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İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ 
 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi:  
Qravitasiya sahəsinin anomaliyaları və onun transformasiyaları 

yer təkinin geoloji quruluşunun öyrənilməsində mühüm rol oynayır 
və digər geofiziki metodlardan (seysmik kəşfiyyat, elektrik 
kəşfiyyatı, maqnit kəşfiyyatı və s.) əldə edilən nəticələrlə birlikdə 
təhlili geoloji struktur və tektonik quruluş haqqında prinsipial olaraq 
yeni məlumatlar əldə etməyə imkan verir.  

XX əsrin sonlarında başlayaraq geopotensial sahələrin interpe-
tasiyası məsələləri üçün sürətlə rəqəmsal üsullar tətbiq olunmağa 
başlanmışdır. Bu sahədə V.İ.Aronov, Y.Q.Bulax, R.J.Blakely, 
R.W.Simpson, F.Ə.Qədirov, A.K.Maloviçko, T.S.Əmiraslanov, 
S.A.Serkerov, V.Ə.Qədirov, V.O.Mixaylov, V.İ.Starostenko, 
İ.E.Stepanova, V.N.Straxov, A.V.Tsirulskiy, S.A.Tixotskiy və digər 
alimlərin işlərini qeyd etmək olar. 

Son onillikdə qravitasiya anomaliyalarının interpretasiyasının 
riyazi nəzəriyyəsinin yaradılması əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. 
Hal-hazırda qravitasiya sahəsi məlumatlarının rəqəmsal təhlili potensial 
sahələrin şərh nəzəriyyəsində bir istiqamət kimi formalaşmış hesab 
edilməkdədir. Qravitasiya sahəsinin transformasiya metodlarının hər 
hansı bir ərazinin geoloji quruluşundakı sıxlıq sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə işlənib hazırlanması və tətbiqi olduqca 
aktualdır. Qravitasiya sahəsinin transformasiyalarının hesablanması 
üçün yeni alqoritmlərin yaradılması və praktik istifadəsi geoloji 
problemlərin həllində təhlil imkanlarını genişləndirir. 

Dissertasiya işində, Cənub-şərqi Qafqazın (CŞQ) (Xəzəryanı-Quba 
zonası) qravitasiya sahə məlumatlarının rəqəmsal modelləşdirilməsi 
məsələlərinə baxılmışdır. Azərbaycan ərazisi Ərəbistan və Avrasiya 
plitələrinin fəal qarşılıqlı təsir zonasında yerləşmişdir (Mckenzie, 1972, 
Philip et al., 1989). Bu plitələrin qarşılıqlı təsiri 10-30 milyon il əvvəl 
başlamış və hal-hazırda da davam edir (Robertson, 2000, Allen et al., 
2004). Plitələrın uzun müddətli qarşılıqlı təsiri ərazinin geodinamik 
şəraitini təyin edir və yerin geoloji quruluşundakı sıxlıq sərhədlərinin 
formalaşmasında əhəmiyyətli rola sahibdir. Bunu diqqətə alaraq CŞQ-da 
əldə edilmiş rəqəmsal qravitasiya modelləri tədqiqat sahəsinin 
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geodinamik şəraitini xarakterizə edən parametrlərlə (seysmik 
tomoqrafiya, yer səthinin üfüqi və şaquli hərəkət sürətləri, gərginlik və 
deformasiyalar) birlikdə kompleks şərh edilmişdir. 

Dissertasiya işində kosmik geodeziya GPS (Global Positioning 
System-Global Mövqe Sistemi) üsulunun tədqiqat ərazisi üçün əldə 
edilən nəticələri istifadə edilərək geodinamik şərait və kinematik 
xüsusiyyətlər öyrənilmiş və qravitasiya modelləri ilə müqayisə 
edilmişdir. Eyni zamanda, institutda mövcud yeni ZLS BURRİS 
qravimetri və müasir geodeziya alətləri (GPS Trimble 5700, Level 
Pentax-AFL320, LEİCA total station TS06) ilə aparılan ölçmələrin 
nəticələri seçilmiş Samur-Bakı profili üzrə qravitasiya sahəsi və 
müasir hərəkətlər haqqında yeni məlumatlar əldə etməyə və yeni 
interpretasiyaların aparılmasına imkan vermişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ərazidə dərinlik quruluşunun rəqəmsal 
qravimetrik modelləri və geodinamik şəraiti xarakterizə edən yeni 
kinematik parametrlər arasındakı korrelyasiya bu günə qədər lazımı 
səviyyədə araşdırılmamışdır. Bu problemin öyrənilməsi elmi və 
təcrübi cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir və tədqiqat ərazisi olan 
CŞQ-da aparılan kompleks analiz nəticələri regionda yerləşən 
infrastrukturlar (Bakı-Novorossiysk neft kəməri, Taxtakörpü su anbarı 
və Şollar su kəməri və d.) üçün geodinamiki təhlükənin öyrənilməsi və 
neft-qaz strukturlarının aşkar edilməsində tətbiq edilə bilər. 

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri: 
Cənub-Şərqi Qafqaz ərazisinin Buqe qravitasiya sahə 

məlumatlarının rəqəmsal modelləşdirilməsi və alınmış nəticələrin 
ərazinin geodinamik şəraitini xarakterizə edən parametrlərlə 
korrelyasiyasının öyrənilməsidir. 

Məqsədəuyğun olaraq aşağıdakı məsələlərin həlli qarşıya 
qoyulmuşdur: 

- Tədqiqat ərazisinin qravitasiya sahəsinin güc spektri və sıxlıq 
sərhədlərinin təyin olunması; 

- Qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyalarının ayrılması 
proqramının hazırlanması və tətbiqi; 

- Çökmə təbəqənin 3D rəqəmsal qravitasiya modelinin 
hazırlanması; 
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- Samur-Bakı profilində qravitasiya sahə ölçmələrinin aparılması, 
dərinlik quruluşunun 2D qravitasiya modelinin tərtib edilməsi; 

- GPS məlumatları əsasında yer səthində üfüqi hərəkətlərin 
yaratdığı gərginliklərin hesablanması; 

- Tədqiqat ərazisinin rəqəmsal qravitasiya modelləri ilə geodinamik 
şəraiti xarakterizə edən parametrlər arasında qanunauyğunluqların 
araşdırılması; 

Tədqiqatın metodları: 
Dissertasiya işində aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə 

edilmişdir: 
-Tədqiqat ərazisinin Buqe qravitasiya sahəsinin güc spektrini 

və lokal anomaliyaları hesablamaq məqsədi ilə Hartley çevirməsi 
istifadə edilmişdir; 

-Dərinlik quruluşunda əsas sıxlıq sərhədlərinin orta dərinlik 
qiymətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Spektor-Qrant üsulu 
tətbiq edilmişdir; 

-Alçaq və yüksək tezlikli qravitasiya anomaliyalarının 
hesablanmasında Buttervort süzgəcindən istifadə olunmuşdur; 

-Çökmə qatın 3D rəqəmsal qravitasiya modeli GR3DSTR 
proqramı ilə hazırlanmışdır; 

-Samur-Bakı profilində Yer qabığının dərinlik quruluşunun 2D 
qravitasiya modelinin tərtib olunması məqsədi ilə Bulaxın seçmə 
üsulundan istifadə edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 
- Tədqiqat ərazisinin dərinlik quruluşunun 3D rəqəmsal 

qravitasiya modelləri; 
- Rəqəmsal qravitasiya modelləri ilə geodinamik şəraiti xarakterizə 

edən parametrlər arasındakı qanunauyğunluqlar. 
Tədqiqatın elmi yeniliyi: 
- Tədqiqat ərazisinin Yer qabığında intensiv anomaliya əmələ 

gətirən sıxlıq sərhədlərinin orta dərinliyi (16.6 km və 1.8 km) 
müəyyən olunmuşdur;  

- Güc spektrinin kəsmə tezliyi (dalğa ədədi) istifadə edilərək 
qravitasiya sahəsinin alçaq və yüksək tezlikli anomaliyaları 
hesablanmışdır; 
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- Qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyalarını hesablamaq üçün 
kompüter proqramı hazırlanmışdır; 

- Buqe qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyalarının neft-qaz 
strukturlarına uyğunluğu müəyyən edilmişdir; 

- Sıxlığın kvadratik qanunla dəyişilməsi nəzərə alınaraq 
ərazinin çökmə qat dərinliyinin 3D rəqəmsal qravitasiya modeli 
hazırlanmış, maksimum dərinliyin Güzdək və Mərəzə sahələrində 
(11 km), minimum dərinliyin isə Qonaqkənd, Giləzi, Qarabulaq, 
Dübrar bölgələrində (4 km) olduğu müəyyən edilmişdir; 

- Samur-Bakı geoloji-geofiziki profilinin dərinlik quruluşunun 
2D qravitasiya modeli tərtib olunmuş və MOXO sərhədi 
dəqiqləşdirilmişdir; 

- Çökmə qatın dərinliyinin qravitasiya və 5 km dərinlikdəki 
sürət modellərinin müqayisəsi çökmə qatın dərin hissəsində kiçik 
seysmik dalğa sürətlərinin, az dərinliklərdə isə yüksək seysmik dalğa 
sürətlərinin olduğunu müəyyən etmişdir; 

- Qravitasiya sahəsinin regional anomaliyaları və 15 km 
dərinlikdə sürət modelinin müqayisəsi regional minimumlar 
zonasında seysmik dalğa sürətinin azaldığını, anomaliyaların keçid 
zonasında isə dalğa sürətinin yüksəldiyini göstərir; 

- Regional minimumlar zonasında deformasiya sürətinin 
minimum olduğu, anomaliyaların keçid zonasında isə deformasiya 
sürətinin yüksəldiyi müşahidə olunmuşdur.  

Tədqiqatın nəzəri-praktiki əhəmiyyəti: 
Dissertasiya işində hazırlanan metodika nəzəri və praktik 

əhəmiyyətli olub digər regionlarda da tətbiq edilə bilər. CŞQ-da 
aparılan kompleks analiz nəticələri regionda yerləşən infrastrukturlar 
(Bakı-Novorossiysk neft kəməri, Taxtakörpü su anbarı və Şollar su 
kəməri və digər.) üçün geodinamiki təhlükənin öyrənilməsində mühüm 
praktik əhəmiyyətə malikdir. Eyni zamanda çökmə qatın dərinliyinin 
3D qravitasiya modelinin, lokal qravitasiya anomaliyalarının neft-qaz 
axtarışında və quyu yerlərinin seçilməsində praktik əhəmiyyəti vardır. 

Aprobasiyası və tətbiqi: 
Dissertasiya işinin mövzusu üzrə 19 elmi əsər, o cümlədən 6 

məqalə, 1 konfrans materialı və 12 tezis nəşr olunmuşdur. 
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Dissertasiya işinin əsas nəticələri və müddəaları respublika və 
beynəlxalq konfranslarda məruzə edilmişdir: “Geologiyanın aktual 
problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransında (Bakı, 2015, 
2018, 2019), Gənc alim və tələbələrin I, II, VI, VII beynəlxalq elmi 
konfransında (Bakı, 2014, 2015, 2018, 2020), “Perfect education – 
the key to success in oil production” mövzusunda Tələbələrin 
Beynəlxalq Elmi Konfransında (Bakı, 2016, 2017), “Глубинное 
строение, минерагения, современная геодинамика и сейсмичность 
Восточно – Европейской платформы и сопредельных регионов” 
mövzusunda XX Ümumrusiya Beynəlxalq Elmi Konfransında 
(Voronej, 2016), Geologiya və Geofizika İnstitutunda keçirilmiş 
gənc alim və tədqiqatçıların elmi seminarında (Bakı, 2018), “Neft və 
Geoekologiya” mövzusunda I Beynəlxalq Məktəb-Seminarında 
(Bakı, 2018), “Exploration and Production in the Black Sea, Caucasus 
and Caspian Region” mövzusunda Amerika Neft Geoloqları 
Birliyinin Yer elmləri texnologiyası seminarında (Batumi, 2019).  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: 
Dissertasiya işi AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda 

yerinə yetirilmişdir. 
İşin strukturu və həcmi: 
Dissertasiya işi giriş, dörd fəsil, nəticələr, proqram, 291 adda 

ədəbiyyat siyahısı və ixtisarların siyahısından ibarətdir. İşin ümumi 
həcmi 53 şəkil və 8 cədvəl daxil olmaqla 208 səhifəni əhatə edir. 
Simvollarla ümumi həcmi 239623, o cümlədən giriş - 11027, 1-ci 
fəsil - 82471, 2-ci fəsil - 49908, 3-cü fəsil - 35027, 4-cü fəsil - 56465 
və nəticələr - 4725 təşkil edir. 

Aparılan tədqiqatlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə 
yetirilmişdir (Qrant № EİF-KETPL-2015-1(25)-56/27/2). 

Müəllifin şəxsi töhfəsi:  
Dissertasiya işinin əsasını müəllifin apardığı tədqiqatlar təşkil 

edir. Müəllif tədqiqatın bütün mərhələlərində şəxsən iştirak etmişdir. 
Müəllif bilavasitə geoloji-geofiziki kəsilişin qurulması, seysmik və 
geodinamik tədqiqatlar üçün geniş məlumat bazası hazırlamışdır. 
Güc spektrinin hesablanması, Spektor-Qrant metodu ilə sıxlıq 
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sərhədlərinin təyini və 3D rəqəmsal qravitasiya modelinin qurulması 
Geologiya və Geofizika institutunda hazırlanmış proqram təminatı 
əsasında müəllif tərəfindən həyata keçirilmişdir. Qravitasiya 
sahəsinin lokal anomaliyalarının hesablanması məqsədilə müəllif 
tərəfindən alqoritm və proqram hazırlanmışdır. Müəllif ərazidə 
aparılan qravimetrik və geodezik işlərdə bilavasitə, GPS məlumatların 
emalı və interpretasiyasında isə fəal iştirak etmişdir. 

Minnətdarlıq: 
Müəllif dissertasiyanın yazılmasının bütün mərhələlərində 

dəyərli məsləhətlərinə, yardım və diqqətinə görə elmi rəhbəri 
akademik F.Ə.Qədirova öz təşəkkür və səmimi minnətdarlığını 
bildirir.  

Müəllif dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi üçün yaradılan 
imkana görə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun direktoru 
akademik Ak.A. Əlizadəyə, AMEA nəzdində RSXM baş direktoru 
AMEA-nın müxbir üzvi, professor Q.C.Yetirmişliyə və eləcə də 
göstərdikləri köməyə görə AMEA nəzdində RSXM “Zəlzələlərin 
dinamik parametrləri” şöbəsinin rəhbəri g.-m.f.d S.E.Kazımovaya, 
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun aparıcı elmi işçiləri     
g.-m.e.n., dosent S.T. Ağayevaya, f.-r.e.n., dosent A.H. Qədirova və 
y.f.d., dosent R.T. Səfərova öz minnətdarlığını bildirir. 

 

İŞİN QISA MƏZMUNU 

Giriş hissəsində dissertasiya işinin aktuallığı, məqsədi, tədqiqat 
məsələləri və onların həlli yolları, müdafiə olunan əsas müddəaları 
əks etdirilmiş, elmi yeniliklər və praktiki əhəmiyyəti 
əsaslandırılmışdır. 

Dissertasiya işinin birinci fəslində CŞQ-ın geoloji öyrənilmə 
tarixinə, tektonik quruluşuna, müasir geofiziki tədqiqatların nəticələrinə, 
çöküntülərin sıxlıq xarakteristikasına baxılmış və yer qabığının geoloji 
quruluşunun əsas xüsusiyyətləri haqqında ümumi şərh verilmişdir. 
Regionun dərinlik quruluşuna dair geoloji-geofiziki materialların 
araşdırılması və tektonik quruluşu haqqında məlumatlar aşağıdakı 
müəlliflərin işlərində geniş təsvir olunmuşdur: R.M.Hacıyev (1965); 
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T.S.Əmiraslanov (1986); L.P.Zonenşayn (1990); E.Ş.Şixəlibəyli (1996); 
V.Q.Qədirov (1996); F.Ə.Qədirov (2000); A.Q.Həsənov (2001), 
V.E.Xain (2005); T.N.Kəngərli (2005); F.S.Əhmədbəyli (2010); 
Ə.M.Əliyev (2018); Ə.M.Salmanov (2015); X.M.Yusifov (2015; 2018), 
B.S.Aslanov (2005) və d. 

CŞQ Ön Qafqaz meqasinklinoriumunun Azərbaycan hissəsini 
və Böyük Qafqaz (BQ) meqaantiklinoriumunun cənub-şərq batımını 
əhatə edir. Ön Qafqaz meqasinklinoriumunun əsas hissəsi 
Azərbaycan daxilində yerləşir, Qusar-Şabran çökəkliyi ilə təsvir 
olunmuşdur. Qusar-Şabran çökəkliyi şimal-qərbdən Samur, cənub-
qərbdən Siyəzən dərinlik qırılmaları ilə, şimal-şərqdən isə Xəzər 
sahili ilə hüdudlanır. Qafqazönü kənar çökəkliyi olan bu struktur 
Paleogen-Neogen və müasir çöküntülərin üstünlük təşkil etməsi ilə 
səciyyələnir.  

BQ meqaantiklinoriumun cənub-şərq batımı şimal-şərqdə 
Siyəzən, cənub-qərbdə Ləngəbiz-Ələt, şimal-qərbdə Qərbi-Xəzər, 
cənub-şərqdə isə Mərkəzi Xəzər dərinlik qırılmaları ilə hüdudlanır və 
zona daxilində Şamaxı-Qobustan çökəkliyi, Abşeron və Şahdağ-Xızı 
tektonik zonaları ayrılır. BQ meqaantiklinoriumun cənub-şərq 
batımının geoloji quruluşunda Alt-Orta Yuranın qumlu-gilli və Üst 
Yura-Təbaşir və Paleogenin terrigen və karbonatlı-terrigen fliş, 
kompleksləri, Neogenin balıqqulaqlı əhəngdaşları, kontinental-dəniz 
çaqılları, konqlomeratları və qumdaşları, Dördüncü dövrün dəniz və 
kontinental litofasiyaları iştirak edir. 

Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonu (NQR) ərazisində axtarış-
kəşfiyyat işləri ilə 80-dən çox lokal qalxımlar aşkar edilmiş və 
müəyyən dərəcədə öyrənilmişdir. Bölgədə son illərdə (1975-1979 və 
1990-cı ildən etibarən) Ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu ilə seysmik 
işlər həyata keçirilmişdir. Aparılmış tədqiqatlar daha dərin 
təbəqələrinin strukturu haqqında məlumat əldə etməyə imkan 
vermişdir. Abşeron NQR daxilində 92 lokal qalxım aşkar edilmişdir. 
Onlardan 28-i rayonun quru hissəsində, təxminən 10-struktur dayaz 
sulu zonada aşkar edilmişdir. Son 8-10 il ərzində kəşf edilən neft və 
qaz yataqları olan bütün digər qalxımlar geofiziki kəşfiyyat üsülları 
və əsasən çox seysmik kəşfiyyat işləri ilə aşkar edilmişdir. 
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Qusar-Şabran çökəkliyi ərazisində uzun müddət ərzində geofiziki 
üsulların tətbiqinə baxmayaraq, neft və qaz potensialı baxımından 
perspektivli olaraq qiymətləndirilən Mezozoy yaşlı çöküntülərin 
tektonikası kifayət qədər tədqiq edilməmişdir. Bu vəziyyətin səbəbləri 
arasında ərazinin bir çox hissəsində seysmik şəraitin mürəkkəbliyi 
(qalın çaqıl daşı təbəqəsinin inkişafı, intensiv dislokasiya, çoxsaylı 
tektonik pozuntuların və müxtəlif yaşlı struktur mərtəbələrin olması), 
Mezozoy yaşlı çöküntü komplekslərinin seysmik kəşfiyyat üsulu ilə 
əldə edilən dərinliyindən aşağıda yerləşməsi və s. səbəbindən seysmik 
kəşfiyyat üsullarından istifadə imkanlarının olmamasıdır. Dərin seysmik 
zondlama və dərin parametrik quyu məlumatlarının az olması 
qravimetrik məlumatlarla təmin edilə bilər. 

Tədqiq olunan ərazinin modelinin qurulmasında qravitasiya 
sahəsinin məlumatlarına, həmçinin sıxlıq xüsusiyyətləri barədə 
məlumatlara istinad edilmişdir. Modelləşdirmə çöküntü kompleksini, 
ondan aşağıda yatan əsas strukturlar və onların maddi tərkibini əhatə 
etmişdir. 

İkinci fəsildə CŞQ-da müşahidə olunan qravitasiya sahəsinin 
anomaliyaları tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat ərazisinin qravitasiya 
sahəsinin lokal və regional komponentlərinin öyrənilməsi süzgəcləmə 
üsulu ilə aparılmışdır. Qravitasiya sahəsinin güc spektrinin qiymətlərinə 
görə anomaliya yaradan kütlələrin dərinlik yatımını müəyyənləşdirmək 
üçün Spektor-Qrant üsulu istifadə edilmişdir. Bu məqsədlə Hartley 
çevirməsi və Buttervort süzgəcindən istifadə olunmuşdur. Bundan 
əlavə qravitasiya sahəsinin birinci tərtib törəmələri araşdırılmışdır. 
Hartley çevirməsindən istifadə edərək ortalama üsulu ilə qravitasiya 
sahəsinin lokal və regional anomaliyaları ayrılmışdır. Çökmə qatın 
dərinliyi və qravitasiya effekti hesablanmışdır. 

Spektor-Qrant üsulu qravitasiya anomaliyalarının tezlik 
oblastında güc spektrinin loqarifma əyrilərinin tətbiq olunmasından 
ibarətdir. Spektral analiz anomaliya əmələ gətirən sıxlıq sərhədlərinin 
aşkarlanmasında ən dəqiq üsullardan biridir. Bu üsul bir çox 
tədqiqatçıların əsərlərində nəzərdən keçirilmişdir [A.Spector, 
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F.S.Qrant (1970) 1 ; R.J.Blakely (1995) 2 ; S.A.Serkerov (2000) 3 ; 
F.Ə.Qədirov (2000)4]. 

Tədqiq olunan ərazinin qravitasiya sahəsi mənfi anomaliyalarla 
xarakterizə olunur. Samur-Bakı profilinin şimal və mərkəzi hissəsində 
Xəzəryanı-Quba qravitasiya minimumu əhatə edir. Profilin şimalında 
qravitasiya sahəsi -70 -80 mQal amplitud qiymətləri ilə xarakterizə 
olunur. Profilin cənub hissəsində Şərqi Azərbaycan minimumunun bir 
hissəsini əhatə edir. Bu hissə qravitasiya sahəsinin -115 mQal amplitud 
qiyməti ilə xarakterizə olunur. 

Tədqiqat ərazisinin qravitasiya sahə məlumatlarının tezlik 
oblastında intensiv anomaliya yaradan mənbələrin dərinliyini təyin 
etmək üçün güc spektrinin loqarifminin fəza tezliyindən asılılıq 
qrafiki qurulmuşdur (Şəkil.1). Əldə edilən qrafik düz xətt parçalarından 
ibarətdir və bu xətlərin meyil bucaqları tezlik artdıqca azalır. Hər bir 
xətti hissə diskret sıxlıq sərhədinə uyğun gəlir. 

Güc spektrinin loqarifm əyrisində uyğun olaraq dərin və 
dərində olmayan qravitasiya anomaliya mənbələri ilə əlaqəli aşağı 
tezlik və yüksək tezlik sahələri aydın surətdə görünür. Aşağı tezlik və 
yüksək tezlik sahələri regional və lokal anomaliya sahələridir. 
Regional və lokal anomaliya sahələrinin sərhədi bu sahələr üçün 
qurulan düz xətlərin kəsişmə nöqtəsi ilə təyin edilir. Bu nöqtəyə 
uyğun olan tezliyə kəsmə tezlik deyilir. Tədqiqat ərazisinin Buge 
qravitasiya sahəsinin güc spektrinin loqarifm əyrisində kəsmə tezliyi 
verilmiş halda ωс=0,16 rad.km-1 təyin olunmuşdur. Kəsmə tezlikdən 
istifadə edilərək süzgəcləmə əməliyyatının köməyi ilə regional və 
lokal anomaliyalar ayrılmışdır.  

                                                           
1 Spector A., Grant F.S. Statistical models for interpreting aeromagnetic data //         

- Tulsa: Geophysics, - 1970, - V. 35, - № 2, - p. 293-302 
2 Blakely R.J. Potential theory in gravity and magnetic applications / R.J.Blakely – 

Cambridge: Cambridge University Press, - 1995, - 441p. 
3  Серкеров С.А. Теория потенциала в гравиразведке и магниторазведке / 

С.А.Серкеров - М.: Недра, - 2000, - 350с. 
4 Кадиров Ф.А. Гравитационное поле и модели глубинного строения Азер-

байджана / Ф.А.Кадиров - Баку: Нафта-пресс, - 2000, - с. 112 
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Şəkil. 1. Сənub-Şərqi Qafqaz ərazisinin qravitasiya sahəsinin güc 
spektrinin loqarifm əyrisi  

 
Tezlik sahəsində qravitasiya sahəsinin süzgəclənməsi Hartley5 

çevirməsi və Battervort süzgəcindən6 istifadə edilərək aparılmışdır. 

                                                           
5 Брейсуэлл Р. Преобразование Хартли. Теория и приложения. Пер. А.И.Папков, 

Ред. И.С.Рыжак. - М.: Мир, 1990. - 175 с. 
6 Никитин A.A. Теоретические основы обработки геофизической информации 

/ A.A.Никитин - М.: Недра, - 1986, - 342с. 
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Aşağı tezlikli Battervort süzgəci belədir:  

𝐻𝐻𝐵𝐵(𝜔𝜔) =
1

��𝜔𝜔
𝜔𝜔𝑐𝑐
�
2𝑛𝑛

 

burada 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋
𝜆𝜆

 – fəza tezliyi (dalğa ədədi), 𝜔𝜔𝑐𝑐 = 2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑐𝑐

 – kəsmə fəza 
tezliyi, n – süzgəcin dərəcəsidir (n=1 qəbul edilib). 

СŞQ ərazisinin qravitasiya sahəsinin güc spektrinin təhlili 
16.6 və 1.8 km-ə bərabər olan intensiv anomaliya əmələ gətirən 
sərhədlərin orta dərinliyini qiymətləndirməyə imkan verir. 16.6 
km dərinlik kristallik fundamentin səthi ilə, 1.8 km isə Kaynozoy 
yaşlı çöküntülərin daxilindəki səthlə əlaqəlidir.7, 8 

Tədqiqat ərazisində qravitasiya sahəsinin Buqe anomaliyası 
5x5 km addım ilə verilmiş (Nx=29, Ny=40) qiymətlərinə Hartley 
çevirməsi tətbiq edilərək ortalama üsulu ilə lokal və regional 
anomaliyaları hesablanmışdır. 

Qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyaları L=15 və 30 km 
ölçülü kvadratlar istifadə edilərək tədqiq edilmişdir. Ortalama 
nəticəsində yüksək tezliklər gücləndirilir və aşağı tezliklər 
söndürülür. Ölçüləri L=15 km kvadrat ilə ortalama nəticəsində 
əldə edilən qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyaları 2.25 km 
dərinliyə qədər yerləşən struktur elementlər ilə əlaqələndirilir. 
Quba-Qusar arasında, Qusarçay, Ağzıbirçala, Zeynalabdin, 
Heybət, Ceyrankeçməz, Cəngi və Çeyildağ sahələrində mənfi 
lokal anomaliyalar qeyd olunmuşdur. Qaravitasiya sahəsinin lokal 
maksimumları Qonaqkənd və Qarabulaq sahələrində müşahidə 
olunmuşdur (Şəkil 2,a).  

 
 

                                                           
7 Sadıqova G.R. Qravimetrik məlumatlar əsasında Spektor-Qrant üsulu üzrə Cənub-

Şərqi Qafqazın dərinlik quruluşu parametrləri // Bakı: Azərbaycan Geoloqu. 
Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyətinin Elmi Bülleteni, - 2019, -№3, - s.32-36 

8  Садыгова Г.Р. Гравитационные аномалии юго-восточного Кавказа // 
Геофизический журнал, 2020, т. 42, № 2, c. 138-151 
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Şəkil 2. Tədqiqat ərazisinin qravitasiya sahəsinin L=15 km (a) və 30 
km (b) kvadratla ortalama üsulu ilə əldə edilən lokal anomaliyalar və 
birinci tərtib törəmə (c) xəritəsi 
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Ölçüləri L=30 km kvadratla ortalama üsulu ilə əldə edilmiş lokal 
anomaliyalar 4.5 km dərinliyə qədər yerləşən struktur elementləri ilə 
əlaqələndirilir. Qusar-Quba arasında, Tələbi-Təngialtı-Qaynarca 
sahəsində mənfi lokal anomaliyalar qeyd olunmuşdur (Şəkil 2,b). 
Qravitasiya sahəsində təxmin edilən karbohidrogen yataqları xarakterik 
lokal minimumlarla əlaqələndirilir. Qonaqkənd və Sitəlçay sahələrində 
müsbət lokal anomaliyalar qeyd edilmişdir. Bu maksimumlar antiklinal 
quruluşları əks etdirən qapalı anomaliyalarla müşahidə olunur. 
Ağzıbirçala, Qaynarca və Sitəlçay aktiklinal qalxımlarının olduğu 
sahədə qapalı anomaliyalar qeyd olunmuşdur. Müəyyən edilmiş lokal 
anomaliyaların çoxu məlum neft sahələri ilə uyğun gəlir. 

Ölçüləri L=15 km kvadratla ortalama nəticəsində Quba-Qusar-
Xaçmaz arasında, Qaynarca, Yekəxana, Cəngi, Ağzıbirçala, Dübrar, 
Müdri, Ceyrankeçməz, Çeyildağ, Sitəlçay və Heybət sahələrində mənfi 
regional anomaliyalar qeyd olunmuşdur. Ölçüləri L=30 km kvadratla 
ortalama nəticəsində isə Zeyxur-Quba-Qusar-Çarxı-Xaçmaz və Cəngi-
Zeynalabdin-Sumqayıt məntəqələrini əhatə edən zonada mənfi regional 
anomaliyalar müşahidə edilmişdir. Regional anomaliyalar kristallik 
fundament daxilindəki sərhədlərin dəyişməsi ilə izah edilə bilər. 

Qravitasiya sahəsinin Buqe anomaliyalarının qiymətlərindən birinci 
tərtib törəmənin hesablanması kəşfiyyat məqsədləri üçün qravitasiya 
sahəsinin lokal anomaliyalarının ayrılması üsullarından biridir.3,9 

Tezlik sahəsində birinci tərtib törəmə giriş funksiyasının 
ikiölçülü spektrinin və çəki funksiyasının hasili ilə hesablanır: 

( )( )2
1

22
u vuu.vAv)(u,F +=  

burada v)(u,Fu
tezlik sahəsində qravitasiya sahəsinin birinci tərtib 

törəməsi, A(u, v) giriş funksiyasının spektridir, u və v müvafiq olaraq X 
və Y istiqamətlərindəki fəza tezlikləridir. Sonra tərs Hartley 
çevirməsindən istifadə edərək fəza sahəsinə qayıdırıq. 

Quba-Qusar-Xaçmaz arasında, Ağzıbirçala, Mərəzə, 
Ceyrankeçməz, Güzdək, Heybət sahələrində mənfi lokal anomaliyalar 
                                                           
9  Гравиразведка: Справочник геофизика. / Под ред. Е.А.Мудрецовой, 

К.Е.Веселова. - М.: Недра, - 1990. - 607 с. 
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qeyd olunmuşdur (Şəkil 2,c). Qonaqkənd və Giləzi sahələrində 
Mezozoy çöküntü təbəqəsinin səthinin qalxması kimi şərh olunan 
müsbət anomaliyalar müşahidə edilmişdir. Qravitasiya sahəsinin 
birinci tərtib törəməsindən əldə edilmiş anomaliyaları, ehtimal ki, 3-5 
km arasındakı dərinlik aralığını əhatə edən sıxlıq sərhədlərinin eniş-
qalxımları ilə izah olunur. 

Çökmə qatın dərinliyinin topoqrafiyasını qravitasiya sahəsinə 
əsasən hesablamaq üçün GR3DSTR kompüter proqramı istifadə 
edilmışdir. 10  Proqrama çökmə qatın sıxlıq parametri süxurların 
məlum sıxlıq qiymətləri əsasında tərtib edilmiş  kvadratik funksiya 
kimi aproksimasiya olunaraq daxil edilmişdir. Çökmə qatın dərinliyi 
qravitasiya sahəsinin kəmiyyət analizi əsasında aşağıdakılar nəzərə 
alınaraq araşdırılır: a) aşağı sürətlər zonasının dabanında sıxlığın 
dəyişməsi 0.3-0.4 q/sm3, b) kvadrat qanuna görə sıxlıq fərqinin 
dərinlikdən asılılığı. 

Şəkil 3,a-da dərinliklə sıxlıq fərqinin dəyişməsinin kvadratik 
asılılığı göstərilmişdir. Sıxlıq fərqinin dərinlikdən asılılığını göstərən 
kvadratik funksiyanın əmsalları aşağıda verilmişdir: 

a0= −0.4090, a1 = 0.03041, a2=− 0.00092 
CŞQ-ın Buqe qravitasiya anomaliyasının və kvadratik 

funksiyanın hesablanmış əmsallarının qiymətlərini istifadə edərək 
GR3DSTR proqramı ilə çökmə qatın dərinliyi hesablanmışdır. 10 
iterasiyadan sonra hesablanaraq alınan çökmə qatın dərinlik 
paylanması şəkil 3,b-də göstərilib.  

Çökmə qatın dərinliyinin qravitasiya modelindən Güzdək və 
Mərəzə sahələrində böyük dərinliklər alınmışdır (Şəkil 3,b). Burada 
orta dərinlik 11 km-dir. Qonaqkənd, Giləzi, Qarabulaq, Dübrar 
sahələrində çökmə qatın qalxması müşahidə olunur. Çökmə qatın 
orta dərinliyi Qonaqkənd, Giləzi, Qarabulaq və Dübrar sahələrində   
4 km hesablanmışdır.  

Çökmə qatın dərinliyinin qravitasiya modelində Qusar-Şabran 
                                                           
10  Bhaskara R.D., Ramesh B.N. A fortran-77 computer program for three-

dimensional analysis of gravity anomalies with variable density contrast // - 
Amsterdam: - Computers and Geosciences, - 1991, - vol. 17, - № 5, - p. 655-667 
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törəmə çökəkliyində qalınlıq 8 km, Ağzıbirçala sahəsində 6 km 
ətrafında dəyişir. Tədqiqat ərazisində çökmə qatın qravitasiya 
modelindəki dərinlik qiymətləri əvvəllər tədqiqat aparılmış 
profillərdən əldə edilən məlumatlara yaxındır. 

 

 
Şəkil 3. Tədqiqat ərazisində sıxlıq fərqinin dərinlikdən asılılıq əyrisi (a) 

və çökmə qatın dərinliyinin 3D qravitasiya modeli (b) 
 

Üçüncü fəsildə CŞQ-ı submeridional istiqamətdə kəsən Samur-
Bakı profili boyu Yer qabığının dərinlik quruluşunun seçmə üsulu ilə 
qravitasiya modeli tərtib edilmişdir.11

 Dərinlik quruluşunun qravitasiya 
modelinin hesablanması məqsədilə əvvəllər aparılmış tədqiqatlar 
istifadə edilərək profilin başlanğıc sıxlıq modeli hazırlanmışdır. Profil 
üzrə qravitasiya sahəsinin anomaliyası (ilkin və seçilmiş modeldən) və 
seçilmiş qravitasiya modeli şəkil 4-də verilmişdir.  

                                                           
11 Булах Е.Г., Маркова М.Н. Решение обратных задач гравиметрии методом 

подбора // - К.: Геофизический журнал, - 1992, - №4, - с. 9-19 
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Şəkil. 4. Samur-Bakı profili üzrə 2D qravitasiya modeli. 
1-Dördüncü dövr çöküntüləri, 2-Neogen, 3-Paleogen, 4-Mezozoy yaşlı 
süxurlar; Qranit qatı; 6- Bazalt qatı; 7-Üst mantiya, 8-Ağzıbirçala-1 
quyusu. 

İlkin model əsasında düz məsələ həll olunmuş və hesablanmış 
qravitasiya sahəsi əldə edilmişdir. İlkin model üçün qravitasiya 
sahəsinin hesablanmış qiymətləri müşahidə olunan qravitasiya sahəsini 
izah etmir. Müşahidə olunan qravitasiya sahəsinin kompensasiyası 
üçün qravitasiya sahəsinin müşahidə edilən və seçilən qiymətləri 
arasında daha az ziddiyyət alınana qədər sıxlıq sərhədlərinin  seçilməsi 
həyata keçirilmişdir. 

Qravitasiya modeli üzrə qranit qatının səthi 5-16 km, bazalt 
qatının səthi 28-32 km, Moxo sərhədi isə 47-57 km dərinlikdə 
yerləşir. Bazalt qatı və Moxo sərhədinin maksimal dərinliyi Zarat 
məntəqəsi ərazisində, qranit qatının maksimal dərinliyi isə Samur 



 19 

məntəqəsi ərazisindədir.12 
Dissertasiyanın dördüncü fəslində CŞQ-da geodinamik şərait 

həm ərazinin şərq hissəsində keçən Samur-Bakı profili, həm də sahə 
üzrə qiymətləndirilmişdir. Yer qabığının müasir şaquli və üfüqi 
hərəkət sürətləri təhlil edilmişdir. Şaquli hərəkət sürətlərinə görə 
Samur-Bakı profili üzrə gərginlik toplanma zonaları müəyyən edilmiş, 
GPS sürətlərinə görə deformasiya sürətləri hesablanmış, ərazi üzrə 
palçıq vulkanlarının və zəlzələ episentrlərinin paylanmasının müəyyən 
edilmiş gərginlik toplanma zonaları ilə əlaqəsinə baxılmışdır. Həmçinin, 
CŞQ-da istilik selinin paylanması və profil üzrə temperaturun dəyişməsi 
nəzərdən keçirilmişdir. Tədqiqat ərazisi üzrə 3D rəqəmsal qravitasiya 
modelləri ilə seysmiklik, müasir şaquli hərəkət sürətləri, deformasiya 
sürəti sahəsi və seysmik dalğaların sürət dəyişmələri arasında 
korrelyasiya əlaqələri öyrənilmişdir.  

Samur-Bakı profil üzrə müasir şaquli hərəkət sürətlərinin dəyişmə 
əyrisi istifadə edilərək gərginlik toplanan yerlər yüksəlmə və enmənin 
sərhədlərinə görə ayrılmışdır. Əsas gərginlik toplanma zonalarının 
Xudat, Çarxı, Siyəzən və Bakı məntəqələri yaxınlığında olduğu 
müəyyən edilmişdir. Gərginlik toplanma zonaları ilə seysmiklik 
arasında əlaqəninin analizi üçün 2003-2018-ci illərdə baş vermiş zəlzələ 
məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Qeyd olunmuş gərginlik 
toplanma zonalarında zəlzələ hiposentrləri qeyd edilmişdir.13, 14  

Gərginlik toplanma zonalarında (Xudat, Siyəzən, Bakı) 
temperaturun artımı müşahidə olunmuşdur.15 Temperaturun maksimum 
qiyməti Siyəzən məntəqəsi yaxınlığında müşahidə olunmuşdur. 
                                                           
12 Sadıqova G.R. Samur-Bakı submeridional profili boyunca yer qabığının dərinlik 

quruluşunun qravitasiya modeli (Qusar-Şabran çökəkliyi) // -Bakı: Azərbaycanda 
geofizika yenilikləri, - 2018, №3, - s. 14-19. 

13  Кадыров А.Г., Садыгова Г.Р., Агаева С.Т. Глубинное строение и 
геодинамические особенности земной коры западного побережья 
Каспийского моря // Геофизический журнал, -2018, -т. 40, -№ 4, -c.191-208 

14 Sadıqova G.R. Xəzər dənizinin qərb sahili litosferinin qeyri-bircinsliliyi, dərinlik 
quruluşu və müasir geodinamik xarakteristikası // - Bakı: Аzərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer Elmləri, - 2018, №1, - s. 70-77 

15 Садыгова Г.Р. Геодинамические особенности территории Юго-Восточного Кавка-
за // -Бишкек: Современные проблемы Механики, - 2018, - № 33 (3),  -с.210-221 
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Temperaturun yüksək olduğu bu hissə, seysmik aktivliyi yüksək olan 
Siyəzən qırılması ilə əlaqəli ola bilər. Bakı məntəqəsinə yaxın 
ərazilərdə aktiv palçıq vulkanlarının yayıldığı müşahidə olunmuşdur. 
Müasir şaquli hərəkətlərin ən yüksək qalxma (+12.5 mm/il) və enmə 
sürətləri də (–4.7 mm/il) həmin ərazidə, Güzdəkdən Heybətə qədər 
olan intervalda qeyd olunmuşdur.16 

Üfüqi hərəkət sürətlərinə görə gərginliyin orta qiymətini 
hesablamaq üçün Samur-Bakı profilinə yaxın olan məntəqələrin GPS 
sürət məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Ümumi deformasiya 
sürəti Bakı-Xızı 8.9 nanostrain/il, Siyəzən-Xızı 97.5 nanostrain/il, 
Siyəzən-Samur məntəqələri arasında isə 22.3 nanostrain/il 
hesablanmışdır. Siyəzən-Xızı məntəqələri arasında müşahidə olunan 
yüksək deformasiya qiyməti, relyefin yüksəlməsinə və Siyəzən 
qırılmasının olduğu əraziyə uyğun gəlir.13,14 

CŞQ-ın deformasiya sürəti sahəsi ilə seysmiklik arasında 
əlaqəyə baxılmışdır (Şəkil 5,a). Gərginlik paylanması xəritəsində göy 
rənglə sıxılma, qırmızı ilə isə gərilmə zonaları göstərilmişdir.  
Deformasiya sürəti sahəsi xəritəsində gərginliyin yüksək toplanma 
sürəti MEDR (70·10-9/il) və SIYE (60·10-9/il) stansiyasında 
müşahidə edilmişdir. Maqnitudası M≥3 zəlzələ episentrləri ən çox 
sıxılma zonalarında paylanmışdır. 

CŞQ-da deformasiya sürəti sahəsi ilə qravitasiya sahəsinin regional 
anomaliyaları müqayisə edilmişdir (Şəkil 5,b). Dübrar-Ağdərə-Qarabulaq 
və Bakı-Güzdək-Çeyildağ (-120 mQal) regional minimum zonalarında 
deformasiya sürəti minimuma enir. Bu zona palçıq vulkanları ilə əhatə 
olunub. Deformasiya sürətinin azalması çökmə təbəqəni əmələ gətirən 
süxurların gillərlə təmsil olunması və plastikliyi ilə izah olunur. Quba-
Qusar minimum zonasında da deformasiya sürətinin azalması qeyd 
olunmuşdur. İki regional minimum arasındakı zonada gərginlik 
deformasiya sürətinin artdığı (80 nanostrain/il) müşahidə olunmuşdur.  
                                                           
16  Sadıqova G.R. Samur-Bakı geodinamik profili boyu yer qabığının müasir 

hərəkətləri // - Bakı: Azərbaycan Geoloqu. Azərbaycan Neftçi Geoloqları 
Cəmiyyətinin Elmi Bülleteni, - 2015, №19, - s.71-77. 
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Şəkil 5. Deformasiya sürəti sahəsi xəritəsində17 maqnitudu M≥3 olan 
zəlzələ episentrlərinin paylanması (2003-2018-ci illər) (a) və qravitasiya 
sahəsinin regional anomaliyaları xəritəsi (b) 

 
Tədqiqat ərazisinin şimalında Quba-Qusar və cənubunda 

Dübrar-Ağdərə-Qarabulaq, Bakı-Güzdək-Çeyildağ regional 
minimumlarını əhatə edən zonalarda deformasiya sürətinin minimum 
olduğu, anomaliyaların keçid zonasında isə yüksək deformasiya 
sürəti müşahidə olunmuşdur. Yüksək deformasiya sürəti müşahidə 
olunan iki regional minimum arasındakı zonada baş vermiş zəlzələ 
sayının çox olduğu müşahidə edilmişdir. 

GPS məlumatları əsasında yer səthində üfüqi hərəkətlərin 
yaratdığı gərginliklər hesablanmışdır. GPS sürətlərin şərq 
komponentinə görə yüksək deformasiya sürəti Bakı-Gürgan 
(65.6·10-9/il), gərginlik toplanmasının kiçik qiyməti isə Xızı-Siyəzən 

                                                           
17 Кадиров Ф.А., Сафаров Р.Т. Деформация земной коры Азербайджана и со-

предельных территорий по данным GPS-измерений // - Баку: Известия НАН 
Азербайджана, Науки о земле, - №1, - 2013, - с. 47-55 
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(7.5·10-9/il) stansiyaları arasında müşahidə edilmişdir.  
GPS sürətlərin şimal komponentinə görə yüksək deformasiya 

sürəti Xızı-Siyəzən (112.5·10-9/il) və Mədrəsə-Xızı (74·10-9/il), 
gərginlik toplanmasının kiçik qiyməti isə Samur-Xızı (5.8·10-9/il) 
stansiyaları arasında müşahidə edilmişdir. Yüksək gərginlik toplanan 
zonalarda maqnitudası M≥3 olan zəlzələ episentrlərinin paylanması 
müşahidə edilmişdir. 

GPS sürətlərin hər iki komponentinə görə Xızı-Siyəzən (97.5·10-

9/il) və Mədrəsə-Xızı (82.9·10-9/il) stansiyaları arasında yüksək 
gərginlik toplanması, gərginlik toplanmanın kiçik qiyməti isə Samur-
Xızı (6.9 10-9/il) stansiyaları arasında müşahidə edilmişdir. Gərginlik 
toplanmasının kiçik qiymətinin çökmə qatın dərin hisssəsinə, yüksək 
qiymətinin isə az dərinliklərə uyğunluğu müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqat ərazisi üzrə qravitasiya sahəsinin regional 
anomaliyaları, seysmiklik və müasir şaquli hərəkət sürətlərinin 
əlaqəsinə baxılmışdır (Şəkil 6). Yer qabığının müasir şaquli hərəkət 
sürətləri xəritəsi, BQ meqaantiklinoriumu zonasında yüksəlmə baş 
verdiyini göstərir. Xəzəryanı-Quba zonasında yer qabığı səthinin 
şaquli hərəkət sürəti CQ-ŞmŞ istiqamətində +8 mm/ildən +1 mm/ilə 
qədər azalır. Xəzəryanı-Quba zonasının sahilyanı hissəsində isə −1 
mm/il sürətilə enmə hadisəsi baş verir. Qravitasiya sahəsinin Buqe 
anomaliyası xəritəsində bu zonada Xəzəryanı-Quba minimumu 
müşahidə olunur. 

Şamaxı-Mərəzə-Ağdərə məntəqələrini əhatə edən zonada +7 
mm/il sürətlə qalxma müşahidə olunur. Abşeron yarımadasında isə 
çökmə hadisəsi baş vermişdir. Çökmə sürətinin maksimal qiyməti ˗8 
mm/ildir. Bu zona qravitasiya sahəsi xəritəsində Şərqi Azərbaycan 
minimumunun bir hissəsini əhatə edir. Maqnitudu M≥3 olan zəlzələ 
episentrləri qravitasiya anomaliyalarının qradiyent zonalarında 
paylanmışdır (Şəkil 6,b). 

Tədqiqat ərazisinin rəqəmsal qravitasiya modeli ilə seysmik 
dalğaların sürət dəyişmələrini müqayisə etmək maraqlıdır. Şəkil 7-də 
seysmotomoqrafik tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən 5 km 
dərinlikdə sürət modelinin üfüqi kəsiliş xəritəsi və çökmə qatın 
dərinliyinin 3D qravitasiya modeli göstərilmişdir.  
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Şəkil 6. Müasir şaquli hərəkət sürətləri xəritəsi 18  (a) və qravitasiya 
sahəsi xəritəsində maqnitudu M≥3 olan zəlzələ episentrlərinin 
paylanması (2003-2018-ci illər) (b) 
 

Tədqiqat ərazisinin şimal hissəsində çökmə təbəqənin 
dərinləşdiyi Zeyxur-Qusar-Qusarçay zonasının kiçik sürətlərlə (4.25 
km/san) təmsil olunduğu müşahidə olunmuşdur. Təngialtı-Qaynarca 
çökəkliyi zonasında qismən yüksək sürət (4.75 km/san) müşahidə 
olunur. Dübrar-Sitəlçay nisbi qalxım zonasında sürətin yüksəldiyi 
(4.85-4.95 km/san) qeyd olunmuşdur. Çökmə qatın dərin olduğu 
Mərəzə-Cəngi-Çeyildağ zonasında sürətin azalaraq 4.60 km/san 
olduğu görünür.  

5 km dərinlikdə sürət modeli ilə çökmə qatın dərinliyinin 
qravitasiya modelinin müqayisəsi nəticəsində, çökmə qatın dərin 
olan hissəsində seysmik dalğa sürətlərinin azalması, qismən qalxım 
zonasında sürətin artması müşahidə olunmuşdur.  

                                                           
18 Azərbaycanın Neotektonik Xəritəsi / M. 1:500000 / Elmi redaktorlar: F.Əhmədbəyli, 

Ə.Məmmədov, N.Şirinov [və b.] – B.: Azərbaycan aerogeodeziya. 1991 



 24 

 
Şəkil 7. Çökmə qatın dərinliyinin 3d qravitasiya modeli (a) və 5 km 

dərinlikdə sürət modelinin üfüqi kəsiliş xəritəsi19 (b) 
 

Şəkil 8-da 15 km dərinlikdə sürət modelinin üfüqi kəsilişi xəritəsi 
və qravitasiya sahəsinin regional anomaliyaları göstərilmişdir. 15 km 
dərinlikdə sürət modelində Təngialtı-Qaynarca-Ağzıbirçala-Əmirxanlı 
məntəqələrini əhatə edən iki regional anomaliya arasındakı zonada 
sürətin yüksəldiyi və Qaynarcada maksimum olduğu (6.65 km/san) 
görünür. Tədqiqat ərazisinin şimal hissəsində yerləşən Qusar-Quba-
Xaçmaz-Çarxı məntəqələrini əhatə edən regional anomaliya zonasında 
sürətin azalması və 6 km/san olduğu görünür. Mərəzə-Sitəlçay-
Zeynalabdin məntəqələrini əhatə edən regional anomaliya bölgəsində 
sürətin sürətlə azalması müşahidə olunur. Cəngi yaxınlığında sürət 
qiyməti 5.5 km/san müşahidə olunur. Bu zonada sürətlərin belə 
dəyişməsi sıxlıqların laterial istiqamətdə dəyişməsi ilə izah olunan bilər. 

 

                                                           
19  Етирмишли Г.Д. Казымова С.Э. Скоростная модель земной коры 

Азербайджана по данным цифровых сейсмических станций // - 
Владикавказ: Геология и геофизика Юга России, - 2012, №1, - с.59-74 
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Şəkil 8. 15 km dərinlikdə sürət modelinin üfüqi kəsiliş xəritəsi19 (a) və 
L= 30 km kvadratla ortalama üsulundan alınan qravitasiya sahəsinin 

regional anomaliyaları (b) 

15 km dərinlikdə sürət modeli ilə qravitasiya sahəsinin regional 
anomalialarının müqayisəsi nəticəsində, tədqiqat ərazisinin şimal və 
cənubunda müşahidə olunan iki regional minimumlar zonasında 
seysmik dalğa sürətinin azalması, anomaliyaların keçid zonasında isə 
sürətin artması müşahidə olunmuşdur. 

 
NƏTİCƏLƏR 

 
Hartley çevirməsi, Battervort süzgəci, spektral analiz üsulu 

istifadə edilərək tədqiqat ərazisinin qravitasiya sahəsinin 
transformasiyaları öyrənilmiş, sıxlığın parabolik dəyişməsi diqqətə 
alınaraq GR3DSTR proqram təminatı ilə çökmə təbəqənin dərinlik 
quruluşunun qravitasiya modeli tədqiq edilmiş və geodinamik-
kinematik parametrlərlə birlikdə analiz edilərək aşağıdakı nəticələr 
əldə edilmişdir: 

1. CŞQ-ın qravitasiya sahəsinin güc spektrinin Spektor-Grant 
üsulu ilə təhlili nəticəsində intensiv anomaliya əmələgətirən sıxlıq 
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sərhədlərinin orta dərinliyinin 16.6 və 1.8 km olduğu müəyyən 
edilib. 16.6 km dərinlik kristallik təməlin səthi ilə, 1.8 km isə 
Kaynozoy yaşlı çöküntülərin daxilindəki sıxlıq sərhədi ilə əlaqəlidir. 

2. Güc spektrinin loqarifm əyrisindən təyin edilən kəsmə tezlik 
istifadə edilərək intensiv anomaliya yaradan sərhədlərin Battervort 
süzgəci ilə alçaq və yüksək tezlikli anomaliyaları hesablanmışdır. 

3. Hazırlanmış proqram əsasında L=15 km və L=30 km ölçülü 
kvadrat ilə ortalama üsulu ilə qravitasiya sahə məlumatlarından lokal 
və regional anomaliyalar ayrılmış, birinci tərtib törəmə hesablanmışdır. 

4. L=15 km ölçülü kvadrat ilə ortalama nəticəsində Quba-Qusar 
arasında, Qusarçay, Ağzıbirçala, Zeynalabdin, Heybət, Ceyrankeçməz, 
Cəngi və Çeyildağ sahələrində mənfi, Qonaqkənd və Qarabulaq 
sahələrində isə müsbət lokal anomaliyalar qeyd olunmuşdur.  

5. L=15 km ölçülü kvadrat ilə ortalama üsulu ilə əldə edilən 
qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyaları 2.25 km dərinliyə qədər 
Kaynozoy yaşlı çöküntü təbəqəsi daxilində sərhədlərin dəyişməsi ilə 
izah oluna bilər. 

6. L=30 km ölçülü kvadrat ilə ortalama nəticəsində Quba-Qusar 
arasında, Tələbi-Təngialtı-Qaynarca sahəsində mənfi, Qonaqkənd və 
Sitəlçayda isə müsbət lokal anomaliyalar qeyd edilmişdir. 

7. L=30 km ölçülü kvadrat ilə ortalama üsulu ilə əldə edilən 
qravitasiya sahəsinin lokal anomaliyaları 4.5 km dərinliyə qədər 
Mezozoy yaşlı çöküntü təbəqəsi daxilindəki sərhədlərin dəyişməsi ilə 
izah oluna bilər.  

8. Müşahidə olunan lokal anomaliyaların məlum neft strukturları 
ilə korrelyasiyası müəyyən edilmiş və Ağzıbirçala, Qaynarca və 
Sitəlçay antiklinalları üzərində qapalı anomaliyalar qeyd olunmuşdur.  

9. Ölçüləri L=15 km kvadratla ortalama nəticəsində Quba-
Qusar-Xaçmaz arasında, Qaynarca, Yekəxana, Cəngi, Ağzıbirçala, 
Dübrar, Müdri, Ceyrankeçməz, Çeyildağ, Sitəlçay və Heybət 
sahələrində mənfi regional anomaliyalar qeyd olunmuşdur. 

10. Ölçüləri L=30 km kvadratla ortalama nəticəsində Zeyxur-
Quba-Qusar-Çarxı-Xaçmaz və Cəngi-Zeynalabdin-Sumqayıt 
məntəqələrini əhatə edən zonada mənfi regional anomaliyalar 
müşahidə edilmişdir. Regional anomaliyalar kristallik fundament 
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daxilindəki sərhədlərin dəyişməsi ilə izah edilə bilər. 
11. Buqe qravitasiya anomaliyası sahəsinin birinci tərtib 

törəməsindən Quba-Qusar-Xaçmaz arasında, Ağzıbirçala, Mərəzə, 
Ceyrankeçməz, Güzdək və Heybət sahələrində mənfi, Qonaqkənd və 
Giləzi sahələrində isə müsbət lokal anomaliyalar aşkar edilmişdir.  

12. Çökmə qat dərinliyinin 3D qravitasiya modeli hazırlanmış 
və maksimum dərinliyin Güzdək, Mərəzə sahələrində (11 km), 
minimum dərinliyin Qonaqkənd, Giləzi, Qarabulaq, Dübrar 
bölgələrində (4 km) olduğu müəyyən edilmişdir.  

13. Ağzıbirçala quyusu ətrafında çökmə qatın dərinliyi 6 km 
ətrafında dəyişir. Çökmə qatın dərinliyinin sahə üzrə paylanmasının 
seysmik kəsiliş və quyu kəsilişləri ilə korrelyasiyası müəyyən 
edilmişdir. 

14. Seçmə üsulu ilə Samur-Bakı profili boyu tərtib olunmuş 2D 
qravitasiya modeli ilə Moxo sərhədinin 47-57 km dərinlikdə 
yerləşdiyi müəyyən edilmişdir.  

15. Çökmə qatın dərinliyinin qravitasiya və 5 km dərinlikdə 
sürət modellərinin müqayisəsi çökmə qatın dərin olan hissəsinin 
kiçik seysmik dalğa sürətlərinin, az dərinliklərdə isə yüksək seysmik 
dalğa sürətlərinin olduğunu müəyyən etmişdir; 

16. Qravitasiya sahəsinin regional anomaliyaları və 15 km 
dərinlikdə sürət modelinin müqayisəsi regional minimumlar 
zonasında seysmik dalğa sürətinin azaldığını, anomaliyaların keçid 
zonasında isə dalğa sürətinin yüksəldiyini göstərir; 

17. Regional minimumlar zonasında deformasiya sürətinin 
minimum olduğu, anomaliyaların keçid zonasında isə deformasiya 
sürətinin yüksəldiyi müşahidə olunmuşdur.  

18. 2003-2018-ci illərdə baş vermiş maqnitudası M≥3 olan 
zəlzələ episentrlərinin qravitasiya anomaliyalarının qradiyent 
zonalarında paylanması müəyyən edilmişdir. 

19. GPS sürətlərinə görə Xızı-Siyəzən (97.5·10-9/il) və 
Mədrəsə-Xızı (82.9·10-9/il) stansiyaları arasında yüksək gərginlik 
toplanması, gərginlik toplanmanın kiçik qiyməti isə Samur-Xızı (6.9 
10-9/il) stansiyaları arasında müşahidə edilmişdir. Gərginlik 
toplanmasının kiçik qiyməti çökmə qatın dərin hisssəsinə, yüksək 



 28 

gərginlik qiymətinin isə az dərinliklərə uyğunluğu müəyyən 
edilmişdir. 

 
Dissertasiya işinin əsas məzmunu aşağıdakı elmi əsərlərdə öz 

əksini tapmışdır: 
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