effektlərdən əmələ gəlir. 

Adətən, ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit sahələri dərinlik kütlələ-

rin yaratdığı ümumi (regional) və çökmə qatın nisbətən üst hissə-

sindəki strukturlarla əlaqələndirilən lokal təĢkiledicilərə  ayırırlar. 

Bunun üçün müĢahidə olunmuĢ potensial sahələr (o cümlədən, qra-

vitasiya və maqnit sahələri) riyazi üsullarla bölünür və transfor-

masiya edilir. Transformasiya zamanı müĢahidə edilmiĢ sahə “süz-

gəcdən” keçirilir, maneələr azaldılır, faydalı məlumatlar isə güc-

ləndirilir. Bu zaman bir ideya əsas götürülür ki, geoloji obyekt də-

rində yerləĢdikcə, müĢahidə sahəsində daha hamarlanmıĢ, az me-

yilli  anomliya yaradır. Ona görə də, əvvəlcə daha əhatəli (böyük) 
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olan regional anomaliyaların ayrılması lazım gəlir. Qalıq anomaliya 

isə lokal sahədə yayılmıĢ və lokal (məhdud ölçülü) strukturların 

yaratdığı anomaliya kimi qiymətləndirilir. 

MüĢahidə olunmuĢ sahənin regional və lokal təĢkiledicilərinə 

bölünməsi və ya regional təĢkiledicinin (fonun) çıxarılaraq qalıq 

(lokal) anomaliyanın hesablanması üçün bir çox üsullar mövcud-

dur. OrtalaĢdırma, yuxarı və aĢağı yarımfəzalara davam etdirmə, 

hamarlama, ikinci və üçüncü tərtib törəmələrin hesablanması, 

sahənin bölünməsinin approksimasiya, ekstrapolyasiya üsulların-

dan və s. geniĢ istifadə edilir [23, 36].  

Bütün bu üsullarda əsas məqsəd  müxtəlif  “süzgəclər” tətbiq 

etməklə, yer qabığının üst hissəsində lokal strukturlarla (qalxımlar, 

qırılmalar, sinklinallar, vulkanogen qurumlar və s.) bağlı lokal 

anomaliyaların ayrılması, müəyyənləĢdirilməsidir. Lakin, müĢahidə 

olunmuĢ sahənin süzgəclənməsi zamanı lokal sahəni yaradan 

mənbə haqqında informasiyalar bəzən nəinki artır, əksinə azalır, 

bəzən isə  tamamilə itirilə bilər. 

Təcrübə göstərir ki, müĢahidə olunmuĢ potensial sahənin re-

gional dəyiĢməyə nəzərən vizual olaraq analiz edilməsi daha əl-

veriĢlidir. Bu zaman,  eyni nöqtələrdə regional fon qiymətlərindən 

çox və ya az olan müĢahidə qiymətlərinin ardıcıl çoxluqları lokal 

maksimumları və ya minimumları əmələ gətirəcəkdir. Lakin, re-

gional fonun qurulması üçün regional fon əyrisinin keçəcəyi düyün 

nöqtələrinin seçilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün, 

müĢahidə sahəsində üzə çıxan lokal maksimum və minimumların 

fiziki dəyərlərinin aydınlaĢdırılması vacibdir.  

   ġəkil 4.1 a -da çəkilmiĢ regional fon (2) müĢahidə əyrisinin 

(1) ortasından keçərək onu lokal maksimum və minimumlara (3 və 

4) ayırmıĢdır. MüĢahidə əyrisinin I və III hissələrində amplitudu  a1 

və a3 olan lokal maksimumlar, II və IV hissədə isə a2 və a4 

amplitudlu minimumlar ayrılmıĢdır. ġəkil 4.1 b-də isə regional fon 

(2) müĢahidə əyrisinə (1) aĢağıdan toxunan istiqamətdə çəkilmiĢdir. 

Bu zaman, lokal minimumların amplitudu (a2 və a4) sıfıra 

endirilmiĢ, lokal maksimumların qiymətləri isə bir o qədər artmıĢ 
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kimi olur.  Belə olduqda müĢahidə əyrisi üzərində zəif maksimum-

lar itirilmir, əksinə gücləndirilir. 

Beləliklə, müĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsindən lokal 

anomaliyaları ayırmaq məqsədilə müĢahidə əyrisinin minimum qiy-

mətlərindən keçməklə düyün nöqtələri seçilir və Laqranj interpol-

yasiya çoxhədlisindən istifadə edərək həmin nöqtələrdən keçən ap-

proksimasiya -regional fon əyrisi qurulur. SeçilmiĢ düyün nöqtələri 

profil üzrə bərabər addımla paylanmayıbsa, onda fərdi kompüterlər-

dəki approksimasiya proqramlarından istifadə etmək daha əlveriĢlidir. 

 

 
 

ġəkil  4.2-də profil üzrə ağırlıq qüvvəsinin müĢahidə olunmuĢ 

əyrisi (1) göstərilmiĢdir. Regional fonun keçəcəyi düyün nöqtələri 

(2) seçildikdən sonra, bu nöqtələri daha yaxĢı approksimasiya edən 

6-cı  dərəcəli  tənlik  (polinominal)  Ģəklində  regional fon (3 əyrisi, 

I variant) qurulmuĢdur.  

ġəkil 4.1. Lokal anomaliyanın ayrılması 
1 - müĢahidə əyrisi; 2 - regional fon; 3 - lokal maksimum;  

4 - lokal minimum; a1- a4 – anomaliyaların amplitudu 
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Göründüyü kimi,  burada  ən iri maksimum 30-95-ci piketlər 

arasında təzahür edir. 95-170-ci piketlər arasındakı sahədə də 

nəzərə çarpacaq (0,25-0,4 mQal) amplitudlu  maksimumlar  ayrılır. 

Lakin,  regional fonun  keçəcəyi  düyün nöqtələri  II variantdakı 

kimi seçilsəydi, o zaman 95-ci piketdən sonrakı lokal maksimumlar 

demək olar ki, tamamilə itirilərdi. 
Nisbətən sakit yatım Ģəraitinə malik və sıxlığı onu əhatə edən 

kütlələrin sıxlığından çox olan qalxımları qravitasiya sahəsindən 

müxtəlif üsullar (ortalaĢdırma, davam etdirmə, yüksək törəmələrin 

hesablanması, approksimasiya və ekstrapolyasiya üsulları və s.) 

tətbiq etməklə ayırmaq mümkündür. Lakin, kütlə çatıĢmazlığına 

malik qalxımlar üzərində minimum qravitasiya sahəsi yarandığın-

dan göstərilən üsulların tətbiqi qalxımla bağlı lokal maksimumun 

ayrılmasına imkan vermir. Bu cür mənzərə izafi sıxlığa malik, la-

kin, ağırlıq qüvvəsi qradiyentinin böyük olduğu zonalarda  (çökək-

ġəkil 4.2. MüĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsindən lokal 

anomaliyanın ayrılması (Muradxanlı sahəsi, pr. 3-05) 
1- müĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsi (Δg); 2- interpolyasiya  

düyün nöqtələri; 3- regional fon 
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liklərin yamacında) yerləĢən qalxımlar üzərində də müĢahidə edilir. 

Belə qalxımlarla bağlı anomaliyalar ya yüksək qradiyentli sahə ilə 

örtülür, ya da anomaliya qiyməti o qədər kiçik alınır ki, onu nəzərə 

almamaq da olar.  

Muradxanlı sahəsində 41, 16, 8, 23 saylı quyulardan keçən 

Ģmq-cĢ istiqamətlı  59-84 saylı  profili nəzərdən keçirək (Ģəkil 4.3). 

8 saylı quyu  rayonunda  ağırlıq qüvvəsi sahəsi ən az qiymətə ma-

likdir. Ondan Ģimal-qərb və cənub-Ģərq istiqamətdə Δg-nin qiymət-

ləri artır.  

 

ġəkil 4.3 MüĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsindən analitik üsullarla 

hesablanmıĢ lokal anomaliyalar ( Muradxanlı sahəsi, pr. 59-84 ). 
1- müĢahidə olunmuĢ Δg; 2- regional fon; hesablanmıĢ lokal anomaliyalar: 3 və 4 - orta-laĢdırma 

üsulu ilə ( L= 2 km və L = 1.5 km ), 5 – son variyasiya üsulu ilə ( L = 2 km ). 
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     Bu profil üzrə ortalaĢdırma (radiuslar 2 km və 1,5 km olmaqla) 

və son variasiyalar üsulları ilə lokal anomaliyalar (3, 4 və 5 

əyriləri) hesablanmıĢdır. 25-55 saylı piketlər arasında  ortalaĢdırma 

üsulu  ilə təxminən  1 və  0,5 mQal  intensivliyə  çatan lokal mini-

mumlar ayrılmıĢdır. Son variasiyalar üsulunda  isə həmin hissədə 

lokal anomaliyanın qiymətləri sıfıra bərabərdir. Yalnız  son varia-

siyalar üsulunda  75-95-ci  və 100-112-ci  piketlər arasında məhdud 

sahədə 0,3-0,4 və 0,2-0,3 mQal-lıq lokal maksimumlar qeyd olu-

nur. Bütövlükdə, bu üsullarla profil üzərində,  lokal qalxımlarla əla-

qələndirilə bilən inamlı maksimumlar ayrılmamıĢdır. Bu, əslində 

onunla əlaqədardır ki, ağırlıq qüvvəsi sahəsinin regional fonu çök-

müĢ əyri formasındadır. Belə sahələrdə analitik üsullarla hesabla-

nan lokal anomaliyalar əsasən mənfi qiymətlərlə səciyyələnir. 
 

 

ġəkil 4.4. MüĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsindən analitik üsullarla 

hsablanmıĢ lokal anomaliyalar.  

( ġm. Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi, pr. 01-04) 
ġərti iĢarələr bax: Ģəkil 4.3 
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        ġimali Naftalan, Gödəkboz, Duzdağ sahələrindən keçən 01-04 

saylı profil üzrə ağırlıq qüvvəsinin ortalaĢdırma və son variasiya 

üsulları ilə hesablanmıĢ lokal anomaliyalarının (3, 4 və 5 əyriləri) 

dəyiĢmə xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirək (Ģəkil 4.4). Profilin əv-

vəlində  ağırlıq qüvvəsi sahəsinin regional fonu (2) qabarıq, son-

larında isə çökmüĢ əyri formasındadır. OrtalaĢdırma  və  son  varia-

siya üsulları 15-65-ci piketlər arasında intensivliyi 0,5-1,5 mQala 

çatan maksimumları ayırır. 65-ci piketdən sonra isə lokal anoma-

liyalar mənfi qiymətlərlə xarakterizə olunur və qalxımlarla əlaqə-

ləndirilən lokal qravitasiya maksimumları müĢahidə edilmir. 

 

 
ġəkil 4.5. MüĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsindən analitik üsul-larla 

hesablanmıĢ lokal anomaliyalar ( Bəndovan sahəsi, pr. 13-06) 
ġərti iĢarələr bax: Ģəkil 4.3 
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AĢağı Kür çökəkliyində Bəndovan sahəsinin cənub-qərb qana-

dından Ģmq-cĢ istiqamətində keçən 13-06 saylı profildə ortalaĢ-

dırma və son variasiya üsulları ilə lokal anomaliyalar hesablanmıĢ-

dır (Ģəkil 4.5). 34-38, 46-55, 76-83-cü piketlər arasında təzahür 

edən kiçik ölçülü ahomaliyaları nəzərə almasaq, profil boyu inamlı 

lokal maksimumlar qeyd olunmamıĢdır. Bu profil üzrə müĢahidə 

olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsinin ümumi dəyiĢmə fonu çökmüĢ 

əyri formasındadır. Belə dəyiĢən sahələrdə, qeyd edildiyi kimi, ana-

litik üsullarla hesablanan lokal anomaliyalar adətən mənfi qiymət-

lərlə səciyyələnir. 

Göründüyü kimi, tədqiq edilən bu müxtəlif sahələrdə lokal 

qalxımlarla əlaqələndirilən maksimumları qravitasiya sahəsindən 

ayırmaq üçün  regional fonun Ģəkil 4.1-də izah edildiyi kimi, müĢa-

hidə olunmuĢ əyriyə aĢağıdan toxunan istiqamətdə, yəni ağırlıq 

qüvvəsinin minimal qiymətli nöqtələrindən keçməklə çəkilməsi 

daha məqsədəuyğundur (bax: Ģəkil 4.3, 4.4, 4.5). 

 

4.2.2.Qalxımların potensial sahələrdə lokal maksimum və 

minimumlarla əks olunması. Qravitasiya sahəsindən qalxımlarla 

bağlı lokal anomaliyaların ayrılması məsələsi qravimetrik məlumat-

ların interpretasiyasında xüsusi yer tutur. Ona görə də, geoloji kəsi-

liĢdəki lokal qalxımların yaratdığı anomaliyanın təbiətinin və for-

masının öyrənilməsi olduqca vacibdir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyat 

məlumatlarında lokal qalxımların qravitasiya sahəsində həm mak-

simum, həm də minimumlarla əks olunmaları göstərilir [15, 23, 41, 

51, 55, 59 ]. 

ġərqi Sibirin bir çox sahələrində, Cənubi Qazaxstanda  Buzaçı 

yarımadasında, Azərbaycanda Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində və 

digər sahələrdəki antiklinal strukturların qravitasiya sahəsində lokal 

maksimumlarla, Türkmənistan, Kuban, Qərbi Sibir və d. sahələrdə 

isə qalxımların lokal minimumlarla əks olunmaları kəĢfiyyat iĢləri 

ilə təsdiq olunmuĢdur. Diapirizmlə əlaqəli qalxımların ağırlıq qüv-

vəsinin lokal minimumları ilə xarakterizə olunması fikri də kifayət 

qədər əsaslandırılmıĢdır. Struktur qalxımların qravitasiya sahəsində 
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həm lokal maksimumlarla, həm də lokal minimumlarla əks olun-

ması ağırlıq qüvvəsi sahəsinin geoloji interpretasiyasını çətinləĢ-

dirməklə yanaĢı geoloji məsələnin birmənalı həllini də Ģübhə altına 

alır. Bəs müxtəlif mənĢəli, o cümlədən  diapirizmlə  əlaqəli lokal 

qalxımlar həqiqətdə qravitasiya   sahəsində necə əks olunurlar? Bu 

baxımdan, qalxımların qravitasiya sahəsində yaratdığı anomali-

yaların formasının riyazı modellər üzərində öyrənilməsi çox 

maraqlıdır [75].  

ġəkil 4.6-da  paralel  səthlər arasında göstərilən formalı,  δ1  və 

δ2  sıxlıqlı geoloji obyekt (kütlə) təsvir olunmuĢdur. Burada çəkil-

miĢ seqment antiklinalı təqlid edir. δ2 = δ1 olarsa, onda paralel 

səthlər arasında qalan kütlənin yaratdığı ağırlıq qüvvəsi (1) düz 

xətt Ģəklində olacaqdır.  δ2 > δ1 olarsa, yəni antikinalı təqlid edən 

seqmentin sıxlığı onu əhatə edən kütlənin sıxlığından çoxdursa, 

onda  Δg  əyrisi özündə 

lokal maksimumu əks 

etdirməklə (2) forması-

nı alacaqdır. δ2 < δ1 

olan halında seqment 

daxilində kütlənin azal-

ması hesabına Δg əyrisi 

özündə lokal minimu-

mu əks etdirməklə (3) 

formasını alacaqdır. Gö-

ründüyü kimi, qalxım 

vizual olaraq bir halda 

maksimumla ( 2 əyrisi, 

δ2>δ1 olanda), digər hal-

da isə minimumla (3 əy-

risi, δ2 < δ1 olanda) əks 

olunur.  

Ġndi Ģəkil 4.6-daki 

seqmentin (antiklinalın) 

və onu əhatə edən küt-

ġəkil 4.6. Müxtəlif sıxlıqlı geoloji ob- 

yektin qravitasiya sahəsi 
qravitasiya sahələri: 1 - (δ2 = δ1);  2  - (δ2 > δ1); 

3 - (δ2 < δ1);  4 - (δ2 = 0); 5 - (δ1 = 0). 
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lənin əmələ gətirdikləri anomaliyaları ayrılıqda nəzərdən keçirək. 

Antiklinalı təqlid edən seqmentin içərisindəki kütlə tam çıxa-

rılarsa, onda daha intensiv minimum (4) əmələ gələcəkdir. Seq-

menti əhatə edən kütlə çıxarıldıqda isə δ2 >0 bərabərsizliyinin bü-

tün hallarında göstərilən antiklinal qravitasiya sahəsində maksi-

mumla (5) ifadə olunacaqdır. 

Bu araĢdırma onu göstərir ki, istənilən sıxlıqlı antiklinal for-

malı kütlə qravitasiya sahəsində yalnız lokal maksimumla ifadə 

olunur. Lakin, onu əhatə edən digər kütlə arasındakı sıxlıq fərqin-

dən asılı olaraq, Ģəkil 3.6-da göstərilən toplam qravitasiya sahəsin-

də onun yaratdığı effekt lokal maksimum (δ2 >δ1olanda), lokal mi-

nimum (δ2 < δ1 olanda) və ya düz xətt (δ2 = δ1 olanda) Ģəklində 

olur. Hər üç halda antiklinal formalı kütlənin yaratdığı lokal mak-

simum toplam qravitasiya sahəsinin içərisindədir. Əsas məsələ isə 

həmin lokal maksimumun toplam sahədən ayrılmasıdır. 

1 düz xəttindən hər hansı lokal anomaliyanın ayrılması məsə-

ləsi yəqin ki, həll olunmamıĢ qalır. Bu xətti effekti yaradan mühit 

də maraq kəsb etməyəcək. Doğrudan da, kəsiliĢi əmələ gətirən ele-

mentlər eyni sıxlığa (δ2 = δ1) malikdirsə, bir-birindən fərqli heç bir 

dəyiĢikliyə məruz qalmayıbsa, onda belə geoloji mühit çətin ki, 

maraq döğursun. 

2 əyrisindən (δ2 >δ1 olanda) qalxımla bağlı lokal maksimumun 

ayrılması göründüyü kimi, bir o qədər də çətin deyil. Deməli, 

sıxlığı onu əhatə edən kütlələrin sıxlığından çox olan antiklinal 

strukturlar qravitasiya sahəsində birmənalı əks olunub, birmənalı da 

ayrıla bilərlər. Belə hallar, demək olar ki, Yevlax-Ağcabədi çökək-

liyinin bütün lokal qalxımlarına Ģamil edilə bilər. Həqiqətən də, bu 

rayonda qalxımların aid olduğu horizontlar müxtəlif izafi sıxlığa 

malikdir. 

3 əyrisində (δ2 < δ1 olanda) lokal maksimum ilk baxıĢda gö-

rünmür. Nəzərə alsaq ki, 3 əyrisi, yəni, ümumi toplam sahə seq-

mentin (antiklinalın) və onu əhatə edən kütlənin əmələ gətirdikləri 

sahələrin cəmidir, onda seqmentin yaratdığı və toplam sahənin içə-

risində oturmuĢ lokal maksimumun ayrılması problemi ortaya çıxır. 
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Regional minimumla ifadə olunmuĢ 3 əyrisindən hər hansı 

üsulla lokal anomaliyanın hesablanmasına çalıĢsaq, lokal anoma-

liya mənfi qiymətlərlə ifadə olunacaqdır. Ona görə də, sıxlığı ətraf 

süxurların sıxlığından az olan duz gümbəzləri, riflər, palçıq 

vulkanlarının əmələ gətirdikləri qalxımlar üzərində intensiv mini-

mumlar müĢahidə olunur 

və ümumi sahədən bu cür 

qalxımlarla əlaqədar lokal 

anomaliyaların ayrılması 

çox çətin olur.  

ġəkil 4.7-də dərinliyi 

1500m, amplitudu 250m, 

eni 2000 m olan antiklinal 

strukturun modeli göstə-

rilmiĢ və K.F.Tyapkin pa-

letkası vasitəsilə Δδ =      

-0.3 q/sm
3
 halı üçün onun 

yer səthində yaratdığı 

qravitasiya sahəsi hesab-

lanmıĢdır. 

Antiklinalın sıxlığı 

ətraf süxurların sıxlığın-

dan az olduğu üçün onun 

yaratdığı qravitasiya sa-

həsi minimumla (1) ifadə olunur. Lakin, diqqət yetirdikdə profil 

boyu horizontal qradiyent dəyiĢmələrinin sabit olmadığı aydınlaĢır. 

Ümumiyyətlə, aparılmıĢ eksperimental qravimetrik tədqiqatlar lo-

kal qalxımlarla əlaqəli lokal maksimumların ayrılması üçün hori-

zontal qradiyentlərin dəyiĢmə zonalarından istifadə olunmasının  

müsbət nəticələr  verdiyini təsdiq etmiĢdir (S.H.Məmmədov, V.Q. 

Qədirov., 1982) [15, 46]. 
Bu cür hallarda ümumi minimum sahədən qalxımla bağlı lokal 

anomaliyanın ayrılması üçün regional fonu approksimasiya edən 
Laqranj interpolyasiya çoxhədlisindən istifadə etmək daha effektli 
nəticə almağa imkan verir. Bu zaman interpolyasiya qovĢaqlarının 

ġəkil 4.7. Kütlə çatıĢmazlıqlı antiklinalın 

qravitasiya sahəsi 

1- nəzəri hesablanmıĢ Δg əyrisi;  2 - approksimasi- 

ya  əyrisi;  3 - antiklinal struktur (Δδ = - 0.3 q/sm3). 
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düzgün seçilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, əyri üzə-
rində əvvəlcə, horizontal qradiyentin kəskin dəyiĢdiyi hissə seçilir, 
sonra interpolyasiya qovĢaqları həmin hissə üzərində yerləĢdirilir. 

ġəkil 4.7 -də  b  və  c  nöqtələri arasında horizontal qradiyent  
a - b  və  c - d nöqtələri arasındakı qradiyentdən fərqlənir və mak-
simal qiymətə malikdir. b - c  hissəsi üzərində interpolyasiya qov-
Ģaqları seçilərək Laqranj çoxhədlisindən və ya kompüterdə poli-
nominal approksimasiya trendindən istifadə etməklə, həmin qradi-
yentli hissənin necə davam edəcəyi müəyyənləĢdirilmiĢdir (2 əy-
risi). Bu zaman, 1  və  2  əyrilərinin fərqi olan lokal maksimum kə-
siliĢdəki lokal qalxımı göstərir. Ayrılan lokal maksimumun sərhədi 
antiklinalın sərhədi ilə üst-üstə düĢür. 

Approksimasiya əyrisi həmiĢə ümumi sahənin azalmağa doğru 
hissəsindən keçməlidir. Belə olanda qalxımla bağlı lokal maksi-
mumu ayırmaq mümkündür. Əks halda, deməli, toplam sahənin 
içərisində qalxımla əlaqəli lokal maksimum yoxdur. 

Belə hesab etmək olar ki, ağırlıq qüvvəsi sahəsində ilk baxıĢ-
dan maksimum və ya minimumlarla ifadə olunan müxtəlif təbiətli 
qalxımları bu cür yanaĢma ilə birmənalı ayırmaq mümkündür. Bu 
zaman, yuxarıda göstərildiyi kimi, ən incə məsələlərdən biri, mü-
Ģahidə olunmuĢ Δg əyrisi üzərində horizontal qradiyentlərin də-
yiĢmə zonalarının dəqiq ayrılması və onların davam etdirilməsidir.  

Azərbaycanda Kür-Qabırrı çaylararası sahədə, ġamaxı-Qobus-
tan NQR-də, AbĢeron yarımadası sahəsində əksər hallarda lokal  
qalxımlar  üzərində  qravitasiya minimumları müĢahidə olunur. 
[59]-də göstərildiyi kimi, struktur qalxım minimumla əks olun-
duqda, onu digər minimumun fonunda aĢkar etmək çox çətindir. 

 ġəkil 4.8-də Kür-Qabırrı çaylararası vadinin Tərsdəllər sahə-
sindən keçən profil üzrə ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢmə əyrisi (1) 
göstərilmiĢdir. Göründüyü kimi, ağırlıq qüvvəsi sahəsi minimumla 
ifadə olunur. Bu, izafi sıxlıqlı sərhədlərin həmin sahədə çökdüyünü 
göstərir. QazılmıĢ 3, 6, 7, 26 saylı quyular da bunu təsdiq edir. 
Laqranj interpolyasiya düsturu vasitəsilə regional fonu (2) approk-
simasiya edərək müĢahidə əyrisi üzərində lokal maksimum (3) 
ayrılmıĢdır. Toplam sahədən ayrılan lokal maksimum izafi sıxlıqlı 
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sərhədlərin çökən his-
səsində ayrıca lokal 
qalxımın mövcud ol-
duğunu göstərir. 

Bu cür yanaĢma 

ilə Kür-Qabırrı çay-

lararası vadinin cənub-

Ģərq hissəsində (Tərs-

dəllər, Ceyrançöl, 

C.Palantökən sahələri) 

ağırlıq qüvvəsi  sahəsi 

minimumlarla  ifadə 

olunmuĢ profillər  üzə-

rində intensivliyi 0,6-

0,8 mQal olan lokal 

maksimumlar aĢkar 

edilmiĢ və onların 

müxtəlif dərinliklərdəki 

lokal  qalxımlarla əlaqə-

dar  olduğu göstərilmiĢ-

dir (S.H.Məmmədov, 

F.Ġ.Əliyev, V.Q. Qədi-

rov, 1987).  

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki: 

- “struktur qalxımlar qravitasiya sahəsində  lokal maksimum-

larla və lokal minimumlarla əks olunur” ifadəsi düzgün iĢlədilmir; 

- qalxımlar qravitasiya sahəsində hər zaman maksimumlarla 

əks olunur;   

- qalxım və onu əhatə edən süxurların sıxlığından asılı olaraq 

qalxımların üzərində  vizual olaraq lokal maksimumlar və mini-

mumlar müĢahidə edilə bilər; 

-  qalxımın sıxlığı ətraf süxurların sıxlığından çoxdursa toplam 

sahə vizual olaraq   maksimumla, azdırsa minimumla ifadə olunur; 

 

ġəkil 4.8. MüĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi      

sahəsindən lokal maksimumun ayrılması 

(Tərsdəllər sahəsi, pr. 09-86) 

1 – müĢahidə olunmuĢ Δg əyrisi; 2 – approksimasiya əyrisi; 

3 – lokal maksimum; 4 – axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları;  

5 – vulkanik qurum 
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-  vizual olaraq minimumla ifadə olunmuĢ sahədən qalxımla 

əlaqəli lokal anomaliyanı ayırmaq üçün horizontal qradiyentin 

dəyiĢdiyi hissələri seçərək Laqranj interpolyasiya çoxhədlisi 

vasitəsilə approksimasiya edib, toplam sahədən lokal anomaliyanı 

(maksimumu) ayırmaq lazımdır. 

Ümumiyyətlə, geoloji strukturların geomaqnit sahədə əks 

olunmaları üçün onları təĢkil edən süxurların maqnit xüsusiyyətlə-  

rinin ətrafa nisbətən nəzərə çarpacaq dərəcədə  dəyiĢməsi vacibdir. 

Belə geoloji strukturlara maqmatik əmələgəlmələr, duz gümbəzləri, 

palçıq vulkanları, rif qurumları və digər tektonik quruluĢlar misal 

ola bilər. 

Maqnit kəĢfiyyatın tətbiqi imkanları geoloji kəsiliĢi təĢkil edən 

süxurların petrofiziki xüsusiyyətləri- maqnit qavrayıcılığı və qalıq 

maqnitlənmə ilə müəyyənləĢir. Maqmatik süxurların (intruziv və 

effuziv) yayıldığı rayonlarda (məs. Orta Kür çökəkliyi) maqnit qav-

rayıcılığının qeyri-bərabər paylanması müxtəlif intensivlili maqnit 

anomaliyalarının yaranmasına səbəb olur. Orta Kür çökəkliyində 

effuziv süxurlar intruzivlərə, əsas süxurlar isə turĢ tərkibli süxurlara 

nisbətən daha yüksək maqnit qavrayıcılığına malikdir. Bu regionun 

ayrı-ayrı sahələrində andezit, bazalt, porfiritlərdən və s. təĢkil olun-

muĢ effuziv süxurların maqnit qavrayıcılığı (1100-4800)·10
-6

 SQS 

arasında dəyiĢir (bax. Fəsil 2). Bu, onların geomaqnit sahəsində əks 

olunması üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. AparılmıĢ tədqiqatlar göstərir 

ki, amplitudu 400-500 m olan, 3 km dərinlikdə yerləĢən antiklinal 

qalxım formalı effuziv əmələgəlmələr geomaqnit sahədə 15-20 nTl 

müsbət lokal anomaliya yarada bilər. Beləliklə, geoloji kəsiliĢdə 

qalxım əmələ gətirən vulkanik qurumları müasir cihazlarla qeyd et-

mək mümkündür [15]. 

Çökmə süxurların maqnit qavrayıcılığı effuzivlərə nəzərən çox 

aĢağıdır və Orta Kür çökəkliyində AbĢeron-üst TəbaĢir yaĢlı çökmə 

süxurlarda (60-900)·10
-6

 SQS intervalında dəyiĢir. Duz gümbəzləri, 

palçıq vulkanları, rif qurumları daha  az (və ya mənfi) maqnit qav-

rayıcılığına malikdirlər. Ona görə də, onlar maqnit sahəsində lokal 

minimumlarla ifadə olunur. 
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Maqnit anomaliyaları əsasında Uralönü çökəklikdə tektonik 

tipli qalxımlar və alt Perm riflərini örtən strukturlar aĢkarlanmıĢ və 

onların konturları təyin edilmiĢdir [21]. Maqnit kəĢfiyyatı məlumat-

ları əsasında müxtəlif təbiətli qalxımların yerini, konturlarını, uzan-

masını, ölçülərini, eləcə də, qalxımı təĢkil edən qatların tərkibi və s. 

müəyyənləĢdirilir. Horst-antiklinal tipli strukturların kənarında 

maqnit sahəsinin yüksək qradiyentli zonaları müĢahidə edilir [36]. 

Orta Kür çökəkliyinin müxtəlif sahələrində aparılmıĢ maqnit 

kəĢfiyyat iĢləri maqmatik süxurların əmələ gətirdiyi qalxımların 

maqnit anomaliyaları əsasında aĢkarlanmasının mümkünlüyünü 

göstərir [15, 43, 61]. 

ġəkil 4.9 və 4.10 -da Muradxanlı sahəsində strukturun tağın-

dan keçən Ģmq-cĢ və cq-ĢmĢ istiqamətli iki profildə geomaqnit 

sahənin müĢahidə əyriləri göstərilmiĢdir. Hər iki profildə regional 

fon çəkilərək lokal maqnit maksimumları ayrılmıĢdır. Bu maksi-

mumların intensivlikləri 50-70 nTl intervalında dəyiĢir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu regionda (Yevlax-Ağcabədi çö-

kəkliyində) geomaqnit sahə üç əsas effektdən - çökmə kompleksin, 

kristallik bünövrə ilə Küri səthləri arasındakı qatın və lokal maq-

matik qurumların yaratdığı effektlərin cəmindən əmələ gəlmiĢdir. 

Geomaqnit sahəsinin analizi göstərir ki, müĢahidə olunmuĢ əyridən 

regional fon vasitəsilə ayrılmıĢ lokal maqnit maksimumları lokal 

vulkanik qurumları əks etdirir [15].  

59-84  saylı  profildə (Ģəkil 4.9)  41 və 23 saylı quyuların ara-

sında vulkanogen qurumun olması həmin quyularla təsdiq olunur 

və 23 saylı quyudan 41 saylı quyuya doğru vulkanogen qurumun 

yer səthinə yaxınlaĢması müĢahidə edilir. Digər profildə də (Ģəkil 

4.10) quyularla vulkanogen süxurlar açılmıĢ, burada lokal maqnit 

maksimumunun yaranma səbəbini təsdiqləmiĢdir. 59-84 saylı pro-

filin 100-140  piketləri arasında müəyyənləĢdirilmiĢ lokal maqnit 

maksimumun da lokal vulkanogen qurumlarla əlaqədar olduğu 

göstərilir. Bu zonada isə hələlik dərin quyu qazılmamıĢdır. 
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ġəkil 4.9. Vulkanik mənĢəli qalxımın geomaqnit sahədə əks olunması 

(Muradxanlı sahəsi, pr.59-84) 
1 – müĢahidə olunmuĢ geomaqnit sahə (Z); 2 – interpolyasiya  

düyün nöqtələri ; 3 – regional fon; 4 – axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusu; 

 5 – neft yatağı; 6 – effuziv süxurlar. 
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Beləliklə, yüksək maqnit qavrayıcılığına malik süxurların (mə-

sələn, effuziv süxurlar) əmələ gətirdikləri qalxımların geomaqnit 

sahəsində lokal maqnit maksimumları ilə əks olunması müəy-

yənləĢdirilir. 

ġəkil 4.10. Vulkanik mənĢəli qalxımın geomaqnit sahədə əks 

 olunması (Muradxanlı sahəsi, pr. 02-81) 
ġərti iĢarələr bax: Ģəkil 4.9. 
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4.2.3. Neft-qaz yataqları ilə əlaqələndirilən lokal anomali-

yaların ayrılması. Neft-qaz yataqlarının hesablanmıĢ qravitasiya 

effektləri zəif olduğundan, yataqla əlaqədar olan anomaliyaları 

müəyyənləĢdirmək üçün xüsusi interpretasiya üsullarından - ağırlıq 

qüvvəsi sahəsinin çevrilmələri və ya transformasiyalarından istifa-

də edilir. Ağırlıq qüvvəsi potensialının 3-cü tərtib törəmələrinin he-

sablanması, tam normallaĢdırılmıĢ qradiyent, “qrad”, ağırlıq qüv-

vəsinin aĢağı yarımfəzaya davam etdirilməsi, hamarlama və s. 

üsullar buna misal ola bilər [11, 23]. 

Neft-qaz yataqlarının axtarıĢında qravimetrik məlumatların is-

tifadəsinin ilk dövrlərində qravitasiya yaradan faktorların, o cüm-

lədən struktur amillərinin ortadan götürülməsi həyata keçirildi. 

Yerdə qalan anomaliya isə neft-qaz yatağı ilə əlaqələndirildi. Belə 

yanaĢma sadə və fiziki baĢa düĢülən olsa da, tədqiq olunan sa-

hələrdə sıxlıqların paylanması haqqında məlumatların tam olma-

masından, geniĢ tətbiqini tapmamıĢdır [10]. 

Neft-qazlılığın təyinində yüksək tərtib törəmələrin hesablan-

ması üçün istifadə edilən analitik ifadələr, o cümlədən ağırlıq qüv-

vəsinin üçüncü tərtib törəməsi Wzzz təsadüfi səhvlərə və digər amil-

lərlə bağlı olan anomaliyalara (məsələn, kəsiliĢin üst hissəsindəki 

qeyri-bircinslilik) qarĢı çox həssasdır. Hesablama zamanı profillə-

rin kənarlarında böyük hissələr geoloji interpretasiyadan kənarda 

qalır. AlınmıĢ Wzzz əyrisinin özü Δg əyrisindən daha mürəkkəb 

alınır və kəmiyyət interpretasiyası üçün istifadə etmək olmur [11]. 

Digər tərəfdən üçüncü tərtib törəmə-Wzzz struktur quruluĢa da həd-

dindən artıq həssaslıq göstərir. Muradxanlı sahəsində iĢlənilmiĢ 03-

05 saylı profildə, təxminən 90-95-ci piketlər arasında seysmik və 

qravimetrik kəĢfiyyatla Mezozoy çöküntülərinin səthinə uyğun 

gələn, amplitudu 300-400 m olan qırılma qeyd olunmuĢdur. Wzzz 

əyrisində bu zonada dərin minimum alınır ki, bunu heç cür neft-

lilik-qazlılıqla əlaqələndirmək olmaz (Ģəkil 4.11). Qırılmanın cənub 

qanadında qazılmıĢ 21 saylı quyu Wzzz -in dərin minimum zonasına 

düĢdüyü halda neft yatağını açmamıĢdır. 55 və 98 saylı quyular isə 

neft verdiyi halda Wzzz  -in minimumu ilə əks olunmamıĢdır. 
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ġəkil 4.12-də Muradxanlı sahəsində təxminən 194, 77, 45, 

213, 58, 61, 13  saylı  quyulardan keçən, qərb-Ģərq istiqamətli  01-

81 saylı profil üzrə hesablanmıĢ Wzzz əyrisində periodik olaraq 

maksimum və minimumlar müĢahidə edilir. Yüksək debitlə neft 

vermiĢ 58 saylı quyu Wzzz  əyrisinin minimum zonasına düĢdüyü 

halda, neft vermiĢ 77, 213, 61 saylı quyular maksimum zonasına 

təsadüf edir.  13 saylı quyu rayonunda Wzzz əyrisində nəzərə çarpa-

caq minimum ayrılsa da, bu quyu məhsuldar deyildir. Bu rayonda 

seysmik kəĢfiyyat və quyu məlumatları ilə qırılmanın olduğu 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Wzzz minimumu da göründüyü kimi, 

qırılma zonasına təsadüf etmiĢdir. 

ġəkil 4.11. Ağırlıq qüvvəsi potensialının üçüncü tərtib törəməsi (Wzzz)              

vasitəsilə lokal anomaliyanın ayrılması (Muradxanlı sahəsi,  pr. 03-05) 
1 – müĢahidə olunmuĢ Δg; 2 – interpolyasiya düyün nöqtələri; 3 – regional fon; 

4 – axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları; 5 - Wzzz əyrisi. 
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Bu misallar neft-qaz yataqlarının axtarıĢında ağırlıq qüvvəsi 

sahəsinin 3-cü tərtib törəmələrinin birmənalı nəticələr vermədiyini 

göstərir. Potensial  sahə  sakit  xarakterlı olduqda, anomaliya yara-

dan kütlələrin sayının az olduğu Ģəraitdə, qravitasiya yaradan hori-

zontun qırılmalarla mürəkkəbləĢmədiyi sahələrdə Wzzz effektli ola 

bilər. Lakin, geoloji mühit olduqca mürəkkəb və rəngarəngdir. 

Ağırlıq qüvvəsinin  ),( zxg  aĢağı yarımfəzaya davam etdi-

rilməsi, tam normallaĢdırılmıĢ qradiyent  ),( zxGN  üsullarında da 

bir çox çatıĢmazlıqlar meydana çıxır ki, bu da neft-qaz məsələsinin 

birmənalı həllinə imkan vermir [10, 11]. 

Göründüyü kimi yataqla əlaqələndirilən lokal qravitasiya ano-

maliyalarının ayrılması mürəkkəb olub, heç də həmiĢə birmənalı 

nəticə vermir. Azərbaycanın müxtəlif neftli-qazlı sahələrində apa-

ġəkil 4.12. . Ağırlıq qüvvəsi potensialının üçüncü tərtib törəməsi (Wzzz) 

vasitəsilə lokal anomaliyanın ayrılması (Muradxanlı sahəsi, pr. 01-81). 
ġərti iĢarələr bax: Ģəkil 4.11 
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rılmıĢ qravi-maqnit kəĢfiyyatının nəticələri göstərir ki, xüsusi ya-

naĢma ilə məlum neft-qaz yataqları üzərində xarakterik lokal qra-

vitasiya və maqnit anomaliyalarını ayırmaq mümkündür [4, 15, 18, 

42, 67, 68, 69, 76, 77, 78]. Bunun üçün ilk növbədə 4.2.1-də 

göstərildiyi qaydada regional fon qurulur. Sonra ağırlıq qüvvəsi sa-

həsindən ayrılmıĢ lokal maksimumlar, onların kənar hissələrindəki 

qradiyent üzrə (ağırlıq qüvvəsinin horizontal qradiyentlərinin də-

yiĢmələri üzrə) bərpa edilir. Bu zaman, müĢahidə və bərpa edilmiĢ 

sahə arasındakı fərq neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik lokal 

qravi-maqnit anomaliyanı (yataq tipli anomaliya) əks etdirir. Ağır-

lıq qüvvəsi sahəsi əyrisinin müəyyən istiqamətlər üzrə bərpa olun-

ması hələ 1967-ci ildə  L.D.Nemtsov  tərəfindən  təklif edilmiĢdir 

[49]. Bu zaman, Laqranj polinomundan istifadə etməklə strukturun 

qanadlarında seçilmiĢ nöqtələr üzrə strukturun mərkəzi hissəsində 

Δg əyrisi bərpa olunur. Əgər müĢahidə və bərpa olunmuĢ sahələr 

arasında fərq yaranarsa, bu, yataqla əlaqələndirilir. Lakin, yanaĢ-

manın riyazi əsasları zəif iĢlənilmiĢ, interpolyasiya düyün nöq-

tələrinin sayı və seçilmə xüsusiyyəti dəqiqləĢdirilməmiĢdir [10].  

Tümen, Özbəkistan, Dnepr-Donetsk çökəkliyi, Belorusiya, 

Krım, Volqa boyu sahələrində aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢlə-

rinin nəticələri göstərmiĢdir ki, geoloji kəsiliĢdəki strukturların 

konturları müsbət qravitasiya anomaliyalarının konturları ilə, neft-

qaz yatağının konturları isə lokal minimumların konturları ilə üst-

üstə düĢür. Müxtəlif ərazilərdə müĢahidə edilən bu əlamətlər onun 

təsadüfdən yaranmadığını göstərir [46]. Beləliklə, ağırlıq qüvvəsi 

sahəsinin mikrostrukturlarının analizi əsasında neft-qaz yataq-

larının qravitasiya sahəsində əks olunmasının aĢağıda göstərilən bir 

çox qanunauyğunluqları aĢkar edilmiĢdir: 

- bütün növ karbohidrogen (KH) yataqları ağırlıq qüvvəsi sa-

həsində xarakterik lokal minimumlarla səciyyələnir. Lokal mini-

mumlar qanadlarda kəskin qradiyentə malik olur və profildən 

profilə izlənilir; 

- lokal minimumların amplitudu 0,1-0,3 mQal və daha çox 

olur; 
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- praktiki olaraq KH yatağının qravitasiya sahəsində əks 

olunması geoloji quruluĢun mürəkkəbliyindən, tələnin tipindən, 

yatağın dərinliyindən asılı deyil; 

- horizontal qradiyentlərin kəskin dəyiĢmə zonalarından isti-

fadə etməklə ayrılmıĢ lokal minimum konturları əksər  hallarda  

neft-qaz yatağının konturlarına uyğun gəlir və s. [23]. 

Neft-qaz yataqlarının kənarlarında (su-neft, su-qaz kontakt zo-

naları) müĢahidə edilən anomal dəyiĢmələrin (məsələn, qravitasiya 

sahəsində qradiyentin dəyiĢməsi) təbiətinə gəldikdə, onlar yataqdan 

kənar, bəzən yer səthinə qədər gəlib çatan  tektonik gərginlik və de-

formasiya amilləri ilə əlaqələndirilir. Yataq ətrafındakı belə subver-

tikal qeyri-bircins zonalar qravitasiya sahəsinin kəskin dəyiĢmələri,   

qradiyentin dispersiyasının  anomal qiymətləri ilə səciyyələnir [8, 

9].Azərbaycanın müxtəlif neftli-qazlı rayonlarında aparılmıĢ qra-

vimetrik tədqiqatlar da məlum qalxımlar və neft-qaz yataqları üzə-

rində ağırlıq qüvvəsi anomaliyalarının müĢahidə edildiyini və ano-

maliyaların konturlarının goloji obyektlərin konturlarına uyğun gəl-

diyini göstərir [4, 15, 18, 42, 78]. 

Göstərilən bu faktlara baxmayaraq, neft-qazlılıqla əlaqələndi-

rilən lokal qravitasiya minimumlarının ayrılması məsələsi mürək-

kəb olub çox zaman birmənalı həll olunmur. Bu, müĢahidə edilmiĢ 

Buge anomaliyasının mürəkkəb xarakterə malik olması, eyni for-

malı anomaliyaların müxtəlif geoloji amillərdən yarana bilməsi, tət-

biq olunan alqoritm və metodların bu tipli məsələlərə dayanaqsız 

olması, neft-qaz yığımlarını əks etdirən anomaliyaların diaqnostik 

əlamətlərinin müəyyənləĢdirilməməsi, çöl metodikasındakı çatıĢ-

mazlıqlar və digər səbəblərlə əlaqədardır. 

MüĢahidə edilmiĢ ağırlıq qüvvəsi əyrisindən (sahəsindən) neft-

qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik lokal minimumu (yataq tipli 

anomaliya-YTA ) etibarlı ayırmaq üçün çöl iĢlərindən baĢlayaraq, 

emal və interpretasiya iĢləri müəyyən ardıcıllıqla və dəqiqliklə 

həyata keçirilməlidir (Ģəkil 4.13). Çöl iĢlərinin aparılma metodika-

sı, məlumatların  emalı, Buge anomaliyasının hesablanması, dəqiq-

liyə olan tələbatlar, regional fonun qurulması, 3-cü fəsildə Ģərh 
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edilmiĢdir. Struktur quruluĢla əlaqələndirilən lokal maksimumlar 

4.2.1-də göstərilən qaydada müĢahidə edilmiĢ ΔgB və Z potensial 

sahələrindən regional  fon  vasitəsilə  ayrılandan  sonra onun  

 

 
 

 

ġəkil 4.13. Qravimetrik tədqiqatların aparılmasının blok diaqramı 
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qanadlarında seçilmiĢ nöqtələrdən istifadə etməklə maksimumlar 

bərpa  edilir. Bərpa edilmiĢ əyri ilə lokal maksimum əyrisi arasında 

yaranan fərq isə neft-qazlılıqla  əlaqələndirilən  lokal  anomaliya  

olacaqdır.  

Muradxanlı yatağı üzərində aparılmıĢ tədqiqatlar göstərir ki, 

yuxarıda göstərilən üsulla lokal qalxımları, qırılmaları, effuziv sü-

xurların   paylanmasını və neft-qaz  yataqlarını aĢkar etmək   müm-

kündür (Ģəkil 4.14). Göründüyü kimi, qravitasiya və maqnit sahə-

lərindən regional fon vasitəsilə ayrılmıĢ lokal maksimumlar 194, 

77, 45, 213, 58, 61 saylı quyularla müəyyənləĢdirilmiĢ struktur 

qalxıma, 13 saylı quyu rayonunda qravitasiya və geomaqnit sahə-

lərdə müĢahidə edilən kəskin qradiyentli zona isə quyu və seysmik 

kəĢfiyyatla təsdiq edilən qırılmaya uyğun gəlir. Qeyd edək ki, bu 

qalxımın nüvəsini effuziv süxurlar təĢkil edir. Lokal qravi-maqnit 

maksimumlarının fonunda qradiyentlərin dəyiĢmə zonalarına görə 

ayrılmıĢ xarakterik lokal qravitasiya və maqnit anomaliyaları 

(YTA-lar) quyularla müəyyənləĢdirilmiĢ yatağın konturlarına 

uyğun gəlir (Ģəkil 4.14). 

Analoji olaraq, son illərdə Orta  və AĢağı Kür çökəkliklərinin  

ġm.Naftalan-Gödəkboz, Qazanbulaq, Cəfərli, Pənahlı, Oruclu, 

Bəndovan və d. sahələrində aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri 

ilə düzxətli və paralel profillərdə neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xa-

rakterik qravitasiya minimumları ayrılmıĢdır (Ģəkil 4.15). 

ġm.Naftalan sahəsində ağırlıq qüvvəsi müsbət, Bəndovan sa-

həsində isə mənfi qiymətlə səciyyələnir. Birinci halda regional fon 

maksimumla, ikinci halda isə minimumla ifadə olunmuĢdur. Bun-

lara baxmayaraq, hər iki sahədə lokal maksimumların fonunda neft-

qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik qravitasiya minimumlarını 

ayırmaq mümkün olmuĢdur.  
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ġəkil 4.14. Fiziki-geoloji model və neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal qravi- 

              maqnit anomaliyaların ayrılması (Muradxanlı sahəsi, pr.01-81). 
1 və 2 – müĢahidə olunmuĢ Δg və Z;  3 – regional fon;  4 – interpolyasiya düyün nöqtələri;  

5 və 6 – lokal maksimum və minimum; 7 – bərpa olunmuĢ maksimum;  8 – axtarıĢ-kəĢfiyyat 

quyuları;  9 – neft yatagı; 10 – effuziv süxurlar. 
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ġəkil 4.15. Neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal anomaliyaların ayrılması 

(ġimali Naftalan-Gödəkboz (a) və Bəndovan (b) sahələri 

1 – müĢahidə olunmuĢ Δg; 2 – regional fon; 3 – lokal maksimum; 4 – bərpa olunmuĢ  

maksimum; 5 – lokal minimum. 
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4.3. Qeyri-antiklinal tələlərin (pazlaĢma zonalarının) 

      qravitasiya sahəsində əksi (təcrübi tədqiqatlar) 

  

AraĢdırmalar göstərir ki, dünya neft ehtiyatının yarıdan çoxu 

gömülmüĢ rif və bankaların, duz gümbəzlərinin payına düĢür 

(N.V.Nevolin və b., 1977; M.M.Qraçevskiy, A.S.Kravçuk, 1989). 

Odur ki, hazırda neft-qaz hasilatının artırılması üçün qeyri-an-

tiklinal tələlərin aĢkar edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Qeyri-

antiklinal tələlərə litoloji-stratiqrafik, tektonik tip tələləri, rif qu-

rumlarının, qədim çay dərələrinin, pazlaĢmaların əmələ gətirdiyi tə-

lələri və s. misal  göstərmək olar. Geofiziki üsullarla bu tipli tələlə-

rin axtarıĢı mürəkkəb, bəzən isə effektsiz olur. 

Yer qabığının üst hissəsində mövcud olan qırılmaların və paz-

laĢmaların müəyyənləĢdirilməsi qeyri-antiklinal tipli neft və qaz 

tələlərinin axtarıĢı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Seysmik 

kəĢfiyyatın ÜDN üsulu belə məsələlərin həllində önəmli rol oy-

nayır. Belə ki, dalğa mənzərəsində qırılma və pazlaĢmaları vizual 

olaraq görmək belə mümkündür. Bəs bu cür tektonik elementlər 

ağırlıq qüvvəsi sahəsində necə əks olunur? 

Qeyri-antiklinal tələlərin qravimetrik kəĢfiyyat üsulu ilə müəy-

yənləĢdirilməsi zamanı tələni və onu əhatə edən süxurların sıx-

lıqlarının paylanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ədəbiyyat mə-

lumatlarında rif qurumlarının, duz gümbəzlərinin ağırlıq qüvvəsi 

sahəsində əks olunma imkanları göstərilir [23]. ġərqi və Qərbi Si-

birdə, Perm vilayətində, Volqa-Ural NQR-da pazlaĢma zonalarında 

neft-qaz tələlərinin axtarıĢında qravimetrik və maqnit kəĢfiyyatının 

tətbiqinin səmərəliliyi göstərilmiĢdir [12, 37]. 

Ġzafi sıxlığa malik olan geoloji horizontlar adətən ağırlıq qüv-

vəsi sahəsində nəzərə çarpacaq dəyiĢmələr yaradır. Məsələn, Orta 

Kür çökəkliyində aĢkar edilmiĢ qalxımlar, əsasən Mezozoy komp-

leksinin səthi ilə əlaqədardır və ağırlıq qüvvəsi sahəsində müxtəlif 

intensivlikli lokal maksimumlarla əks olunur. AĢağı Kür çökəkli-

yində, ġamaxı-Qobustan və AbĢeron NQR-lərində Üçüncü dövr çö-
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küntüləri ilə (Məhsuldar qat) əlaqədar olan qalxımlar isə lokal qra-

vitasiya minimumları ilə səciyyələnir. Ġzafi sıxlıqlı horizontlar üzə-

rində quyular və seysmik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ qırılmalar 

adətən ağırlıq qüvvəsi sahəsinin horizontal qradiyentinin kəskin də-

yiĢmələri ilə müĢahidə edilir. PazlaĢma zonalarının isə ağırlıq qüv-

vəsi sahəsində əks olunması məsələsi demək olar ki, öyrənilməmiĢ-

dir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində də qeyri-antiklinal tələlər 

əsasən, pazlaĢma zonaları ilə əlaqədardır. Yevlax-Ağcabədi çökək-

liyinin Ģimal-Ģərq və cənub-qərb yamaclarında Eosen, Paleosen çö-

küntülərinin, Muğan monoklinalında Məhsuldar Qat çöküntülərinin 

aĢağılarının böyük məsafədə (100 km-lərlə) Mezozoyun səthinə 

pazlaĢması müĢahidə edilir.  

Qravimetrik kəĢfiyyatın düz məsələsinin həllində geoloji kəsi-

liĢdəki horizontun pazlaĢmasını təqlid edən maili pillənin (maili 

müstəvi ilə kəsilmiĢ və sonsuz  uzanmıĢ  yarımlay)  yaratdığı   ağır-

lıq qüvvəsi  sahəsinin  riyazi  ifadəsi verilir 23. Göstərilir ki, maili 

pillənin amplitudası (pazlaĢan layın qalınlığı) onun üst səthinin 

dərinliyindən böyük olduğu halda ağırlıq qüvvəsi sahəsində nəzərə 

çarpacaq dəyiĢiklik yarada bilər. Geoloji kəsiliĢdə isə əksinə, adə-

tən pazlaĢan layların qalınlığı onun dərinliyindən qat-qat az olur. 

Belə halda, kəsiliĢdəki pazlaĢmaların qravitasiya sahəsində əks 

olunması praktiki olaraq mümkün deyil. 

Lakin, Azərbaycanın müxtəlif neftli-qazlı  sahələrində aparıl-

mıĢ təcrübi qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri zamanı müĢahidə edilmiĢdir 

ki, seysmik kəĢfiyyat və ya quyularla müəyyənləĢdirilmiĢ pazlaĢ-

malar üzərində ağırlıq qüvvəsi sahəsinin horizontal qradiyentlərinin 

kəskin dəyiĢmələri baĢ verir. Deyilənlərə ən bariz nümunə kimi son 

illərdə (2006-cı il) Bəndovan strukturu (cənub-qərb qanadı) üzə-

rində aparılmıĢ geofiziki tədqiqatları  misal göstərmək olar. 

2004-cü ildə “KəĢfiyyatgeofizika” idarəsi tərəfindən göstərilən 

sahədə çoxsaylı ÜDN profilləri iĢlənilmiĢdir. Bu profillər əsasında 

strukturun tağ və cənub-qərb qanad hissəsində çoxlu qırılma və 

pazlaĢmalar müəyyən edilmiĢdir. 2006-cı ildə burada aparılmıĢ qra-

vimetrik tədqiqatlarla maraqlı faktlar aĢkar edildi. Müəyyən edildi 
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ki, burada müĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsi olduqca mü-

rəkkəbdir və bu sahənin horizontal qradiyentlərinin paralel profillər 

üzrə izlənən kəskin, pilləvari dəyiĢmələri mövcuddur. Seysmik kəĢ-

fiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ qırılma və pazlaĢmaların ağırlıq qüv-

vəsi sahəsinin pilləvari dəyiĢmələrinə uyğun gəldiyi müĢahidə 

edilmiĢdir. 

040911, 040206, 040306, 040606, 041211, 041311, 041411, 

041511,  041711, 042011 saylı ÜDN seysmik profilləri analiz edil-

miĢ, bu profillərdə qeyd edilən pazlaĢma və qırılmalar, onlara yaxın 

qravimetrik profillər üzrə Δg  sahəsinin horizontal qradiyentlərinin 

dəyiĢmə yerləri ilə müqayisə olunmuĢdur (Ģəkil 4.16). Ağırlıq qüv-

vəsi sahəsinin  pilləvari  dəyiĢmələri  profildən  profilə korrelyasiya 
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olunaraq sahə üzrə izlənilmiĢ, plana köçürülmüĢ və tədqiqat sahə-

sinin qravimetrik məlumatlar əsasında qırılma və pazlaĢmalarını 

əks etdirən tektonik sxemi tərtib edilmiĢdir (Ģəkil 4.17). 

 

ġəkil 4.16. Ağırlıq qüvvəsi sahəsinin kəskin dəyiĢmələrinin seysmik 

məlumatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ qırılma və pazlaĢma 

 zonaları ilə müqayısəsi (Bəndovan sahəsi) 
1- müĢahidə olunmuĢ Δg; 2 - seysmik ÜDN profillərində müəyyənləĢdirilmiĢ 

pazlaĢma (P) və qırılmalar (Q); 
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Göstərilən 10 seysmik profil üzrə 35 nöqtədə müəyyənləĢdi-

rilmiĢ qırılma və pazlaĢmadan 28-i ağırlıq qüvvəsi sahəsinin hori-

zontal qradiyentlərinin kəskin dəyiĢdiyi zonalarla tamamilə üst-üstə 

ġəkil 4.17. Qravimetrik məlumatlar əsasında Bəndovan sahəsində qırılma və 

pazlaĢma zonalarını əks etdirən tektonik sxem 
1- qravimetrik məlumatlara görə qırılma  və  pazlaĢma  xətləri; 2 - ağırlıq qüvvəsinin ən intensiv 

minimumlar zonası; 3 - mürəkkəb seysmik məlumatlar zonası; 4 - qravimetrik profillər; 
5 - seysmik profillər və onların üzərində müəyyənləĢdirilmiĢ qırılma və pazlaĢma yerləri; 

6 - axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları. 
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düĢür. Seysmik və qravimetrik məlumatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ   

qırılma  və  pazlaĢma  2 nöqtədə 150 m, 2 nöqtədə  250 m, 2 nöq-

tədə 300-400 m, 1 nöqtədə isə 600 m sürüĢmə ilə müĢahidə olunur 

(Ģəkil  4.17). Qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu nöqtə 040206 saylı 

ÜDN profilinin 42-ci piketinə uyğun gəlir. Həmin nöqtədə 4 saylı 

qravimetrik profilin 38-39-cu piketlərində qradiyentin dəyiĢməsi 

görünür. Lakin, 33-35-ci piketlərdə qradiyentin dəyiĢməsi daha bö-

yük olduğundan qravimetrik məlumatlarla qırılma (və ya pazlaĢma) 

kimi göstərilən 2-2 xətti buradan keçirilmiĢdir (Ģəkil 4.17).           

4-4 və 5-5 qırılma xətləri arasındakı qravitasiya minimumları 

zonasından cənub-qərbdə, strukturun cənub-qərb qanadında təx-

minən Ģmq-cĢ istiqamətində, mürəkkəb formalı üç pazlaĢma xətti 

(1-1, 2-2, 3-3) qeyd edilmiĢdir. Ağırlıq qüvvəsi sahəsində pilləvari 

(kəskin) dəyiĢmələrlə müĢayiət olunan bu zonaların məhz paz-

laĢmalarla əlaqədar olması fikri seysmik profillərə istinad edilərək 

əldə edilmiĢdir. Bu pazlaĢmalar Ağcagil çöküntülərinin alt hori-

zontlarının Məhsuldar Qatın səthinə doğru qalınlıqlarının azalaraq 

yoxa çıxması ilə əlaqədardır və müxtəlif dərinlikləri əhatə edir. 

Belə ki, 3–3 pazlaĢma xətti 2300-2500 m,  2-2 xətti  2600-3000 m 

dərinliyi əhatə edir. 1-1 xətti isə daha böyük dərinlikdə yerləĢən 

pazlaĢmanı əks etdirir (bax: Ģəkil 4.17; 4.18). 

4.18-ci Ģəkildə Bəndovan strukturunun cənub-qərb qanadından 

və təxminən 34 saylı quyunun üzərindən keçən 7-06 saylı qravi-

metrik və 040306 saylı seysmik ÜDN profillərinin müqayisəsi ve-

rilmiĢdir. 34 saylı quyu rayonunda seysmik kəsiliĢdə Ağcagil və 

Məhsuldar Qat çöküntülərində qeyd olunan qırılma qravitasiya 

sahəsində kəskin qradiyent dəyiĢməsi ilə qravimetrik profilin 60-

63-cü piketləri arasında müĢahidə olunur. Belə ki, 60-63-cü piketlər 

arasında ağırlıq qüvvəsinin  horizontal  qradiyenti -0.56 mQal/km  

olduğu  halda, 63-cü piketdən sonra 1 mQal/km -dən çox dəyiĢərək 

63-75-ci piketlərdə 0,6 mQal/km-ə çatmıĢdır. 
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ġəkil 4.18. Seysmo-qravimetrik profil (Bəndovan sahəsi, qravimetrik pr.7-06 

və seysmik ÜDN pr.040306) 
1 - müĢahidə olunmuĢ Δg;  2 -  regional fon;  3- Məhsuldar Qat və Ağcagil çöküntülərinin səthi; 

4 - Ağcagil çöküntülərinin aĢağılarındakı pazlaĢmalar;  5- qırılmalar;  6 - axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusu; 

7 – seysmik dinamik dərinlik kəsiliĢi. 
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Seysmik profilin  62-63-cü piketlərində qeyd olunan pazlaĢ-

ma üzərində ağırlıq qüvvəsi sahəsində horizontal qradiyentin dəyiĢ-

məsi 2 mQal/km təĢkil edir. Qravimetrik profilin  50-52-ci piket-

ləri arasında qradiyent -1,5 mQal/km olduğu halda, 52-60-cı pike-

tlər arasında 0,5 mQal/km olmuĢdur. Seysmik profilin  47-48-ci 

piketlərində qeyd olunan pazlaĢma üzərində isə horizontal qradi-

yentin dəyiĢməsi  1,15 mQal/km-ə çatır. Belə  ki, qravimetrik  

profilin 30-37-ci  piketləri  arasında  qradiyent -0,9 mQal/km, 34-

37-ci piketləri arasında 0,5 mQal/km olmuĢdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə Kür-Qabırrı çaylara-

rası sahədə, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində, Sabirabad-Kürdəmir 

qravitasiya maksimumu zonasının Ģərq hissəsində aparılmıĢ qra-

vimetrik tədqiqatlarla aĢkar edilmiĢ ağırlıq qüvvəsinin kəskin 

dəyiĢən qradiyentli hissələri qırılmalar kimi göstərilmiĢdir 1. 

Ağırlıq qüvvəsi sahəsində belə kəskin dəyiĢmələrin karbohidro-

genlərlə dolmuĢ pazlaĢmalarla əlaqədar olması fikri isə daha 

sonralar söylənilmiĢdir 13. Beləliklə, faktiki materiallar pazlaĢ-

maların da qırılmalar kimi qravitasiya sahəsində kəskin, pilləvari 

dəyiĢmələr yaratdığını göstərir. 
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FƏSĠL V 

 
QRAVĠ-MAQNĠT ANOMALĠYALARIN  

GEOLOJĠ YOZUMU 

 

 

5.1. Kür çökəkliyində müĢahidə edilmiĢ geopotensial  

sahələrin və lokal anomaliyaların xüsusiyyətləri 

 

Kür çökəkliyində aparılmıĢ qravimetrik və maqnitometrik kəĢ-

fiyyatların məlumatları əsasında qravitasiya və maqnit sahələrinin 

dəyiĢmə xüsusiyyətləri analiz olunmuĢ, sahələrin struktur-tektonik 

vəziyyətləri öyrənilmiĢdir [13, 19, 39, 44, 61 ]. Lakin, bu iĢlər kiçik 

miqyaslarda yerinə yetirilmiĢ, geoloji-geofiziki materialların analizi 

əsasən iri tektonik elementlərin üzə çıxarılması ilə yekunlaĢmıĢdır. 

Xırda miqyaslı planalmalarda müĢahidə edilən və ya böyük 

əraziləri əhatə edən regional qravitasiya və maqnit sahələri nə qə-

dər hamarlanırsa detal planalmalarda potensial sahələrin kiçik 

dəyiĢmələri üzə çıxır, onların mürəkkəbliyi özünü daha qabarıq bi-

ruzə verir. Bu baxımdan, sonrakı illərdə Orta Kür çökəkliyində Me-

zozoy çöküntülərinin geoloji quruluĢunu, vulkanogen əmələgəl-

mələrin yayılma zonalarını, AĢağı Kür çökəkliyində Məhsuldar Qat 

çöküntüləri ilə əlaqədar struktur mürəkkəbləĢmələri daha dəqiq öy-

rənmək, bu çöküntülərdə neft-qaz yığımı zonalarını aĢkar etmək 

məqsədilə daha iri miqyasda (1:50000; 1:25000) qravi-maqnit təd-

qiqatları aparılmıĢdır [15, 17, 41, 67, 70, 71].  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində, Kür-Qabırrı çaylararası sahə-

nin cənub-Ģərqində, Sabirabad-Kürdəmir qalxım zonasının mərkə-

zində qravitasiya və maqnit anomaliyalarının paylanması, onların 

planda eyni sahəni əhatə etməsi faktları analiz olunmuĢ, bu anoma-

liyaların əsasən Mezozoy çöküntü kompleksinin əmələ gətirdiyi 

struktur-tektonik-litoloji amillərlə əlaqədar olduğu göstərilmiĢdir 

[15, 17, 72]. Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə məlum qalxımların 

ağırlıq qüvvəsi sahəsində lokal maksimumlarla əks olunduğu 
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müəyyənləĢdirilmiĢ, eyni zamanda, bir çox sahələrdə yeni lokal 

qravitasiya maksimumları aĢkar edilmiĢdir ki, bunlar da Mezo-

zoyun qalxımları ilə əlaqələndirilmiĢdir. Orta Kür çökəkliyində lo-

kal maqnit maksimumlarının isə Mezozoy yaĢlı vulkanik əmələ-

gəlmələrin intiĢar tapdığı sahələrə uyğun gəldiyi göstərilmiĢdir. 

Lokal qravitasiya və maqnit maksimumlarının planda üst-üstə düĢ-

məsi Muradxanlı strukturuna oxĢar olaraq həmin sahədə vulkanik 

assosiasiyaların qalxım əmələ gətirməsi kimi interpretasiya olun-

muĢdur [15]. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində, Sabira-

bad-Kürdəmir qalxım zonası üzərində ağırlıq qüvvəsi müsbət qiy-

mətlərlə, Kür-Qabırrı çaylararası sahədə,Yevlax-Ağcabədi çökəkli-

yinin Ģimal-qərb hissəsində və qərb yamacında, AĢağı Kür çökək-

liyinin bütün sahələrində isə mənfi qiymətlərlə səciyyələnir. Geo-

maqnit sahə Muradxanlı strukturu üzərində 750-800 nTl-ya qədər 

yüksəlir, onun ətrafında isə 400-500 nTl-ya qədər azalır. Bu, yük-

sək maqnit qavrayıcılığına malik effuziv süxurların yer səthinə ya-

xınlaĢması ilə əlaqədardır. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin bütün sa-

hələrində, Tərsdəllər-Ceyrançöl ərazisində, Sabirabad-Kürdəmir 

qalxım zonasında geomaqnit sahə müsbət qiymətlərlə (200-800 

nTl), AĢağı Kür çökəkliyində əsasən, mənfi qiymətlərlə (-150 ÷ -

200 nTl) səciyyələnir. 

Ümumiyyətlə, Orta və AĢağı Kür çökəkliklərində müĢahidə 

olunan ağırlıq qüvvəsi sahəsi olduqca mürəkkəbdir. Müəyyən düz-

xətli profil üzrə müĢahidə olunan ağırlıq qüvvəsi sahəsinin dəyiĢ-

məsi hamar olmayıb, müəyyən intervallar, zonalar daxilində müx-

təlif qradiyentlərlə səciyyələnir. Ümumi dəyiĢmə fonunda baĢ ve-

rən lokal dəyiĢmələr geoloji kəsiliĢi təĢkil edən süxurların struktur-

tektonik və petrofiziki (sıxlıq, məsaməlik, temperatur və s.) və-

ziyyətləri ilə bilavasitə əlaqədardır. 

Keçən əsrin 80-cı illərinin sonlarında Kür-Qabırrı çaylararası 

vadinin Tərsdəllər, Ceyrançöl, cənubi Palantökən sahələrində apa-

rılmıĢ qravi-maqnit tədqiqatlarda profillər üzrə müĢahidə edilmiĢ 

potensial sahələrin “miĢarvarı” dəyiĢmələri qeyd edilmiĢdir. Bu-
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rada qərb-Ģərq istiqamətli (bəzən də Ģmq-cĢ istiqamətli) zonalar 

daxilində müxtəlif intensivlikli lokal qravitasiya və maqnit mak-

simumları aĢkar edilmiĢdir. Onlar paralel profillərdə korrelyasiya 

olunaraq 20 km məsafədə izlənilmiĢdir [15]. Eyni mənzərə kiçik 

Qafqazönü zonada  Kəbirli, Qəmərli və Cəbri  sahələrində  də  mü-

Ģahidə  edilmiĢdir   (S.H. Məmmədov, 1989). 

ġəkil 5.1-də ġimali Naftalan-Gödəkboz, Qazanbulaq-Borsun-

lu-Ziyadxan, Pənahlı və Oruclu sahələrində müĢahidə edilmiĢ ağır-

lıq qüvvəsi sahəsinin qrafikləri təsvir olunmuĢdur. Göründüyü 

kimi, hər bir profildə ağırlıq qüvvəsinin mürəkkəbləĢmələri müĢa-

hidə edilir, Δg qradiyentlərinin kəskin dəyiĢmələri qeyd olunur. 

Lakin, bir-birinə paralel olaraq iĢlənilmiĢ bu profillərdə regional 

fon vasitəsilə ayrılan lokal qravitasiya anomaliyalarının korrel-

yasiya olunaraq böyük ərazidə izlənilməsi onların təsadüfən ya-

ranmadığını, davamlı geoloji amillərlə bağlı olduğunu göstərir. 

Qeyd olunan sahələrdə ağırlıq qüvvəsinin 2 və 3 ölçülü təs-

virləri də bunu söyləməyə əsas verir. ġimali Naftalan-Gödəkboz-

Duzdağ sahələrində ağırlıq qüvvəsinin analizi göstərir ki, potensial 

sahənin ən mürəkkəbləĢmiĢ hissəsi 2 saylı Gödəkboz quyusundan 

qərbdə yerləĢir (Ģəkil 5.2). Bu quyudan 2,5-3 km Ģimal-qərbdə, 10 

saylı quyudan  ≈1.5 km  qərbdə  ağırlıq  qüvvəsi sahəsinin  profillər 

üzrə kəskin dəyiĢmələri baĢ vermiĢdir ki, Buge anomaliyası xəri-

təsində bu dəyiĢmələr özünü izoanomalların “fleksura” Ģəklində 

əyilmələri ilə biruzə verir. Bu zonada seysmik kəĢfiyyat məlu-

matları əsasında Mezozoy kompleksinə aid edilən böyük ampli-

tudlu qırılma aĢkar edilmiĢdir. Ağırlıq qüvvəsinin ġimali Naftalan 

sahəsindən Duzdağın ətəklərinə qədər azaldığı və sonra yenidən 

artdığı müĢahidə edilir. Sahənin ayrı-ayrı hissələrində ağırlıq qüv-

vəsi izoanomallarının mürəkkəbləĢməsi burada davamlı izlənən lo-

kal anomaliyaların  varlığını göstərir. 

Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahələrində də ağırlıq qüvvəsi 

sahəsi çox mürəkkəbdir. Qazanbulaq sahəsində axtarıĢ-kəĢfiyyat 

quyularının yerləĢdiyi ərazidə və ondan cənub-qərbdə qravitasiya 

sahəsi daha çox mürəkkəbləĢməyə məruz qalmıĢdır (Ģəkil 5.3).  
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Sahənin Ģimal-qərbində 1, 2, 3 saylı profillərin baĢlanğıcında 

izoanomalların əyilmələri burada intensiv lokal anomaliyaların var-

lığını göstərir. Qeyd edək ki, bu zona seysmik kəĢfiyyatla müəy-

ġəkil 5.2. Buge anomaliyası xəritəsi  
(Ģərti vahidlərlə; ġm.Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi) 
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yənləĢdirilmiĢ Ziyadxan strukturuna uyğun gəlir. Tədqiq olunan 

sahənin Ģərq hissəsində qeyd olunan izoanomalların əyilmələri bu-

rada da geoloji amillərlə əlaqəli, 0,5-1 mQal intensivli lokal anoma-

liyaların olduğunu göstərir. Ağırlıq qüvvəsi anomaliyasının 3-ölçülü 

təsvirlərində bu mənzərə daha da aydın görünür (Ģəkil 5.4). Bu  

görüntüyə  görə  9 və 63 saylı quyulardan qərbdə (8-ci profilin baĢ-

lanğıcında, bax, Ģəkil 5.3) Qazanbulaq strukturuna aid qravitasiya 

anomaliyası sanki iki hissəyə bölünmüĢdür. Burada ağırlıq qüv-

vəsinin qiyməti azalmıĢ, ondan Ģimalda qalan hissədə isə 4 mQal-a 

qədər artmıĢdır. ġimalda qalan hissəsinin 140, 91, 13 saylı quyu-

lardan və 7-ci profilin əvvəlindən 13-cü profilə  doğru  geniĢləndiyi 

 

 

ġəkil 5.3. Buge anomaliyası xəritəsi 

(Ģərti vahidlərlə; Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsi) 
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müĢahidə edilir (Ģəkil 5.3; 5.4). Bu hissə Çaylı strukturuna doğru isti-

qamətlənmiĢdir. ġəkillərdə ağırlıq qüvvəsinin 1M saylı Borsunlu quyu-

sundan Qazanbulaq sahəsinə doğru 13-15 km məsafədə 14-16 mQal 

artdığı müĢahidə edilir. Həmin istiqamətdə  ağırlıq  qüvvəsinin  ümumi  

ġəkil 5.4. Buge anomaliyasının izoanomallarla (a) və ağ-qara rənglə 

(b) üçölçülü təsviri (Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsi) 
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qradiyenti 1mQal/km-dən bir  qədər  artıqdır.  ġmĢmq - ccĢ istiqa-

mətində isə ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢmələri çox azdır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsi (Cəfərli-Pənah-

lı-Oruclu) üçün qurulmuĢ Buge anomaliyası xəritəsində ağırlıq qüv-

vəsi sahəsinin sakit xarakter daĢımadığı görünür (Ģəkil 5.5). Cəfərli 

sahəsindən  baĢlayaraq  cənub-Ģərq istiqamətində ağırlıq qüvvəsinin  

 

 

 

ġəkil 5.5. Buge anomaliyası xəritəsi 

(Ģərti vahidlərlə; Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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qiyməti 9-10 mQal-a qədər artır. Pənahlı və Oruclu sahələrində 

izoanomalların qapanması müĢahidə olunmur, lakin onların 

əyilmələri burada lokal qravitasiya anomaliyalarının (≈ 0,5-1 

mQal) varlığını göstərir. Oruclu sahəsindən ≈ 5 km cənuba doğru 

izoanomalların qapanması müĢahidə olunur. 

Ağırlıq qüvvəsinin 3-ölçülü təsvirində də Ağaməmmədli və 

Qaralı strukturları arasında qravitasiya sahəsinin mürəkkəbliyi özü-

nü göstərir (Ģəkil 5.6). (Mənzərənin daha yaxĢı görüntüsünü almaq 

üçün ona  qərb-cənub-qərb  istiqamətindən  baxılır). Burada, ağırlıq  

 

 

 

ġəkil 5.6. Buge anomaliyasının üçölçülü təsviri 

( Cəfərli - Pənahlı - Oruclu sahəsi) 
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qüvvəsinin Ģmq-cĢ istiqamətli zolaqlar Ģəklində artdığı və ya azal-

dığı müĢahidə edilir. Bu mənzərənin anomaliya yaradan kütlələrin 

Ģmq-cĢ istiqamətində əmələ gətirdiyi tektonik mürəkkəbləĢmələrlə 

(məs: qırılma, ensiz sinklinal, antiklinal və s.) əlaqədar olduğunu 

söyləmək olar. 

Tədqiq olunan bu ərazilərdə geomaqnit sahənin 2 ölçülü təsvir-

lərinin analizi göstərir ki, Qaralı strukturu üzərində və ondan qərb və 

cənub-qərb istiqamətlərdə maqnit sahəsinin (ΔZ) intensivliyi 550-

600 nTl –dan artıqdır (Ģəkil 5.7). Qalan  ərazilərdə  maqnit sahəsinin  

   

 
 

 
ġəkil 5.7. Geomaqnit sahənin (ΔZ) xəritəsi 

(Cəfərli - Pənahlı - Oruclu sahəsi) 
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intensivliyi 400-500 nTl -ya qədər azalır.Yüksək intensivliyə malik 

maqnit sahəsi geoloji kəsiliĢdə effuziv süxurların intiĢar etdiyini 

göstərir.    

Maqnit sahəsinin mürəkkəbliyi onun 3-ölçülü təsvirində daha 

qabarıq görünür (Ģəkil 5.8). Qravitasiya sahəsində olduğu kimi 

maqnit sahəsinin də cq-ĢmĢ istiqamətli zolaqlar Ģəklində artdığı və 

ya azaldığı müĢahidə edilir. Bu istiqamətlər ağırlıq qüvvəsinin izo-

anomalları istiqamətinə uyğun gəlir. Lakin,  3-ölçülü görüntüyə Ģi-

mal-qərbdən (Cəfərli sahəsindən) cənub-Ģərq istiqamətində bax-

dıqda, bu istiqamətdə də geomaqnit sahənin intensivliyinin korrel-

yasiya olunaraq dəyiĢdiyi aydın görünür (Ģəkil 5.9). 

 

 
 

 

 
ġəkil 5.8. Geomaqnit sahənin üçölçülü təsviri. CQ-ġmġ 

istiqamətində görüntü ( Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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Pənahlı və Oruclu sahələrində ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit 

sahələrin lokal təĢkiledicilərinin xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsə-

dilə, ortalaĢdırma üsulu ilə onların lokal anomaliyalar xəritəsi 

(“Surfer” proqramından istifadə edərək) qurulmuĢdur (Ģəkil 5.10; 

ġəkil 5.9. Geomaqnit sahənin üçölçülü təsviri. ġmQ-Cġ 

istiqamətində görüntü ( Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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5.11). Ağırlıq qüvvəsinin lokal anomaliyalar xəritəsində (Ģəkil 

5.10) lokal minimumların ən intensiv hissələri (-0,2÷ -0,5 mQal) bu 

sahədə müəyyənləĢdirilmiĢ qırılmaların keçdiyi yerlərə uyğun gəlir. 

Ən intensiv maksimumlar (0,5 mQal və daha çox) isə Qaralı, Pə-

nahlı, Oruclu strukturları üzərində müĢahidə edilir. Geomaqnit sa-

hənin lokal  anomaliyalar xəritəsində ± 40 nTl intensivli anomali-

yaların mozaikliyi burada vulkanogen süxurların sahə üzrə qeyri-

bərabər paylanmasını göstərir (Ģəkil 5.11). 

 

 
 

 ġəkil 5.10. Ağırlıq qüvvəsinin lokal anomaliyalar xəritəsi 

(Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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Ġstər Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģimal-qərb, istərsə də 

onun cənub-Ģərq hissəsində qravi-maqnit  sahənin mürəkkəb dəyiĢ-

məsi, lokal qravitasiya və maqnit anomaliyalarının ölçülərinin kiçik 

olması və sahə üzrə mozaik paylanması bu ərazilərdə əsas ano-

maliya yaradan üst TəbaĢir kompleksinin səthinin mürəkkəb 

quruluĢa malik olduğunu, eyni zamanda, bu kompleksin vulkanik 

süxurlarla daha da mürəkkəbləĢdiyini göstərir. 

ġəkil 5.11. Gomaqnit sahənin lokal anomaliyalar xəritəsi 

( Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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AĢağı Kür çökəkliyinin müxtəlif sahələrində (Rəhimli, Kür-

TalıĢ, Hacıqabul, Nəvahi, Bəndovan, Qarabağlı-Babazənən struk-

turlararası sahələri) müxtəlif illərdə (1995-2006) aparılmıĢ qravi-

maqnit tədqiqatlar göstərir ki, bu regionda inkiĢaf etmiĢ palçıq 

vulkanları üzərində ağırlıq qüvvəsinin kəskin azalması, izafi sıxlığa 

malik MQ horizontunun struktur quruluĢunun ağırlıq qüvvəsi sahə-

sində əks olunması və s. müĢahidə olunur. 

ġəkil 5.12-də Bəndovan və Göytəpə (Qarabağlı-Babazənən 

strukturları arasında) sahələrində müĢahidə edilmiĢ ağırlıq qüvvəsi  

və geomaqnit sahələrin qrafikləri təsvir olunmuĢdur. Ağırlıq qüv-

vəsi sahəsində mürəkkəbləĢmələr, kəskin qradiyentlər qeyd olunur. 

Göy-təpə sahəsində qərbdən Ģərqə doğru 6-8 km-lik məsafədə 

(profillərin əvvəlindən sonuna qədər) geomaqnit (ΔZ)  sahənin  də-

yiĢməsi  20- 40 nTl -dan çox deyildir. Hər iki sahədə bir-birinə pa-

ralel iĢlənilmiĢ profillərdə lokal qravitasiya və maqnit anoma-

liyalarının korrelyasiya olunaraq izlənilməsi bu anomaliyaların 

geoloji faktorlarla əlaqədar olduğunu göstərir. 

Bəndovan sahəsində izoanomalları 0,5 mQal olmaqla tərtib 

edilmiĢ  Buge  anomaliyası xəritəsinin analizi göstərir  ki, sahənin     

ən az intensivliyə malik olan hissəsi (minimumu) 11 saylı quyudan     

 2  km Ģimalda yerləĢir (Ģəkil 5.13). Tədqiq olunan ərazidə bu his-

sə hündürlüyü 100 m-dən artıq olan Bozdağın (Ağzıbir palçıq vul-

kanının) üstünə düĢür. Qeyd olunan bu hissədən bütün isti-

qamətlərdə ağırlıq qüvvəsinin artması müĢahidə edilir. 4-8-ci pro-

fillərin sonlarında, dənizin sahilinə yaxınlaĢdıqca ağırlıq qüvvə-

sinin artımı yenidən azalmaya keçir. Bu  hissə  Bəndovan struktu-

runun  tağ  hissəsini əhatə edir. 

 Üçölçülü təsvirdə ağırlıq qüvvəsi sahəsinin sakit xarakter 

daĢımadığı və müxtəlif istiqamətlərdə müxtəlif qradiyentlərlə 

dəyiĢdiyi görünür (Ģəkil 5.14). Sahənin ən yüksək qradiyenti 

təxminən Ģimal-cənub istiqamətindədir və (0,75-1) mQal/km-ə 

çatır. Digər istiqamətlərdə isə ağırlıq qüvvəsi sahəsinin qradiyenti  

(0,5-0,6) mQal/km-dir. Yalnız 11 və 8 saylı quyular arasında kiçik 

sahədə qradiyentin  2 mQal/km-ə çatdığı müĢahidə olunur. 
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11 saylı quyudan Ģimalda qeyd olunan intensiv minimum digər 

bütün paralel profillərdə də izlənir. Bu minimum zona əvvəlcə cə-

nub, sonra  isə nisbətən  cənub-Ģərq istiqamətini alır. 16, 15, 26, 11 

saylı quyulardan keçən 4 saylı, 29 və 8 saylı quyulardan keçən 5 

saylı  profillərdə,  həmçinin  6 və 8 saylı  profillər  arasında  ağırlıq 

ġəkil 5.13. Buge anomaliyası xəritəsi 

(Ģərti vahidlərlə; Bəndovan sahəsi) 
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qüvvəsi izoxətlərinin kəskin dəyiĢmələri müĢahidə olunur (Ģəkil 

5.13; 5.14). Bu  dəyiĢmələr həmin zonada anomaliya yaradan küt-

lələrin müəyyən dəyiĢmələrə (struktur-tektonik, litoloji) məruz qal-

dığını söyləməyə əsas verir. 

Beləliklə, Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahələrində aparılmıĢ 

qravi-maqnit tədqiqatları göstərir ki, regional miqyasda nisbətən 

sakit görüntü yaradan geopotensial sahələr iri miqyaslı planal-

malarda (detal iĢlərdə) özünün mürəkkəb xüsusiyyətləri ilə 

ġəkil 5.14. Buge anomaliyasının üçölçülü təsviri 

(Bəndovan sahəsi) 
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xarakterizə olunur. Geopotensial sahələrin lokal dəyiĢmələrinin 

ərazidə davamlı izlənilməsi onların geoloji kəsiliĢi təĢkil edən lay-

ların struktur, tektonik, petrofiziki vəziyyətləri ilə bilavasitə əla-

qədar olduğunu göstərir. Bu dəyiĢmələrin xüsusiyyətlərinin araĢdı-

rılması, onlardan digər geofiziki üsullar kompleksində yetərincə 

istifadə edilməsi, onlara əhəmiyyət verilməsi geoloji kəsiliĢi daha 

etibarlı öyrənmək baxımından olduqca vacibdir. 

 

                    

5.2. Lokal qravitasiya maksimumlarının geoloji təbiəti 

 

Orta Kür çökəkliyində lokal qravitasiya maksimumlarının Me-

zozoy çöküntülərinin səthindəki qalxımlarla əlaqədar olması fikri 

bir çox mənbələrdə göstərilmiĢdir [15, 41, 61]. Bu faktın əsasını 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin yüksək izafi sıxlığa malik 

olması təĢkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, digər ölkələrdə apa-

rılmıĢ bu kimi tədqiqatlarda da izafi sıxlıqlı sərhədlərlə əlaqədar 

qalxımların qravitasiya sahəsində lokal maksimumlar əmələ gətir-

diyi göstərilir  [23, 24, 25, 55]. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində əldə olunmuĢ bir çox nəticələrə 

nəzər yetirək. 1962-1963-cü illərdə qravimetrik kəĢfiyyat üsulu ilə 

Muradxanlı sahəsində aĢkar edilmiĢ lokal qravitasiya  maksimumu  

Mezozoy  kompleksində qalxımın olması ilə əlaqələndirildi  [45, 

60]. 1967-1968-ci  illərdə  bu qalxımın varlığı ÜDN üsulu ilə təs-

diqləndi. 1975-ci ildə ÜDN üsulu ilə aĢkar edilmiĢ Qaralı strukturu 

[65] üzərində 1983-cü ildə aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri bu 

sahədə intensivliyi 0,7 mQal-a çatan lokal maksimumun varlığını 

göstərdi (S.H. Məmmədov, V.Q.Qədirov, 1984). 1986-cı ildə ÜDN 

üsulu ilə müəyyənləĢdirilmiĢ Ağaməmmədli strukturu üzərində 

1977 və 1993-cü illərdə aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri bu-

rada da 0,5-0,75 mQal intensivli lokal maksimumun olduğunu gös-

tərdi. 1977-ci ildə Cəfərli sahəsində 0,5-0,8 mQal intensivliklə 

qeyd olunan qravitasiya maksimumu əsasında Mezozoy çöküntüləri 

ilə əlaqədar lokal qalxımın olduğu söylənildi və sonrakı illərin 
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ÜDN materialları ilə təsdiq olundu. 1979-cu ildə 0,4-0,6 mQal in-

tensivli qravitasiya maksimumlarına əsasən aĢkar edilmiĢ Bozqobu 

strukturu da ÜDN üsulu nəticələri əsasında Mezozoy çöküntülə-

rində qalxım kimi təsdiqləndi [65, 69]. 1989-1990-cı illərdə seys-

mik kəĢfiyyatın ÜDN üsulu ilə üst TəbaĢir çöküntülərinin səthi   

üzrə aĢkar edilmiĢ ġm.Naftalan strukturu üzərində intensivliyi 0,6- 

0,8 mQal-a çatan lokal qravitasiya maksimumları aĢkar edilmiĢdir   

[65, 70]. AraĢdırmalar Orta Kür çökəkliyinin bir çox sahələrində 

seysmik kəĢfiyyatla “P” horizontu üzrə müəyyənləĢdirilmiĢ qal-

xımların qravitasiya sahəsində lokal maksimumlarla ifadə olundu-

ğunu göstərir (cədvəl 5.1). Lokal maksimumların intensivliyi 0,4-

1,0 mQal və daha böyükdür. Bəzi hallarda lokal qravitasiya mak-

simumları və seysmik kəĢfiyyat ilə müəyyənləĢdirilmiĢ qalxımların 

plan vəziyyətinin tam üst-üstə düĢmədiyi də rast gəlinir. 

AparılmıĢ model tədqiqatları əsasında müəyyən olunub ki, 

dərində yatan (məs. 3000 m) izafi sıxlıqlı sərhədin dərinliyi daha  

100 m dəyiĢdikdə ağırlıq qüvvəsi sahəsində nəzərə çarpacaq dəyiĢ-

mə yaranır [74]. Praktiki ölçmələr isə göstərir ki, Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyində Mezozoyun  səthinin dərinliyinin dəyiĢməsi  ağırlıq 

qüvvəsinin daha böyük dəyiĢmələri ilə ifadə olunur. Bu çökəkliyin 

müxtəlif sahələrində Mezozoy horizontunun quyularla  müəyyən-

ləĢdirilmiĢ dərinliyinin və həmin nöqtələrdə ağırlıq qüvvəsinin də-

yiĢmələri müqayisə olunmuĢdur (cədvəl 5.2). Göründüyü  kimi, 

bütün hallarda  Mezozoyun səthinin qalxması  (və ya enməsi) ağır-

lıq qüvvəsinin  artması (və ya azalması) ilə müĢayət olunur. Quyu-

lararası sahələrdə Mezozoyun dərinliyinin vahid dəyiĢməsinə uy-

ğun gələn ağırlıq qüvvəsi hesablanmıĢdır. Bu, həmin quyular ara-

sında Mezozoyun dərinliyinin dəyiĢməsinə ağırlıq qüvvəsinin gös-

tərdiyi reaksiyadır. Ağırlıq qüvvəsi dəyiĢməsinin ən az qiymətə 

malik olduğu sahə 7 və 47 saylı Muradxanlı quyuları arasında ol-

muĢ  və  0,006 mQal/m təĢkil etmiĢdir. Bu isə həmin ərazidə  Me-

zozoyun səthinin 100 m dəyiĢməsi zamanı ağırlıq qüvvəsinin       

0,6 mQal dəyiĢməsi deməkdir. Bu kəmiyyət  ağırlıq  qüvvəsinin  

təyin  olunma  dəqiqliyindən  6-7 dəfə böyükdür. 
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                                                                                       Cədvəl 5.1 

Lokal qalxımların və qravitasiya anomaliyalarının müqayisəsi 

Mezozoy (üst 

TəbaĢir) çöküntüləri 

üzrə aĢkar edilmiĢ 

struktur qalxımlar 

Qravitasiya 

anomaliyası 

və intensivliyi, 

mQal 

Lokal maksimumların 

seysmik struktur qalxımlara 

görə 

vəziyyəti 

Muradxanlı 

Cəfərli 

Bozqobu 

Ağaməmmədli 

 

Qaralı 

Sıxbağı 

Məmmədli 

ġahsünni 

Qarabat 

QıĢlaq 

 

Ağ göl 

Sovetlər 

ġm.Naftalan 

Gödəkboz 

Duzdağ 

Qazanbulaq 

Ziyadxan 

Kəbirli 

Cəbri 

Qəmərli 

Tərsdəllər 

lok. maks.     

“____” 

“____” 

“____” 

 

“____” 

“____” 

“____” 

“____” 

“____” 

“____” 

 

“____” 

 

“____” 

“____” 

“____” 

“____” 

____” 

“____” 

“____” 

“____” 

“____” 

 

0.7-0.8 

0.5-0.8 

0.4-06 

0.5 

 

0.5-0.7 

0.6-0.7 

0.5-0.6 

0.5 

0.5-0.6 

0.4-0.5 

 

0.5 

0.5-0.7 

0.6-0.8 

0.4-0.6 

>1.0 

0.7-0.8 

0.8 

1.0-1.5 

0.75-1 

≈1 

0.7 

 

üst-üstə düĢür 

“_______” 

“_______” 

≈500-700 m Ģimala sürüĢüb 

 

≈1000m ĢmĢ-ə sürüĢüb 

üst-üstə düĢür 

“_______” 

“_______” 

“_______” 

üst-üstə düĢür; qrav. ano-

maliya 2 hissəyə bölünüb 

üst-üstə düĢür 

“_______” 

≈2000 m qərbə sürüĢüb 

qismən üst-üstə düĢüb 

istiqamət fərqi alınıb 

üst-üstə düĢür 

üst-üstə düĢür 

≈1000 m qərbə sürüĢüb 

≈1000 m ĢmĢ-ə sürüĢüb 

“_______” 

1000-1500 m Ģimala 

sürüĢüb 
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Cədvəl  5.2 

 

Mezozoy çöküntülərinin dərinliyinin və ağırlıq qüvvəsinin 

dəyiĢmələri 

 

s.s. 
Müqayisə aparılan quyular 

Quyu (sahə) 

Artımlar Mezozoy 

çöküntülərinin 

dərinliyinin vahid 

dəyiĢməsinə uyğun 

gələn ağırlıq qüvvəsi, 

mQal/m 

 

ΔHmz, 

m 

Δg,                      

mQal 

1 24 (M) və 1 (Q) 90 1.13 0.013 

2 24 (M) və 2 (Q) 115 1.68 0.015 

3 1 (H) və 1 (Q) 95 2.8 0.029 

4 1 (H) və 2 (Q) 120 3.35 0.028 

5 7 (C) və 1 (Q) 119 2.4 0.02 

6 7 (C) və 2 (Q) 144 2.95 0.02 

7 1 (Q) və 2 (Q) 25 0.55 0.022 

8 7 (C)  və 1 (H) 24 0.4 0.017 

9 2 (ġm.N.) və 3M (G) 200 2 0.01 

10 2 (ġm.N.) və 1M (D) 700 13.4 0.019 

11 203 (M) və 208 (M) 300 2.1 0.007 

12 12 (M) və 18 (M) 897 6.62 0.007 

13 58 (M) və 9 (M) 500 3.48 0.007 

14 1 (B) və 12 (M) 294 6.5 0.022 

15 58 (M) və 133 (M) 265 1.90 0.007 

16  213 (M) və 133 (M) 85 1.23 0.014 

17 213(M) və 58(M) 180 1.18 0.007 

18 56(M) və 65(M) 65 0.5 0.008 

19  1 (B) və 4 (M) 1567 12.06 0.008 

20 47 (M) və 7 (M)  607 4.1 0.006 

   orta 0.0143 

 

Sahələr: Muradxanlı (M), Cəfərli (C), Qaralı (Q), Həsənli (H), 

Bozqobu (B), ġm.Naftalan (ġm.N.), Gödəkboz (G), Duzdağ (D) 
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Faktiki materiallar göstərir ki, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin dərinliyinin dəyiĢməsi ağırlıq 

qüvvəsi sahəsinin nəzərə çarpacaq dəyiĢmələrini yaradır. Bunun 

əsas səbəbi Mezozoy çöküntülərinin yüksək izafi sıxlığa malik 

olmasıdır. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Mezozoyun səthində sıx-

lıq  artımı 0,25-0,3 q/sm
3
   kimi qiymətləndirilir (T.M.Salehli və b., 

1978) [50].  Bu zaman  Mezozoyun  sıxlığı onu örtən çöküntülərin 

sıxlığı ilə müqayisə edilir. Üst TəbaĢir çöküntülərinin sıxlığı ondan 

üstdə yatan (yer səthinə qədər) bütün çöküntü kompleksinin orta 

sıxlığı ilə müqayisə edildikdə bu çöküntülərdə sıxlıq artımının daha 

böyük (458 kq/m
3
) olduğu aydınlaĢır (bax: cədvəl 2.9). Sıxlıq 

artımlarının bu cür yanaĢma ilə hesablanması qravimetrik məlumat-

ların interpretasiyasında böyük əhəmiyyət  kəsb  edir. Belə ki, Me-

zozoy kompleksi ilə bağlı kiçik amplitudlu və ya dərində yatan qal-

xımların, qırılmaların və digər struktur elementlərin qravitasiya sa-

həsində əks olunmasının mümkünlüyü bir daha aydın olur.                                                                                      

ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi üzrə qurulmuĢ lokal 

qravitasiya maksimumlarının paylanma xəritəsində müxtəlif inten-

sivli bir sıra lokal maksimum ayrılmıĢdır (Ģəkil 5.15). Seysmik 

kəĢfiyyatın ÜDN üsulu ilə aĢkar edilmiĢ Gödəkboz strukturu inten-

sivliyi 0,4 mQal olan lokal qravitasiya maksimumu ilə xarakterizə 

olunur. Lakin, bu maksimum üç hissəyə bölünmüĢdür ki, onun ən 

intensiv yeri 10 və 4 saylı quyulardan 1-1,5 km Ģimal-qərbdə 

yerləĢir. Duzdaq sahəsində 1M və 10 saylı quyular arasında aĢkar 

edilmiĢ 1,4 mQal intensivli lokal qravitasiya maksimumu seysmik 

kəĢfiyyat məlumatlarına [65] görə müəyyənləĢdirilmiĢ üst TəbaĢir-

Paleogen hemiantiklinalına uyğun gəlir. Sahənin Ģərq və cənub-

Ģərq hissəsində 0,4 mQal intensivlikli digər yeni lokal maksimum-

lar aĢkar edilmiĢdir ki, onların da lokal qalxımlarla əlaqədar olduğu 

güman olunur.  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsi üzrə qurul-

muĢ ağırlıq qüvvəsinin lokal maksimumlar xəritəsində Qaralı struk-

turu 0,5 mQal  lokal  maksimumla  ifadə olunur. Cəfərli struktu-

rundan cənub-Ģərq istiqamətdə intensivlikləri  0,5 mQal  olan  daha  
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iki lokal maksimum qeyd olunur ki, bunlar da  Pənahlı və  Oruclu  

strukturlarını əhatə edir (Ģəkil 5.16). Lokal maksimumlar intensiv-

liklərinə görə mozaik xarakter daĢısa da, eni ≈ 4 km sahə   daxilin-

də Cəfərli strukturundan cənub-Ģərqə doğru 9 km məsafədə uzanır. 

ġəkil 5.15. Ağırlıq qüvvəsinin lokal maksimumlar xəritəsi (ġimali 

Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi)  

 lokal strukturlar: 1 - ġimali Naftalan, 2 - Gödəkboz, 3 - C Qızılhacılı,  

4 - Qızılhacılı, 5 - ġmġ Qızılhacılı, 6 -Duzdağ, 7, 8 və 9 - Aran.  
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Bu zona daxilində dərin qazıma quyuları yoxdur. Cəfərli və 

Qaralı strukturlarına analoji olaraq bu lokal maksimumların da 

lokal qalxımlarla əlaqədar olduğunu söyləmək olar. 

ġəkil 5.17-də Qazanbulaq sahəsində 2007-ci ildə Geofizika 

ETĠ tərəfindən eyni xətt üzrə iĢlənilmiĢ qravimetrik (15-07 saylı)  

ġəkil 5.16. Ağırlıq qüvvəsinin lokal maksimumlar xəritəsi 

 ( Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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və  seysmik  (03-07 saylı) profil  nəticələrinin analizi verilmiĢdir. 

Göründüyü kimi, ağırlıq qüvvəsinin qiymətləri profilin baĢlan-

ğıcından sonuna doğru azalır. Lakin, Δg əyrisi düzxətli olmayıb 

qravitasiya sahəsinin nisbi artımı və azalması ilə səciyyələnir. 

Profil üzərində regional fon (2) vasitəsilə ayrılmıĢ lokal maksi-

mumlar (3) bir-birindən ağırlıq qüvvəsi qradiyentlərinin kəskin 

dəyiĢmələri ilə (1, 2, 3, 4 nöqtələrində) ayrılmıĢdır. 2 və 3 xətləri 

arasında qalan və intensivliyi 0,7 mQal olan lokal qravitasiya 

maksimumu “KəĢfiyyatgeofizika” Ġdarəsi tərəfindən müəyyənləĢ-

dirilmiĢ Qazanbulaq qalxımına uyğun gəlir. Yeni iĢlənilmiĢ  ÜDN  

(03-07 saylı)  profilində də həmin xətlər arasında ≈ 800-900 m 

dərinlikdə üst TəbaĢir (K2) çöküntülərinə aid edilən horizontun      

≈ 150-200 m amplitud ilə qalxdığı müĢahidə edilir (Ģəkil 5.17). 

Ġstər əvvəlki illərdə, istərsə də yeni alınmıĢ seysmik mate-

riallar əsasında Qazanbulaq qalxımından Ģimal-Ģərq istiqamətində 

digər struktur mürəkkəbləĢmələr qeyd olunmur və bu istiqamətdə 

üst TəbaĢirin monoklinal yatım əmələ gətirdiyi göstərilir. Qravi-

tasiya sahəsində isə 3-3 və 3-4 xətləri arasında da intensivlikləri 

uyğun olaraq  ≈ 0,5 və 0,4 mQal olan lokal maksimumlar qeyd olu-

nur. Bəs bu maksimumlar hansı geoloji amillərlə əlaqədardır? Doğ-

rudan da, əgər ağırlıq qüvvəsi əyrisində lokal maksimumlar təzahür 

edirsə və üst TəbaĢir çöküntülərinin səthində heç bir dəyiĢiklik 

(qalxma və ya enmə, üstdə yatan horizontların pazlaĢmaları və s.) 

yoxdursa, onda lokal maksimumlar Mezozoyun struktur quruluĢu 

ilə deyil, digər geoloji amillərlə (məs, kəsiliĢin üst hissəsində sıx-

lıqların anomal olaraq dəyiĢməsi, vulkanogen süxurların yaratdığı 

əlavə təsirlər və s.) izah edilməli idi. Lakin, 03-07 saylı ÜDN pro-

filinin dinamik dərinlik kəsiliĢinə diqqət yetirdikdə üst TəbaĢir 

çöküntülərinə aid edilən horizontun düzxətli olmadığı aydın olur.  

3-3 xətləri arasında üst TəbaĢir çöküntülərinin səthini əks etdirən 

dalğa fazasının hər hansı birini götürüb düz xətlə müqayisə etsək, 

orada 1300-1400 m dərinlikdə amplitudu 50 m -dən böyük lokal 

qalxımın olduğunu görərik. 3-4 xətləri arasında da ≈ 1600-1700 m 

dərinlikdə eyni ilə, amplitudu ≈ 50 m olan nisbi qalxım müĢahidə edilir.  
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ġəkil 5.17. Profil üzrə alınmıĢ qravimetrik və seysmik məlumatların müqa-

yisəsi (Qazanbulaq sahəsi, 15 və 3 saylı qravimetrik və seysmik profillər) 
1- müĢahidə olunmuĢ Δg əyrisi; 2- regional fon; 3- lokal qravitasiya maksimumları; 

 4- kəskin qradiyentli zonalar və onların Ģərti nömrələri; 5- kəĢfiyyat quyuları; 

 6- seysmik dinamik dərinlik kəsiliĢi.   
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Bu araĢdırma qravitasiya sahəsindəki lokal maksimumların 

məhz üst TəbaĢir çöküntülərinin lokal qalxımları ilə əlaqədar oldu-

ğunu göstərir. Lakin, çox təəssüf ki, seysmik dərinlik kəsiliĢlərinin 

interpretasiyası zamanı vizual olaraq yaxĢı görünən, böyük amp-

lituda malik olan qalxımlar qeyd olunduğu  halda, strukturların 

intensiv enməyə məruz qalan yamaclarında lokal bir sahəni əhatə 

edən, kiçik amplitudlu qalxımlar nəzərdən qaçırılır. Nəticədə isə 

geofiziki məlumatlarda uyğunsuzluq olduğu bildirilir və qravitasiya  

maksimumlarının digər səbəblərdən yarandığı söylənilir. 

Bir-birindən 300-400m məsafədə paralel olaraq iĢlənilmiĢ, təx-

minən qərb-Ģərq istiqamətli 05 saylı qravimetrik və 06 saylı sey-

smik profillərin birgə analizi nəticəsində də geoloji-tektonik quru-

luĢ üçün maraq kəsb edən məlumatlar əldə edilmiĢdir (Ģəkil 5.18). 

Profillərin baĢlanğıcından sonuna doğru ağırlıq qüvvəsinin azaldığı 

(≈12 mQal), həmin istiqamətdə izlənilən və üst TəbaĢirə aid edilən 

seysmik sərhədin dərinə endiyi müĢahidə edilir. Bu profildə də Δg 

əyrisi düzxətli deyil və qeyd olunan lokal qravitasiya maksimum-

ları bir-birindən qradiyentlərin kəskin dəyiĢmələri ilə (1, 2, 3, 4, 5 

nöqtələrində) ayrılmıĢdır. Δg əyrisində qradiyentlərin dəyiĢdiyi yer-

lərdə üst TəbaĢirə aid sərhədin vəziyyəti analiz olunmuĢdur. 

Təxminən 13 və 28-ci piketlər arasında (1 və 2 xətlərinin ara-

sında) seysmik yazılar pisləĢmiĢdir. 13-17-ci piketlər arasında və 

28-ci piketdən sonra seysmik sərhədin enməsi 13-28-ci piketlər ara-

sında qalxımın olduğunu göstərir (səlis olmasa da). Bu hissədə qra-

vitasiya sahəsində ≈ 0,5 mQal lokal maksimum qeyd olunur. Təx-

minən 51-52-ci piketlərdə, lokal qravitasiya maksimumunun zir-

vəsində seysmik sərhədin nəzərə çarpacaq əyilməsi (qalxımı) mü-

Ģahidə edilir. Dərinlik kəsiliĢi əsasında K2-yə aid edilən səthin 

hesablanmıĢ yatım bucağı 40-51-ci piketlər arasında 20º,  51-60-cı  

piketlər  arasında isə 24 º-dir. 40 və 58-ci piketlərə nəzərən 52-ci 

piket rayonunda üst TəbaĢirin ümumi enməyə məruz qalmıĢ səthi 

üzərində 1600-1800 m dərinlikdə ≈ 60 m-lik nisbi qalxım müĢahidə 

edilir. 77-93-cü piketlər arasında (0,5-0,75 mQal amplitudlu 

maksimum əsasında) da  K2-yə  aid edilən  seysmik sərhədin 2700- 
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2800 m dərinlikdə  ≈ 50 m-lik nisbi qalxım əmələ gətirdiyi 

aydın olur.    

ġəkil 5.18. Profil üzrə alınmıĢ qravimetrik və seysmik məlumatların müqa-

yisəsi (Qazanbulaq sahəsi, 5 və 6 saylı qravimetrik və seysmik profillər) 
ġərti iĢarəlar: bax: ġəkil 5.17 
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Beləliklə, faktiki (quyu, seysmik, qravimetrik) məlumatların 

analizi göstərir ki, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində müĢahidə edilən 

lokal  qravitasiya  maksimumları  Mezozoy  (üst TəbaĢir)  çökün-

tülərinin  əmələ  gətirdiyi  lokal qalxımlarla əlaqədardır. Müxtəlif 

geoloji səbəblərdən  (dərinlik, strukturun amplitudu və s.)  asılı  

olaraq  lokal maksimumların intensivliyi  0,4-1,0 mQal arasında  

(bəzən daha çox) dəyiĢir. Bəzi sahələrdə lokal maksimumların 

seysmik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ qalxımlara nəzərən sürüĢ-

məsi təsadüf edir ki, belə sahələrdə kompleks geofiziki iĢlərin apa-

rılması məqsədəuyğun sayılır. 

AĢağı Kür çökəkliyində quyularla Dördüncü dövr-Məhsuldar 

Qat çöküntüləri öyrənilmiĢdir. Daha dərin qatların geoloji quruluĢu 

barədə demək olar ki, geoloji-geofiziki məlumat alınmamıĢdır. 

Kəlaməddin-MiĢovdağ-Ağzıbir-Bəndovan antiklinal qırıĢığı 

zonasında aparılmıĢ qravimetrik tədqiqatlar qravitasiya anomaliya-

larının geoloji təbiətini aydınlaĢdırmağa imkan vermiĢdir. Kə-

laməddin, Böyük və Kiçik Hərami sahələrində 5 km radiusla he-

sablanmıĢ müxtəlif intensivlikli qravitasiya maksimumlarının Me-

zozoy çöküntülərinin strukturları ilə əlaqədar olub-olmaması  ay-

dınlaĢdırılmamıĢdır. Çünki, sahənin cənub-qərbində aparılmıĢ seys-

mik kəĢfiyyat iĢləri Mezozoy çöküntülərinin səthinin 10 km-dən 

artıq dərinlikdə yatdığını və Ģimal-Ģərq istiqamətində (monoklinal) 

enməyə məruz qaldığını göstərir. Kəlaməddin sahəsində alınmıĢ 1-

2 mQal intensivlikli maksimum isə Məhsuldar Qat (MQ) çökün-

tülərinin yer səthinə yaxınlaĢdığı (və ya çıxdığı) sahələrə uyğun 

gəlir. Ġntensivliyi 1 mQal-a çatan Böyük Hərami maksimumu MQ 

çöküntülərinin monoklinal Ģəkildə aĢağı düĢdüyü, Kiçik Hərami 

maksimumu isə MQ çöküntülərinin yer səthinə çıxdığı sahədə mü-

Ģahidə edilir. Böyük Hərami minimumu palçıq vulkanı brekçiya-

larının geniĢ yayıldığı sahəyə və vulkanın kraterinə uyğun gəlir. 

Hesab etmək olar ki, Kəlaməddin-Kiçik Hərami sahəsində müĢa-

hidə edilən intensiv minimumlar əsasən palçıq vulkanları ilə əla-

qədardır [64]. 
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Bəndovan qırıĢığı zonasında 2004-cü ildə “KəĢfiyyatgeofi-

zika” idarəsi  tərəfindən iĢlənilmiĢ ÜDN profilləri üzrə seysmik kə-

siliĢlər 7-8 km dərinliyi əhatə edir. Lakin, 6-7 km dərinlikdə qeyd 

olunan Pont mərtəbəsindən sonra kəsiliĢlərdə informativlik itmiĢ, 

geoloji interpretasiya üçün yararlı məlumat alınmamıĢdır (B.M. 

Qarayev və b., 2007). Ona görə də, bu rayonda ağırlıq qüvvəsi 

sahəsinin daha dərində yatan izafi sıxlıqlı Mezozoy  çöküntülərinin 

geoloji quruluĢu  ilə qarĢılıqlı əlaqəsi öyrənilməmiĢdir. 

Bəndovan sahəsində ağırlıq qüvvəsi sahəsinin lokal dəyiĢmə-

lərini düzgün analiz etmək üçün iĢlənilmiĢ bütün profillərdə sahə-

nin dərinlik quruluĢunun ümumi dəyiĢmələrini göstərən regional 

fon çəkilmiĢdir. Beləliklə, müĢahidə edilmiĢ sahədən lokal maksi-

mumlar ayrılmıĢdır (bax: Ģəkil 5.12). Paralel profillər üzrə lokal 

maksimumlar izlənərək korrelyasiya olunmuĢ, hər profil üzrə mak-

simumların sərhədləri və onların amplitudları müəyyənləĢdirilərək 

plana köçürülmüĢ və tədqiq olunan ərazi üzrə lokal qravitasiya 

maksimumlarının paylanma xəritəsi qurulmuĢdur (Ģəkil 5.19). 

Ərazidə ən intensiv lokal maksimum 4 və 5 saylı profilin son-

larına, 6, 7, 8 saylı quyuların yerləĢdiyi əraziyə təsadüf edir və bu-

rada maksimumun amplitudu 2 mQal-a çatır. Qeyd olunan bu sahə 

Bəndovan strukturunun MQ çöküntülərinin səthi üzrə müəyyənləĢ-

dirilmiĢ tağ hissəsinə uyğun gəlir. Strukturun Ģərq hissəsində qravi-

metrik müĢahidə məlumatları olmadığından (profillərin sonu də-

nizin sahilinə çatdığından) maksimumun izoxətləri qapanmamıĢdır. 

Əgər maksimumun simmetrik olduğunu qəbul etsək, onun eni 5 km 

həddində qiymətləndirilə bilər. Uzunluğu isə,  0,4 mQal-lıq izoxət-

lə götürülərsə,  8 km-ə çatır. Bu maksimumun uzanma oxu təxmi-

nən Ģimal-cənub istiqamətindədir. ġərq-qərb istiqamətində maksi-

mumu əmələ gətirən izoxətlər sıxlaĢaraq, burada qravitasiya sahə-

sinin daha böyük qradiyentlə dəyiĢdiyini göstərir. Qeyd olunan bu 

maksimumdan qərbdə, 15 və 16 saylı quyulardan baĢlayaraq 14 və 

22 saylı quyulara doğru  istiqamətlənmiĢ,  təxminən 2  4 km ölçülü 

digər lokal qravitasiya maksimumu ayrılmıĢdır. Onun ən intensiv   

hissəsi  1 və 3  saylı  profildə  qeyd  olunur  və  0,8 mQal-a çatır. 
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ġəkil 5.19. Ağırlıq qüvvəsinin lokal maksimumlar xəritəsi 

(Bəndovan sahəsi) 
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Bu maksimumlar bir-birindən qravitasiya sahəsinin dərin mi-

nimumlar  (≈ 1 mQal) zonası ilə ayrılmıĢdır. Qravitasiya minimu-

mu zonası isə 29 saylı quyu yaxınlığında kəsilir, sonra  1 km 

çənubda yenidən baĢlayaraq 32, 31, 30, 28 saylı quyulardan keçir 

və Bəndovan sahəsini iki hissəyə bölür. Həmin zonadan cənub-

qərbdə MQ səthinin qalxması ağırlıq qüvvəsi sahəsinin azalması ilə 

müĢayiət olunduğu halda, Ģimal-Ģərq hissədə MQ səthinin qalxması 

ağırlıq qüvvəsinin artması ilə qeyd olunur. Bu mənzərə daha 

dərində yatan, yüksək izafi sıxlığa malik olan digər struktur mər-

təbələrin (məs. Mezozoyun) dərinlik  qırılması  ilə  ayrılaraq  cə-

nub-qərb  qanadda enməsi, Ģimal-Ģərq qanadda isə qalxması ilə 

əlaqələndirilə bilər. 

Göstərilən qravitasiya minimumu boyunca Ağzıbir, Aralıq, 

DovĢandağ  (Qamma) və  Bəndovan  palçıq  vulkanları  yerləĢmiĢ-

dir. Çoxsaylı sopka, qrifon, salzaları olan bu palçıq vulkanları 

AĢağı Kür çökəkliyinin digər sahələrində  olduğu  kimi lokal  

qravitasiya  minimumları ilə qeyd olunurlar.  

34 və 32 saylı quyulardan cənub-qərb istiqamətində, təxminən 

2-3 və 3-4 km məsafədə yerləĢən, intensivlikləri 0,6 mQal-dan çox 

olan iki lokal maksimum qeyd edilmiĢdir. Onların planda eni 1 km-

dən bir qədər artıq olub, uzunluqları 3,5- 4 km-ə çatır. Bu mak-

simumlar yuxarıda qeyd  edilən maksimumlardan fərqli olaraq, təx-

minən Ģmq-cĢ istiqamətində yerləĢir. 

1 və 2-ci profillərin 25-30-cu,10, 11, 12-ci profillərin 20-30-cu 

piketlərində də, 0,4-0,6 mQal amplitud ilə müxtəlif ölçülü maksi-

mum anomaliyalar ayrılmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən 

bu anomaliyalar Ģmq-cĢq istiqamətində uzanan, 0,2 mQal izoxətlə 

ayrılan zona daxilində yerləĢmiĢdir. 

Qravitasiya anomaliyalarının MQ-nin geoloji quruluĢu ilə əla-

qəsini aydınlaĢdırmaq məqsədilə ağırlıq qüvvəsi və MQ-nin seys-

mik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ dərinliyi arasında funksional 

asılılığın mövcudluğu araĢdırılmıĢdır. Ayrı-ayrı profillərdə ΔgB və 

HMQ arasında korrelyasiya görinsə də, bütöv ərazi üçün vahid 

korrelyasiya əlaqəsi qurmaq mümkün olmamıĢdır (Ģəkil 5.20). 
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Kür çökəkliyinin sol sahilində Kürovdağ, Qarabağlı, Babazə-

nən sahələrində aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri əsasən Plio-

sen (Məhsuldar Qat) çöküntülərinə görə müəyyənləĢdirilmiĢ struk-

turlar üzərində  lokal  qravitasiya maksimumlarının təzahür etdiyini 

göstərir. Kürovdağ strukturu üzərində intensivliyi 1,5-2,0 mQal 

olan lokal qravitasiya maksimumu ayrılır [42]. Qarabağlı struk-

turundan Babazənən sahəsinə doğru ağırlıq qüvvəsinin artdığı mü-

Ģahidə olunur ki, bu istiqamətdə MQ çöküntüləri Qarabağlı struk-

turunun tağ hissəsində 2600-2700 m dərinlikdən Babazənən 

strukturunun Ģmq qanadının tağa yaxın hissəsində yer səthinə cıxır. 

Qarabağlı strukturu 0,6-0,8 mQal, Babazənən strukturu isə 2,0-   

ġəkil 5.20. Profillər üzrə ağırlıq qüvvəsi (ΔgB) və MQ 

çöküntülərinin dərinliyi (Hmq) arasında korrelyasiya asılılığı 

qrafikləri (Bəndovan sahəsi) 
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2,5 mQal amplitudlu lokal qravitasiya  maksimumu  ilə  qeyd olu-

nur. Bu strukturlar arasında intensivliyi 2 mQal-dan artıq olan yeni 

lokal maksimum aĢkar edilmiĢdir. Göytəpə lokal maksimumu ad-

landırılan bu anomaliyanın  planda eni ≈ 4 km, uzunluğu isə           

≈ 6 km-dir (Ģəkil 5.21). Anomaliyanın ən intensiv hissəsi  2-4  saylı 

profillərin üzərində, 40-50-ci piketlər rayonunda müĢahidə edilir. 

                

 
 

ġəkil.5.21.  Ağırlıq qüvvəsinin lokal maksimumlar xəritəsi 

(Göytəpə sahəsi) 

 



 134 

Qarabağlı strukturundan Babazənən sahəsinə doğru Məhsuldar 

Qat çöküntülərinin səthinin qalxımına uyğun olaraq ağırlıq qüvvə-

sinin artması bu parametrlər (HMQ və ΔgB) arasında korrelyasiyanın 

olduğunu göstərir. Bu baxımdan, Göytəpə lokal qravitasiya maksi-

mumunun məhz MQ çöküntülərinin lokal qalxımı ilə əlaqədar 

olduğu güman olunur.   

  

 

5.3. Tektonikanın müəyyənləĢdirilməsində  

qravi-maqnit sahələrin horizontal qradiyentlərinin 

öyrənilməsinin rolu 

 

Kür çökəkliyində profillər boyu müĢahidə edilən qravitasiya, 

eləcə də, geomaqnit sahələrinin analizi göstərir ki, təbii sahənin də-

yiĢmələri səlis olmayıb, ayrı-ayrı hissələrdə kəskin qradiyentlərlə 

ifadə olunur. Yəni, potensial sahələrin dəyiĢmə sürəti (qradiyent) 

sabit qalmayır. Qradiyentin  bu  cür  kəskin dəyiĢdiyi zonalar  (yer-

lər) çox zaman bir-birinə paralel profillərdə böyük məsafədə izləni-

lir və onların təsadüfi xarakter daĢımağı aydınlaĢır. Belə dəyiĢmə-

lərin geoloji kəsiliĢdəki qırılmalar, eyni zamanda pazlaĢmalarla 

əlaqədar olduğu faktiki materiallarla (seysmik, quyu) müəyyən-

ləĢdirilmiĢdir (bax:  Fəsil 4, Ģəkil 4.14; 4.16 – 4.18). 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində (Cəfərli, 

Pənahlı, Oruclu, Qaralı sahələri) profillər üzrə müĢahidə edilmiĢ 

ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit sahələrin mikrostrukturları vizual 

olaraq analiz edilərkən onların bəzən kəskin qradiyentlərlə dəyiĢ-

diyi müĢahidə edilir (bax: Ģəkil 5.1 c). Belə kəskin qradiyentli 

zonaların Mezozoy çöküntü kompleksinin tektonik amilləri ilə əla-

qədar olması müəyyən edilmiĢdir. Belə ki, Muradxanlı sahəsi və 

onun ətrafında aparılmıĢ qravimetrik tədqiqatlar ağırlıq qüvvəsi ilə 

Mezozoyun dərinliyi arasında müəyyən asılılığın mövcudluğunu, 

quyularla müəyyənləĢdirilmiĢ qırılmaların qravitasiya sahəsində 

pilləvari dəyiĢmələrlə əks olunduğunu göstərir 15, 73. 
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7 (Cəfərli), 23 (Muradxanlı), 1 (Həsənli) quyularından Qaralı 

sahəsinə doğru ağırlıq qüvvəsinin   3-3,5 mQal artdığı və həmin  

istiqamətdə Mezozoy çöküntüləri səthinin 150-200 m qalxdığı mü-

Ģahidə edilir. Bu, onu göstərir ki, Mezozoyun hipsometriyasının ki-

çik dəyiĢmələri belə, ağırlıq qüvvəsi sahəsində öz əksini tapır. 

Cəfərli-7, Həsənli-1, Qaralı-2 quyularında effuziv süxurların 

açılması bu rayonda həmin süxurların geniĢ yayıldığını göstərir. 

Maqnit sahəsi əyrilərinin mürəkkəbliyi, intensivliyinin profil bo-

yunca tez-tez dəyiĢməsi effuziv süxurların ərazi üzrə paylanma-

sının murəkkəbliyindən xəbər verir. 

Göstərilən sahələrdə, nümunə olaraq  6 profildə  (9, 10, 12, 14, 

15, 17-2007 saylı) ağırlıq qüvvəsinin qradiyentlərinin dəyiĢ-

mələri analiz olunmuĢdur (cədvəl 5.3). Cədvəldən göründüyü kimi 

profillər boyu ağırlıq qüvvəsinin horizontal qradiyentinin dəyiĢməsi 

1- 3 mQal/km təĢkil edir. Hesab edilir ki, profillərin bəzi interval-

larında g-nin qradiyentinin belə kəskin dəyiĢmələri anomaliya 

yaradan izafi sıxlıqlı horizontların tektonik xüsusiyyətləri ilə, geo-

maqnit sahəsində müĢahidə olunan kəskin dəyiĢmələr  isə  kəsiliĢdə 

yüksək maqnit xüsusiyyətlərinə malik olan effuziv süxurların pay-

lanma zonaları ilə əlaqədardır.               

                                                                                 Cədvəl 5.3 

Qravimetrik profillərdə ağırlıq qüvvəsinin horizontal 

qradiyentlərinin dəyiĢmələri (Pənahlı-Oruclu sahəsi)     

                                                                                        
Ağırlıq 

qüvvəsinin 

kəskin 

dəyiĢdiyi 

piketlər 

GötürülmüĢ 

intervallar, 

     

        Pk 

Ağırlıq qüvvəsinin 

qradiyenti 

Qeyd olunan 

piketdə 

qradiyentin 

dəyiĢməsi, 

mQal/km 
mQal/m mQal/km 

1 2 3 4 5 

09-2007 saylı profil üzrə 

 

12 
8 - 12 

12 - 15 

-0.3/400 

0/300 

-0,75 

0 
0,75 

28 
26 - 28 

28 - 32 

-0,1/200 

0,2/400 

-0,5 

0,5 

1,0 
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1 2 3 4 5 

50 
48 - 50 

50 - 52 

-0,35/200 

0,2/200 

-1,75 

1,0 

2,75 

 

67 
65 - 67 

67 - 70 

-0,15/200 

0,3/300 

-0,75 

1,0 
1,75 

85 
77 -85 

85 – 90 

-0,55/800 

0,3/500 

-0,69 

0,6 
1,29 

 

10 – 2007 saylı profil üzrə 

 

31 
25 - 31 

31 - 35 

-0,4/600 

0,4/400 

-0,67 

1,0 
1,67 

45 
40 - 45 

45 - 52 

-0,8/500 

0,45/700 

-1,6 

0,64 
2,24 

64 
60 - 64 

64 - 70 

-0,4/400 

0/600 

-1,0 

0 
1 

86 
82 – 86 

86  - 89 

-0,35/400 

0,1/300 

-0,88 

0,33 
1,21 

103 

99-103 

103-105 

 

-0,45/400 

0,1/200 

-1,13 

0,5 
1,63 

 

12-2007 saylı profil üzrə 

 

11 
7 – 11 

11- 15 

-0,35/400 

0/400 

-0,88 

0 
0,88 

27 
23-27 

27-30 

-0,8/400 

03/300 

-2,0 

1,0 
3,0 

51 
47-51 

51-53 

-0,45/400 

0,15/200 

-1,13 

0,75 
1,88 

75 
68-75 

75-79 

-0,9/700 

0,55/400 

-1,29 

1,38 
2,67 

90 
87-90 

90-93 

-0,7/300 

0,45/300 

-2,33 

1,5 
3,83 

1 2 3 4 5 

 
14-2007 saylı profil üzrə 

 

14 
11-14 

14-18 

-0,35/300 

0,1/400 

-1,16 

0,25 
1,41 



 137 

1 2 3 4 5 

42 
38-42 

42-46 

-0,6/400 

0,4/400 

-1,5 

1,0 
2,5 

72 
65-72 

72-74 

-0,85/700 

0,15/200 

-1,21 

0,75 
1,96 

 

15-2007 saylı profil üzrə 

 

12 
9-12 

12-15 

-0,45/300 

0/300 

-1,5 

0 
1,5 

28 
22-28 

28-32 

-0,75/600 

0,5/400 

-1,25 

1,25 
2,5 

47 

43-47 

47-50 

 

-0,5/400 

0,15/300 

-1,25 

0,5 
1,75 

69 
64-69 

69-71 

-0,5/500 

0,05/200 

-1,0 

0,25 
1,25 

 

17-2007 saylı profil üzrə 

 

9 
3-9 

9 - 12 

-0,4/600 

0,15/300 

-0,67 

0,5 
1,17 

27 
23-27 

27-30 

-0,05/400 

-0,45/300 

-0,13 

-1,5 
-1,37 

43 
40-43 

43-47 

-0,6/300 

0,4/400 

-2,0 

1,0 
3,0 

64 
60-64 

64-68 

-0,45/400 

0,45/400 

-1,13 

1,13 
2,26 

86 
83-86 

86-88 

-0,5/300 

0,1/200 

-1,66 

0,5 
2,16 

 

Beləliklə, ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit sahələrin horizontal 

qradiyentlərinin kəskin, pilləvari dəyiĢmələri profildən-profilə kor-

relyasiya olunaraq izlənilmiĢ, tədqiqat sahəsi üzrə qırılma və ya 

pazlaĢmaları əks etdirən sxem tərtib edilmiĢdir (Ģəkil 5.22). Sxem-

də 19 paralel profil (4-22 saylı) əsasında Ģmq-cĢ istiqamətli 5 tek-

tonik xətt, 1-3 saylı profillər əsasında isə cq-ĢmĢ istiqamətli daha 3 

xətt müəyyən edilmiĢdir. Çox güman ki, bu xətlər kiçik amplitudlu 
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qırılmaları qeyd edir və sahənin bloklu quruluĢa malik olduğunu 

bildirir. Göstərilidiyi kimi tektonik xətlər boyunca ağırlıq qüvvə-

sinin dəyiĢmələri daha kəskindir. Qravitasiya sahəsinin kəskin də-

yiĢdiyi  əksər yerlərdə maqnit sahəsində də dəyiĢmələr baĢ  verir  

ki, bu da, rayonun tektonikasında vulkanogen kütlələrin müəyyən 

rol oynadığını göstərir. Belə mənzərə geomaqnit sahənin 3-ölçülü 

təsvirində daha qabarıq müĢahidə edilir (bax: Ģəkil 5.8; 5.9).                   

Sahədə əvvəlki illərdə qravimetrik tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyənləĢdirilmiĢ qırılma xəttləri yeni tektonik xətlərlə müqayisə 

edilmiĢdir. 2-2 xəttinin tamamilə, 4-4 və 6-6 xətlərinin isə əsasən  

əvvəlki qırılma  xətləri ilə üst-üstə  düĢdüyü  aydın olmuĢdur. 3-3, 

7-7  və  8-8  tektonik xətləri isə tamamilə yeni olaraq aĢkar edilmiĢ-

dir. Görünür bu, əvvəlki illərlə müqayisədə yeni profillərin daha sıx 

Ģəbəkədə iĢlənilməsi ilə əlaqədardır. 

Muxtəlif illərdə bu sahəni kəsən ayrı-ayrı profillərdə alınmıĢ 

nəticələrin indiki nəticələrlə müqayisəsi də aparılmıĢdır. 3-3 və 4-4 

tektonik xətlərinin 03-83 saylı, 6-6 və 7-7 tektonik xətlərinin 59-84 

saylı, 1-1; 2-2; 3-3 və 6-6 tektonik xətlərinin isə 10-93 saylı pro-

fillərdə də  həm qravitasiya, həm də geomaqnit sahələrin qradiyent-

li zonaları əsasında müəyyənləĢdirilmiĢ qırılmalarla 15 üst-üstə 

düĢdüyü təĢdiqlənmiĢdir. 

Yeni iĢlənilmiĢ profillərdə (4-22 saylı) ağırlıq qüvvəsinin 

cənub-qərbdən Ģimal-Ģərqə doğru  (profillərin baĢlanğıcından sonu-

na doğru) pilləvari azalmaları həmin istiqamətdə Mezozoyun səthi-

nin yeni müəyyənləĢdirılmiĢ tektonik xətlər üzrə kiçik amplitudlu 

düĢmələri ilə əlaqədar ola bilər. Çöx güman ki, 1-3-cü profillər əsa-

sında müəyyənləĢdirilmiĢ 6-6, 7-7 və 8-8 tektonik xətləri də Cəfər-

lidən baĢlayaraq cənub-Ģərq istiqamətində Mezozoyun səthinin 

kiçik amplitudlu qırılmalarla pilləvari qalxması ilə əlaqədardır.  
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Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahələrində ağırlıq qüvvəsinin 

artımı istiqamətində Mezozoy çöküntülərinin səthinin qalxdığı mü-

Ģahidə olunur ki, bu da Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi üçün xarakte-

ġəkil 5.22. Qravi-maqnit məlumatlar əsasında Pənahlı-Oruclu sahəsinin 

 tektonik sxemi 
1- qravi-maqnit profillər; 2 və 3- qravimetrik və maqnitometrik məlumatlarla müəyyən edilmiĢ 

tektonik (qırılma) xətlər; 4 - qravimetrik məlumatlarla əvvəlki illərdə müəyyənləĢdirilmiĢ 

 qırılma xətləri; 5 - axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları. 
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rikdir. 1M saylı Borsunlu quyusundan və ondan cənubdakı sahələr-

dən baĢlayaraq Qazanbulaq yatağı istiqamətində ağırlıq qüvvəsinin 

14-16 mQal artdığı və həmin istiqamətdə Mezozoy çöküntülərinin 

səthinin 3000 m qalxdığı (3650 m-dən 600-700 m-ə qədər) müĢa-

hidə edilir. Yəni, ağırlıq qüvvəsinin 1 mQal dəyiĢməsi Mezozoyun 

səthinin dərinliyinin  200 m dəyiĢməsinə uyğun gəlir. Buge ano-

maliyasının təyin olunma dəqiqliyinin 0,08-0,1 mQal olmasını nə-

zərə alsaq, onda müĢahidə olunmuĢ g sahəsinin Mezozoyun dərin-

liyinin 15-20 m dəyiĢməsinə həssaslıq göstərdiyini söyləmək olar.  

Mezozoy çöküntülərinin struktur quruluĢunun g əyrilərində 

kifayət qədər dolğun əks olunmasını əsas götürərək iĢlənilmiĢ pro-

fillər üzrə ağırlıq qüvvəsi sahəsi analiz edilmiĢ, onun horizontal 

qradiyentlərinin kəskin, pilləvarı dəyiĢmələri profildən-profilə kor-

relyasiya olunaraq izlənilmiĢ və qravimetrik məlumatlar əsasında 

tədqiqat sahəsi üzrə qırılma və pazlaĢmaları əks etdirən tektonik 

sxem tərtib edilmiĢdir (Ģəkil 5.23). 

Bu sxemdə 7-7 və 8-8 xətləri arasında qalan hissədə ağırlıq 

qüvvəsinin nisbi azalması müĢahidə edilir. Profil məlumatlarına is-

tinad edərək 7-7 xəttindən qərbə, 8-8 xəttindən isə Ģərqə doğru lo-

kal qalxımların varlığını söyləmək olar. 7-7 və 1-1 xətləri arasında 

qalan hissədə ağırlıq qüvvəsinin kəskin dəyiĢmələri müĢahidə edilir 

ki, bu da həmin sahədə çoxsaylı qırılmaların və pazlaĢmaların 

olduğunu söyləməyə əsas verir (bax: Ģəkil 5.1 b; 5.17; 5.18). 

Seysmik ÜDN məlumatları ilə əvvəlki illərdə (Y.H.Qənbərov, 

Ə.B.Abbasov, 2002) müəyyənləĢdirilmiĢ, orta və alt Eosenin Tə-

baĢir çöküntülərinin səthinə pazlaĢma xətləri (I-I və II-II xətləri) 

qravimetrik məlumatlarla qırılma və pazlaĢma kimi müəyyən edil-

miĢ xətlərlə müqayisə edilmiĢdir. Orta Eosenə görə müəyyənləĢ-

dirilmiĢ I-I pazlaĢma xətti qravimetrik məlumatlarda öz əksini 

tapmamıĢdır. Həmin pazlaĢma xəttini kəsən bəzi qravimetrik pro-

fillərdə pazlaĢma xəttinə yaxın və ya onun üzərində ağırlıq qüvvəsi 

qradiyentinin kəskin dəyiĢmələri müĢahidə olunur. Lakin, sxemdən 

də göründüyü kimi qravimetrik məlumatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ 

tektonik xətlər tamam baĢqa istiqamət almıĢdır. II-II pazlaĢma xətti 
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isə 3-cü profildən baĢlayaraq 9-cu profilə qədər  nisbətən az qradi-

yentlə  seçilən  5 - 5  tektonik  xətti  ilə  üst-üstə  düĢür. 

ġəkil 5.17-də 15 saylı qravimetrik və 3 saylı seysmik profillər 

analiz olunmuĢdur. Bu profillər 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 tektonik xətlərini 

təxminən 10, 26, 47, 59, 70-ci piketlərdə kəsir. Göstərilən bu piket-

lərdə ağırlıq qüvvəsinin qradiyentlərinin kəskin dəyiĢmələri qeyd 

olunur (cədvəl 5.4). Cədvəldən  göründüyü kimi  tektonik xətlər 

üzərində g qradiyentinin dəyiĢməsi 1,2-3,78 mQal/km təĢkil edir. 

Belə kəskin dəyiĢmələr geoloji kəsiliĢdəki izafi sıxlıqlı horizont-

ların qırılmalar və ya pazlaĢmalarla mürəkkəbləĢməsi ilə əlaqədar 

ola bilər. Ağırlıq qüvvəsinin göstərilən kəskin qradiyentli zonaları 

3 saylı seysmik  profilin  dərinlik  kəsiliĢində kifayət qədər yaxĢı 

izlənilən və üst TəbaĢir (K2) horizontuna aid edilən dalğa qrupun-

dakı dəyiĢmələrlə müqayisə edilmiĢdir.  

80-ci piketdən baĢlayaraq profilin baĢlanğıcına doğru seysmik 

sərhədlərin qalxdığı və həmin istiqamətdə ağırlıq qüvvəsinin artdığı 

müĢahidə olunur. 70-ci piket rayonunda (4-cü tektonik xəttin keç-

diyi yerdə), qradiyentin kəskin dəyiĢdiyi zonada 3 fazada izlənən 

seysmik sərhədlərdə əyilmə müĢahidə edilir. Əyilmə nöqtələri faza-

dan fazaya keçdikcə horizontal istiqamətdə yerini dəyiĢir. 72-ci 

piket rayonunda bir dalğa fazası digərinə qovuĢaraq pazlaĢmanı 

xarakterizə edir. 61-ci piket rayonunda (3-cü tektonik xətt) seysmik 

sərhədlərdə əyilmələr müĢahidə edilir. 47-61-ci piketlər arasında 

üst TəbaĢirin səthini əks etdirən seysmik sərhədin əyilməsi 50 m-

dən böyük amplitudlu lokal qalxım əmələ gətirir ki, həmin yerdə 

qravitasiya sahəsində ≈ 0,50 mQal intensivli lokal maksimumun 

qeyd olunur. 47 və 49-cu piket rayonunda (3-cü tektonik xətt) seys-

mik sərhədlərin kəskin əyilmələri, bir-birinə yaxınlaĢması, dalğa 

fazalarının birinin digərinə qovuĢaraq pazlaĢma əmələ gətirdiyi 

görünür. 10 və 26-cı piket rayonunda qeyd olunan (1 və 2-ci tekto-

nik xətlərin keçdiyi yerlər) və  qradiyentin kəskin dəyiĢdiyi zonalar 

seysmik dinamik dərinlik kəsiliĢində dalğaların izlənilməsinin pis-

ləĢməsi ilə səciyyələnir və burada qırılmaların varlığı göstərilir. 
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                                                                   Cədvəl 5.4 

15 saylı qravimetrik profil üzrə ağırlıq qüvvəsinin horizontal 

qradiyentlərinin dəyiĢmələri (Qazanbulaq sahəsi) 
 

Tektonik xətt 

___________ 

piket 

Ġnterval  

PK 

Ağırlıq qüvvəsinin 

qradiyenti Qradiyentin 

dəyiĢməsi 

mQal/km 
mQal/m mQal/km 

10

11
 

6-10 

10-13 

0.25/400 

0.55/300 

0.63 

1.83 
1.20 

26

22 
 

21-26 

26-30 

-1.45/500 

0.35/400 

-2.90 

0.88 
3.78 

47

33
 

45-47 

47-49 

-0.4/200 

0.20/200 

-2.00 

1.00 
3.00 

59

33
 

54-59 

59-61 

-0.50/500 

-0.70/200 

-1.00 

-3.50 
-2.50 

70

44
 

67-70 

70-74 

-0.85/300 

-0.40/400 

-2.83 

-1.00 
+1.83 

 

26-47-ci piketlər arasında ayrılan lokal qravitasiya maksi-

mumu seysmik sərhədlərin əmələ gətirdiyi antiklinala tamamilə 

uyğun gəlir və Qazanbulaq strukturunu əks etdirir. 39-40-cı piketlər  

arasında  seysmik sərhədlərin  kəskin  dönüĢündə  də  ağırlıq qüv-

vəsi qradiyentinin  dəyiĢməsi  qeyd olunur.  

Bəndovan strukturunun MQ cöküntülərinə görə tağ və cənub-
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qərb qanad hissəsində profillər üzrə müĢahidə edilmiĢ ağırlıq qüv-

vəsi  sahəsinin analizi göstərir ki, Məhsuldar Qat cöküntülərinin 

Kürsəngi sinklinalından Ģimal-Ģərq istiqamətdə qalxımına rəğmən 

ağırlıq qüvvəsinin qiyməti azalır. Yalnız 8 saylı quyu rayonunda, 

strukturun ən qalxmıĢ hissəsində ağırlıq qüvvəsinin kəskin artdığı  

müĢahidə olunur (bax: Ģəkil 5.13; 5.14; 5.19). 

Bu sahədə izlənilmiĢ bütün paralel profillər (1-12 və 13-15 

saylı) üzrə ağırlıq qüvvəsi sahəsi analiz edilərək horizontal qradi-

yentlərinin kəskin, pilləvari dəyiĢmələri MQ çöküntülərində möv-

cud ola bilən qırılmalar və ya pazlaĢma zonaları ilə əlaqələndiril-

miĢdir. Belə ki, burada seysmik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ qı-

rılmaların və pazlaĢmaların ağırlıq qüvvəsi sahəsinin pilləvari 

dəyiĢmələrinə uyğun gəldiyi müĢahidə edilmiĢdir (bax: 4.3; Ģəkil 

4.16; 4.17; 4.18). 

Qarabağlı və Babazənən sahələri arasında 1995-ci ildə aparıl-

mıĢ qravimaqnitometrik tədqiqatlarla burada ağırlıq qüvvəsi və 

geomaqnit sahənin horizontal qradiyentlərinin kəskin dəyiĢmələ-

rinin paralel profillərdə (02÷08 saylı) korrelyasiya olunaraq izlə-

nildiyi aydınlaĢmıĢdır (bax: Ģəkil 5.12 b, c). Bunun əsasında tədqiq 

olunmuĢ sahə üzrə qırılmaları əks etdirən tektonik sxem tərtib edil-

miĢdir (Ģəkil 5.24). Lokal qravitasiya və maqnit anomaliyalarını hü-

dudlandıran və potensial sahələrin qradiyentli zonalarından keçən 

2-2, 3-3 və 4-4 xətləri (bax: Ģəkil 5.12 b, c) üst-üstə düĢür və çox 

güman  ki, MQ çöküntülərində mövcud olan qırılmaları əks etdirir. 

2-2 və 4-4 tektonik xətləri, eyni zamanda, MQ çöküntülərinin 

qalxması ilə əlaqələndirilən lokal qravitasiya maksimumunu (bax: 

Ģəkil 5.21) qərbdən və Ģərqdən hüdudlandırmıĢdır. 

Quyu və geofiziki məlumatlar əsasında Qarabağlı-Babazənən 

strukturlarını uzanma boyunca ikiyə bölən Ģimal-cənub istiqamətli 

qırılma 2-2 və 3-3 xətlərinin yaxınlığından (arasından) keçir ki, bu 

da, potensial sahələrdə yaranan qradiyentlərin doğrudan da, MQ 

çöküntülərinin tektonikası ilə əlaqədar olduğunu bir daha təsdiq 

edir. 
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ġəkil 5.24. Qravi-maqnit məlumatlar əsasında Göytəpə sahəsinin 

tektonik sxemi 
1 - qravi-maqnit profillər; 2 və 3 – qravimetrik və maqnitometrik məlumatlarla 

müəyyən edilmiĢ tektonik xətlər; 4- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları 
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FƏSĠL VI 

 

KÜR ÇÖKƏKLĠYĠNDƏ QRAVĠ-MAQNĠT KƏġFĠYYATI 

ƏSASINDA AġKAR EDĠLMĠġ LOKAL STRUKTURLARIN 

PAYLANMASI 

 

 

6.1. Orta  Kür  çökəkliyində  yeni aĢkar  edilmiĢ  lokal 

strukturların  paylanması  

 

6.1.1. Mezozoy çöküntü kompleksi səthinin dərinliyinin 

təyin edilməsi. Sıxlıq xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən sərhədlərin 

və ya anomaliya yaradan kütlələrin dərinliyini təyin etmək üçün 

tətbiq olunan üsulların analızi [15] mənbəyində verilmiĢdir. [15, 

41]  mənbələrində Orta Kür çökəkliyində Mezozoy (üst TəbaĢir) 

çöküntülərinin dərinliyinin qravimetrik məlumatlar əsasında təyin 

olunması məsələsi iĢıqlandırılmıĢdır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində, Kür-Qabırrı çaylararası sahədə 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin struktur quruluĢu əsas etibarı 

ilə seysmik, qravimetrik kəĢfiyyat üsulları və qazılmıĢ dərin quyular 

vasitəsilə öyrənilmiĢdir. Seysmik dalğa mənzərəsində Ģərti “P” 

horizontu kimi qeyd edilən bu səth geniĢ ərazidə izlənilir və mü-

rəkkəb quruluĢa malikdir. Qravitasiya sahəsinin dəyiĢmələri də Me-

zozoy çöküntüləri ilə bağlı çoxsaylı lokal strukturların, qırılmaların 

varlığını göstərir. Mezozoy kompleksində izafi sıxlığın yüksək 

olması, onun struktur quruluĢundakı dəyiĢmələrin ağırlıq qüvvəsi 

sahəsində nəzərə çarpacaq dəyiĢikliklər yaratmasına səbəb olur. Bu 

isə, öz növbəsində qravimetrik məlumatlardan istifadə edərək 

Mezozoy çöküntülərinin dərinliyini təyin etməyə imkan verir. 

Mezozoy çöküntülərinin hipsometrik səviyyəsinin ağırlıq qüv-

vəsi sahəsində yaratdığı dəyiĢmələri öyrənmək məqsədilə riyazi 

modelləĢdirmədən istifadə edilmiĢdir. Müxtəlif qalınlıqlı kütlənin 

yatım dərinliyindən asılı olaraq, ağırlıq qüvvəsi sahəsində yaratdığı 

effektlər araĢdırılmıĢdır. Bunun üçün anomaliya yaradan kütlə eni 
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və qalınlığı məhdudlaĢdırılmıĢ, lakin sonsuz uzanmıĢ üfqi prizma-

lara bölünmüĢdür (Ģəkil 6.1). 

 

 
 

 

 

 

 Bu cür fiqurun əmələ gətirdiyi qravitasiya effekti aĢağıdakı 

məlum ifadə ilə hesablanır [23]. 
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1

2
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             (1) 

 

burada, 1  və 2 - prizmanın yan tərəflərinin absisləri, 1  və 2 - 

prizmanın üst və alt səthinin dərinlikləri,G  - cazibə sabiti,   - cis-

min effektiv sıxlığıdır. 

ġəkil 6.1. Sonsuz uzanmıĢ üfqi prizma 
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Əgər YOZ müstəvisini prizmanın yan tərəflərinin biri ilə üst-

üstə salsaq (bu zaman, 1 =0, 2  isə prizmanın enini ifadə edəcək-

dir) və sərhədləri istifadə etsək (1) düsturu aĢağıdakı kimi ola-

caqdır: 
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          (2) 

 

Bu düsturdan istifadə edərək, göstərmək olar ki, qalınlığı  

3000 m,  eni 1500 m, izafi sıxlığı Δ =345-458 kq/m
3
 (Orta Kür 

çökəkliyində üst TəbaĢir çöküntülərinin izafi sıxlığı. bax: cədvəl 

2.9) olan sonsuz uzanmıĢ prizma 3000 m dərinlikdə yatarkən 

ağırlıq qüvvəsi sahəsində 6,23-8,27 mQal anomaliya yarada bilər. 

Əgər həmin prizma daha 150-200 m dərinliyə enərsə, ağırlıq qüv-

vəsi sahəsində 0,19-0,34 mQal azalma müĢahidə edilər ki, müasir 

qravimetrlərlə bu dəyiĢmələri qeyd etmək mümkündür. 

Praktiki ölçmələr isə göstərir ki, Mezozoy çöküntülərinin sət-

hinin dərinliyinin dəyiĢməsi ağırlıq qüvvəsinin daha böyük dəyiĢ-

mələri ilə ifadə olunur (bax: § 5.2, cədvəl 5.2). 2 saylı ġimali Naf-

talan və 3M saylı Gödəkboz quyuları arasında Mezozoyun səthinin   

≈200 m enməsi (2955 m-dən 3140 m-ə qədər) ağırlıq qüvvəsi sahə-

sində ≈2 mQal azalma ilə müĢahidə olunur. 2 saylı ġimali Naftalan 

və 1M saylı Duzdağ quyuları arasında bu dəyiĢmələr uyğun olaraq 

≈700 m və ≈13,4 mQal-dır. Muradxanlı sahəsində 203 və 208 saylı 

quyularda Mezozoyun səthinin dərinliyinin 300 m dəyiĢməsinə 

ağırlıq qüvvəsinin 2,1 mQal dəyiĢməsi uyğun gəlir. 

Bütün hallarda Mezozoyun səthinin qalxması (enməsi) ağırlıq 

qüvvəsinin artması (azalması) ilə müĢahidə edilir. Yalnız bir halda 

Mezozoyun səthinin 268 m enməsi (Muradxanlı sahəsi, 8 və 23 s. 

quyular) Δg-nin 0,62 mQal artması ilə müĢahidə olunur ki, bunun 

da səbəbi [73] araĢdırılmıĢdır. 

Mezozoy çöküntülərinin dərinliyi ilə ağırlıq qüvvəsinin dəyiĢ-

mələri arasında Muradxanlı, Pənahlı-Oruclu, ġm.Naftalan-Gödək-

boz-Duzdağ, Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahələrində müəyyən 
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uyğunluğun olması bu parametrlər arasında riyazi asılılığın qurul-

masının mümkünlüyünü göstərir. Göstərilən sahələrdə Buge ano-

maliyalarının müxtəlif iĢarəli qiymətlərlə ifadə olunması (məs., 

Muradxanlı və ətraf sahələrdə ΔgB-nin müsbət, Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin Ģimal-qərb hissəsində isə mənfi qiymətlər alır), ağırlıq 

qüvvəsi sahəsinin normal qiymətlərinin və hündürlüklərin müxtəlif 

olması hələlik bu sahələr üçün ΔgB və Hmz arasında vahid korrel-

yasiya əlaqəsi qurmağa imkan vermir. Bunun üçün daha dərin ana-

lizlərin aparılması, digər riyazi modelin qurulması və müxtəlif pa-

rametrlərin qarĢılıqlı əlaqələrini əks etdirən riyazi ifadələrin yara-

dılması lazımdır.  

Ġlkin mərhələdə isə, çökəkliyin ayrı-ayrı rayonları üçün ağırlıq 

qüvvəsinin qiymətlərinə əsasən Mezozoy çöküntülərinin dərinliyini 

hesablamağa imkan verən riyazi asılılığın qurulması məqsədəuy-

ğundur. Bunun üçün, Orta Kür çökəkliyinin ayrı-ayrı sahələri üzrə 

Mezozoyun quyularla açılmıĢ (bəzi yerlərdə isə seysmik kəĢfiy-

yatla müəyyənləĢdirilmiĢ) dərinliyi və həmin nöqtələrdə ağırlıq 
qüvvəsinin qiymətləri üzrə məlumatlar toplanmıĢ, fərdi kompü-

terdən istifadə etməklə bu parametrlər arasında 2 və 3-cü dərəcəli 

çoxhədlilər Ģəklində asılılıqlar qurulmuĢdur. ġimali Naftalan-Gö-

dəkboz-Duzdağ sahəsində 13 nöqtə üzrə məlumatlardan istifadə 

edərək,  3-cü dərəcəli tənlik qurulmuĢdur (Ģəkil 6.2): 

 

HMZ = 0,5648Δg
3
+62,716Δg

2
+2350,2Δg+26344             (3) 

R
2 

= 0,9893  

 

Bu tənliyin bir həqiqi kökü (Δg = -19,5) vardır. C (-37; 3360) 

nöqtəsi əyrinin simmetriya mərkəzi və əyilmə nöqtəsidir. 

Tənliyin qrafikindən göründüyü kimi Δg < -50  və  Δg > - 25 

qiymətlərində Δg-nin kiçik dəyiĢmələri Hmz-nin böyük dəyiĢmələ-

rinə səbəb olur. Ona görə də, bu düsturdan ağırlıq qüvvəsinin qiy-

məti ≈ -(25÷50) mQal hüdudunda dəyiĢdikdə istifadə etmək məq-

sədəuyğundur. Ağırlıq qüvvəsinin qiymətləri bu hüdudlardan kə-

narda olan sahələr üçün yeni tənliyin qurulması zəruridir. 
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Qazanbulaq-Borsulu-Ziyadxan sahəsində Mezozoy çöküntülə-

rinin səthinin dərinliyini hesablamaq üçün ağırlıq qüvvəsi məlum 

olan nöqtələrdə Mezozoy çöküntülərinin 13 quyu (12 -Qazanbulaq, 

1-Borsunlu) vasitəsilə və təxminən 43 nöqtədə seysmik kəĢfiyyatla 

müəyyənləĢdirilmiĢ dərinliklərdən istifadə edilmiĢdir. Nəticədə ΔgB 

və HMZ arasında korrelyasiya asılılığını ifadə edən və tədqiqat 

sahəsində Mezozoy çöküntülərinin dərinliyini tapmağa imkan ve-

rən tənlik əldə edilmiĢdir: 

 

HMZ = - 0,9018 Δg
3 

– 69,377 Δg
2
 - 1520 Δg – 10525          (4) 

  R
2 

= 0,9645 

Tənliyin ekstremumları Δg1 = -15.85 və Δg2 = -35.43 nöqtələ-

rindədir. Bu isə, o deməkdir ki, ağırlıq qüvvəsinin -15.85 mQal -

dan -35.43 mQal -a qədər dəyiĢdiyi yerlərdə göstərilən tənlikdən 

istifadə etmək mümkündür. 

 

 
 

ġəkil 6.2. ġimali Naftalan – Gödəkboz – Duzdağ sahəsində Δg və Hmz 

arasında korrelyasiya asılılığı qrafiki 
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Muradxanlı sahəsində də Mezozoyun quyularla açılmıĢ dərin-

liyi və ağırlıq qüvvəsi arasında korrelyasiya əlaqəsi qurmaq müm-

kün olmuĢdur (Ģəkil 6.3). Məlum olmuĢdur ki, Eosen çöküntüləri-

nin kəsiliĢdən düĢdüyü və ya çox az qalınlığa malik olduğu sahə-

lərdə (I zona) və həmin çöküntülərin qalınlığının böyük olduğu 

(>200 m) sahələrdə (II zona) ΔgB və HMZ arasında korrelyasiya 

müxtəlifdir.  

Ona görə də, Muradxanlı sahəsinin həmin hissələri üçün ayrı-

ayrılıqda ΔgB və HMZ arasında kvadratik tənliklər Ģəklində korrel-

yasiya asılılıqları qurulmuĢdur 

 

 
 

 

   

 

ġəkil 6.3. Muradxanlı sahəsində quyu nöqtələrində ΔgB və HMZ  

arasında korrelyasiya asılılığı qrafiki  

korrelyasiya asılılığı qrafiki 
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Eosen çöküntülərinin kəsiliĢdə iĢtirak etmədiyi sahələrdə ΔgB 

və HMZ arasında asılılıq aĢağıdakı tənlik Ģəklində ifadə olunmuĢdur 

(Ģəkil 6.4): 

 

    HMZ = 14,599 Δg
2
 – 502,57 Δg + 452,18                 (5) 

                            R
2 

= 0,7501 

 

 
 

 
 

Eosen çöküntülərinin kəsiliĢdə iĢtirak etdiyi sahələrdə isə 

korrelyasiya tənliyi aĢağıdakı kimi olmuĢdur (Ģəkil 6.5): 

 

     HMZ = 2,1293 Δg
2
 + 14,826 Δg – 5727,9                 (6) 

                            R
2 

= 0,794 

ġəkil 6.4. Eosen çöküntülərinin kəsiliĢdən düĢdüyü və ya çox az qalınlığa 

malik olduğu sahələrdə ΔgB  və  HMZ  arasında korrelyasiya  asılılığı qrafiki 

(Muradxanlı sahəsi) 
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Cəfərli yatağından cənub-Ģərq istiqamətdə Mezozoy çöküntü-

lərinin dərinliyini hesablamaq üçün bu sahədə və onun yaxınlığında 

quyular və seysmik kəĢfiyyatla (“KəĢfiyyatgeofizika” idarəsi) 

müəyyənləĢdirilmiĢ Mezozoyun dərinlik məlumatlarından istifadə 

edilmiĢ və aĢağıdakı korrelyasiya tənliyi alınmıĢdır: 

 

     HMZ = -0,3098 Δg
2
 + 56,041 Δg – 5480,5                 (7) 

                            R
2 

= 0,9837 

 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Orta Kür çökəkliyinin ayrı-

ayrı sahələri üçün ağırlıq qüvvəsinin qiymətləri əsasında Mezozoy 

çöküntülərinin dərinliyini təyin etməyə imkan verən riyazi 

asılılıqlar qurmaq mümkündür (cədvəl 6.1). Bu da, Mezozoy 

çöküntülərinin dərinliyinin təyininə, səthinin xəritələnməsinə və bu 

səthlə bağlı lokal strukturların öyrənilməsinə imkan verir. 

ġəkil 6.5. Eosen çöküntülərinin qalınlığının böyük ( >200m) olduğu 

sahələrdə ΔgB  və  HMZ  arasında korrelyasiya  asılılığı qrafiki 

 (Muradxanlı sahəsi) 
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Cədvəl 6.1 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin səthinin yatım dərinliyinin hesablanması üçün düsturlar 

 

Sahələr 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin 

dərinliyini hesablamaq üçün düsturlar 

(Δg - mQal, H - m) 

Ġstifadə edilən 

(quyu və seys-

mik) nöqtələrin 

sayı 

Korrel-

yasiya 

əmsalı, 

R
2
 

Qeyd 

Muradxanlı 

 

H = 14.599Δg
2
 - 502.57Δg + 452.18 

 

H = 2.1293Δg
2
 + 14.826Δg - 5727.9 

 

26 

 

19 

 

0.7501 

 

0.794 

Eosen çöküntülərinin kəsi-

liĢdə iĢtirak etmədiyi sahələr 

Eosen çöküntülərinin kəsi-

liĢdə iĢtirak etdiyi sahələr 

Pənahlı- 

Oruclu H = -0.3098Δg
2
 + 56.041Δg - 5480.5 8 0.9837 

 

ġm.Naftalan

Gödəkboz-

Duzdağ 

H = 0.5648Δg
3   

+ 62.716Δg
2
  + 

+ 2350.2Δg
2  

+ 26344 

 

13 0.9893 

Δg-nin (-25 ÷ -50) mQal 

qiymətlərində istifadə 

etmək məqsədəuyğundur 

Tərsdəllər H = 0.0189 Δg
2
 + 2.198Δg + 66.92 46 0.95  

Ceyrançöl H = -0.032Δg
2
 - 4.59Δg -159.20 40 0.93  

Qazanbulaq-

Borsunlu-

Ziyadxan 

H = -0.9018Δg
3
 - 69.377Δg

2
 - 

        - 1520Δg - 10525 
56 0.9645 

Δg-nin (-16 ÷ -35) mQal 

qiymətlərində istifadə etmək 

məqsədəuyğundur 

 

1
5
3
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6.1.2.Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində aĢkar edilmiĢ lokal 

strukturlar. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin müxtəlif sahələrində 

(Ağcabədi, Sovetlər, Ağgöl, Zərdab, Muradxanlı, ġirinqum, Cəfər-

li, Mil, Qarabat-ġahsünnü, Qarğalı-QıĢlaq, ġm.Naftalan-Gödəkboz-

Duzdağ və d. sahələr) 1975-2007-ci illərdə aparılmıĢ qravi-maqnit 

kəĢfiyyat tədqiqatları nəticəsində Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülə-

rinin səthi üzrə onlarla lokal qalxım müəyyənləĢdirilmiĢdir. Çökək-

liyin cənub-Ģərq hissəsində aĢkar edilmiĢ lokal qalxımların bir qis-

mi məlum strukturları (Muradxanlı, ġirinqum, Sovetlər, Ağcabədi, 

Ağgöl və d.) əks etdirmiĢ, bir qismi (Əlivənd, Cəfərli, Bozqobu) 

sonrakı illərin seysmik kəĢfiyyat və dərin qazıma quyuları ilə təsdiq 

edilmiĢdir (Ģəkil 6.6). Onlarla lokal qalxım isə yeni müəyyənləĢ-

dirilmiĢ, onların geofiziki kəĢfiyyat üsulları ilə bir daha dəqiqləĢ-

dirilməsi və axtarıĢ-kəĢfiyyat qazımasına cəlb olunması tövsiyə 

edilmiĢdir. ġəkildən göründüyü kimi, aĢkar edilmiĢ lokal struktur-

lar Ģmq-cĢ istiqamətli tektonik zonalar daxilində yerləĢirlər. Bu zo-

naların planda eni 2-5 km, uzunluqları isə 40-60 km təĢkil edir. 

Göstərilən ərazidə 7 lokal qalxımlar zonası ayrılmıĢ, bu zonalar 

daxilində 70 lokal struktur müəyyən edilmiĢdir. Lokal strukturların 

tağ hissələrinin dərinlikləri çökəkliyin Ģimal-Ģərq və cənub-qərb 

qanadlarından çökəkliyin oxuna doğru artır. Burada, əsasən, Ģmq-cĢ 

istiqamətli çoxsaylı qırılmalar müəyyən edilmiĢdir. Bir çox halda 

qalxım zonalarının kənarlarına uyğun gələn bu qırılmalar regionun 

bloklu quruluĢa malik olduğunu göstərir. 

Neft-qazlılıq baxımından maraq doğuran sahələrdən biri Cə-

fərli strukturundan cənub-Ģərq istiqamətində, Ağaməmmədli və Qa-

ralı strukturları arasında uzanan zona daxilində yerləĢir. Bu sahədə 

Mezozoy çöküntüləri ilə bağlı struktur mürəkkəbləĢmənin varlığı 

hələ 1983-84-cü ildə aparılmıĢ qravimetrik tədqiqatlar nəticəsində 

söylənilmiĢ (S.H.Məmmədov, V.Q.Qədirov, 1984) və bura diqqətin 

artirılması tövsiyə olunmuĢdur [69]. 

Ona görə də, 2007-ci ildə Ağaməmmədli və Qaralı strukturları 

arasında təxminən 85-90 km
2
 ərazidə, sıx müĢahidə Ģəbəkəsində 

200 x.km həcmində çöl qravimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyat  
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ġəkil 6.6. Qravimetrik məlumatlar əsasında Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində aĢkar edilmiĢ lokal 

strukturların paylanması 
1 – lokal qalxımlar zonası; 2 – lokal qalxımlar və onların Ģərti 

nömrələri; 3- qırılmalar; 4 – axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları. 
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I - ġimal-Ģərqi Zərdab-Axtaçı qalxımlar zonası: 

1 - ġmġ.Zərdab; 2 - QıĢlaq; 3 - ġahsünni; 4 - Söyüdlər; 5 - ġüĢün;  

6 - Məmmədli; 7 - Türkədi-1; 8 -Türkədi-2; 9 -Axtaçı-1; 10 -Axtaçı-2.   

II - Zərdab-Muradxanlı qalxımlar zonası: 

11 - Zərdab; 12 - ġıxbağı; 13 - ġ.ġıxbağı; 14 - Saftaxal;  

15 - Əlivənd; 16 - 17 - 18 - Muradxanlı. 

III – Cənub-qərbi Zərdab – Mil qalxımlar zonası: 

19 - CQ.Zərdab; 20 - Q.Əlivənd; 21 - CQ. Muradxanlı; 22 - Qaralı; 

23 - Mil-1; 24 - Mil-2; 25 – Sarısu. 

IV - Mehman-Cəfərli qalxımlar zonası: 

26 - ġmQ. Mehman-1; 27 - ġmQ. Mehman-2; 28 -Mehman;  

29 - Cġ.Mehman; 30 - Bozqobu; 31 - ġmQ.Cəfərli; 32 - Q.Cəfərli; 

33 - Cəfərli; 34 - Pənahlı; 35- Oruclu; 36 - C. Qaralı; 37 - ġ. ĠmiĢli. 

V - Məmmədqasımlı-Ağaməmmədli qalxımlar zonası: 

38 -Məmmədqasımlı; 39- ġ. Məmmədqasımlı; 40 - Cġ. Məmməd-

qasımlı; 41 - ġmQ. ġirinqum; 42 - ġirinqum; 43 - Ağaməmmədli; 

44 - C. Oruclu; 45 - ĠmiĢli. 

VI - Cənub ġirinqum qalxımlar zonası: 

46 - CQ. ġirinqum; 47 -C. ġirinqum-1; 48 - C. ġirinqum-2;  

49 - C. ġirinqum-3; 50 - C. ġirinqum- 4; 51 - Cġ. ġirinqum;  

52 - Q. ĠmiĢli; 53- CQ. ĠmiĢli. 

VII - Ağgöl - Sovetlər qalxımlar zonası: 

54. - Ağgöl; 55 - Q. Ağgöl; 56 - C. Ağgöl; 57 - C. Ağcabədi;  

58 - ġm. Sovetlər-1; 59 - ġm. Sovetlər-2; 60 - ġmġ. Sovetlər;  

61 - Sovetlər; 62 - ġ. Sovetlər-1; 63 - ġ. Sovetlər-2;   

64 - ġ. Sovetlər-3; 65 - ġ. Sovetlər-4; 66 - Cġ. Sovetlər-1; 

67- Cġ. Sovetlər-2; 68 - Cġ. Sovetlər-3; 69 - Cġ. Beyləqan-1;  

70 - Cġ. Beyləqan-2.    

 

iĢləri yerinə yetirilmiĢdir. Aralarındakı məsafə 500 m olmaqla, təd-

qiq olunan strukturları eninə kəsən  (cq-ĢmĢ istiqamətli)  19 paralel 

profil iĢlənilmiĢ, 3 əlaqələndirici  profil  vasitəsilə bağlanmıĢdır. 

MüĢahidə nöqtələri arasındakı məsafə 100 m olmuĢdur. Dayaq 

məntəqələrində qravimetrik müĢahidələrin orta kvadratik xətası     
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± 0,035 mQal, sıravi nöqtələrdə isə ± 0,05 mQal, maqnitometrik 

müĢahidələrin orta  kvadratik xətası isə ± 4 nTl olmuĢdur. 

Buge anomaliyası və Mezozoy çöküntülərinin dərinliyi ara-

sında yuxarıda göstərilən (bax: cədvəl 6.1) korrelyasiya asılılı-

ğından istifadə edərək tədqiqat sahəsi üzrə Mezozoy çöküntülərinin 

dərinliyi hesablanmıĢ və izohipsləri 50 m-dən olmaqla struktur 

xəritəsi qurulmuĢdur (Ģəkil 6.7). 

Xəritənin ümumi analizi göstərir  ki, Mezozoy çöküntülərinin  

səthi Ģmq-cĢ istiqamətli 5, cq-ĢmĢ  istiqamətli 3 kiçik  amplitudlu  

qırılma ilə doğranmıĢ və broklu quruluĢ almıĢdır. Bu çöküntülərin 

səthi tədqiqat sahəsinin Ģimal-qərbində, 3 saylı (Cəfərli) quyu rayo-

nunda 4300 m, cənub- Ģərqə doğru 9 km məsafədə 3950-4000 m 

izohipslə qeyd olunur. Beləliklə, bu istiqamətdə 300-350 m qalxım 

müĢahidə olunur ki, bu da yatım bucağının  2
 

təĢkil etdiyinı 

göstərir. Cq-ĢmĢ  istiqamətində isə Mezozoyun hipsometriyasında 

nəzərə çarpacaq dəyiĢiklik müĢahidə olunmur. Lakin, bunlara bax-

mayaraq 1-1 tektonik xəttindən cənub-qərbdə, 2-2 və 4-4 xətləri 

arasında və 4-4 xəttindən Ģimal-Ģərqdə kiçik amplitudlu lokal qal-

xımlar və diqər struktur mürəkkəbləĢmələr qeyd olunur. 

4-4 xəttindən ĢmĢ-də, 1017-ci profillərin sonlarında qeyd  

olunan və 7-7 tektonik xətti ilə iki hissəyə bölünən lokal qalxımlar 

məlum Qaralı strukturuna uyğun gəlir. 4200 m və 4150 m izohipslə 

qapanan bu qalxımlar 1və 2 saylı quyulardan 800-1000 m Ģərqdə 

yerləĢir. 1-1 xəttindən cənub-qərbdə qeyd olunan struktur mürək-

kəbləĢmələr Ağaməmmədli strukturunu və ondan cĢ-də qalan sahə-

ləri əhatə edir. Lakin, müĢahidə profilləri cənub-qərbə doğru davam 

etmədiyindən izohipslərin hansı forma alacağı məsələsi açıq qalır.   

Əsas  maraq doğuran sahə isə 2-2 və 4-4 qırılma xətləri ara-

sında qeyd olunur. Burada üç yerdə izoxətlərin qapanaraq lokal qal-

xımlar əmələ gətirdiyi  müĢahidə edilir. 4150 m və 4050 m izo-

hipslə qapanan lokal qalxımlar Pənahlı və Oruclu strukturlarına uy-

ğun gəlir. Bu lokal qalxımlar bir-birindən kiçik  amplitudlu  qırılma 

ilə (7-7 tektonik xətti boyunca) ayrılmıĢdır. 8-8 xətti boyunca Ģərq 

hissə kiçik qırılma ilə qalxmıĢdır.  
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ġəkil 6.7. Qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə 

struktur xəritə (Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
1 - Mezozoy çöküntülərinin səthinin izohipsləri; 2 - qravi-maqnit profillər; 

3- qravi-maqnit məlumatlarla müəyyən edilmiĢ qırılma xətləri; 

 4 – axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları.  
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Burada 4050 m izohipslə qapanan yeni bir lokal qalxım qeyd 

olunmuĢ, tektonik vəziyyətinə görə Cənubi Qaralı adlandırılmıĢdır. 
4000 və 3950 m izoxətlərlə yarımqapalı vəziyyət almıĢ digər lokal 
strukturlar isə Cənub-ġərqi Oruclu və Cənubi Oruclu adlandırılmıĢ-
dır.  

QurulmuĢ struktur xəritəyə cənubdan, 03 və 22 saylı profil-
lərin kəsiĢmə rayonundan nəzər salsaq, lokal qalxımların və struk-
tur mürəkkəbləĢmələrin üç istiqamətdə (C.Oruclu-Cġ.Oruclu-
C.Qaralı-Qaralı; C.Oruclu-Cġ.Oruclu-Oruclu-Pənahlı; C.Oruclu– 
Ağaməmmədli ) inkiĢaf etdiyini görmək olar. Güman etmək olar ki, 
bu istiqamətlər sahədən cənubda yerləĢən iri qırıĢıqlığın virqasıyası 
(budaqlanması) nəticəsində baĢ vermiĢdir. 

Tədqiq olunan ərazi üzrə qurulmuĢ Mezozoy horizontunun üç-
ölçülü  xəritəsində  bu çöküntülərin səthinin çox mürəkkəb olması, 
kiçik ərazidə bir-neçə struktur mürəkkəbləĢmənin varlığı müəyyən 
edilmiĢdir (Ģəkil 6.8). Cəfərli, Pənahlı, Oruclu, Qaralı, C.Oruclu 
strukturlarının hipsometrik səviyyəsi bir-birindən təxminən 100 m 
fərqlənir. Ölçülərinə görə çox da böyük olmayan (qapanmıĢ izo-
xətlər üzrə) bu lokal qalxımlar bir-birindən dar və dayaz sinkli-
nallar və ya kiçik amplitudlu qırılmalarla ayrılır. 

Cəfərli strukturunun cənub-Ģərqindən keçən ensiz sinklinal (və  
ya kiçik amplitudlu qırılma)  ilə ayrılan lokal qalxımların  ĢmĢmq 
qanadları daha dik, cənub və cənub-Ģərq qanadları  isə  nisbətən  az  
meyillidir.  Mezozoyun  səthinin ən dərin hissəsi 36 (Muradxanlı), 
3 (Cəfərli), 23 (Muradxanlı) saylı quyu rayonlarında müĢahidə 
olunur. Bundan həm ĢmĢmq-ə (Muradxanlı qalxımı istiqamətində), 
həm də cənub-cənub-Ģərqə (ĠmiĢli rayonu istiqamətində) Mezo-
zoyun səthi qalxmağa məruz qalmıĢdır (bax: Ģəkil 6.7; 6.8). 

Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə alınmıĢ yeni nəticələr əv-
vəlki illərdə qravimetrik məlumatlarla alınmıĢ nəticələrlə tutuĢdurul-
muĢdur. Bunun üçün əvvəlki və yeni struktur xəritələr müqayisəli 
analiz edilmiĢdir (Ģəkil 6.9). Məlum olmuĢdur ki, Qaralı struktu-
runun  plan  vəziyyəti  əvvəlki  və  yeni məlumatlar əsasında demək 
olar ki, eynidir. Lakin, yeni məlumatlarla bu struktur ikiyə bolünmüĢ 
vəziyyətdədir və hipsemetrik baxımdan 100-150 m  daha dərindədir. 
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Yeni məlumatlara  ğörə Pənahlı  strukturunun  tag  hissəsi cə-

nuba doğru, Pənahlı və Qaralı strukturlarını bir-birindən ayıran dar 

sinklınal isə Ģərqə - 4-4 xəttinə doğru sürüĢmüĢdür. Beləliklə, son 

məlumatlarla Pənahlı strukturu daha geniĢ alınmıĢdır. Lakin, struk-

turun konfiqurasiyası dəyiĢsə də, həm əvvəlki, həm də yeni məlu-

matlarla alınmıĢ Pənahlı strukturu 2-2, 4-4, 6-6 və 7-7 tektonik 

xətlərinin arasında aĢkar edilmiĢdir.           

 Oruclu strukturunun tag hissəsi əvvəlki və yeni məlumatlarla 

demək  olar  ki,  üst-üztə düĢmüĢdür.  Əvvəlki  tədqiqatlarla  müəy- 

yənləĢdirilmıĢ strukturun cənub-Ģərq periklinal hissəsi 8-8 xətti ilə 

qırılaraq qalxmıĢdır. 

ġəkil 6.8. Qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthinin 

üçölçülü strukrur xəritəsi (Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
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ġəkil 6.9. Qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çökününtülərinin səthi 

üzrə qurulmuĢ əvvəlki və yeni struktur xəritələrin müqayisəsi  

(Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
1 və 2 - Mezozoy çöküntülərinin səthinin əvvəki və yeni izohipsləri; 3 - qravi-maqnit 

məlumatlarla müəyyən edilmiĢ qırılma xətləri; 4 - qravi-maqnit profillər;  

5 - axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları. 
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Qravimetrik məlumatlar əsasında Mezozoyun səthi üzrə qurul-

muĢ xəritə, eyni zamanda, “KəĢfiyyatgeofizika” idarəsi tərəfindən 

əvvəlki illərdə qurulmuĢ “Mezozoy çöküntülərinin yuyulma səthi 

üzrə  struktur xəritə” ilə müqayisə olunmuĢdur (Ģəkil 6.10).  

3 və 22 saylı profillərin kəsiĢmə rayonunda seysmik məlu-

matlarla 4050 m izohips ilə qeyd olunan qalxım qravimetrik məlu-

matlarla müəyyənləĢdirilmiĢ Cənubi Oruclu strukturuna uyğun 

gəlir. Həmin yerdən baĢlayaraq izoxətlərin əyilərək kiçik amplitud-

lu monoklinal əmələ gətirməsi və Ağaməmmədli strukturuna doğru 

istiqamətlənməsi qravimetrik məlumatlarla (03 saylı profil boyu) 

eyni ilə təsdiq  olunur.  

1922 saylı  profillərin sonunda 4050 m izohipslə qeyd olunan 

Cənubi Qaralı lokal qalxımı seysmik məlumatlarla 4000- 4050 m 

dərinlikdə müəyyənləĢdirilmiĢ struktur  qalxıma uyğun gəlir. 4000-

4100 m  izohipslərə görə seysmik  struktur qalxımın uzanması 

Oruclu strukturuna doğru (qravimetriyaya görə) istiqamət almıĢdır. 

Qaralı strukturunun tağ hissəsi qravimetrik (əvvəlki və yeni) məlu-

matlara görə seysmik tağdan 800-1000 m Ģərqdə qeyd edilmiĢdir. 

Seysmik məlumatlara görə Ağaməmmədli strukturundan Ģərq-

də 4350-4100 m izohipslərinin əmələ gətirdiyi sinklinalın dar və 

dərin hissələri qravimetriya ilə müəyyənləĢdirilmiĢ  1-1 və 2-2  tek-

tonik xətlərinin demək olar ki, arasına düĢmüĢdür. Qravimetrik 

məlumatlara görə həmin zona  1-1 xəttindən cənubdaki və 2-2  xət-

tindən Ģimaldakı lokal qalxımları bir-birindən ayırmıĢdır. 

Oruclu strukturunın Ģimal-qərb  hissəsindən baĢlayaraq Cəfərli 

strukturuna qədər seysmik məlumatlarla Mezozoyun səthinin en-

məsi müĢahidə edilir. Qravimetrik məlumatlarda isə həmin sahədə 

Pənahlı lokal qalxımı aĢkar edilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

seysmik xəritədə 4250 m izohipslə ayrılan Qaralı strukturu qra-

vimetriya ilə müəyyənləĢdirilmiĢ Qaralı strukturunu və Pənahlı 

strukturunun  Ģimal-Ģərq  qanadını  əhatə edir. Beləliklə, qravimet-

rik və seysmik məlumatlar əsasında qurulmuĢ struktur xəritələrin 

analizi göstərir ki, onlar arasında ümumi  oxĢarlıq fərqdən daha 

çoxdur. 
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Keçən əsrin 40-50-ci illərindən baĢlayaraq Gəncə NQR-nin 
Qazanbulaq, Dəlməmmədli sahələrində sənaye əhəmiyyətli neftin 

ġəkil 6.10. Qravimetrtik və seysmik məlumatlar əsasında Mezozoy 

çöküntülərinin səthi üzrə qurulmuĢ struktur xəritələrin müqayisəsi  

(Cəfərli-Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
1 və 2 - qravimetrik və seysmik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthinin 

izohipsləri; 3, 4 və 5 - bax: Ģəkil 6.9 
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alınması, Borsunlu, Gödəkboz, Duzdağ sahələrində neft təzahürlə-
rinin  və  kiçik  neft axınının olması bu sahələrin neft-qaz  perspek-
tivliyinin yüksək olduğunu göstərir. Ona görə də, bu sahələrdə mü-
tamadi olaraq geofiziki kəĢfiyyat iĢləri aparılmıĢdır. 1974-cü ildə 
“Azərneftgeofizika” tresti tərəfindən aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiy-
yat iĢləri nəticəsində Gödəkboz və Naftalan sahələri arasında lokal 
qravitasiya maksimumu, 1989-1990-cı illərdə isə ÜDN üsulu ilə 
asimmetrik braxiantiklinal quruluĢlu ġimali Naftalan strukturu 
aĢkar edilmiĢdir. 

Bütün bunlarla yanaĢı Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģmq his-
səsində 2004-cü ildə ġm.Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ, 2007-ci ildə 
Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahələrində Geofizika ETĠ tərəfin-
dən aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri  bir sıra yeni məlumatlar 
əldə etməyə imkan vermiĢdir. Qravimetrik çöl iĢləri bir-birinə pa-
ralel profillər üzrə, müĢahidə addımı 100 m olmaqla aparılmıĢdır. 

Buge anomaliyasının orta kvadratik xətası 08,0  mQal olmuĢdur. 

Bütün profillər üzrə regional fon çəkilmiĢ, lokal anomaliyalar ayrıl-
mıĢ və izlənərək korrelyasiya olunmuĢdur. 

Qravimetrik məlumatlar əsasında izafi sıxlıqlı Mezozoy çö-
küntülərinin struktur quruluĢunu öyrənmək üçün ağırlıq qüvvəsi 

(gB) və Mezozoy çöküntülərinin dərinliyi (Hmz) arasında korrelya-
siya asılılığı qurulmuĢdur (bax: cədvəl 6.1). Bu asılılıqdan istifadə 
edərək, ağırlıq qüvvəsinin qiymətləri əsasında ġm.Naftalan-Gödək-
boz-Duzdağ sahələri üzrə Mezozoy çöküntülərinin dərinliyi hesab-
lanmıĢ və struktur xəritəsi qurulmuĢdur (Ģəkil  6.11). 

Xəritədən göründüyü kimi, ġm.Naftalan qalxımının tağ hissəsi 

2 s. ġm.Naftalan quyusundan 2-2,5 km qərbdə yerləĢir. Burada 

Mezozoyun səthinin ən dayaz hissəsi 2700 m təĢkil edir. 10 s. Gö-

dəkboz quyusundan Ģimala,  5 km məsafədə yeni struktur mürək-

kəbləĢmə-hemiantiklinal müĢahidə edilir. Bu hemiantiklinal 

seysmik kəĢfiyyat məlumatları ilə Mezozoyun səthi üzrə müəy-

yənləĢdirilmiĢ Gödəkboz qalxımının yalnız qərb  hissəsini  əhatə  

edir. 10 və 4 s. quyu  rayonunda, qravimetrik məlumatlar əsasında 

qurulmuĢ  xəritədə,  dərinlik  3200 - 3300 m-dir.  ġm.Naftalan  və 
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Gödəkboz strukturlarının Mezozoy üzrə dərinlik fərqi seysmik mə-

lumatlarda 100 m olduğu halda, qravimetrik məlumatlarda  500-

600 m  təĢkil edir. Həmin sahədə ağırlıq qüvvəsinin 5-6 mQal azal-

ması müĢahidə edilir. 

        

ġəkil 6.11. Qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə 

struktur xəritə (ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi) 
1 və 2 - qravimetrik və seysmik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthinin izohipsləri; 

3, 4 və 5 - bax Ģəkil 6.9;  6 - seysmik məlumatlara görə dərinlik qırılma zonası; 7 – lokal 

strukturlar: 1 - ġimali Naftalan, 2 - Gödəkboz, 3 – C. Qızılhacılı, 4 - Qızılhacılı,  

5 – ġmġ. Qızılhacılı, 6 -Duzdağ, 7, 8 və 9 - Aran.  
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     Duzdağ sahəsində də maraq doğuran faktlar əldə edilmiĢdir. 

Duzdağ strukturu tektonik cəhətdən Neogen çöküntüləri üzrə en 

dairəsinə  yaxın istiqamətli qırıĢıqdır. Seysmik məlumatlara görə 

üst TəbaĢir-Paleogen və Neogen çöküntüləri arasında kəskin struk-

tur uyğunsuzluq qeyd olunur. Belə ki, en dairəsi istiqamətli Neogen 

antiklinalına planda submeridional istiqamətli üst TəbaĢir-Paleogen 

hemiantiklinalının uyğun gəldiyi göstərilir 65. Seysmik məlumat-

lara görə Mezozoyun səthi üzrə qurulmuĢ struktur xəritədə həmin 

hemiantiklinalın tağ hissəsi 1M s. Duzdağ quyusundan 1,5 km 

qərbdən keçir. Qravimetrik məlumatlar isə Mezozoyun səthi ilə əla-

qədar olan qalxımın en dairəsi istiqamətli olduğunu, yəni Neogen 

strukturunu təkrarladığını göstərir. Bu mənzərə ayrı-ayrı profillər-

də, ağırlıq qüvvəsinin Buge anomaliyası xəritəsində, lokal maksi-

mumlar və Mezozoy çüküntülərinin struktur xəritələrində (bax: 

Ģəkil 5.2; 5.15; 6.11) kifayət qədər dolğun əks olunmuĢdur. Duzdağ 

qalxımının tağı 1M quyusundan Ģimal-Ģərqə təsadüf edir. Belə çıxır 

ki, Duzdağın yer səthindəki qalxımı Mezozoy çöküntülərinin sət-

hinə qədər davam edir. 

6.1 cədvəlindəki riyazi asılılıqdan istifadə edərək Qazanbulaq-

Borsunlu-Ziyadxan sahəsi üzrə Mezozoy çöküntülərinin səthinin 

dərinliyi hesablanmıĢ, kompüterdə “Surfer” proqramı vasitəsilə bu 

səthi əks etdirən struktur xəritə (plikativ variantda) qurulmuĢdur 

(Ģəkil 6.12). Xəritədən göründüyü kimi Mezozoy (üst TəbaĢir) 

çöküntülərinin səthi tədqiqat sahəsinin qərb hissəsində ≈ 400 m-dən 

Ģərqə doğru ≈ 3600 m -ə qədər enmiĢdir. Təxminən 14÷15 km 

məsafədə bu səthin enməsi 3000 m təĢkil edir ki, bu da yatım 

bucağının orta hesabla 10-12° təĢkil etdiyini göstərir. Lakin, sahə-

nin bəzi hissələrində izohipslərin sıxlaĢması, bəzi yerlərdə isə sey-

rəkləĢməsi yatım bucağının eyni olmadığını göstərir. Izohipslərin 

formasının mürəkkəbləĢmələri isə Mezozoy çöküntülərinin səthinin 

çoxsaylı lokal qalxmalar və enmələrlə mürəkkəbləĢdiyini söylə-

məyə əsas verir. 
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Qazanbulaq qalxımı 8 və 9-cu profillərin baĢlanğıclarında 

qeyd olunan dərin dərə (bu yerdən cq-ĢmĢ istiqamətli qırılmanın 

keçdiyini ehtimal etmək olar) vasitəsilə iki hissəyə bölünmüĢdür. 

ġimalda qalan hissə 400 m-lik  izoxətt daxilində 13, 91, 140, 29, 15 

saylı quyu rayonlarını əhatə edərək, təxminən qərbə doğru istiqa-

mətlənmiĢ və 13 saylı profildə 3,0 km-ə qədər geniĢlənmiĢdir. 

AlınmıĢ bu yeni qalxım əvvəlki illərin struktur xəritəsində öz əksini 

tapmamıĢdır. Ziyadxan və Çaylı strukturlarının arasında yerləĢən 

bu qalxıma ġimali Çaylı adı verilmiĢdir. Ġzohipslərin əyilmələri 

Qazanbulaq qalxımının 29, 13 saylı quyularından Ģimal-Ģərq isti-

qamətdə 202 saylı quyuya qədər, 63, 19 saylı quyulardan isə Ģərq- 

cənub-Ģərq istiqamətdə 17-ci profilə qədər davam etdiyini göstərir. 

ġəkil 6.12. Qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə 

struktur xəritə (Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsi) 
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Göründüyü kimi bu qalxım həddindən artıq mürəkkəbdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, qravimetriya ilə müəyyənləĢdirilmiĢ ġimali 

Çaylı qalxımı Geofizika ETĠ-də 2007-ci ildə alınmıĢ ÜDN məlu-

matlarında (04/07 saylı profil üzrə)  öz əksini tapmıĢdır. 

1, 2 və 3 saylı profillərin əvvəllərində qeyd olunan və 2 saylı 

profil boyunca Ģərqə doğru uzanan struktur mürəkkəbləĢmə Zi-

yadxan qalxımını əks etdirir. 800-900 m-lik izohips daxilində Qa-

zanbulaq və Ziyadxan qalxımları vahid struktur görüntüsü yarat-

salar da, 32, 31, 7 saylı quyu rayonunda qeyd olunan kiçik əyilmə 

ilə ayrılırlar. 

Mezozoy çöküntülərinin səthinin hipsometriyasını əks etdirən 

3-ölçülü təsvirdə də bu səthin həddindən artıq mürəkkəb olduğu 

görünür (Ģəkil 6.13). 

 

 
 

ġəkil 6.13. Mezozoy çöküntülərinin səthinin üçölçülü təsviri 

(Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsi) 
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Üçölçülü təsvirin vizual olaraq yaxĢı görüntüsünü almaq üçün 

ona Ģimal-Ģərq istiqamətindən baxılır. Bu təsvirdə Qazanbulaq 

strukturunun bir neçə hissəyə parçalanaraq mürəkkəbləĢməsi, sə-

thin Ģimal-qərb istiqamətdə bəzi yerlərdə pillələrlə enməsi müĢa-

hidə olunur. 1-3-cü profillərin əvvəllərində qeyd olunan Ziyadxan 

strukturu bu sxemdə qərb-Ģərq istiqamətində görünür. Qazanbulaq-

dan qərbdə, Ziyadxan və Çaylı strukturları arasında lokal qalxım 

(ġimali Çaylı) müĢahidə olunur və bu qalxım Ziyadxan struk-

turundan ensiz sinklinalla ayrılır. Qazanbulaqdan Ģərqə doğru da, 

Mezozoy (üst TəbaĢir) çöküntülərinin səthinin nahamarlıqları 

açıqaydın görünür. 

 

 

6.1.3. Kür-Qabırrı çaylararası sahədə aĢkar edilmiĢ lokal 

strukturlar. 1986-1987-ci illərdə bu sahənin  cənub-Ģərq hissə-

sində (Tərsdəllər-Ceyrançöl-C.Palantökən  sahəsi) aparılmıĢ qravi-

maqnit tədqiqatları əsasında burada qravitasiya və maqnit anoma-

liyalarının paylanma xüsusiyyətləri öyrənilmiĢ, qərb-Ģərq və Ģimal-

qərb-cənub-Ģərq istiqamətli, 0,6-0,8 mQal və 40-60 nTl intensivli   

4 lokal qravitasiya və maqnit maksimumları zonası (I-Cənubi Tərs-

dəllər; II-Cənubi Ceyrançöl-Tərsdəllər; III-Ceyrançöl; IV-Cənubi 

Palantökən-ġimali Tərsdəllər) müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qravimetrik 

məlumatlar əsasında üst TəbaĢir çöküntülərinin səthini əks etdirən 

stuktur xəritə qurulmuĢdur (Ģəkil 6.14).  

Planda eni 3 km-dən artıq olan Cənubi Tərsdəllər zonasında tağ 

hissəsinin yatım dərinliyi ≈ 3000 m olan üç lokal qalxım - Cġ. Tərs-

dəllər (2), C.Tərsdəllər (3), CQ.Tərsdəllər (4) aĢkar edilmiĢdir. 

Cənubi Ceyrançöl-Tərsdəllər zonası daxilində də bir sıra lokal qal-

xım müəyyən edilmiĢdir: C.Ceyrançöl (10), Cġ.Ceyrançöl (9), Q. 

Tərsdəllər (5) və Tərsdəllər (1). Lokal qalxımların dərinlikləri təxmi-

nən 3400-3900 m təĢkil edir. Bu zona Ģimaldan və cənubdan qərb-

Ģərq istiqamətli qırılmalarla məhdudlaĢmıĢ, iki yerdə eninə qırılma 

ilə kəsilmiĢ və müəyyən edilmiĢ lokal qalxımları bir-birindən 

ayırmıĢdır. Ceyrançöl zonası daxilində tağ hissəsinin yatım dərinliyi 
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3900-4000 m olan Ceyrançöl (7) və ġmġ. Ceyrançöl (8) lokal 

qalxımları aĢkar edilmiĢdir. Cənubi Palantökən - ġimali Tərsdəllər 

zonası daxilində Cġ. Palantökən (11,12) və ġm. Tərsdəllər (6) lokal 

qalxımlarının varlığı güman olunur (Ģəkil 6.14). Qeyd etmək 

lazımdır ki, aĢkar  edilmiĢ  bəzi  lokal  qalxımlar  üzərində  seysmik   

 

 

ġəkil 6.14. Qravimetrik məlumatlara görə üst TəbaĢir çöküntülərinin 

  səthi üzrə struktur xəritə (Tərsdəllər -Ceyrançöl -C.Palantökən sahəsi) 
1 - üst TəbaĢir çöküntülərinin səthinin izohipsləri; 2 - qravi-maqnit profillər; 3 - qırılma xətləri;  

4 - lokal qravi-maqnit maksimumları zonası; 5 - axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları;  6 - lokal qalxımlar:  
1- Tərsdəllər: 2- Cġ.Tərsdəllər; 3- C.Tərsdəllər; 4- CQ.Tərsdəllər;  5- Q.Tərsdəllər; 6- ġm.Tərsdəllər;  

7- Ceyrançöl; 8- ġmġ.Ceyrançöl; 9- Cġ.Ceyrançöl; 10- C.Ceyrançöl; 11 və 12- Cġ. Palantökən. 



 172 

 
 

kəĢfiyyat məlumatları ilə üst TəbaĢir çöküntülərinə aid edilən 

struktur mürəkkəbləĢmələrin olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Sahədə müəyyən edilmiĢ müxtəlif istiqamətli qırılmalar üst 

TəbaĢir horizontunun bloklu quruluĢa malik olduğunu göstərir. 

Tərsdəllər sahəsinin cənubundan Böyük Palantökənin cənubuna 

qədər blokların qırılaraq, növbə ilə 300-400 m düĢdüyü müĢahidə 

olunur. 

ġəkil 6.15. Qravimetrik məlumatlara görə üst TəbaĢir çöküntülərinin    səthinin 

          3Ö struktur xəritəsi (Tərsdəllər - Ceyrançöl - C. Palantökən sahəsi) 
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Tədqiq edilən ərazi üzrə qurulmuĢ üst TəbaĢir horizontunun 

üçölçülü xəritəsində bu çöküntülərin səthinin çox mürəkkəb relyefə 

malik olması müĢahidə edilir (Ģəkil 6.15). Tərsdəllər strukturunun 

Ģimalından Ģimal-qərb istiqamətində mürəkkəb formalı sinklinal 

(dərə) uzanmıĢdır. Palantökən və Ceyrançöl sahələri arasında bu 

dərə çox geniĢlənmiĢdir. Bu dərədən Ģimalda və cənubda bir sıra 

lokal qalxımların varlığı müĢahidə olunur. Sahədə aĢkar edilmiĢ 

lokal qalxımların təsviri yuxarıda verilmiĢdir. 

 

 

     6.2. Sabirabad-Kürdəmir qalxımlar zonasında 

                   aĢkar edilmiĢ lokal strukturlar 

 

Bu zona TalıĢ-Vəndam qravitasiya maksimumları zonasının 

mərkəz hissəsini əhatə edir. Burada müxtəlif illərdə geofiziki üsul-

larla (seysmik, qravi-maqnit) Qaracalı (1968), Qarabucaq (1975), 

Carlı (1973), Sor-sor (1973), Müsüslü (1975) və d. strukturlar aĢ-

karlanmıĢ,  bəziləri qazımaya daxil edilmiĢdir [65]. Qalxımlar zo-

nasının mərkəzi hissəsində, Carlı strukturunun cənub və cənub-Ģər-

qində 360 km² sahədə 1978-ci ildə Geofizika ETĠ tərəfindən aparıl-

mıĢ qravimetrik və maqnitometrik tədqiqatlar nəticəsində geoloji 

quruluĢu öyrənilmiĢ Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə yeni lokal 

qalxımlar aĢkar edilmiĢ, onların plan vəziyyəti, hipsometrik səviy-

yələri müəyyənləĢdirilmiĢdir. AlınmıĢ geofiziki məlumatların inter-

pertasiyası nəticəsində lokal qravi-maqnit anomaliyaların paylanma  

xüsusiyyətləri analiz edilmiĢ, bir çox halda müsbət qravitasiya və 

maqnit anomaliyalarının üst-üstə düĢdüyü müəyyənləĢmiĢ və bu-

nun əsasında Mezozoy çöküntülərində qalxımın varlığı və bu sahə-

də vulkanogen süxurların intiĢar etdiyi göstərilmiĢdir [16, 72].  

Qravimetrik məlumatlar əsasında tədqiq olunan sahə üzrə 

Mezozoy çöküntülərinin səthini əks etdirən struktur xəritə qurul-

muĢdur (Ģəkil 6.16). Bunun üçün 6.1 cədvəlindəki korrelyasiya ası-

lılığından istifadə olunmuĢdur. Bu xəritədə Carlı stukturundan cə-

nub-Ģərq  və  Ģərq  istiqamətlərdə   yeni  lokal  qalxımlar  öz  əksini  
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tapmıĢdır. Bu qalxımlar Ģərti olaraq Axtaçı, ġimal-Qərbi Axtaçı, 

ġimal-ġərqi Axtaçı, Ərəbqubalı, Qərbi Ərəbqubalı adlandırılmıĢdır. 

Sahə çoxsaylı qırılmalarla ayrı-ayrı bloklara bölünmüĢdür. 

Birinci üç sahə ikincilərdən Ģmq-cĢ istiqamətdə uzanan qırılma 

zonsı (qraben və ya dar sinklinal) ilə ayrılmıĢdır. Ərəbqubalı 

strukturundan baĢqa, aĢkar olunmuĢ bütün qalxımlar Ģmq-cĢ 

istiqamətindədir. Ərəbqubalı strukturu isə uzanma oxu tağ hissədən 

Ģimal və cənub-Ģərq istiqamətdə yerləĢməklə asimmetrik qırıĢıqlıq 

əmələ gətirir. Qalxımın tağ hissəsi 3000 m dərinliyə uyğun gəlir və 

eninə qırılma ilə 2 bloka bölünmüĢdür. ġərq blok 100-200 m enmiĢ 

vəziyyətdədir. Qırılmadan Ģərqə doğru Mezozoy çöküntülərinin 

səthinin kəskin enməsi müĢahidə edilir. Bu qalxım böyük yatım 

bucaqlı Ģərq qanadda vulkanogen süxurların inkiĢaf etməsi ilə 

səciyyələnir. Vulkanın kökü isə qırılmanın altına rəsadüf edir. 

Axtaçı, ġmQ. Axtaçı, ġmġ. Axtaçı qalxımlarının tag hissələri-

nin dərinlikləri 3000-3500 m təĢkil edir. Bu qalxımlar da bir-birin-

dən Ģmq-cĢ istiqamətli qırılmalarla ayrılır. 

AĢkar edilmiĢ lokal qalxımlar ağırlıq qüvvəsi sahəsində  1-  

1,5 mQal anomaliyalarla əks olunurlar. Həmin sahələr daxilində    

60-80 nTl lokal maqnit anomaliyaları da müĢahidə edilir. Ümumiy-

yətlə, maqnit kəĢfiyyatı məlumatları bu rayonda geomaqnit sahə-

sinin intensivliyinin 450-500 nTl və daha artıq olduğunu, rayonda 

maqnitoaktiv vulkanogen süxurların geniĢ yayıldığını göstərir. 

Ağırlıq qüvvəsi anomaliyalarının paylanma xüsusiyyətlərinə görə  

məlum olur ki, Carlı qalxımı üzərində Buge anomaliyasının qiy-

məti ≈ 32 mQal olduğu halda, ondan cənub istiqamətdə artaraq, 

Axtaçıda  ≈ 36 mQal, Sabirabad və Saatlıda isə ≈ 40 mQal-a çatır. 

Carlı sahəsindən (4, 6 və 10 saylı quyulardan) cənuba doğru aĢkar 

olunmuĢ qalxımların dərinlikləri də nəzərə çarpacaq dərəcədə 

azalır. Quyu məlumatları da Carlı sahəsindən  Saatlı qalxımına 

doğru Mezozoy kompleksinin səthinin  ≈ 500-800 m qalxdığını 

göstərir.
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6.3. Qravimetrik kəĢfiyyatla AĢağı Kür çökəkliyində  

aĢkar edilmiĢ lokal strukturlar 

 

Orta Kür çökəkliyindən fərqli olaraq AĢağı Kür çökəkliyində 

yüksək izafi sıxlığa malik olan Mezozoy çöküntü kompleksi dərin 

enməyə məruz qalmıĢ, burada qazılmıĢ quyularla açılmamıĢ və 

öyrənilməmiĢdir. Bu çöküntü kompleksinin geoloji quruluĢu dəqiq 

məlum olmadığından onların qravitasiya sahəsində yaratdığı 

anomal effektlər öyrənilməmiĢ, qravitasiya sahəsinin lokal anoma-

liyalarının həmin kompleksin əmələ gətirdiyi strukturlarla nə dərə-

cədə və necə əlaqəli olması müəyyənləĢdirilməmiĢdir. 

AĢağı Kür çökəkliyinin müxtəlif sahələrində aparılmıĢ seys-

mik kəĢfiyyat iĢləri Mezozoy çöküntülərinin səthinin qərbdən baĢ-

layaraq Ģərq istiqamətdə kəskin enməyə məruz qaldığını göstərir. 

Kəlaməddin, Böyük bə Kiçik Hərami sahələrindən cənub-qərbdə 

alınmıĢ seysmik ÜDN məlumatları əsasında Mezozoy çöküntülə-

rinin səthinə uyğun gələn “P” horizontunun burada 10 km-dən artıq 

dərinlikdə yatdığı və Ģimal-Ģərq istiqamətdə monoklinal endiyi 

müəyyənləĢdirilib. 

Bəndovan sahəsində 7-8 km dərinliyi əhatə edən dərinlik 

dinamik kəsiliĢlərdə yalnız Pont mərtəbəsinə qədər (6-7 km) 

horizontları izləmək mümkün olmuĢdur. Strukturun tağ və cənub-

qərb qanad hissəsindən keçən, cq-ĢmĢ istiqamətli 040206, 041411, 

041711 saylı seysmik profillərdə nə MQ çöküntüləri daxilində, nə 

də Ponta aid edilən horizontda nəzərə çarpacaq struktur mürəkkəb-

ləĢmələr qeyd olunmur, yalnız horizontların cənub-qərb istiqamət-

də Kürsəngi sinklinalına doğru monoklinal yatımı müĢahidə edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu və bundan böyük dərinliklərdə yatan 

horizontların (izafi sıxlıqlı horizontların) əmələ gətirdiyi struktur 

mürəkkəbləĢmələr ağırlıq qüvvəsi sahəsində öz təsirini böyük mə-

safədə göstərir və regional fonun müəyyən qədər dəyiĢməsinə sə-

bəb ola bilər. Lakin, Bəndovan sahəsində müĢahidə edilən lokal 

qravitasiya anomaliyalarının profil üzrə ölçüləri kiçik (bir neçə km) 

alınır ki, (bax: Ģəkil 5.12 a; 5.19) bu da ağırlıq qüvvəsi sahəsində 
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lokal anomaliyaları yaradan geoloji faktorların (struktur mürək-

kəbləĢmələrin) nisbətən dayazda yerləĢdiyini söyləməyə əsas verir. 

Seysmik və quyu məlumatları əsasında strukturun tağ və tağ-

yanı hissəsində 0-1500 m dərinliklərdə MQ-nin çoxsaylı qırılma-

larla mürəkkəbləĢdiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Burada ağırlıq qüv-

vəsi sahəsinin kəskin dəyiĢmələri, intensiv minimumlar və mak-

simumlar qeyd olunur. 2, 3, 4, 5, 7 saylı profillərdə bu daha aydın 

görünür (bax: Ģəkil 5.12 a; 4.18). Bu baxımdan, strukturun cənub-

qərb qanadında müĢahidə edilən lokal qravitasiya anomaliyalarının 

da, böyük olmayan dərinliklərdəki geoloji quruluĢla əlaqədar ol-

masını söyləmək olar. 

Bəndovan sahəsində iĢlənilmiĢ seysmik ÜDN profillərinin 

(040911, 040206, 040606, 040306, 041211, 041311, 041411, 

041511, 041711,  042011 )  dinamik  dərinlik  kəsiliĢlərində, 2000-

3000 m dərinliklərdə Ağcagil çöküntülərinin ayrı-ayrı qatlarının 

MQ-yə pazlaĢmaları qeyd olunur. Ağırlıq qüvvəsi sahəsindən ayrı-

lan lokal maksimumların məhz bu pazlaĢmaları əhatə etdiyindən və 

kəskin qradiyentli zonaların pazlaĢma xətləri üzərinə düĢdüyündən 

bu regionda (Bəndovanın cənub-qərb qanadında) qravitasiya sahə-

sinin bir çox lokal dəyiĢmələrinin MQ-yə pazlaĢan horizontlarla 

əlaqədar olduğunu söyləmək mümkündür (Ģəkil 4.16; 4.18). 

Beləliklə, qravimetrik məlumatlar əsasında Bəndovan struktu-

runun cənub-qərb qanadında Ağcagil çöküntülərinin aĢağılarında 

ayrı-ayrı layların pazlaĢmalarını izləmək mümkün olmuĢdur ( bax:   

§ 4.3). 

Belə mənzərə Hacıqabul və Nəvahi sinklinallarında da mü-

Ģahidə edilir. Bəndovan sahəsində olduğu kimi, bu sahələrdə də 

Məhsuldar Qat çöküntülərinin səthinin qalxımı istiqamətində ağır-

lıq qüvvəsinin qiymətləri azalır. Hər iki sahədə seysmik kəĢfiyyat 

məlumatları əsasında Ağcagil mərtəbəsinin aĢağılarında ayrı-ayrı 

horizontların Məhsuldar Qat çöküntülərinin səthinə pazlaĢdığı 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. AparılmıĢ  qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri qeyd 

olunan pazlaĢmaların üzərində ağırlıq qüvvəsi sahəsinin kəskin 

dəyiĢdiyini və pazlaĢma zonaları daxilində lokal qravitasiya mak-
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simumlarının  təzahür etdiyini göstərir. Bəndovan sahəsində olduğu 

kimi, Hacıqabul və Nəvahi sahələrində də qravitasiya sahəsinin 

kəskin dəyiĢmələri qırılmalarla bərabər, Ağcagilin aĢağılarının 

MQ-yə pazlaĢmalarını da əks etdirir. 

AĢağı Kür çökəkliyinin Kürovdağ, Qarabağlı, Babazənən sa-

hələrində MQ çöküntülərinə görə müəyyən edilmiĢ strukturlar üzə-

rində lokal qravitasya maksimimlarının müĢahidə olunduğu yuxa-

rıda qeyd edilmiĢdir (bax: §5.2). Bunu əsas götürərək, Qarabağlı-

Babazənən strukturları arasında aĢkar edilmiĢ lokal qravitasiya 

maksimumunun (bax: Ģəkil 5.21) əsasında və quyu məlumatların-

dan istifadə edərək  MQ çöküntülərinin səthi üzrə struktur xəritə 

qurulmuĢdur (Ģəkil 6.17 ). Bu xəritədə Qarabağlı strukturunun uzaq 

cənub periklinalında, 22 saylı quyudan Ģərqdə eni ≈ 3-4 km, uzun-

luğu ≈ 5-6 km olan lokal Göytəpə qalxımı müəyyən edilmiĢdir. 

Ağcagilin  dabanına görə qurulmuĢ (seysmik və  quyu məlumatları 

əsasında) xəritədə isə həmin yerdə Kürsəngi sinklinalına dogru 

monoklinal yatım müĢahidə edilir. Məhsuldar Qatda struktur mü-

rəkkəbləĢmənin olması qravimetrik profillərdə  (1-8 saylı ) çox ay-

dın görünür (bax: Ģəkil 5.21; 5.12 b, c). ġəkil 5.12 b-də bir-birinə 

paralel  6 profildə  (qərb-Ģərq istiqamətli) Kürsəngi sinklinalınının 

mərkəzi hissəsinə doğru ağırlıq qüvvəsinin azaldığı müĢahidə olu-

nur. Lakin, ümumi azalma fonunda qravitasiya sahəsinin lokal 

maksimumlarının təzahürü, anomaliya yaradan kütlələrin hamar 

səthlə (monoklinal) yatmadığını, həmin hissədə struktur mürəkkəb-

ləĢmə yaratdığını göstərir. Bu mürəkkəbləĢmənin Ģimal-cənub isti-

qamətində  də  məhdudlaĢdığı  (lokallaĢdığı) burada iĢlənmiĢ 1 və 7 

saylı profil məlumatlarında çox aydın görünür (Ģəkil 6.18).  

Qarabağlı-Babazənən struktrurlarını kəsib keçən dərinlik qıril-

ması ilə Ģərq qanadın  1000 m-dən  daha artıq qalxdığı  müəyyən 

edilib. Qravimetrik və maqnitometrik məlumatlarda  bu dərinlik qı-

rılması öz əksini tapmıĢdır (bax: Ģəkil 5.24, 2-2 qırılma xətti). 

Bundan Ģərqdə isə daha iki yerdə qırılma xətti qeyd olunur. 

1 və 7 saylı profilin məlumatları isə burada eninə (qərb-Ģərq 

istiqamətli) qırılmanın da olduğunu  göstərir. 1 saylı profilin məlu-
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matlarına görə Göytəpə lokal  qalxımı Babazənən  strukturundan 

böyük amplitudlu qırılma ilə ayrılır və Babazənən strukturu   Göy-

təpəyə nəzərən kəskin qalxmıĢ formadadır (Ģəkil 6.18). Qırılma isə  

42 və 44 saylı Babazənən quyularının arasından keçir. 

  

 

ġəkil 6.17. Qravimetrik məlumatlara görə MQ çöküntülərinin səthi üzrə 

struktur xəritə (Göytəpə sahəsi) 
1- MQ-nin səthinin izohipsləri, 2- qravi-maqnit profillər, 3- qravi-maqnit məlumatlara görə 

müəyyən edilmiĢ tektonik xətlər, 4- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları. 
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1996-1998-ci illərdə AĢağı Kür çökəkliyinin Ģimal-Ģimal-qərb 

hissəsində  (Rəhimli  sahəsi)  Geofizika  ETĠ  tərəfindən   kompleks 
geofiziki (seysmo-qravi-maqnit kəĢfiyyatı) tədqiqatlar aparılmıĢ, 

sahənin geoloji quruluĢuna və neft-qazlılığına aid bir sıra yeni mə-

lumatlar əldə edilmiĢdir. 

 

 

Qeyd edək ki, AĢağı Kür çökəkliyinin Ģimal-Ģimal-qərb his-

səsində “KəĢfiyyatgeofizika” idarəsi tərəfindən aparılmıĢ seysmik 

kəĢfiyyat  iĢləri  Mezozoy  çöküntülərinin səthinin Ģərq və Ģimal-

Ģərq istiqamətdə enməyə məruz qaldığını, bu səth üzrə Rəhimli, 

Padar, Cənubi Padar və digər çıxıntıların qeyd olunduğunu göstərir. 

Mezozoyun səthi ilə Kaynozoy çöküntüləri arasında struktur və 

bucaq uyğunsuzluğunun olması Miosen və MQ çöküntülərinin 

ġəkil 6.18. Ağırlıq qüvvəsinin 01-95 saylı profil üzrə dəyiĢmə qrafiki 

(Göytəpə sahəsi) 
1- müĢahidə olunmuĢ ağırlıq qüvvəsi sahəsi, 2- regional fon, 3- lokal qravitasiya 

maksimumları. 
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Ģərqdən qərbə doğru Mezozoyun səthinə pazlaĢaraq düĢməsinə 

səbəb olmuĢdur. Miosenin aĢağılarına uyğun olan seysmik horizont 

Rəhimli sahəsindən Ģərqdə pazlaĢaraq qurtarır. 

1973-1974-cü illərdə “KəĢfiyyatgeofizika” idarəsi tərəfindən 

aparılmıĢ qravi-maqnit tədqiqatları burada aydın ifadəli qravitasiya 

və maqnit anomaliyalarının olduğunu göstərmiĢdir. Eyni zamanda, 

Rəhimli və ona yaxın sahələrdə Rəhimli, Ģimali Rəhimli, Qara-

qoyunlu, Kürdəmir, Çovranlı, Padarçöl qravitasiya maksimumları 

qeyd edilmiĢdir. 

Bu rayonlarda 1996-1998-ci illərdə aparılmıĢ qravimetrik təd-

qiqatlar nəticəsində Rəhimli sahəsində ≈3x10 km ölçülü  iki zolaq  

daxilində intensivliyi ≈ 2 mQal-a çatan lokal qravitasiya maksi-

mumlar zonası müəyyənləĢdirilmiĢ, Rəhimli və Qərbi Rəhimli ad-

landırılmıĢdır. Bu maksimumlar zonaları Qərbi Xəzər qırılmasına 

paralel olub, təxminən Ģimal-cənub istiqamətlidir. AyrılmıĢ intensiv 

lokal maksimumların əsasında Miosen və MQ çöküntülərində 

struktur qalxımın varlığı  ehtimal olunmuĢdur (S.H. Məmmədov, 

1998). 
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FƏSĠL VII 

 

QRAVĠ-MAQNĠT ÜSULLARLA NEFT VƏ QAZ 

YATAQLARININ AXTARIġI VƏ KƏġFĠYYATI  

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

 
7.1. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində neft-qaz yataqlarının 

proqnozlaĢdırılması. Birinci növbəli geofiziki tədqiqatların və 

axtarıĢ qazımasının aparılması  üzrə tövsiyələr. 

 

Qravi-maqnit kəĢfiyyatı məlumatları əsasında Yevlax-Ağca-

bədi çökəkliyində neft və qaz yataqlarının proqnozlaĢdırılması mə-

sələləri keçən əsrin 70-ci illərinin ortalarından bəri araĢdırıl-

maqdadır [4, 15, 42, 67, 68, 69, 70, 72]. 

Qeyd edək ki, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində neft və qaz ya-

taqlarının kəĢfi üçün axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıma iĢləri,  əsasən, Gəncə 

NQR-də XX əsrin 50-60-cı illərində aparılmıĢdır. Burada əsas axta-

rıĢ obyekti Maykop və Eosen çöküntülərinin dənəvər kollektorları 

idi. Üst TəbaĢirin karbonatlı çöküntülərinə daxil olduqda isə qazı-

ma iĢləri dayandırılır, altda yatan yüksəkomlu çöküntülərin kollek-

tor olmadığı və karbohidrogenləri özündə saxlaya bilməyəcəkləri 

söylənilirdi [53]. Lakin, sonrakı geofiziki tədqiqatlar və dərin qazı-

ma iĢləri Muradxanlı, Zərdab, Cəfərli, Bozqobu və d. sahələrdə 

lokal qalxımların varlığını və burada üst TəbaĢir, Eosen, Maykop 

çöküntülərində sənaye əhəmiyyətli neftin olduğunu göstərdi. 

Son illərin qravi-maqnit tədqiqatları ilə bu çökəklikdə neft-qaz 

yataqlarının proqnozlaĢdırılması baxımından yeni məlumatlar əldə 

edilmiĢdir. Belə ki, çökəkliyin ayrı-ayrı sahələrində neft-qazlılıqla 

əlaqələndirilən xarakterik lokal qravitasiya minimumlarının (yataq 

tipli anomaliyaların) müəyyənləĢdirilməsi  bu regionda yeni neft-

qaz yataqlarının açılması perspektivliyindən xəbər verir.  

Pənahlı-Oruclu sahəsi. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin cənub- 

Ģərq hissəsində, Cəfərli strukturundan cənub-Ģərq istiqamətdə, Qa-
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ralı və Ağaməmmədli strukturları arasında uzanan zona daxilində 

yerləĢmiĢdir. Burada yeni güman olunan neft-qaz yatağı proqnoz-

laĢdırılmıĢdır [69, 76]. Sahədə iĢlənilmiĢ bütün profillər üzrə ağırlıq 

qüvvəsinin mikrostrukturları analiz edilmiĢ, lokal qravitasiya mak-

simumları üzərində neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik lokal 

minimumlar (yataq tipli anomaliyalar-YTA) ayrılmıĢ və planda 

qeyd edilərək, lokal minimumlar xəritəsi qurulmuĢdur (Ģəkil 7.1). 

Xəritədən görünür ki, xarakterik lokal minimumlar əsasən 2-2 

və 4-4 tektonik xətləri arasında aĢkar edilmiĢdir. Bu xətlər arasında 

6-6 və 7-7 xətləri ilə məhdudlaĢan minimumlar zonası Pənahlı, 7-7 

və 8-8 xətləri arasındakı hissə Oruclu, 8-8 xəttindən Ģərqdə qalan 

minimumlar isə yeni aĢkar edilmiĢ Cənubi Qaralı, Cənub-ġərqi 

Oruclu və Cənubi Oruclu strukturlarının tağ və qanad hissələrinə 

uyğun gəlir. 

Pənahlı sahəsində 2-2, 3-3, 6-6 və 7-7 xətləri arasında müəy-

yənləĢdirilmiĢ xarakterik minimumlar strukturun tağ və Ģimal-qərb 

periklinal hissəsini örtür. Burada lokal minimumların intensivliyi 

0,3 mQal-a çatır. 3-3, 4-4, 6-6 və 7-7 xətlərinin arasında aĢkar 

edilmiĢ minimumlar zonası isə strukturun Ģimal qanadını əhatə 

edir. Burada anomaliyanın intensivliyi 0,2 mQal-dan artıqdır. Lokal 

minimumlar zonası 6-6 tektonik xəttindən Ģimal-qərb istiqamətdə 

uzanaraq  Cəfərli strukturunun üzərinə düĢür. 

Oruclu sahəsində 2-2, 3-3, 7-7 və 8-8 xətləri arasındakı     

lokal minimumlar strukturun tağ və Ģimal-qərb hissəsini, 3-3, 4-4,   

7-7 və 8-8 xətləri arasındakı minimumlar isə strukturun açılmıĢ 

Ģimal-Ģərq qanadını əhatə edir. Burada lokal anomaliyanın inten-

sivliyi 0,2-0,3 mQal-dır. 8-8 xəttindən Ģərqdə müəyyənləĢdirilmiĢ, 

0,2-0,3 mQal intensivli minimumlar zonası burada aĢkar edilmiĢ 

strukturların əsasən periklinal hissələrini əhatə edir. 4-4 xəttindən 

Ģimal-Ģərqdə isə Qaralı strukturuna uyğun gələn lokal minimumlar 

zonası aĢkar edilmiĢdir. Ġntensivliyi 0,2 mQal olan minimumlar 

zonası 7-7 xətti ilə iki hissəyə bolünmüĢdür. Xəritədən göründüyü  

kimi 1 və 2 saylı Qaralı quyuları xarakterik lokal minimumlar (ya-

taq tipli anomaliyalar) zonasından kənarda qalmıĢdır. 



 184 

        

ġəkil 7.1. Ağırlıq qüvvəsinin neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal 

minimumlar xəritəsi (Pənahlı-Oruclu sahəsi) 
1- qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthinin izohipsləri;  2- lokal 

qravitasiya minimumlarının izoxətləri;  3- qravimetrik məlumatlara görə müəyyənləĢdirilmiĢ 

tektonik xətlər;  4- qravi-maqnit profillər;  5- seysmik yataq tipli anomaliya;  6- axtarıĢ-

kəĢfiyyat quyuları;  7- təklif olunan dərin qazıma quyuları 
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      Ümumiyyətlə, bu sahədə aĢkar edilmiĢ lokal qravitasiya mi-

numumları  Ģmq-cĢ istiqamətli  zolaqlar daxilindədir. Bu zolaqların 

eni 1000 m olub cənub- Ģərq istiqamətində davam etməkdədir 

(Ģəkil 7.1; 7.2).  

Qeyd olunan sahələrdə seysmik kəĢfiyyatın sınan dalğalar 

üsulu (SDÜ) ilə bir-sıra xətlər boyunca seysmik YTA-lar müəy-

yənləĢdirilmiĢdir. Seysmik YTA-lar lokal minimumlar xəritəsi üzə-

rində yerləĢdirilmiĢ, qravimetrik və seysmik məlumatlar kompleks 

təhlil edilmiĢdir (Ģəkil 7.1).                                     

Pənahlı  sahəsində  4  xətt  üzrə  müəyyənləĢdirilmiĢ  seysmik 

YTA-lar  2-2, 3-3, 6-6 və 7-7 tektonik xətləri arasında müəyyən-

ləĢdirilmiĢ qravitasiya minimumlarının üzərinə düĢmüĢdür. Burada 

qeyd edilmiĢ qravitasiya və seysmik YTA-lar Pənahlı strukturunun 

tağ və Ģimal-qərb periklinal hissəsini əhatə edir. Bu strukturun 

Ģimal qanadında, 3-3 , 4-4, 6-6, və 7-7 xətləri arasında, 0,2 mQal 

intensivliklə qeyd olunan qravitasiya anomaliyası zonasında isə iki 

xətt üzrə seysmik YTA-lar aĢkar edilmiĢdir.  

Oruclu sahəsində müəyyənləĢdirilmiĢ qravitasiya minimumu 

zonasında bir-birini kəsən iki xətt üzrə seysmik YTA aĢkar edilmiĢdir. 

Pənahlı və Oruclu sahələrində yataq tipli qravitasiya və seysmik 

anomaliyaların bir-birinin üzərinə düĢməsi bu sahələrin neftlilik-

qazlılıq baxımından prespektivli olmasını bir daha təsdiq etmiĢ olur. 

AlınmıĢ məlumatlar tədqiq olunan ərazidə axtarıĢ qazımasının 

istiqamətləndirilməsi üçün əsas vermiĢdir. ġəkil 7.1 və 7.2-də, hə-

mçinin cədvəl 7.1-də dərin qazımaya təklif olunan quyuların yerləri 

və bu quyular üzrə bəzi məlumatlar verilmiĢdir. Pənahlı sahəsində 

alınmıĢ yataq tipli anomaliya zonalarında 2 yerdə - strukturun tağa 

yaxın hissəsində və  Ģimal qanadında axtarıĢ quyusunun qoyulması 

təklif olunur. Təklif olunan 1-ci və 2-ci quyuların (1T və 2T) yer-

ləĢdiyi sahədə neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik lokal qravi-

tasiya minimumlarının (yataq tipli anomaliyalar) intensivliyi 0,25-

0,3 mQal  təĢkil edir (bax: Ģəkil  7.1; cədvəl 7.1).  Qazımaya  təklif 

olunan nöqtələrdə Mezozoy çöküntülərinin ≈ 4225 və ≈ 4200 m 

dərinlikdə açılması gözlənilir. 
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ġəkil 7.2.  Qravimetrik  məlumatlar əsasında Cəfərli-Pənahlı-Oruclu 

sahəsinin üçölçülü təsvirində təklif olunan quyuların vəziyyəti 
1 və 2- qravimetrik məlumatlara görə Mezozoy çöküntülərinin səthinin üçölçülü 

 görüntüsü və izohipsləri;  3- neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal qravitasiya 

 minimumları zonası;  4- qravimetrik profillər; 5- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları; 

 6- təklif olunan qazıma quyuları 
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      Cədvəl 7.1 

Pənahlı - Oruclu sahəsində axtarıĢ qazımasına təklif olunan quyular üzrə məlumatlar 
  

Sahə 

Təklif 

olunan 

quyu 

Quyunun yeri 

Yataq tipli 

qravitasiya 

anomaliyala-

rının 

qiyməti, 

mQal 

Quyunun 

layihə 

dərinliyi, 

 

m 

Mezozo-

yun səthi-

nin açılma 

dərinliyi, 

m 

Yatağın 

gözlənilən 

açılma 

dərinliyi, 

m 

Güman olunan 

yatağın yerləĢdiyi 

struktur quruluĢ 
Profil Piket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Pənahlı 
1T 

2T 

08-07 

09-07 

40 

59-60 

0.25-0.3 

0.25-0.3 

4400 

4400 

4200 

4225 

3850-3950 

3850-3950 

Strukturun tağa yaxın hissəsi 

Strukturun Ģimal qanadı 

Oruclu 3T 

4T 

16-07 

16-07 

59-60 

72-73 

0.25-0.3 

0.25-0.3 

4200 

4300 

4050 

4125 

3750-3850 

3800-3900 

  Strukturun tağ hissəsi 

   Strukturun Ģmq qanadı 

Qaralı 5T 15-07 

01-07 

75 

56-57 

>0.3 

≈0.3 
4300 4150 3800-3900    Strukturun tağ hissəsi 

Cənubi  

Qaralı 
6T 19-07 60 >0.3 4200 4075 3750-3850   Strukturun Ģmq 

  periklinalı 

Cənub-

ġərqi 

Oruclu 

7T 21-07 39 0.25 4200 4025 3700-3800   Strukturun Ģimal 

  periklinalı 

Cənubi 

Oruclu 
8T 21-07 16-17 0.25 4200 3975 3650-3750 Strukturun Ģimal periklinalı 

                   

1
8
6
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QonĢu Cəfərli  sahəsində neftin orta Eosen çöküntülərindən 

(mergel dəstəsi) alındığını nəzərə alsaq, bu sahələrdə də məhsuldar 

horizontun məhz həmin çöküntülərlə əlaqədar olduğunu  söyləmək  

olar. Güman  olunan yatağın dərinliyinin  isə 3850-3950 m olacağı 

ehtimal olunur. 

Oruclu sahəsində də iki yerdə strukturun tağ və Ģimal-Ģərq 

qanadında axtarıĢ quyusunun (3T və 4T) qoyulması təklif olunur. 

Burada  yataq   tipli qravitasiya  anomaliyasının  intensivliyi 0,25- 

0,3 mQal-dır (bax: Ģəkil 7.1). Qeyd olunan nöqtələrdə Mezozoy 

çöküntülərinin dərinliyi ≈ 4050 m və ≈ 4125 m təĢkil edir. Pənahlı 

strukturuna nisbətən burada Mezozoyun səthinin 100-150 m qalx-

dığını nəzərə alsaq, güman olunan yatağın da uyğun olaraq orta 

Eosendə 3750-3850 m dərinlikdə açılması gözlənilir. 

Qaralı, Cənubi Qaralı, Cənub-ġərqi Oruclu və Cənubi Oruclu 

strukturlarının hər birində bir dərin axtarıĢ quyusunun qoyulması 

təklif olunan ilkin quyuların nəticələrindən asılı olaraq  müəyyən-

ləĢdirilməlidir. Təklif olunan quyular üzrə məlumatlar 7.1. cədvə-

lində verilmiĢdir. 

 

ġimali Naftalan-Gödəkboz -Duzdağ sahəsi. ġimali Naftalan 

sahəsində neft-qazlılıqla əlaqələndirilən minimumun ən intensiv   

hissəsi (0,4 mQal) 2 saylı ġimali Naftalan quyusundan ≈ 1 km Ģi-

mal-qərbdə yerləĢir (Ģəkil 7.3). Lokal minimumlar cq-ĢmĢ istiqa-

mətində uzanır. 2 saylı ġimali Naftalan və 2 saylı Gödəkboz 

quyuları 0,2 mQal intensivli anomaliyaların üzərinə düĢür və bu 

quyuların məhsuldar horizontları açmaq ehtimalı çox böyükdür. 

3M quyusu zonasında isə xarakterik lokal qravitasiya minimumu 

qeydə alınmamıĢdır. 

Neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal minimumlar Gödəkboz sa-

həsində daha mürəkkəb xarakter almıĢdır. 6 paralel profildə müəy-

yənləĢdirilmiĢ bu lokal minimum zonası Ģmq-cĢ istiqamətindədir.      

4 və 10 saylı quyu ərazisindəki lokal minimumlar zonasının eni 1-

1,5 km, uzunluğu isə 6 km-ə çatır. 7 və 8 saylı quyu ərazisində eni 

1 km-dən bir qədər artıq, uzunluğu 7 km, 6 saylı quyu ərazisində 
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isə (1×2) km ölçülü lokal minimumlar zonası ayrılmıĢdır. Hər üç 

minimumlar zonasında maksimal intensivlik 0,3 mQal-dır və bu 

zonalar 8 saylı quyudan  2-2,5 km qərbdə birləĢirlər (Ģəkil 7.3). 

 

 
 

ġəkil 7.3. Ağırlıq qüvvəsinin neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal 

minimumlar xəritəsi  (ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi) 
1-lokal qravitasiya minimumlarının izoxətləri; 2- qalxımlarla əlaqələndirilən lokal 

qravitasiya maksimumları zonası; 3-  qravimetrik profillər; axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları; 

5- lokal minimumlar: 1) ġimali Naftalan, 2) Gödəkboz, 3) Cġ.Qızılhacılı, 4) Qızılhacılı, 

5) ġmġ.Qızılhacılı, 6) Duzdağ, 7) Aran-1, 8) Aran-2, 9) Aran-3; 

6- təklif olunan dərin qazıma quyuları. 
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Duzdağ sahəsində xarakterik lokal minimumlar 4 profil (02, 

03, 04 və 05 saylı) məlumatı əsasında ayrılmıĢdır. Burada onların 

intensivliyi 0,4 mQal-dan çoxdur.  Minimumlar  zonası  təxminən  

en  dairəsi istiqamətində uzanır və ölçüləri 2×6 km-ə çatır. 

2004-2005-ci illərdə ġimali Naftalan, Gödəkboz, Duzdağ sa-

hələrində aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat tədqiqatları bu sahələrdə 

çoxsaylı lokal maksimumların (bax: Ģəkil 5.15) və bunun əsasında 

Mezozoy çöküntülərinin səthi ilə əlaqədar antiklinal və hemianti-

klinalların (bax: Ģəkil 6.11) eyni zamanda, yataq tipli qravitasiya 

minimumlarının (bax: Ģəkil 7.3) varlığını göstərdi. Bütün bunlar 

gələcək axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıma iĢlərinin düzgün istiqamətləndi-

rilməsi üçün əhəmiyyətli məlumatlar təqdim edir. Bu məlumatlar 

əsasında tədqiq olunan sahə üzrə dərin qazımaya təklif olunan 

quyuların yerləri və bu quyular üzrə gözlənilən bəzi məlumatlar 

müəyyənləĢdirilmiĢdir (Ģəkil 7.3, cədvəl 7.2). 

ġimali Naftalan sahəsində təklif olunan (1T) axtarıĢ quyu-

sunun 18-04 saylı profilin üzərində,  neftlilik-qazlılıqla əlaqələn-

dirilən xarakterik lokal qravitasiya minimumunun (yataq tipli ano-

maliyanın) daha intensiv (0,4 mQal) hissəsində  qoyulması  məq-

sədəuyğundur (bax: Ģəkil 7.3; cədvəl 7.2). Bura ġimali Naftalan 

strukturunun Ģimal-Ģərq periklinalını əhatə edir. Həmin nöqtədə 

Mezozoy çöküntülərinin ≈ 3000 m-dən bir qədər artıq dərinlikdə 

açılması gözlənilir (bax: Ģəkil 6.11).  

Qazımaya təklif olunan quyuların çöküntü komplekslərini və 

göstərilən neftli-qazlı intervalları hansı dərinlikdə açacağını təsvir 

etmək üçün ġimali Naftalandan Duzdağ sahəsinə qədər uzanan 01-

04 saylı profil üzrə quyu və qravimetrik məlumatlardan istifadə 

etməklə geoloji kəsiliĢ qurulmuĢdur (Ģəkil 7.4). Burada maraq 

doğuran üst TəbaĢir,  Eosen  çöküntülərinin  struktur  vəziyyəti  əks 

olunmuĢ, 1M  saylı Duzdağ quyusunun məlumatlarına əsasən  üst 

TəbaĢirin karbonatlı və vulkanogen süxurlarının profil boyu ehti-

malən yayıldığı göstərilmiĢdir. QurulmuĢ geoloji kəsiliĢə görə, tək-

lif olunan 1T quyusunun, vulkanogen süxurları açma əhəmiyyətini 

nəzərə alaraq, dərinliyinin 3500-3600 m olması məqsədəuyğundur.  
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ġəkil 7.4. 01-04 saylı profil üzrə geoloji kəsiliĢ 

 (ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsi) 
1- müĢahidə olunmuĢ Δg əyrisi; 2- regional fon; 3 və 6- lokal qravitasiya 

maksimumları; 4- bərpa olunmuĢ maksimum; 5 və 7- neft-qazlılıqla əlaqələndirilən 

lokal qravitasiya minimumları; 8- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları; 9- təklif olunan qazıma 
quyuları;  10 və 11- üst TəbaĢirin karbonatlı və effuziv süxurları; 12- güman olunan 

neft-qaz yatağı. 
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Cədvəl 7.2      
 

ġimali Naftalan-Gödəkboz-Duzdağ sahəsində qazımaya təklif olunan quyular üzrə məlumatlar 

         

Sahə 

Təklif 

olunan 

quyu 

Quyunun yeri 
Yataq tipli 

qravitasiya 

anomaliyala- 

rının qiyməti 

mQal 

Quyunun 

layihə 

dərinliyi 

 

m 

Mezozoyun 

səthinin 

açılma 

dərinliyi 

m 

Yatağın 

gözlənilən 

açılma 

dərinliyi, 

m 

Güman olunan 

yatağın 

yerləĢdiyi 

struktur quruluĢ 
Profil Piket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ġimali 

Naftalan 
1T 18-04 46 >0.4 3500 3025 2600-2700 

Strukturun ġmġ 

periklinalı 

 

 

Gödəkboz 

2T 

3T 

4T 

5T 

15-05 

12-04 

01-04 

18-05 

28 

17 

115 

15 

>0.2 

>0.2 

0.3 

   0.3 

3800 

3900 

4100 

3800 

3225 

3375 

3575 

3250 

 

2700-2800 

2600-2700 

3100-3200 

2700-2800 

Hemiantiklinalın 

tağ hissəsi 

“______” 

Qeyri-antiklinal 

quruluĢ 

Duzdağ 6T 05-05 75 >0.4 4200 3650 3450-3550 
Antiklinalın 

tağ hissəsi 

ġmġ 

Qızılhacılı 
7T 12-05 76 >0.2 4000 3550 2850-2950 

Hemiantiklinalın 

tağ hissəsi 

Aran-1 8T 8D-05 88 0.3 4500 4000 3700-3800 
Hemiantiklinalın 

cənub qanadı 

Aran-2 9T 6D-05 18 
>0.2 

4200 3725 3500-3600 
Hemiantiklinalın 

tağ hissəsi 

 
 

1
9
1
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        Bu regionda  6,  7,  8  saylı  quyularda  alınmıĢ   kiçik   həcmli  
(0,5-1,5  t/sut)  neftin Orta Eosen çöküntüləri ilə əlaqədar olduğunu 
nəzərə alsaq, 1T quyusunun güman olunan yatağı 2600-2700 m 
intervalında açacağı ehtimal olunur (Ģəkil 7.4). 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2 saylı ġm.Naftalan quyusu yataq 
tipli anomaliyanın 0,2 mQal-lıq hissəsinə uyğun gəlir. Bu isə onu 
göstərir ki, 2 s. quyunun neft vermə (az debitlə) ehtimalı böyükdür. 

Gödəkboz sahəsində 10 saylı quyu rayonunda ağırlıq qüvvə-
sinin intensiv (0,4 mQal) lokal maksimumu qeyd olunmuĢdur (bax: 
Ģəkil 5.15). Quyu 2718 m dərinliyə qədər qazılmıĢ və orta Eosen 
çöküntülərini cəmi 88 m açmıĢdır. Maykop çöküntülərinin alt his-
səsində və üst Eosen çöküntüləri daxilində sınaq iĢləri apırılmıĢ, 
orta Eosen isə sınanmamıĢdır. Bu rayonda intensiv yataq tipli ano-
maliya alındığından 15-05 və 06-05 saylı profillərin kəsiĢmə nöq-
təsində bir dərin quyunun (2T) qoyulması təklif olunur (Ģəkil 7.4). 
Bu quyunun Mezozoy çöküntülərini ≈ 3200 m-dən bir qədər dərin-
də açması gözlənilir. Vulkanogen süxurların açılmasını nəzərə al-
saq, təklif olunan quyunun  3700-3800 m  qazılması tövsiyə olunur. 
Güman olunan yatağın isə Orta Eosen çöküntülərində, 2700-2800m 
dərinlikdə açılması ehtimal olunur. 

Gödəkboz sahəsində qravimetrik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdi-
rilmiĢ hemiantiklinalın tağ hissəsinə yaxın daha iki yerdə quyuların 
(3T, 4T) qoyulması tövsiyə olunur (Ģəkil 7.4). Bunlardan biri 12-05 
saylı, digəri isə 01-04 saylı profilin üzərində minimumlar zonası 
daxilində nəzərdə tutulur. Bu sahədə daha bir yerdə, 08-05 saylı 
profilin üzərində, intensivliyi 0,3 mQal-a çatan lokal minimum 
zonasında axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusunun (5T) qazılması tövsiyə edi-
lir. Bu  sahədə  Mezozoy  çöküntülərinin  səthinin  enməsi  müĢa-
hidə edilsə  də  (bax: Ģəkil 6.11), burada Ģmq-cĢ istiqamətində ensiz 
zona daxilində intensiv lokal minimumlar qeyd olunur (Ģəkil 7.3). 
Lokal minimumun xarakterinə görə güman olunan yatağı qeyri-
antiklinal tipə aid etmək olar. Qazılacaq quyuların gözlənilən bəzi 
parametrləri 7.2 cədvəlində verilmiĢdir. 

Duzdağ sahəsində 10 saylı quyu lokal qravitasiya minimumu 
zonasında olsa da, cəmi 1472 m qazılmıĢ, Sarmat çöküntülərindən 
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çıxmamıĢdır. 1M saylı quyu isə 4822 m qazılmıĢ, Mezozoy çökün-
tülərini (karbonatlı və vulkanogen) açmıĢdır. Lakin, bu quyu lokal 
qravitasiya minimumu zonasından kənarda qalmıĢdır (bax: Ģəkil 
7.3). Əldə olunmuĢ yeni məlumatları nəzərə alaraq, Duzdağ sahə-
sində güman olunan yatağı açmaq məqsədilə axtarıĢ quyusunun 
(6T) 05-05 saylı profilin üzərində qoyulması məqsədəuyğundur 
(Ģəkil 7.4). 

Qravimetrik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ digər yataq tipli 

anomaliyalar (lokal minimumlar) zonasında da axtarıĢ quyularının 

(7T, 8T, 9T) qoyulması tövsiyə edilir. Digər sahələrdə isə (Cġ Qı-

zılhacılı, Qızılhacılı, Aran-3 və b.) axtarıĢ-kəĢfiyyat qazımasının 

yönəldilməsindən qabaq dəqiqləĢdirici geofiziki iĢlərin aparılması 

lazımdır. Qazımaya təklif olunan quyuların müsbət nəticə verəcəyi 

təqdirdə növbəti quyuların qazılma yeri profil məlumatları əsasında 

müəyyənləĢdirilməlidir. Təklif olunan quyu sahəsindəki bəzi geo-

loji-geofiziki məlumatlar 7.2 cədvəlində verilmiĢdir. 

Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsi. 2007-ci ildə Geofi-

zika ETĠ tərəfindən Qazanbulaq-Borsunlu-Ziyadxan sahəsində qra-

vimetrik kəĢfiyyat iĢləri aparılmıĢ, ağırlıq qüvvəsi sahəsinin müĢa-

hidə əyrilərindən lokal minimumlar ayrılmıĢ, planda qeyd edilərək 

tədqiqat sahəsi üzrə neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal minimum-

lar (yataq tipli anomaliyalar) xəritəsi qurulmuĢdur (Ģəkil 7.6). 

Xəritədə lokal minimumların qravimetrik məlumatlarla müəy-

yənləĢdirilmiĢ tektonik xətlərin arasında yerləĢdiyi aydın olmuĢdur. 

7 və 8-ci xətlər arasında xarakterik lokal minimumlar müəyyən-

ləĢdirilməmiĢdir. 6 və 7-ci xətlər arasında 01÷07 və 14 saylı 

profillər üzrə, 4 və 6-cı xətlər arasında isə 01÷05 saylı profillər üzrə 

lokal minimumlar müəyyənləĢdirilmiĢ və korrelyasiya edilmiĢdir. 

Lokal minimumların əhatə etdiyi 1-ci zonanın uzunluğu 6 km-ə 

yaxın, eni isə 1 km-dən bir qədər artıqdır. 2-ci zonanın ölçüləri isə    

≈ 1.5 × 4,5 km-dir. Hər  iki  zona  daxilində  lokal  anomaliyaların  

intensivlikləri 0,2-0,3 mQal təĢkil edir. 3 və 4-cü tektonik xətlər 

arasında 01-03 və 13 saylı profillərdə intensivliyi 0,3 mQal-dan çox 

olan lokal minimumlar zonası aĢkar edilmiĢdir. 
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Həmin tektonik xətlər arasında 6, 7, 14 və 15 saylı profillərin 

məlumatları əsasında 1,5×2,0 km ölçülü digər xarakterik lokal 

minimumlar sahəsi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

aĢkar edilmiĢ bu lokal minimumlar zonası daxilində axtarıĢ-

kəĢfiyyat qazıma iĢləri aparılmamıĢdır.  

Qazanbulaq sahəsində qazılmıĢ quyular, əsasən, 1-3-cü tek-

tonik xətlərin arasında yerləĢir. Burada da xarakterik lokal qravi-

tasiya minimumları aĢkar edilmiĢdir. 2 və 3-cü tektonik xətlər 

arasında yalnız 8, 9 və 15-ci profillərin məlumatları əsasında, eni   

≈1 km, uzunluğu 2 km-dən artıq olan sahə daxilində lokal mini-

mumlar müəyyən edilmiĢdir. 01÷07 saylı profillərdə bu tektonik 

xətlər arasında xarakterik lokal minimumları ayırmaq mümkün 

olmamıĢdır. 

1 və 2-ci xətlər arasında isə 01-07 və 13 saylı profillərin 

məlumatları əsasında intensivliyi 0,2-0,3 mQal olan lokal mini-

mumlar zonası müəyyən edilmiĢdir. Bu zonanın 01÷03 saylı profil-

ləri əhatə edən hissəsi Ziyadxan strukturunun Ģərq periklinalını 

əhatə edir və burada axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları yoxdur. 1-1 tektonik 

xəttindən qərbdə, 01÷03 və 13 saylı profillərin məlumatlarına 

əsasən 0,3 mQal intensivli daha bir lokal minimumlar zonası aĢkar 

edilmiĢdir. 01÷03 saylı profillərin baĢlanğıclarında aĢkar edilmiĢ 

lokal minimumlar Ziyadxan strukturunun üzərinə düĢür. 

Qazanbulaq sahəsində qazılmıĢ quyuların nəticələri ilə aĢkar 

edilmiĢ lokal minimumlar müqayisəli analiz olunmuĢdur. Bu sahə-

də Mezokaynozoy çöküntülərində 7 neftli obyekt aĢkar edilmiĢdir. 

Bunlar üst TəbaĢir, Paleosen, orta və üst Eosen, Maykop lay 

dəstəsində Qaraçinar, I Qazanbulaq, II Qazanbulaq horizontlarına 

uyğun gələn V, VI, VII Naftalan horizontlarıdır [53]. 2 saylı 

quyuda 1650-1655 m intervalında üst TəbaĢir (Maastrixt mərtəbəsi) 

əhəngdaĢlarından 0,5 t/sut debitlə neft alınmıĢdır. Lokal minimum-

lar xəritəsində bu quyu 0,1 mQal izoxəttin üzərinə düĢür. 3 saylı 

quyuda isə üst TəbaĢir çöküntülərinə giriĢdə 500 t/sut debitlə neft 

fontanı alınmıĢdır. Bu quyu isə 0,3 mQal izoxəttin əhatəsindədir. 

Nəzərə alsaq ki, bu quyu keçən əsrin 50-ci illərində qazılmıĢ, uzun 
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müddət istismarda olunmuĢdur, onda daha intensiv minimumun 

alınmaması aydın olar.  

9 saylı quyuda 1010 m dərinlikdə Paleosen çöküntülərindən (II 

mergel dəstəsi) 150 t/sut debitlə, 6 saylı quyuda 1028-1096 m inter-

valda orta Eosen çöküntülərindən 100-150 t/sut baĢlanğıc debitlə 

neft əldə edilmiĢdir [53]. Qeyd olunan hər iki quyu 2 və 3-cü tek-

tonik xətlər arasında aĢkar edilmiĢ lokal minimumlar zonasına dü-

Ģür ki, burada anomaliyanın intensivliyi 0,3 mQal təĢkil edir. Səna-

ye əhəmiyyətli neft alınmıĢ 43, 44, 50, 139 və 191 saylı quyular da 

anomal zonalar daxilindədir. Məhsuldar olmamıĢ 1, 62, 10 saylı 

quyular isə lokal minimumlar zonasından kənarda qalmıĢdır.  

R.R.Rəhmanova görə 62 saylı quyudan Ģərqə doğru “mergel” 

və “mergel-tufogen” dəstədən ibarət olan alt Eosen çöküntüləri 

pazlaĢırlar. Əvvəlcə alt Eosenin “mergel” dəstəsi, ondan bir neçə 

kilometr Ģərqə doğru “mergel-tufogen” dəstələri növbə ilə pazlaĢ-

mıĢdır. Alt Eosen əsasən, mergel və əhəngli qumdaĢları laycıqları 

olan mergelli və qumdaĢlı gillərdən ibarətdir. Bu çöküntülərin paz-

laĢması 6 saylı quyudan Ģərqdə qeyd olunur [53].  

Bu araĢdırmalara əsasən güman etmək olar ki, 6 və 62 saylı 

quyulardan Ģərqdə qravimetrik kəĢfiyyatla müəyyənləĢdirilmiĢ 3-3 

və 4-4 tektonik xətləri uyğun olaraq alt Eosenin “mergel” və 

“mergel-tufogen” dəstələrinin pazlaĢmalarını əks etdirir. 

Əldə edilmiĢ bu məlumatlar Qazanbulaq, Borsunlu, Ziyadxan 

sahələrində aĢkar edilmiĢ xarakterik minimumlar zonasına diqqətin 

artırmasını tələb edir. Bu sahələrdə güman olunan yatağın strati-

qrafik Ģamilliyini və dərinliyini, vulkanogen əmələgəlmələrin yer-

lərini dəqiqləĢdirmək üçün seysmik (ÜDNÜ, SDÜ), qravimetrik, 

maqnitometrik kəĢfiyyat iĢlərinin əlavə olaraq aparılması təklif 

olunur. AxtarıĢ-kəĢfiyyat qazıma iĢlərinin aparılması labüd olduqda 

quyuların lokal qravitasiya minimumları zonasında qoyulması 

məqsədəuyğundur. 

Bozqobu sahəsi. 1979-cu ildə qravimetrik kəĢfiyyatla müəy-

yənləĢdirilmiĢ (S.H.Məmmədov, V.Q.Qədirov) Bozqobu sahəsində 

2005-ci  ildə  4 profil üzrə  alınmıĢ  məlumatlar burada qravimetrik 
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YTA-ların varlığını bir daha göstərdi. Lakin, bu məlumatlar güman 

olunan yatağın konturlarını müəyyənləĢdirməyə imkan vermə-

miĢdir. Ona görə də, bu sahədə kompleks geofiziki (seysmik, 

qravimetrik, maqnit) kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması tövsiyə olunur. 

 

7.2. AĢağı Kür çökəkliyində neft-qaz yataqlarının proq-

nozlaĢdırılması. Birinci növbəli geofiziki tədqiqatların və 

axtarıĢ qazımasının aparılması  üzrə tövsiyələr. 

 

AĢağı Kür çökəkliyinin Kürsəngi, Kürovdaq, Qarabağlı, Baba-

zənən sahələrində aparılmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri bu ərazi-

lərdə sahənin neft-qazlılığının qiymətləndirilməsində xarakterik 

qravitasiya minimumlarından istifadə etməyin əhəmiyyətini bir da-

ha göstərmiĢdir 42, 64. Qeyd edək ki, Kürsəngi, Qarabağlı, 

Babazənən sahələrində Məhsuldar Qatın qalxımı ağırlıq qüvvəsinin 

artması ilə müĢayiət olunur. Belə sahələrdə də, məlum neft-qaz ya-

taqları üzərində xarakterik lokal minimumlar ayırmaq mümkün 

olmuĢdur. Belə ki, intensivlikləri 0,3-0,4 mQal olan bu minimumlar 

lokal maksimumların üzərində ayrılmıĢ və məlum yataqların kon-

turlarına uygun gəlmiĢdir 42. 

AĢağı Kür çökəkliyinin məlum yataqları üzərində aparılmıĢ bu 

tədqiqatlar Bəndovan sahəsində, Hacıqabul və Nəvahi sinklinal-

larında alınmıĢ qravimetrik məlumatların nəticələrindən istifadənin 

mümkünlüyünü göstərir. Tədqiq olunan sahələrdə iĢlənilmiĢ bütün 

profillərdə  xarakterik lokal minimumlar ayrılmıĢ, onların sərhəd-

ləri və qiymətləri planda qeyd edilmiĢ və neft-qazlılıqla əlaqələn-

dirilən lokal minimumlar xəritəsi qurulmuĢdur. 

 Bəndovan sahəsi. Bu sahə üzrə qurulmuĢ ağırlıq qüvvəsinin 

neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal minimumlar xəritəsindən görü-

nür ki, strukturun tağ hissəsində 15, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 34 saylı 

quyuların yerləĢdiyi sahədə 0,2 mQal intensivli minimumlar zonası 

ayrılır (Ģəkil 7.6). Bu zona daxilində bir sıra quyudan (15, 29, 31, 

34 və s.) AbĢeron çöküntülərindən qaz alınmıĢdır.  
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ġəkil 7.6. Ağırlıq qüvvəsinin neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal 

minimumlar xəritəsi (Bəndovan sahəsi) 
1- lokal qravitasiya minimumlarının izoxətləri; 2- qravimetrik məlumatlara görə 

müəyyənləĢdirilmiĢ tektonik xətlər; 3- qravimetrik profillər; 4- seysmik ÜDN profili;  

5- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları; 6-qravitasiya  minimumu zonalarının sıra sayı 
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Strukturun cənub-qərb qanadında əsas diqqət Ģmq-cĢ istiqa-

mətli maksimumlar zonasına yönəldilməlidir (bax: Ģəkil 5.19). Bu 

zonanın planda eni 2-4 km arasında dəyiĢir, uzunluğu isə 10 km-

dən artıqdır. Quyular olmayan bu ərazidə intensivliyi 0,35 mQala 

çatan, eni 1,5-2 km, ümumi uzunluğu 10 km-dən artıq olan 2 xa-

rakterik lokal minimumlar zonası qeyd olunmuĢdur. 1-7-ci profil-

lərdə qeyd olunan I minimumlar  zonası 2-3-cü və 5-6-cı  profillər-

də daha intensivli görünən 2 minimuma bölünür. ġmq-cĢ istiqa-

mətli bu minimum anomaliyaların ölçüləri 1,5  3 km-dir.  

4-12-ci profillərdə qeyd olunan II minimumlar zonasında isə 3 

intensiv minimum anomaliya ayırmaq mümkündür. Zonanın Ģima-

lında yerləĢən anomaliya nisbətən az intensivli (0,2 mQal) və kiçik 

ölçülü (0,7  2 km) olmaqla Ģimal-cənub istiqamətində yerləĢdiyi 

halda, daha intensiv (0,3 mQal) digər iki anomaliya  Ģmq-cĢ istiqa-

mətindədir və ölçüləri daha böyükdür (1 × 4 km). 

MüəyyənləĢdirilmiĢ minimum anomaliya zonaları (I və II) 

qravimetrik məlumatlarla təyin olunmuĢ pazlaĢma  xətləri (1-2 və 

2-3 xətləri) arasında yerləĢir. Seysmik ÜDN məlumatlarına (“KəĢ-

fiyyatgeofizika” Ġdarəsi) əsaslanaraq, hər iki zonadakı lokal anoma-

liyaların  Ağcagilin aĢağılarının MQ-yə pazlaĢmaları ilə əlaqədar 

olduğu, I anomaliya zonasının 2400-2800 m, II anomaliya zona-

sının isə 2700-3400 m dərinlikləri əhatə etdiyi güman olunur.  

Bəndovan sahəsində alınmıĢ qravimetrik kəĢfiyyat materialla-

rının analizi bu sahədə çoxsaylı lokal maksimum və minimumların 

varlığını və bu anomaliyaların qırılma və pazlaĢma kimi qiymətlən-

dirilən horizontal qradiyentlərinin kəskin dəyiĢdiyi zonalar arasında 

yerləĢdiyini göstərir. Strukturun tağ hissəsində, əsasən də, cənub-

qərb qanadında neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik qravitasiya 

minimumlarının (yataq tipli anomaliyaların) aĢkar olunması bu sa-

hədə gələcək axtarıĢ-kəĢfiyyat geofiziki və qazıma iĢlərinin düzgün 

istiqamətləndirilməsi üçün əhəmiyyətli məlumatlar vermiĢdir. 

ġəkil 7.7-də bir-birinə çox yaxın iĢlənilmiĢ qravimetrik (07-06 

saylı)  və  seysmik  ÜDN  (040306 saylı)  profillərinin  müqayisəsi 

verilmiĢdir. 
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ġəkil 7.7. Seysmo-qravimetrik profil (Bəndovan sahəsi) 
 

1- müĢahidə olunmuĢ Δg əyrisi; 2- regional fon; 3- lokal qravitasiya maksimumları; 4- bərpa 

olunmuĢ maksimum; 5 və 6- neft-qazlılıqla əlaqələndirılən lokal qravitasiya minimumları; 

 7- kəĢfiyyat quyusu; 8- qazlı  interval;  9- qırılma xətti; 10- güman olunan neft-qaz yatağı. 
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Göründüyü kimi, neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal qra-

vitasiya minimumunun sərhədləri daxilində seysmik dərinlik kə-

siliĢində Ağcagil çöküntülərinin növbə ilə Məhsuldar Qat çökün-

tülərinə pazlaĢdığı müĢahidə edilir. Təbii ki, bu pazlaĢmalar qeyri-

antiklinal tələ rolunu oynaya bilərlər. Ona görə də, güman olunan 

neft-qaz yatağının məhz bu pazlaĢmalarla əlaqədar olduğunu  ehti-

mal etmək olar. Qeyd edək ki, Bəndovan strukturunun tağ hissə-

lərində qazılmıĢ quyularda (15, 29, 30, 31, 34 və s.) sənaye əhəmiy-

yətli qaz AbĢeron çöküntülərindən alınmıĢdır. Ona görə də, struktu-

run cənub-qərb qanadında isə dərin quyuların olmamasından çö-

küntülərin neftli-qazlılığı bilavasitə təyin olunmamıĢdır. Odur ki, 

bu hissədə geofiziki üsullarla proqnoz iĢlərinin aparılması, sonra 

isə dərin axtarıĢ quyularının qoyulması məqsədəuyğundur.  

Ümumiyyətlə, AĢağı Kür çökəkliyinin bir çox sahələrində 

(MiĢovdağ, Böyük və Kiçik Hərami, Qarabağlı, Neftçala və s.) 

sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yığımının AbĢeron və MQ çöküntüləri 

ilə əlaqədar olduğu bildirilir [2, 63]. Yalnız Qarabağlı strukturunun 

qərb qanadında, Kürovdağ strukturunun cənub-qərb qanadında və 

periklinal hissəsində AbĢeron və Ağcagil çöküntülərinin məhsuldar 

(qazlı) olduğu müəyyən edilib. Kiçik Hərami sahəsində isə neft-

qazlılıq qırıĢığın cənub-qərb qanadında AbĢeron və Ağcagil hori-

zontlarının pazlaĢmaları ilə əlaqələndirilir [2]. Eyni zamanda, bu 

regionda Ağcagil çöküntüləri çox da böyük olmayan qalınlığı  ilə 

səciyyələnsə də (Qalmaz-240 m, Kürsəngi-70 m, Babazənən-110 m 

və s.), böyük ərazilərdə quyu və seysmik məlumatları əsasında bu 

çöküntülərin pazlaĢmaları qeyd olunur. PazlaĢma zonaları hüdu-

dunda neft-qazlılıqla əlaqələndirilən xarakterik qravitasiya mini-

mumlarının varlığı isə həmin ərazilərin  geofiziki  üsullarla  bir da-

ha öyrənilməsini  tələb edir. Bu baxımdan, Bəndovan  strukturunun 

cənub-qərb qanadında müəyyənləĢdirilmiĢ qravitasiya minimumu 

zonalarında seysmik kəĢfiyyatın sınan dalğalar üsulu ilə birbaĢa 

axtarıĢ iĢlərinin aparılması əhəmiyyətlidir. 

Hacıqabul sahəsi. 1992-1993-cü illərdə Hacıqabul sahəsində 

Geofizika ETĠ tərəfindən aparılmıĢ geofiziki iĢlər nəticəsində struk-
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tur mürəkkəbləĢmə aĢkar edilmiĢ, qravimetrik üsulla Hacıqabul və 

ġimali Hacıqabul strukturu ayrılmıĢdır. Sonrakı illərin ÜDN 

məlumatları əsasında burada Ağcagil çöküntülərinin 3200-3400 m 

dərinlikdə Məhsuldar Qatın səthinə pazlaĢmaları aĢkar edilmiĢdir. 

1998-1999-cu illərdə kompleks geofiziki (seysmo-qravimetrik) 

üsullarla aĢkar edilmiĢ seysmik və qravimetrik yataq tipli anoma-

liyaların (YTA) məhz Ağcagil çöküntülərinin pazlaĢma zonasına 

təsadüf etdiyi müəyyənləĢdirilmiĢdir (Ə.Q.Novruzov, S.H.Məm-

mədov və b., 1998). 

Nəvahi sahəsi. Nəvahi sinklinalında 2000-2002-ci illərdə apa-

rılmıĢ seysmik (SDÜ) və qravimetrik kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində 

sinklinalın Ģimal-Ģərq bortunda iki zolaq daxilində qravimetrik və 

seysmik YTA-lar aĢkar edilmiĢdir. YTA-lar zonasının biri Ağcagil 

çöküntülərinin MQ-yə pazlaĢdığı zona daxilinə düĢür, təxminən 

1300-1800 m dərinliyi əhatə edir. Burada xarakterik lokal qravi-

tasiya anomaliyasının intensivliyi 0,2-0,4 mQal-dır. Bu zonadan 

cənub və cənub-qərb istiqamətdə, təxminən 5 km məsafədə digər 

yataq tipli qravimetrik və seysmik anomaliyalar aĢkar edilmiĢdir ki, 

bunlar 2500-3000 m dərinlik intervalını əhatə edir və MQ Ģökün-

tülərinin həmin yerdəki dərinliklərinə uyğun gəlir (Ģəkil 7.8). Belə 

hesab etmək olar ki, burada da Ağcagil Ģöküntülərinin alt hissələri 

MQ-yə pazlaĢaraq tələ əmələ gətirmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

seysmik profillərin keçmədiyi digər sahədə də qravimetrik YTA-lar 

aĢkar edilmiĢdir. 

Hacıqabul və Nəvahi sahələrində kompleks geofiziki (seysmo-

qravimetrik) birbaĢa axtarıĢ üsulları ilə Ağcagil horizontunun aĢa-

ğılarının MQ-yə pazlaĢdığı yerlərdə yataq tipli seysmik və qravi-

metrik anomaliyaların aĢkar edilməsi bu sahələrə diqqətin artırıl-

masını tələb edir. Ona görə də, bu sahələrdə  kompleks geofiziki 

(seysmo-qravimetrik) birbaĢa axtarıĢ üsulu ilə tədqiqatların davam 

etdirilməsi təklif olunur. 
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ġəkil 7.8. Nəvahi sinklinalının Ģimal-Ģərq qanadında yataq tipli 

qravimetrik və seysmik anomaliyaların yerləĢmə sxemi 

 
1- MQ çöküntülərinin yuxarılarının (SH-I) izoxətləri; 2- qırılma; 3- Ağcagil 

çöküntülərinin MQ-yə pazlaĢma xətti; 4- lokal qravitasiya minimumları zonası və 

izoxətləri; 5- seysmik yataq tipli anomaliya; 6- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusu. 
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Göytəpə sahəsi. Ötən əsrin 70-ci illərində Kürovdağ-

Babazənən istiqamətində profil boyu aparılmıĢ qravimetrik 

müĢahidələr ağırlıq qüvvəsinin ümumən artdığını, Kürovdağ, 

Qarabağlı, Babazənən strukturlarının isə  lokal maksimumlarla 

qeyd olunduğunu  göstərmiĢdir. Bu profildə Qarabağlı və Babazə-

nən strukturları arasında digər lokal qravitasiya maksimumu  aĢkar 

edilmiĢ və bu sahədə yeni struktur mürəkkəbləĢmənin varlığı ehti-

mal olunmuĢdur [42]. 1995-ci ildə bu sahədə aparılmıĢ qravimetrik 

və maqnit kəĢfiyyatı tədqiqatları (6 paralel və 2 əlaqələndirici profil 

üzrə) Qarabağlı və Babazənən strukturları arasında ölçüləri 6,5×4 

km, intensivliyi 1,5-2 mQal olan lokal maksimum zonasının ol-

masını üzə çıxartdı. Bu maksimum Qarabağlı və Babazənən 

sahələrində olduğu kimi MQ çöküntülərinin nisbi qalxımı ilə 

əlaqələndirilmiĢ və Göytəpə adlandırılmıĢdır. 

Məhsuldar Qat çöküntülərini açmıĢ quyuların məlumatına əsa-

sən MQ-nin dərinliyi Qarabağlı sahəsində 2800-2900 m-dən Baba-

zənən sahəsində 1400-1800 m-ə qədər qalxmıĢdır. Bu sahələrin 

arasında isə quyu və digər geofiziki kəĢfiyyat məlumatları ilə 

struktur mürəkkəbləĢmə aĢkar edilməyib. Qeyd etmək lazımdır ki, 

bu sahədə ĢmĢmq-ccĢ istiqamətində (submeridional) MQ çöküntü-

lərinin səthinin qalxması (Qarabağlıdan Babazənənə doğru 1000 m) 

bu istiqamətdə ağırlıq qüvvəsinin 5-6 mQal artması ilə müĢahidə 

olunur. Qərb-Ģərq istiqamətində isə ağırlıq qüvvəsinin ≈10 mQal 

dəyiĢməsinə baxmayaraq (6 paralel profil üzrə) qurulmuĢ xəritə-

lərdə Məhsuldar Qatın dərinliyi az dəyiĢmiĢdir. Əslində isə ağırlıq 

qüvvəsinin 10 mQal dəyiĢməsi müqabilində MQ-nin dərinliyində 

böyük dəyiĢmə gözləmək olardı. (Qərb istiqamətində ağırlıq qüvvə-

sinin böyük qradiyentlə (≈ 3 mQal/km) artımı müĢahidə olunur ki, 

bu, Muğan monoklinalı zonasına uyğun gəlir). 

Yeni aĢkar edilmiĢ Göytəpə sahəsində neft-qazlılıqla əlaqə-

ləndirilən və intensivliyi 0,3-0,4 mQal-a çatan xarakterik lokal 

qravitasiya minimumlarının (qravimetrik YTA-ın) aĢkar edilməsi 

bu sahənin neftlilik-qazlılıq baxımından perspektivli olmasını gös-

tərir  (Ģəkil7.9). Həmin sahədə, eyni zamanda, intensivliyi 30 nTl-
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ya çatan maqnit minimumları da qeyd edilmiĢdir. Qarabağlı 

strukturunun uzaq cənub-qərb qanadında qazılmıĢ 50 saylı dərin 

kəĢfiyyat quyusundan MQ çöküntülərindən sənaye əhəmiyyətli 

neftin alınması bu sahənin neft-qaz perspektivliyini göstərir. 

 

 
 

ġəkil 7.9. Göytəpə sahəsində neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal qravitasiya 

minimumlarının paylanması 
1- MQ-nin səthinin izohipsləri; 2- qravi-maqnit profillər; 3- qravi-maqnit məlumatlara görə 

müəyyən edilmiĢ tektonik xətlər; 4- lokal qravitasiya minimumları zonası və izoxətləri; 

 5- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları.  
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Qeyd edək ki, 50 saylı quyu yeni aĢkar edilmiĢ Çöytəpə struk-

turunun qərb yamacına düĢür və qravimetrik yataq tipli anomaliya-

ların 0,2 mQal-lıq hissəsini əhatə edir. Bu quyudan Ģərqə doğru, 

intensiv minimum zonasında isə qazıma iĢləri aparılmamıĢdır.  

Qarabağlı və Babazənən strukturları arasında qravimetrik mə-

lumatlarla aĢkar edilmiĢ Göytəpə strukturunda yataq tipli qravitasiya 

anomaliyası zonasında bir axtarıĢ quyusunun qoyulması təklif olunur 

(bax: Ģəkil 7.9). Burada gözlənilən neft-qazlılıq MQ çöküntülərinin 

yuxarıları ilə əlaqələndirilir və çöküntülərin açılma dərinliyi ≈ 2000 m  

kimi qiymətləndirilir. Sahədə, eyni zamanda, kompleks geofiziki 

birbaĢa axtarıĢ üsulu ilə tədqiqatların aparılması təklif olunur. 

Ərəbqubalı sahəsi. Seysmik kəĢfiyyat məlumatları AĢağı Kür 

çökəkliyinin cənub-qərb yamacında, Paleogen-Neogen komplek-

sində ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərin Mezozoyun səthinə pazlaĢa-

raq kəsiliĢdən düĢdüyünü və stratiqrafik tələlər əmələ gətirdiyini 

göstərir. Muğan monoklinalında HəĢimxanlı, Muğanlı, Sarxan-

bəylı, Ağçala, Xırmandalı tələlərinin məhz Məhsuldar Qatın aĢağı 

hissələrinin Mezozoy çöküntülərinin yuyulma səthinə pazlaĢmaları 

nəticəsində əmələ gəldiyi müəyyən edilmiĢdir [65].   

1978-ci ildə Geofizika ETĠ tərəfindən aparılmıĢ qravimetrik və 

maqnitometrik kəĢfiyyat iĢləri  Kürdəmir-Sabirabad qalxım zonası-

nın AĢağı Kür çökəkliyinin cənub-qərb yamacına açılan hissəsində 

-Ərəbqubalı sahəsində Mezozoy çöküntülərinin səthi üzrə lokal 

qalxımın varlığını göstərmiĢdir (bax: Ģəkil 6.16). Bu sahədə, eyni 

zamanda, 5 profil üzrə (12-16 saylı profillər) neft-qazlılıqla əlaqə-

ləndirilən xarakterik lokal qravitasiya və maqnit minimumları aĢkar 

edilmiĢ və bunun əsasında sahə üzrə lokal qravi-maqnit minimum-

larının paylanma sxemi qurulmuĢdur (Ģəkil 7.10). Lokal minimum-

ların intensivlikləri uyğun olaraq, 0,4-0,5 mQal və 30-40 nTl təĢkil 

edir  ki, bu  da  Muradxanlı  və  Cəfərli sahələrində  neftli obyektlər 

üzərində müĢahidə olunan anomaliya qiymətləri qədərdir. Eni təx-

minən 2 km-ə yaxın olan lokal minimumlar zonası asimmetrik qu-

ruluĢlu Ərəbqubalı strukturunun tağ hissəsindən Ģimal və cənub-

Ģərq istiqamətdə 8 km-dən artıq bir məsafədə uzanır. 
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Digər tərəfdən, aĢkar olunmuĢ lokal minimumların Ərəbqubalı 
strukturunun tağ hissəsinə deyil, kəskin enməyə məruz qalmıĢ Ģərq 

ġəkil 7.10. Ərəbqubalı sahəsində neft-qazlılıqla əlaqələndirilən lokal     

qravi-maqnit minimumlarının paylanması 

 
1- üst TəbaĢir çöküntülərinin səthinin izohipsləri; 2- qravi-maqnit profillər; 3- qravimaqnit 

məlumatlara görə müəyyən edilmiĢ qırılma xətləri; 4- lokal qravi-maqnit minimumları 

zonası; 5- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusu; 6- təklif olunan dərin qazıma quyuları; 7- MQ-nin 

aĢağılarına uyğun gələn SH-II seysmik horizontunun pazlaĢma xətti (K.M.Filanoviç, 1981) 
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qanadında yerləĢdiyi aydınlaĢmıĢdır [15, 72]. Mezozoy çöküntü 
kompleksinin səthinin Ģərq istiqamətdə kəskin endiyini və üstdə 
yatan çöküntülərin Mezozoyun səthinə növbə ilə pazlaĢdığını nəzə-
rə alsaq, burada ehtimal olunan yatağın Muğan monoklinalı sahə-
sindəki kimi pazlaĢmalarla əlaqədar olduğunu söyləmək mümkün-
dür. Qeyd etmək lazımdır ki, seysmik kəĢfiyyat məlumatları əsa-
sında bu sahədə müəyyənləĢdirilmiĢ (K.M.Filanoviç, 1981) və MQ 
çöküntülərinin aĢağılarına uyğun gələn SH-II seysmik horizon-
tunun pazlaĢma xəttinin bir hissəsinin yataq tipli qravi-maqnit 
anomaliya  zonasının istiqamətinə uyğun gəlməsi alınmıĢ nəticələrə 
inamı bir qədər də artırmıĢ olur. 

ġəkil 4.11-də Ərəbqubalı strukturunun tağ hissəsindən keçən 
14-78 saylı qravi-maqnitometrik profil üzrə qurulmuĢ kəsiliĢdə 
güman olunan  yatağın  tağyanı  hissədə  3000 m  dərinlikdə  yat-
dığı, Ģərqə doğru 4000 m-ə qədər endiyi görünür. Bu profilin uzan-
ma istiqamətində yerləĢən 2 saylı Qərbi Qarasu quyusunun məlu-
matına əsasən MQ çöküntüləri 3322-4473 m dərinlik intervalında 
açılmıĢ və 1151 m qalınlığa malikdir. 1980-1990-cı illərdə bu sahə-
lərdə aparılmıĢ seysmik kəĢfiyyat iĢləri də Qərbi Qarasu sahəsindən 
Ərəbqubalı sahəsinə doğru MQ çöküntülərinin qalxmağa məruz 
qaldığını, qalınlığının 600-700 m-ə qədər azaldığını və bu çökün-
tülərin aĢağılarının növbə ilə pazlaĢdığını göstərir. Güman etmək 
olar ki, karbohidrogenlər AĢağı Kür çökəkliyindən miqrasiya 
edərək MQ çöküntülərinin üst TəbaĢirin səthinə pazlaĢmasından 
yaranan tələ daxilində toplana bilər. 

Ümumiyyətlə, Ərəbqubalı sahəsində üst TəbaĢir horizontu üzrə 
qalxımın varlığı, neft-qazlılıqla əlaqələndirilən qravitasiya və maqnit 
minimumlarının aĢkar edilməsi bu sahəyə yeni geofiziki kəĢfiyyat 
iĢlərinin cəlb olunmasını tələb edir. Ona görə də, bu sahədə geoloji 
quruluĢun dəqiqləĢdirilməsi və neft-qazlılığın proqnozlaĢdırılması 
məqsədilə kompleks geofiziki (seysmo-qravi-maqnit) kəĢfiyyat iĢlə-
rinin aparılması təklif olunur ki, bu da yeni neft yatağının kəĢfi üçün 
zəmin yaratmıĢ olar. AxtarıĢ qazımasının aparılması zərurəti mey-
dana çıxdıqda isə, quyuların Ģəkil 7.10 və 7.11-də göstərildiyi kimi, 
yataq tipli lokal anomaliyalar zonasına qoyulması vacibdir. 
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ġəkil 7.11. 14-78 saylı qravi-maqnit profili üzrə geoloji kəsiliĢ 

 
1 və 2- müĢahidə olunmuĢ Δg və Δz  əyriləri; 3- regional fon; 4- lokal qravitasiya və 

maqnit maksimumları; 5- bərpa olunmuĢ maksimum; 6- neft-qazlılıqla əlaqələndirilən 

lokal qravitasiya və maqnit minimumları; 7- axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusu; 8- təklif olunan 
qazıma quyuları; 9- güman olunan neft-qaz yatağı; 10- seysmik məlumatlara görə MQ-nin  

dabanı və tavanı; 11, 12 və 13- qravi-maqnit məlumatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ: üst TəbaĢir 

çöküntülərinin səthi, qırılma və effuziv süxurların yayılma arealı 
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Rəhimli sahəsi. AĢağı Kür çökəkliyinin Ģimal-Ģimal qərb his-

səsində Mezozoy və Kaynazoy çöküntü kompleksləri arasında 

struktur və bucaq uyğunsuzluğunun olması Miosen və MQ çökün-

tülərinin Ģərqdən qərbə doğru Mezozoyun səthinə söykənməsinə və 

pazlaĢmasına səbəb olmuĢdur. Bu rayonda - Rəhimli qravitasiya 

maksimumu sahəsində 1996-1998-ci illərdə Geofizika ETĠ tərə-

findən kompleks geofiziki (seysmoqravimetrik) tədqiqat iĢləri apa-

rılmıĢ, əvvəlki illərin məlumatları əsasında məlum olan Rəhimli 

qravitasiya maksimumunun 2 hissəyə (Rəhimli və Qərbi Rəhimli) 

bölündüyü müəyyənləĢdirilmiĢdir. Ġntensivliyi 2 mQal-a çatan bu 

lokal maksimumlar zonasının ölçüləri ≈ 3×10 km olub, ĢmĢmq - 

ccĢ istiqamətlidir. Bu maksimumların MQ-nin struktur planı ilə 

əlaqədar olduğu güman olunur. Bu zona daxilində neft-qazlılıqla 

əlaqələndirilən qravimetrik və seysmik yataq tipli anomaliyalar 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Seysmik məlumatlara görə proqnozlaĢdı-

rılan neft-qaz yatağının dərinliyi 4200-4500 m intervalındadır ki, 

bu da Məhsuldar Qat çöküntülərinin yuxarılarına uyğun gəlir 

(Novruzov Ə.Q. və b., 1998). MQ çöküntülərinin Ģərqdən-qərbə 

doğru qalxdığını və qalınlığının azaldığını (seysmik ÜDN məlu-

matlarına görə) nəzərə alsaq, güman etmək olar ki, bu sahədə 

proqnozlaĢdırılan neft-qaz yatağı qeyri-antiklinal tələlərlə əlaqədar 

olacaqdır. 

Ümumiyyətlə, AĢağı Kür çökəkliyinin qərb, Ģimal-Ģimal-qərb 

yamacında (o cümlədən, Ərəbqubalı və Rəhimli sahələrində)  

kompleks geofiziki birbaĢa axtarıĢ üsulu ilə tədqiqatların aparılması 

təklif olunur. 
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XÜLASƏ 

 

Azərbaycanın qərbində Kür-Qabırrı çaylararası vadidən baĢ-

lamıĢ, Ģərqdə Xəzər dənizi sahillərinə qədər böyük bir ərazidə 

Geofizika ETĠ tərəfindən aparılmıĢ qravi-maqnitometrik kəĢfiyyat 

iĢləri mürəkkəb geoloji quruluĢlu sahələrdə bu üsulların tətbiq 

edilməsinin mümkünlüyünü, quyularla və seysmik kəĢfiyyatla təs-

diqlənən mühüm geoloji nəticələrin alındığını göstərir. 

Geopotensial sahələrin analizi əsasında Orta və AĢağı Kür çö-

kəkliklərində ağırlıq qüvvəsi və geomaqnit  sahələrdə müĢahidə 

olunan mürəkkəbliyin və ümumi dəyiĢmə fonunda baĢ verən lokal 

dəyiĢmələrin geoloji kəsiliĢi təĢkil edən süxurların struktur-tektonik 

və petrofiziki (sıxlıq, məsaməlik, temperatur, maqnit qavrayıcılığı   

və s.) xüsusiyyətləri ilə bilavasitə əlaqədar olduğu müəyyənləĢ-

dirilmiĢdir. 

AparılmıĢ model və təcrübi tədqiqatlar göstərir ki, müĢahidə 

edilən lokal qravitasiya maksimumlarının Orta Kür çökəkliyində 

birmənalı olaraq üst TəbaĢir (Mezozoy) çöküntülərinin əmələ gətir-

diyi lokal qalxımları  əks etdirməsi, qravi-maqnit sahələrin hori-

zontal qradiyentlərinin rayonun tektonikası ilə əlaqədar olması, 

neft-qaz yataqları üzərində xarakterik lokal qravi-maqnit mini-

mumlarının təzahürü - qravi-maqnit anomaliyaları əsasında üst Tə-

baĢir çöküntüləri ilə bağlı lokal qalxımları aĢkar etməyə, rayonun  

tektonikasını müəyyənləĢdirməyə və çöküntülərin neftli-qazlılığını 

proqnozlaĢdırmağa imkan verir. 

Əldə edilmiĢ geoloji nəticələr əsasında müəyyən edilmiĢdir ki, 

qravimetrik və maqnitometrik kəĢfiyyat üsulları izafi sıxlığı ilə 

fərqlənən horizontların yaratdığı strukturları çox incəliklə qeyd edə 

bilir, kəsiliĢdə və planda vulkanogen süxurların paylanmasını öy-

rənməyə, neft-qaz  perspektivli lokal sahələri aĢkar etməyə və d.  

geoloji məsələləri  həll etməyə imkan verir. 

Təcrübi tədqiqatlarla müəyyənləĢdirilmiĢ geoloji pazlaĢma-

ların qravitasiya sahəsində qradiyentli zonalarla əks olunması da, 

qravimetrik kəĢfiyyat qarĢısında yeni perspektivlər açır. Bunun 
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əsasında Bəndovan strukturunun cənub-qərb qanadında, Ərəbqubalı 

və d. sahələrdə güman olunan neft-qaz yatağının qeyri-antiklinal 

tələlərlə əlaqədar olması ehtimal olunur. 

Qravimetrik və seysmik (ÜDNÜ, SDÜ) məlumatların müqa-

yisəsi və birgə analizindən aydın olmuĢdur ki, bu üsullarla alınmıĢ 

geoloji məlumatlar bir-birini nəinki inkar edir, əksinə təsdiqləyir və 

tamamlayır. Qazanbulaq, Pənahlı-Oruclu, Zərdab-ġıxbağı, Bəndo-

van sahələrində bu iki üsulun müqayisəsi sahənin struktur-tektonik 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində və neft-qazlılığın proqnozlaĢdırıl-

masında qravimetrik kəĢfiyyatın ÜDNÜ və SDÜ ilə kompleksləĢ-

dirilməsinin əhəmiyyətini və zəruriliyini göstərir. Ona görə də, 

axtarıĢ qazıma iĢlərinin kompleks geofiziki tədqiqatların nəticələri 

əsasında (struktur və proqnoz məsələlərinin həllindən sonra) isti-

qamətləndirilməsi nəzərə alınmalıdır. 

Qravi-maqnit tədqiqatlar nəticəsində Dağlararası Kür çökək-

liyində onlarla yeni lokal qalxım aĢkar edilmiĢ, onların neftlilik-

qazlılığı proqnozlaĢdırılmıĢ və axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıma iĢlərinin 

istiqamətləndirilməsi üçün tövsiyələr verilmiĢdir.  

Çoxsaylı təcrübi tədqiqatlarla təsdiqlənən geoloji nəticələr 

neft-qaz perspektivli strukturların axtarıĢında qravi-maqnit kəĢ-

fiyyat üsullarının yüksək geoloji səmərəliliyindən xəbər verir. Ona 

görə də, bu tədqiqat istiqamətinin neft-qaz axtarıĢı məsələlərinin 

həllində tətbiqi və nəticələrindən praktiki istifadə olduqca vacib və 

əhəmiyyətlidir. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИ-МАГНИТОРАЗВЕДКИ ПРИ 

ПОИСКАХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ СТРУКТУР В 

КУРИНСКОЙ ВПАДИНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На большой территории Азербайджана, начиная от доли-

ны междуречья Куры и Габырры на западе, до берегов Каспий-

ского моря на востоке НИИ Геофизикой за последние 30 лет 

проведены в большом объеме грави-магнитометрические ис-

следования, результаты которых показывают на возможности 

применения этих методов на площадях со сложным геологи-

ческим строением и получения ценных результатов, подтверж-

денных  глубокими скважинами и сейсморазведкой.  

Рассматривается теоретические и практические вопросы 

поиска перспективных структур в Куринской впадине Азер-

байджана с применением гравиметрических и магнитометри-

ческих методов разведки. Анализированы и обоснованы физи-

ко-геологические критерии отображение локальных структур и 

нефтегазоносности на гравитационном и геомагнитном полях. 

Проведенные модельные и практические работы показы-

вают, что наблюденные локальные гравитационные максиму-

мы в Среднекуринской впадине однозначно отображают ло-

кальные поднятия по верхнему мелу, а изменения горизон-

тальных градиентов грави-магнитных полей тесно связаны с 

тектоникой района. Появления характерных грави-магнитных 

минимумов указывают на наличие нефтегазовых залежей. 

По полученным геологическим результатам установлено, 

что гравиметрические и магнитометрические методы разведки 

позволяют надежно фиксировать структуры по горизонтам с 

избыточной плотностью, выявлять распределение вулканоген-

ных пород в разрезе и в плане, прогнозировать нефтегазоперс-

пективные площади и решать ряд других геологических задач. 

Практическими исследованиями выявлено отображение 
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геологических выклиниваний в гравитационном поле гра-

диентными зонами, что открывает новые перспективы перед 

гравиметрической разведкой. На основе этого, предполо-

гаемые нефтегазовые залежи на структурах Бяндован и Араб-

губалы связываются с неантиклинальными ловушками. 

По совместному анализу и сопоставлению гравиметри-

ческих и сейсмических (ОГТ, МПВ) данных выяснено, что гео-

логические результаты, полученные этими методами не отри-

цают, а наоборот, подтверждают и дополняют друг-друга. Со-

поставление результатов этих двух методов на площадях 

Газанбулаг, Панахлы-Оруджлу, Зардоб-Шыхбаги и Бяндован 

показывает о значимости и необходимости комплексирования 

гравиметрической разведки с ОГТ и МПВ при изучении струк-

турнотектонических особенностей площадей и прогнозирова-

ния нефтегазоносности отложений. Поэтому, при оценке нап-

равления поисково-разведочных работ целесообразно исполь-

зовать результаты комплексных геофизических исследований. 

В результате грави-магнитных исследований, проведен-

ных в Куринской впадине Азербайджана, выявлены десятки 

новых локальных поднятий, прогнозирована их нефтегазонос-

ность и даны соответствующие рекомендации по направлению 

дальнейших поисково-разведочных  геофизических  и буровых  

работ. 

 Геологические результаты, подтвержденные многочис-

ленными практическими  исследованиями доказывают о высо-

кой геологической эффективности методов грави-магнито-

разведки при поиске нефтегазоперспективных структур. В свя-

зи с чем, широкое внедрение этих методов в решении  гео-

логических задач  имеет большое практическое значение. 

Книга рассчитана на геофизиков, геологов, а также на 

специалистов  занимающихся вопросами поиска нефтегазовых 

месторождений методами грави-магниторазведки. 
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