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ÖN  SÖZ 
 

Hazırda kosmik tədqiqat üsullar geologiyanın müxtəlif sahələrində geniş 
tətbiq olunur. Bu üsullardan filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntılarının axtarışında, 
Yerin daxili quruluşunun öyrənilməsində, xəritəalma sahəsində, hidrogeoloji və 
mühəndisi – geoloji işlərdə istifadə edilir. 

Tələbələrə təqdim edilən bu dərsliyin  hazırlanması  kosmik  geologiyaya  
həsr olunmuş dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması sahəsində ikinci cəhd-
dir. 2008-ci  ildə  Azərbaycanda  aerokosmos sahəsində uzun  illər  tədqiqatlar 
aparmış görkəmli alim Aydın Əli oğlu Məsimovun təşəbbüsü və həmmüəl-
lifliyi ilə “Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və  aero-
kosmik üsullar” (Məsimov A.Ə., Məmmədova  E.A., 2008)  adlı dərs vəsaiti  
nəşr olunaraq, tələbə və  mütəxəssislərin  istifadəsinə  verilmişdir. 

2008-ci ildə “Faydalı qazıntılar” kafedrası və “Yer ehtiyatlarının aerokos-
mik tədqiqatları” ETL-nin əməkdaşları Azərbaycan Milli Aerokosmik Agent-
liyilə birlikdə kosmofotogeoloji-geofiziki materialların kompleks interpretasi-
yası və yerüstü geoloji məlumatların nəticələrinin analizi əsasında 1:600 000 miq-
yasında “Azərbaycanın kosmotektonik xəritəsi” və “Filiz yataqlarının  proqno-
zu ilə Azərbaycanın regional çatlılıq xəritəsi”ni tərtib etmişlər (Babazadə V.M., 
Mehdiyev A.Ş., Paşayev A.M., Bağırov H.S., Məmmədov Q.Ş., Əhmədov 
D.M., Məsimov A.Ə., İmamverdiyev N.A., Məmmədov Z.İ., 2008). Daha  son-
ra 2009-cu ildə müəlliflərin səyilə həmin xəritələrin izahlı lüğəti hesab olunan 
“Aralıq dənizi qurşağı Qafqaz seqmentinin tektonik inkişafı, formalaşmasının 
geodinamik  şəraiti və faydalı qazıntı yataqlarının  yerləşmə qanunauyğunluğu  
(Azərbaycan)” adlı elmi əsəri nəşr olunmuşdur. 
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Tələbə və mütəxəssislərin istifadəsinə verilən hazırkı yeni dərslik üç his-
sədən və on  dörd fəsildən ibarətdir. 

Yerin kosmosdan distansion zondlanmasının texniki təminatına həsr  
olunmuş birinci  hissədə orbital daşıyıcı vasitələr, kosmik daşıyıciların və işçi 
orbitlərin əsas tipləri, kosmosdan müşahidə və ölçü texnikası,  generalizasiya 
səviyyəsinə görə kosmik planalma materiallarının növləri, başlanğic məlumat-
ların ilkin işlənilməsi və şəkillərin geoloji məqsədlərlə çevrilməsi; kosmik in-
formasiyanın geoloji təhlilinə həsr olunmuş ikinci hissədə geoloji deşifrlən-
mənin əsas anlayışları və üsulları, geoloji xəritələmədə və struktur–geoloji 
tədqiqatlarda distansion zondlama materiallarının istifadəsi, struktur-geomor-
foloji tədqiqatlarda kosmik informasiyanin tətbiqi, kosmik zondlama materialla-
rının köməyi ilə xətti (linamentlərin) və halqavari strukturların deşifrə olunma 
xüsusiyyətləri və təhlili, distansion zondlama materiallarının tektonik tədqi-
qatlarda istifadə edilməsi, müasir geoloji proseslərin tədqiqatında kosmik infor-
masiyanın tətbiqi; mineral ehtiyatların tədqiqində kosmik informasiyanın tətbi-
qinə həsr olunmuş üçüncü hissədə neft-qaz-geoloji tədqiqatlar, faydalı qazıntı 
yataqlarının axtarışı və proqnozlaşdırılmasında distansion zondlama materialla-
rının istifadəsi  kimi  mühüm  məsələlər  işıqlandırılır. 

Burada tələbə və mütəxəssislərin diqqəti, həmçinin ətraf mühitin qorun-
ması zamanı kosmik informasiyanın vacibliyinə yönəldilir. 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, tərtib olunan bu dərsliyin nəşri, geologi-
yanın müxtəlif sahələri üzrə təhsil alan tələbələrə, magistrantlara, doktorantlara 
o cümlədən mühəndis-geoloqlara   yardımçı  olacaqdır. 

Dərsliyin hazırlanmasında verdikləri dəyərli məsləhətlərə və köməkliyə 
görə müəlliflər professor V.G.Ramazanova, dos. Z.A.Vəliyevə və X.S. Mirzə-
bəyova dərin minnətdarlığını bildirirlər. 

Dərsliyin keyfiyyətinin gələcəkdə daha da yaxşılaşdırılması üçün rəylər, 
tənqidi iradlar və təkliflər müəlliflər tərəfindən minnətdarlıqla qəbul olunacaq-
dır. 

                   
Müəlliflər  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

B i r i n c i    h i s s ə 
 

YERİN KOSMOSDAN DİSTANSİON 
ZONDLANMASININ TEXNİKİ TƏMİNATI 

 
Kosmik zondlamanın texniki təminatı – bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

ölçü kompleksləri, sonuncuların orbitə çatdırılması üçün orbital daşııyıcılar və 
nəqliyyat vasitələri, informasiyaları işçi orbitdən Yerə ötürən və onları istifadə 
üçün əlverişli formaya çevirən texniki vasitələr, o cümlədən avtomatik  və 
vizual deşifrələmə  üsulları  sistemi  kimi  özünü büruzə  verir.   

 
I. ORBİTAL DAŞIYICI  VASİTƏLƏR 

 
Kosmik avadaqlıqları, tədqiqatçıları və o cümlədən, müxtəlif yükləri orbi-

tə  çatdıran raketlər və kosmik  gəmilər  nəqliyyat  vasitələri  adlanır. 
Kosmik raketlər yaradılmazdan əvvəl, yer səthinin fəzadan öyrənilmə-

sindən, aerofotoplanalmadan geniş istifadə edilməsinə baxmayaraq, 20 km - 
dən böyük olan yüksəklikdən alınmış aerofotoşəkillərin informasiya imkanları 
çox zəif idi. Ona görə də qeydedici cihazları kosmik yüksəkliyə  qaldırmağa  
ehtiyac yaranırdı. 1940-cı illərin sonu 50-ci illərin əvvəllərində böyük yüksək-
liklərə çata bilən ballistik raketlər yaradıldı. 1945-ci ildə ABŞ  tərəfindən 120 
km yüksəkliyəyə buraxılmış “FAU -2” ballistik raketi vasitəsilə Yerin kosmik  
şəkli  əldə  edildi. Sonralar, 1957-ci ilə qədər, kosmosa müxtəlif  məqsədli  bir 
çox ballistik raketlər göndərilmişdir ki, onların da arasında xüsusi yeri ikipilləli 
raket-daşıyıcılar tuturdu. İkipilləli ballistik raketlərin yaradılması dünya təcrü-
bəsində ilk dəfə olaraq, kosmik fəzanın planlı surətdə tədqiqi proqramının  tərti-
binə  və  işlənməsinə  güclü  təkan  verdi. 

İlk ikipilləli raket-daşıyıcılar qitələrarası ballistik raketlərin əsasında yara-
dılmışdır. Yerin süni peykinin  dünyada ilk dəfə orbitə çıxarılması bu tip raketlə 
həyata keçirilmişdir. 

Sonrakı üçpilləli “Vostok” tipli raketdaşıyıcıların yaradılması ilk dəfə  
kosmik gəmilərdə insanın uçuşuna və idarəolunan gəmilərin ixtirasına şərait  
yaratdı. Bu tipli raket-daşıyıcılarla ilk Ay stansiyaları, “Kosmos” seriyalı  peyk-
lər və digər kosmik cihazlar kosmosa çıxarıldı. 

Orta sinfə mənsub «Soyuz» üçpilləli raket-daşıyıcıların yaradıl-ması ida-
rəolunan avtomatik kosmik gəmi və peyklərin buraxılmasını reallığa çevirdi. 
Orta sinfə mənsub olan bu raketlər 7 tona qədər yükgötürmə qabiliyyətinə 
malikdir. Təkmilləşdirildikdən sonra üçpilləli raketlərin əsasında dördpilləli 
«Molniya»tipli raket-daşıyıcı işlənib hazırlandı və bu da «Molniya», «Proqnoz» 
tipli  peyklərin  orbitə  çıxarılmasını  təmin  etdi. 

1965-ci  ildən  etibarən,  orbitə 20 tona qədər faydalı yük  qaldıra  bilən 
ağır sinfə mənsub «Proton» tipli çoxpilləli daşıyıcı raketlər istismara buraxılır. 
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Kosmik gəminin sxeminin orijinal yerləşdirilməsində, mühərriklərinin kon-
struksiyasında, elektron sistemlərində qabaqcıl texnologiyanın bütün imkanla-
rından  istifadə   edilmişdir. 

“Proton” tipli   raketlərdəki  avtomatik cihazların köməyi ilə Ay, Venera, 
Mars və digər fəza kütlələri öyrənilmiş və “Veqa” proqramı həyata keçiril-
mişdir. “Salyut” və “Mir” orbital stansiyaları, “Horizont”, “Raduqa”, “Ekran” 
geostasionar əlaqə peykləri də “Proton” tipli raketlərin vasitəsilə kosmik orbitə 
çıxarılmışdır. 

1987-ci ilin mayında ilk dəfə orbital, təkrar uçuşlu gəmilər kimi iri həcmli 
kosmik cihazları və uzunmüddətli stansiya modullarını istinad orbitinə çıxar-
maq üçün “Enerji” universal raket-daşıyıcının  uçuş  sınağı  keçirilmişdir. Start 
kütləsi 2000 t-dan artıq olan  «Ener-ji»nin  orbitə  100 t-dan  artıq  faydalı  yük  
qaldırma imkanı vardır. Raket-daşıyıcının uzunluğu 60m, en kəsiyinin  
maksimal ölçüsü 20 m,  ikinci  pillənin diametri isə 8 m-dir. Yüksək  dərəcəli  
avtomatlaşdırma “Enerji” raket-daşıyıcı start kompleksinin əsas xüsu-siyyət-
lərindən biridir. Avtomatik  idarəetmə  üç əlaqədar prosesdən: birinci - hazırlıq 
və  işəsalınma sisteminin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi; ikinci - raketin 
vəziyyəti haqqında ilkin zəruri informasiyaların (daşıyıcının konstruksiyasının  
bütün elementlərinin temperatur ölçüləri, yanacaq qablarındakı qaz və maye-
lərin vəziyyəti və s.) alınması, üçüncü - yanacağın saxlanıldığı qabdan raketə 
avtomatik verilməsinin və yerdəki start kompleksində işin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsindən ibarətdir. 

 
II. KOSMİK DAŞIYICILARIN VƏ 
İŞÇİ ORBİTLƏRİN ƏSAS TİPLƏRİ 

 
Yerətrafı kosmik fəzanın və Günəş sistemi planetlərinin avtomatik  rejim-

də öyrənilməsi üçün xüsusi nəqliyyat raketlərinin köməyi ilə orbitə çıxarılan 
kosmik daşıyıcılar - texniki vasitələrdir. Həll ediləcək məsələlərdən və 
konstruksiyalarının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, kosmik daşıyıcılar aşağıdakı 
tiplərə bölünür: Yerin süni peykləri (YSP), planetlərarası avtomatik stansiyalar 
(PAS), idarəolunan kosmik gəmilər (İKG), uzunmüddətli orbital stansiyalar  
(UOS). 

 
2.1. Yerin süni peykləri (YSP) 

 
YSP - bir çox elmi və praktiki məsələləri həll edə bilən müstəqil kosmik 

uçuş cihazlarıdır. YSP orbitə ilk dəfə 1957-ci il oktyabr ayının 4-də  çıxarılmış-
dır. Onun  forması  kürə şəklində, diametri 580 mm,  çəkisi  83,6 kq olmuşdur. 
Apogeyinin (Ay orbitinin Yerdən ən uzaq nöqtəsi) hündürlüyü 947 km, peri-
geyinin (Ay orbitinin Yerə ən yaxın nöqtəsi) hündürlüyü  isə 228 km olmuşdur. 
Dynyanın ilk süni peyki kosmik fəzada üç aya yaxın fəaliyyət göstərmişdir. 
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İlk peykin kosmosa buraxıldığı tarix - kosmik fəzanın planlı surətdə 
öyrənilməsinin başlanğıcı kimi qəbul edilir. YSP-nin məlumatları elm və  texni-
kanın  bir  sıra  sahələrində  özünün  geniş  tətbiqini tapmışdır. Onlar - uzaq 
məsafədən fasiləsiz radio və televiziya verilişlərinin aparılmasına, havanın 
proqnozlaşdırılmasına, atmosferin xüsusiyyətlərinin və tərkibinin öyrənilmə-
sinə, təbii mühitin fasiləsiz  müşahidəsinə (monitorinq), mineral ehtiyatlarının  
paylanma qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsinə və Yerin əsas parametrlə-
rinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verir. YSP-nin ilk təcrübi istifadəsi meteorolo-
giyada tətbiq edilmişdir. İlk meteoroloji peyk fəzaya 1959-cu ilin fevralında 
buraxılmışdır. 1960-cı ildən başlayaraq, peyklər yerin atmosfer qatının vəziy-
yəti haqqında daimi operativ informasiya verməyə başlamışdır. YSP-də quraş-
dırıdmış xüsusi cihazlarla  yerin fasiləsiz müşahidəsi tədqiqatçılar üçün təbii 
ehtiyat-ların öyrənilməsində qiymətli materiallar   almağa imkan  yaratmış-dır. 
YSP orbitə çıxarılarkən bir sıra məsələlər  həll edilməlidir: məsələn, orbitin  
parametrlərinin seçilməsi, onun fəzada korreksiyasının dəqiqləşdirilməsi, peyk-
dən  sistemlərin  həlletmə   imkanları   və  s. (cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1 

Yerin süni peyklərinin və uçan orbital stansiyalarının texniki səciyyəsi 

 
Gəmilər 

Orbitin 
yüksəkliyi, 

km 

Spektrin görünən 
zonasında şəkillərin 

həlletmə qabiliyyəti, m 

Əhatə 
zolağının 
eni, km 

“Vostok-1,  3-6” 
“Vosxod-1,  2” 
“Soyuz-3,  6,  8” 
“Soyuz-7,  9” 
“Salyut-1” 
“Soyuz-12“ 
“Soyuz-13“ 
“Kosmos-
122,144,156,184,206, 226“ 
«Kosmos-243» 
„Meteor-1 – 15“ 
“Zond” 

150-500 
150-500 
150-500 
150-500 
150-500 
150-500 
150-500 

 
150-500 

500-1000 
500-1000 
500-1000 

 
20-300 
20-300 
20-300 
20-300 
20-300 
20-300 
 
20-300 
300-3000 
300-3000 
300-3000 

 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
100 
1000 
1000 
1000 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, planalmanın uçuş yüksəkliyi  artdıqca  görüş 

sahəsi çoxalır və şəkillərin həlletmə imkanları zəifləyir. Orbitin kiçik yük-
səklikdə olması isə görüş sahəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də həll 
ediləcək məsələlərdən asılı olaraq, orbitin optimal yüksəkliyinin seçilməsi ciddi  
hesablamalar tələb edir. Kosmik tədqiqatların nəzəriyyəsi və təcrübəsi göstərir 
ki, YSP 300 km yüksəklikdə uçarkən, peykdəki cihazların görmə bucağı-1500; 
500 km yüksəklikdə isə 1300 olmalıdır. Əks halda, orbitlər  arasında qalan yer 
səthi,  peykdə  olan cihazların nəzər sahəsindən kənarda qala  bilər.  Lakin belə 
böyük görmə bucağı şəraitində, təbii ki, şəkillərin miqyası onların mərkəzindən 
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kənarlarına tərəf kifayət qədər dəyişəcəkdir. Şəkillərin miqyasının dəyişməsi 
orbitin xarakterindən asılıdır. Yer səthinin ən sabitmiqyaslı şəkilləri dairəvi 
orbitdə alınır. Beləliklə, şəkillərin miqyasının sabitliyi planalma orbitinin səciy-
yəsi və yüksəkliyindən, YSP-də qoyulmuş cihazların tipindən, planalmanın op-
tik oxunun meyl bucağından və s.  amillərdən  asılıdır. 

Rusiyada orbitə müxtəlif konstruksiyalı YSP çıxarılmışdır: “Kosmos”,  
“Elektron”, “Proton”, “Molniya”, “Meteor”, “Raduqa” və s. Müxtəlif məqsədli 
YSP-ni digər dövlətlər də orbitə çıxarır (ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Fran-
sa, Hindistan, İtaliya, Yaponiya, ÇXR, Türkiyə, Braziliya). Hazırda kosmik 
fəzada 2 mindən  artıq  YSP  vardır. 

“Meteor” (Rusiya) və “Lendsat” (ABŞ) texnoloji YSP köməyi ilə alınmış  
kosmik zondlama materialları bir çox geoloji məsələlərin həllində geniş  
istifadə edilir. Bu tipli YSP yer səthinin böyük hissəsinin keyfiyyətli  şəkilləri-
nin alınmasına imkan yaradan cihazlarla təchiz olunmuşdur. Hazırkı dövrə  
kimi, YSP-də yerləşdirilmiş  xüsusi  cihazların köməyi ilə yer  kürəsinin  bütün  
səthinin  kosmofotoşəkilləri çəkilmişdir. 

Bu  şəkillərin  tədqiqi bir çox geoloji problemlərin həllinə yeni aspektdən 
yanaşmağa imkan vermişdir. Bununla əlaqədar olaraq, meteoroloji YSP ilə 
alınmış kosmik planalmanın materiallarına əhəmiyyətli geoloji informasiya  
mənbəyi   kimi   baxmaq  lazımdır. 

Hazırda tədqiqatçılar minlərlə ağ-qara, rəngli və çoxzonalı kosmik  şəkil-
lərlə təmin olunmuşlar. Bundan əlavə, YSP vasitəsilə radiolokasiya, spektro-
metrik planalma və müxtəlif geofiziki  işlər də aparılır. Son zamanlar kosmik 
texniki vasitələrin inkişafında böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. İndi orbitə  bir 
raketlə müxtəlif elmi-texniki məsələləri həll edə biləcək bir neçə YSP burax-
maq mümkündür. Məsələn, 1987-ci il 16 iyunda Rusiyada bir ballistik raket 
vasitəsilə orbitə 8 YSP (Kosmos -1852-1859)  buraxılmışdır. 

Kosmik yarış - keçmiş SSRİ və ABŞ arasında 1957-1975-ci illərdə kos-
mosun fəthi sahəsində gedən gərgin mübarizə. Bu dövr süni peyklərin buraxıl-
ması, kosmosa heyvanların və insanın göndərilməsi, avtomatik stansiyaların 
Ay, Mars və Veneraya göndərilməsi və insanın Aya ayaq basması ilə xarakte-
rizə olunur. Terminin adı “Silahlanma yarışı”nın adına uyğunlaşdırılmışdır. 
Kosmik yarış soyuq müharibə dövründə SSRİ və ABŞ arasında mədəni, texno-
loji və ideoloji qarşıdurmanın vacib bir hissəsinə çevrilmişdi. Bu onunla əlaqəli 
idi ki, kosmik tədqiqatlar elmi və hərbi layihələr üçün böyük əhəmiyyət daşı-
maqla yanaşı, insanlarda ruh yüksəkliyi də yaradır. “Yarış” 4 oktyabr 1957-ci 
ildə Sovet İttifaqında Yerin ilk süni peyki “Sputnik-1”in kosmosa göndərilməsi 
ilə başlamışdır. Kosmik yarış dövründə SSRİ və ABŞ peyklərini orbitə öz 
daşıyıcı raketləri ilə çıxaran, idarəolunan kosmik uçuşları başladan, Günəş 
sisteminin digər planetlərini tədqiq edən dünyanın ilk və əsas “kosmik gücünə” 
çevrildilər. Kosmosa insan göndərilməsi ətrafında gedən yarış SSRİ-nin qələ-
bəsi ilə başa çatdı. Belə ki, 1961-ci il, aprelin 12-də SSRİ-də “Vostok” gəmisi 



14 
 

ilə Yuri Qaqarin yerətrafı orbitə göndərildi. Beləliklə, SSRİ dünyada kosmosa 
ilk insan göndərən dövlət oldu və bu məsələdə ABŞ-a texniki və ideoloji zərbə 
endirdi. Amerika buna 23 gündən sonra cavab verə bildi. ABŞ astronavtı Alan 
Şepard “Free-dom-7” kosmik gəmisi ilə yerətrafı orbitə göndərildi. Beləliklə, 
Şepard kosmosa göndərilən ikinci insan oldu. SSRİ buna növbəti kosmonavt-
larını yerətrafı orbitə göndərməklə cavab verdi. SSRİ 1962-ci il avqustun 12-
15-də kosmosa iki nəfər göndərdi və bununla Amerikanı yenə də qabaqlamış 
oldu. Kosmos uğrunda gedən savaşa qadınlar da cəlb edildilər. Belə ki, 1963-cü 
il iyunun 16-da “Vostok-5” gəmisi ilə SSRİ ilk qadın kosmonavtı, Valentina 
Tereşkovanı kosmosa göndərdi. Bu isə ideoloji baxımdan ABŞ-a vurulan daha 
bir zərbə oldu. 1966-68-ci illərdə SSRİ-nin kosmosa göndərdiyi kosmik 
gəmilərin bəziləri qəzaya uğradı. Bundan sonra kosmosda ağalıq etmək uğrunda 
mübarizədə ABŞ tədricən üstünlüyü ələ almağa başladı. 1969-cu il iyulun 21-də 
ABŞ-ın Ay proqramı çərçivəsində “Apollon-11” kosmik gəmisi uğurla Ay 
səthinə ilk astronavtları, Nil Armstronq və Edvin Oldrini çıxardı. 

Apollon Proqramı və ya Layihəsi – Milli Kosmik Aeronavtika İdarəsi 
(NASA) tərəfindən reallaşdırılmış Aya uçuş layihəsidir. Gemini Layihəsindən 
sonra qəbul edilən bu proqramın reallaşmasında kosmik yarış və soyuq 
müharibənin böyük rolu olmuşdur. Layihə Apollon kosmik vasitələri və Saturn 
V daşıyıcı raketi ilə 1961-1975-ci illərdə planlaşdırılmış və həyata keçi-
rilmişdir. Apollon Layihəsi adını qədim yunan mifologiyasının tanrılarından 
olan Apollondan almışdır. 

Apollon kosmik gəmiləri 3 nəfərlik kabinə, raket və özüqalxan kapsula-
dan ibarətdir. Raket Yerdən qalxmaq və manevr, kapsula isə kosmik gəmi ilə 
Ay səthi arasındakı əlaqəni təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Əvvəl kosmik gəmi 
göndərilərək Ayın orbitinə yerləşdirilir, sonra isə 3 astronavtdan ikisi kapsulaya 
keçərək onun əyləc sistemi sayəsində Ay səthinə enirlər. Astronavtlar işlərini 
tamamla-dıqdan sonra kapsula vasitəsilə orbitdə onları gözləyən kosmik gəmiyə 
geri qayıdırlar. NASA bu layihəni gerçəkləşdirməzdən əvvəl Aya Yerdən idarə 
olunan Orbiter, Ranger və Surveyor gəmilərini göndərmişdi. Bunların köməyi 
ilə Ayın səthində Apollonun enişi üçün uyğun yer müəyyənləşdirilmişdi. 

Ay səthinə enmək məqsədilə 4 ayrı plan düşünülmüşdü: 
1)Birbaşa qalxma: bu plana görə kosmik gəmi birbaşa Aya uçmalı və Aya 

enib qalxmalı idi. Bu əməliyyat üçün həmin dövrün ən güclü raketi olan Nova 
raketindən daha güclü bir vasitəyə ehtiyac vardı; 

2)Yerin orbitində görüşmə: bu plan biri kosmik gəmini, o biri isə 
yanacağı daşıyan 2 Saturn V raketinin kosmosa qalxmasını nəzərdə tuturdu. 
Kosmik gəmi Yerin orbitinə yerləşməli və lazımı qədər yanacaq doldurulduq-
dan sonra Aya gedib qayıtmalı idi. Yenə də kosmik gəmi tam halda Ay səthinə 
oturmalı idi; 

3)Ay səthində görüşmə: bu plan biri yanacaq daşıyan və Aya enməli olan 
insansız kosmik vasitənin və bir müddət sonra onu izləməli olan insanlı kosmik 
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gəminin yaradılmasına əsaslanırdı. Yanacaq insanlı vasitə Yerə qayıtmazdan 
əvvəl insansız vasitədən insanlı vasitəyə köçürülməli idi; 

4)Ay orbitində görüşmə: bu plana görə kosmik vasitə İdarəetmə modulu, 
Xidmət modulu və Ay modulundan ibarət olmalı idi. İdarəetmə modulu və 
Xidmət modulu 3 astronavtın 5 günlük Ay səfəri üçün lazımlı həyat sistemlərini 
və kosmik gəmi Yer atmosferinə geri qayıdarkən lazım olacaq istilik qalxanını 
daşıyırdı.  Ay modulu Ay orbitində əsas gəmidən ayrılacaq və iki astronavtı Ay 
səthinə eniş üçün daşıyacaqdı. Ən sonda İdarəetmə modulu ilə Xidmət modulu 
geri dönəcəkdi. Atmosferə girərkən Xidmət modulu da buraxılacaq və beləliklə 
Yerə geri qayıdan tək hissə İdarəetmə modulu olacaqdı. Sonda məhz bu plan 
seçilmiş və icra edilmişdir. 

Bütün planlar arasında Ay orbitində görüşmə planı kosmik vasitənin 
yalnız kiçik bir hissəsi Aya endiyi üçün geri qayıtma vasitələrinə lazım olan 
kütləni minimuma endirirdi. Geri qayıdacaq kütlə eniş mühərriki və eniş vasitə-
lərinin də Ay səthində qalması ilə daha da azalır. Layihənin icrası zamanı əldə 
edilən bir çox müvəffəqiyyətlərə qarşı 2 böyük uğursuzluq yaşanmışdı. Birin-
cisi Apollon-1-in uçuş sınaqları zamanı 3 astronavtın (Vircil Qrissom, Edvard 
Higgins Vayt və Rocer Çaffi) ölümü, ikincisi isə Apollon-13-ü kosmosda 
partlaması idi. Bu fəlakət layihə mühəndislərinin, uçuş nəzarətçilərinin və 
heyyət üzvlərinin səyləri sayəsində astronavtlara heç bir zərər dəymədən sovuş-
duruldu. İlk əhəmiyyətli addım 21 dekabr 1968-ci ildə göndərilən Apollon-8-n 
Ayın orbitinə yerləşdirilməsi və Ay ətrafında 10 dəfə dövrə vurması ilə atıldı 
(həmin kosmik gəmi Yerə qayıdıb Sakit okeana enmişdi (27.12.1968)). 3 Mart 
1969-cu ildə Apollon-9 vasitəsilə Aya enmə zamanı istifadə ediləcək Ay 
modulu sınandı. Apollonun əsas gövdəsindən kiçik bir tunellə Ay moduluna 
keçilərək, ilk dəfə kosmik gəminin xaricinə çıxmadan bir kosmik vasitədən 
digərinə keçid edildi. 

Apollon Layihəsinin ən böyük müvəffəqiyyətini Apollon-11 reallaşdırdı. 
16 iyul 1969-cu il tarixində Keyp Kennedi kosmodro-mundan qalxan Apollon 
11-n içərisindəki astronavtlardan Neyl Armstronq və Edvin Oldrin iyulun 20-də 
Eagle adlı Ay moduluna keçdilər və iyulun 21-də səhərin erkən saatlarında Aya 
qədəm basdılar, ekipajın üçüncü üzvü Maykl Kollins Ay orbitində dövr edən 
İdarəetmə modulunda qaldı (foto 1). Ayın səthinə ilk addım atan Neyl 
Armstronq həmin an demişdi: "Bu, insan üçün kiçik bir addım, bəşəriyyət üçün 
böyük bir sıçrayışdır". 
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Foto 1. 16 iyul 1969-cu il, Saturn V raketi Apollon-11 kosmik gəmisini Ay 

səyahətinə doğru yola çıxarır. 

14 noyabr 1969-cu ildə göndərilən Apollon-12 sayəsində no-yabrın 19-da 
Aya ikinci dəfə insan göndərmək mümkün oldu. Apollon-13 Aya uçarkən 
oksigen balonlarından biri partladı və gəminin böyük hissəsi parçalandı. 
Astronavtlar çətinliklə Yerə geri qayıda bildilər. Apollon-15-n astronavtları 
kosmik vasitə ilə birlikdə aparılan nəqliyyat vasitəsinin köməyi ilə Ay səthində 
gəzərək çoxlu sayda nümunə topladılar. Apollon-16 özü ilə təxminən 100 kq 
ağırlığında Ay daşı gətirdi  (foto 2). Apollon-17 isə 1972-ci ilin dekabrında 
Apollon Layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən son Ay səfərini reallaşdırdı. 

 
Foto  2.  Apollon 16-nın Ay modulu Ayın səthində. 
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Foto 3 – də Amerika kosmik gəmisi Apollon, Cemini, Merkuri və onların 
buraxılması üçün tətbiq olunan raket daşıyıcılar arasında müqayisə  verilmişdir. 

 
Foto 3. Amerika kosmik gəmisi Apollon, Cemini, Merkuri və onların 
buraxılması üçün tətbiq olunan raket daşıyıcılar arasında müqayisə. 

 

Pilotlu kosmik gəmi bir və ya bir neçə adamın kosmosa fəzaya çatdırıl-
ması, orada nəzərdə tutulmuş proqramın yerinə yetirilməsi və kosmik heyətin 
təhlükəsiz geriyə yerə qaytarılması üçün istifadə edilən mürəkkəb uçan aparat-
dır. Əsas hərəkətverici element kimi adi raket mühərriklərindən istifadə edilir. 
Günəş şüaları ilə işləyən mühərriklərdən hələ istifadə edilmir. Kosmik gəmilər 
yerə enmə qabiliyyətinə görə fərqlənirlər. Onlardan bir qismi paraşütlərlə (Soyuz, 
Vostok), digərləri isə birbaşa yerin atmosferini keçdikdən sonra adi təyyarə kimi 
yerə enə bilirlər (məsələn Spase Shutle, Buran). Para-şütlə düşən kosmik gəmi 
hissəsinə stabilləşdirici aerodinamik forma verilir. Bu onların atmosferə daxil 
oduqdan sonra hərəkətini tən-zimləyir. 

2012-ci il fevralın 8-də Azərbaycanın ilk suni peyki orbitə buraxıldı. 
Azerspace-1 peyki fevralın 8-də Bakı vaxtı ilə saat 136 radələrində Cənubi 
Amerikada yerləşən Fransa Qvianası Kosmik Mərkəzinin Kuru Kosmodro-
mundan Fransanın Arianespace şirkətinin Ariane 5 raket daşıyıcısı vasitəsilə 
qaldırıldı və uğurla geo-stasionar orbitə çıxarıldı.  

 ABŞ-ın “Orbital Sciences” şirkəti tərəfindən istehsal olunan “Azerspace-1” 
peyki “Ariane-5” kosmik daşıyıcısı ilə orbitə çıxa-rıldı. Təyin olunan vaxtda – 
startdan 34 dəqiqə sonra kosmik aparat raketin gövdəsindən ayrıldı. Azerspace-
1 Malayziyanın Measat Satellite Systems şirkəti tərəfindən istifadə olunan və 
Azərkosmos ASC-yə icarəyə verilən 46° Şərq uzunluq dairəsində geostasionar 
orbitə çıxarıldı. Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki ABŞ-ın Orbital 
Sciences Corporation şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanan STAR-2 platforma 
əsasında hazırlanmışdır. Peykin ümumi çəkisi 3250 kq təşkil edir və onun 
istifadə müddəti 15 ildir. Peyk 36 aktiv C və Ku siqnal transponderlərə malikdir 
və Azərbaycan, Mərkəzi Asiya, Avropa və Afrika ölkələri üçün xidmət göstə-
rəcəkdir. Peykin orbitdəki yeri isə Şərq istiqamətində 46 dərəcədir. Xatırladaq 
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ki, peykin imkanlarının 20%-i Azərbaycanın tələbatını ödəmək üçün, qalan 
80%-i isə kommersiya məqsədilə istifadə ediləcəkdir (Foto 4).  

Azerspace-1 peykinin orbitə buraxılması ilə Naxçıvan MR-in ərazisi də daxil 
olmaqla Azərbaycanın bütün ərazisində keyfiyyətli televiziya və radio yayımı, o 
cümlədən sürətli İP xidmətlərin göstərilməsi təmin olunacaq, ötürülən məlumatlara 
daha yaxşı nəzarət ediləcək, məsafədən təhsil və elektron səhiyyə kimi digər 
proqramlar üçün platforma yaradılacaq, yerüstü fiber-optik şəbəkənin zədələndiyi 
hallarda rabitə problemlərinin aradan qaldırılması üçün səmərəli və sürətli həll yolu 
olacaq, habelə rabitənin təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir.  

Yer səthinin müşahidəsi üçün Azərbaycan peykinin aşağı yer orbitinə 
çıxarılması 2015-ci ilə, ikinci telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması 
isə 2016-cı ilə planlaşdırılmışdır. Azərbaycan növbəti illərdə ilk olaraq aşağıor-
bitli peyklərin, daha sonra isə 2020-ci ilədək bir və ya bir neçə optik və radar 
peyklərin orbitə çıxarıl-masını planlaşdırır. 

BMT-nin müvafiq komitəsində Azərbaycan kosmik ölkələr sırasına qəbul 
olunmuş, Azərbaycan kosmik fəzanın sülh məqsədilə istifadəsi üzrə öhdəliklər 
götürmüşdür.  

Milli peykin ehtiyatlarından daxili təlabat və beynəlxalq bazarda xidmət 
üçün istifadə ediləcəkdir. 

Azərbaycanın orbitə çıxaracağı növbəti rabitə peykləri ölkənin özünəməxsus 
orbital mövqelərdə fəaliyyət göstərəcəkdir. Azərbaycanda kosmik sənayenin 
yaradılması və telekommunikasiya peyklərinin orbitə çıxarılması və Azərbaycanda 
kosmik sənayenin yaradıl-ması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı ölkənin dünya 
peyk ailəsinin üzvünə çevrilməsi və ölkədə peyk texnologiyalarının istehsalı və 
tətbiqi üçün geniş imkanlar açmışdır. Milli peykin ehtiyatlarından daxili təlabat və 
beynəlxalq bazarda xidmətlər üçün istifadə planlaşdırılır. Peyk istifadəyə verildik-
dən sonra kosmik texnologiyalarla teleradio yayımı, diplomatik nümayəndəliklərlə 
birbaşa və etibarlı rabitənin yaradılması, ölkənin informasiya təhlükəsizliyinin mü-
hafizəsinin gücləndirilməsi, yüksəksürətli peyk internet xidmətinin təşkili, kosmik 
sahə üzrə kadr hazırlığının təmin edilməsi və insan kapitalının inkişafı üçün yeni 
imkanların yaradılması təmin ediləcəkdir. Kosmik texnika yeni elmi-texniki tədqi-
qatlara rəvac verəcək və bu da öz növbəsində innovasiyalara yol açacaqdır.  

 

Foto 4. Azərbaycanın ilk suni peyki  “Azerspace-1” 
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Kosmosun fəthi sahəsində xronika (1957—2012) 

Tarix Hadisə Ölkə 
 

Layihə 
 

21 avqust 1957 İlk qitələrarası ballistik raket SSRİ R-7 

4 oktyabr 1957 Yerin ilk süni peyki 
Kosmosdan ilk siqnal 

SSRİ "Sputnik-1" 

3 noyabr 1957 Yerin orbitində ilk canlı, Layka adlı it SSRİ “Sputnik-2” 

31 yanvar 1958 Yerin radiasiya qütblərinin aşkarlanması ABŞ “Eksplorer-1” 

17 mart 1958 Günəş batareyasından qidalanan ilk süni peyk ABŞ “Avanqard-1” 

18 dekabr 1958 İlk rabitə peyki ABŞ Project SCORE 

2 yanvar 1959 Yerin orbitindən ilk çıxış "Günəş küləyi"nin ilk dəfə 
aşkar olunması Ayın yanından ilk uçuş 

SSRİ “Luna-1” 

4 yanvar 1959 Heliosentrik orbitdə ilk obyekt SSRİ “Luna-1” 

17 fevral 1959 İlk meteoroloji peyk ABŞ “Avanqard-2” 

28 fevral 1959 Qütb orbitində ilk süni peyk ABŞ “Diskaverer-1” 

7 avqust 1959 Yerin orbitdən çəkilmiş ilk şəkli ABŞ “Eksplorer-6” 

13 sentyabr 1959 Başqa göy cisminə, Aya enən ilk aparat SSRİ “Luna-2” 

4 oktyabr 1959 
Ayın görünməyən tərəfinin ilk şəkli 
Qravitasiya menvrindən ilk istifadə 

SSRİ “Luna-3” 

1 aprel 1960 İlk telekameralı meteoroloji peyk ABŞ TIROS-1 

5 iyul 1960 İlk kəşfiyyat peyki ABŞ GRAB-1 

11 avqust 1960 
Orbitdən faydalı məlumatlarla (Yer səthinin 
şəkilləri) qayıdan ilk aparat ABŞ “Diskaverer-14” 

12 avqust 1960 İlk passiv rabitə peyki ABŞ “Echo-1A” 

18 avqust 1960 İlk fotokameralı kəşfiyyat peyki ABŞ KH-1 9009 

1961 Orbitdən ilk uçuş Uçuş istiqamətinin uçuş vaxtı  
ilk korreksiyası İlk fırlanma vasitəsilə stabil- 
ləşdirmə Veneranın 100 000 km yaxınlığından  
ilk idarəolunmayan uçuş 

SSRİ “Venera-1” 

12 aprel 1961 İlk idarəolunan kosmik uçuş (ilk kosmonavt Yuri 
Qaqarin)  İlk idarəolunan orbital uçuş 

SSRİ “Vostok-1” 

5 may 1961 
İlk suborbital idarəolunan kosmik uçuş 
(İdarəolunan ikinci kosmik uçuş) ABŞ “Merkuri-3” 

7 mart 1962 İlk orbital Günəş observatoriyası ABŞ OSO-1 

12-15 avqust 1962 
İdarəolunan kosmik gəmilərin ilk qrup halında 
uçuşu (birləşməsiz) 

SSRİ 
“Vostok-3” və 
“Vostok-4” 

14 dekabr 1962 
Veneranın 33800 km yaxınlığından ilk idarəolunan 
uçuş ABŞ “Mariner-2” 

16 iyun 1963 Kosmosda ilk qadın (Valentina Tereşkova) SSRİ “Vostok-6” 

19 iyun 1963 
Marsın 197000 km yaxınlığından ilk idarə 
olunmayan uçuş 

SSRİ “Mars-1” 

19 iyul 1963 İlk çoxdəfəlik suborbital təyyarə ABŞ X-15 Flight 90 

26 iyul 1963 Geosinxron orbitdə ilk süni peyk ABŞ “Syncom-2” 

5 dekabr 1963 İlk peyk naviqasiya sistemi ABŞ "Transit" 
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19 avqust 1964 Geostasionar orbitdə ilk süni peyk ABŞ “Syncom-3” 

12 oktyabr 1964 İlk çoxyerli kosmik gəmi SSRİ “Vosxod-1” 

18 mart 1965 Kosmonavtın açıq kosmosa ilk çıxışı SSRİ “Vosxod-2” 

14 iyul 1965 Mars ətrafında ilk idarəolunan uçuş ABŞ “Mariner-4” 

2 noyabr 1965 
İlk ağır süni peyk (avtomatik stansiya) və ilk ağır 
daşıyıcı raketin uçuşu 

SSRİ 
"Proton (KA)" və 
"Proton (RN)" 

15 dekabr 1965 
İdarəolunan kosmik gəmilərin qrup halında uçuşu 
zamanı birgə manevrlər (birləşməsiz) ABŞ 

"Gemini-6" / 
"Gemini-7" 

3 fevral 1966 Başqa göy cisminə (Aya) ilk yumşaq eniş 
Başqa göy cisminin səthindən ilk şəkillər 

SSRİ "Luna-9" 

1 mart 1966 Veneraya çatmış ilk aparat SSRİ "Venera-3" 

16 mart 1966 
İlk orbital birləşmə (idarəolunan gəmi və pilotsuz 
aparat) ABŞ "Gemini-8" / "Agena" 

3 aprel 1966 Başqa göy cisminin (Ayın) orbitində ilk süni peyk SSRİ “Luna-10” 

2 iyun 1966 
Aya ikinci yumşaq eniş (raket dartı qüvvəsi ilə eniş) 
Aydan şəkillər ABŞ Sörveyor-1 

23 aprel 1967 
Kosmik uçuş zamanı kosmonavtın ölümü ilə 
nəticələnən ilk qəza 

SSRİ “Soyuz-1” 

30 oktyabr 1967 İki pilotsuz kosmik aparatın birləşməsi SSRİ 
“Kosmos-186” / 
“Kosmos-188” 

9 noyabr 1967 Çox ağır daşıyıcı raketin ilk uçuşu ABŞ “Saturn-5” 

15-21 sentyabr 
1968 

Ay ətrafında Yerə qayıdışla nəticələnən ilk uçuş 
Ay ətrafında canlı varlıq tərəfindən ilk uçuş 

SSRİ “Zond-5” 

21-27 dekabr 1968 
İdarəolunan gəmini daşıyan çox ağır daşıyıcı raketin 
ilk uçuşu və başqa göy cisminin (Ayın) orbitində ilk 
idarəolunan uçuş 

ABŞ 
“Saturn-5” və 
“Apollon-8” 

16 yanvar 1969 İlk idarəolunan birləşmə və ekipajın yerdəyişməsi SSRİ 
“Soyuz-4” / 
“Soyuz-5” 

18-26 may 1969 
Başqa göy cisminin (Ayın) orbitində ilk ayrılma, 
manevr və təkrar birləşmə ABŞ “Apollon-10” 

21 iyul 1969 Ayda ilk insan və başqa göy cismindən ilk uçuş ABŞ “Apollon-11” 

13-16 oktyabr 
1969 

İdarə olunan üç kosmik gəminin qrup şəklində ilk 
uçuşu (birləşməsiz) 

SSRİ 
“Soyuz-6”, “Soyuz-
7”, “Soyuz-8” 

19 noyabr 1969 
Kosmonavtlarla daha əvvəl enmiş avtomatik 
stansiyanın Ay səthində görüşü ABŞ 

“Apollon-12” / 
“Sörveyor-3” 

24 sentyabr 1970 
Ay qruntunun nümunələrinin avtomatik götürülməsi 
və Yerə çatdırılması 

SSRİ “Luna-16” 

23 noyabr 1970 Ayda hərəkət edən aparat SSRİ “Lunoxod-1” 

12 dekabr 1970 İlk orbital rentgen teleskopu ABŞ Uhuru 

15 dekabr 1970 Veneranın səthinə ilk yumşaq eniş SSRİ “Venera-7” 

23 aprel 1971 İlk orbital stansiya SSRİ “Salyut-1” 

iyun 1971 İlk orbital observatoriya SSRİ “Orion-1” 

14 noyabr 1971 Marsın ilk süni peyki ABŞ “Mariner-9” 

27 noyabr 1971 Mars səthində ilk aparat SSRİ “Mars-2” 

2 dekabr 1971 Avtomatik stansiyanın Mars səthinə ilk yumşaq 
enişi 

SSRİ “Mars-3” 

3 mart 1972 Günəşin cazibə dairəsindən çıxmış ilk aparat ABŞ “Pioner-10” 
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15 iyul 1972 Asteroid qurşağına çatmış ilk aparat ABŞ “Pioner-10” 

3 dekabr 1973 Yupiterin yaxınlığından ilk uçuş ABŞ “Pioner-10” 

29 mart 1974 Merkurinin yaxınlığından ilk uçuş ABŞ “Mariner-10” 

15 iyul 1975 İlk beynəlxalq idarəolunan uçuş SSRİ 
ABŞ 

“Soyuz-Apollon” 

8 fevral 2012 Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peykinin 
orbitə çıxışı  Azərb. “Azerspace-1” 

 
2.2. Planetlərarası avtomatik  stansiyalar (PAS) 

 
PAS - planetləri  və ya günəş sisteminin başqa fəza cisimlərini   öyrənmək   

üçün   göndərilmiş   cihazlardır. 
İlk dəfə 1959-cu il 12 sentyabrda  “Luna-2” PAS keçmiş  SSRİ-nin   gerbi  

olan vımpeli Ay səthinə çatdırdı. Həmin vaxtdan başlayaraq, PAS - Ayı, Marsı, 
Merkurini, Veneranı, Qalley kometasını öyrənmək üçün göndərilmişdir. Ay sət-
hinin, PAS-da qoyulmuş xüsusi cihazlarla alınmış şəkilləri onun görünməyən 
hissəsinin  öyrənilməsinə imkan yaratmışdır. Beləliklə, Ay səthinin geoloji və 
tektonik xəritələri tərtib edilmişdir. 

1966-cı il 3 fevralda “Luna – 9” PAS ilk dəfə olaraq, Bur oke-anının  kə-
narında enərək, Ay səthinin dairəvi mənzərəsini yerə  çatdırdı. Aydan alınmış 
şəkillərin dəqiq təhlili onun səthində elmi tədqiqatlar aparmaq məqsədilə gön-
dərilən avtomatik  idarəolunan  «Lunaxod – 1,2»və  «Apollon» ay modullarının  
enməsi üçün əlverişli yer  seçilməsinə imkan yaratdı. 

Mars planetinin PAS köməyilə öyrənilməsi 1962-ci il noyabrın əvvəlində 
“Mars-1” vasitəsilə başlanmışdır. Yerə planetin ilk şəkilləri 1965-ci ildə “Mari-
ner-4” vasitəsilə verilmişdir. Sonrakı illərdə “Mars”, “Mariner”, “Vikinq” seri-
yalı PAS-larla planet səthinin epizodik şəkilləri, 1976-cı ildə isə planetin mən-
zərə şəkli alındı. Həmçinin, Marsın təbii peykləri olan Fobos və Deymosun  da   
şəkilləri çəkildi. 

“Mariner” kosmik gəmisi 1974-75-ci illər ərzində Merkuri planeti ətrafın-
da üç dəfə dövrə vuraraq, onun səthinin 30 %-nin televiziya şəklini yerə   gön-
dərmiş və nəticədə planet səthinin strukturu və relyefi haqqında məlumatlar 
alınmışdır. Qalın bulud təbəqəsi ilə örtülmüş Venera planetinin öyrənilməsi  
daha böyük maraq kəsb etdiyinə görə, 1970-ci ildən başlayaraq, planet səthinə 
artıq 10-dan artıq Rusiya və Amerika cihazları endirilmişdir. Onların və radio-
lokasiya planalmasının  (RL) köməyi ilə Veneranın bir çox xüsusiyyətlərini 
(səthinin temperaturu, bulud örtüyünün tərkibi, fırlanma sürəti, səthinin  relyefi 
və s.) təyin etmək mümkün oldu. «Venera» seriyalı PAS-dan alınmış RL-
şəkillər planetin əksər hissəsinin xəritəsini tərtib etməyə imkan yaratdı. 1979-cu 
ildə PAS-ın köməyi ilə amerikan mütəxəsislər Yupiter planetinin  peyklərinin  
(Hanimed, Kallisto, Avropa və s.)  şəklini çəkmişlər. Peyklərin birində (İoda) 
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müasir vulkan fəaliyyəti qeydə alınmışdır. Həmçinin Saturn planetinin Titan, 
Reya, Diona, Taoriya peykləri də öyrənilmişdir. 

Keçmiş Sovet və Avropa PAS-ları Qalley kometasını, onun  yerə 
yaxınlaşması  anında  dəqiq öyrənilməsinə imkan verdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Günəş sistemi planetlərinin quruluşu  haqqında 
olan bütün yeni məlumatlar PAS-ın köməyilə alınmışdır. 

 
2.3. İdarə olunan kosmik gəmilər (İKG) 

 
İKG 1961-ci ildən təyyarəçi-kosmonavt Y.A.Qaqarinin “Vostok” kosmik 

gəmisindəki ilk tarixi uçuşu dövründən məlumdur. Sonrakı illərdə “Vostok”, 
“Soyuz”, “Soyuz-T” (keçmiş SSRİ), “Merkuri”, “Jemini”, “Apollon” (ABŞ) 
tipli İKG-dən Yerin küllü miqdarda rəngli və ağ-qara şəkilləri çəkilmiş, vizual  
müşahidələr aparılmışdır. Bu gəmilərdə həmçinin müxtəlif tibbi, bioloji və tex-
noloji təcrübələr də aparılmışdır. 

Yerətrafı uçuşlar geologiya elminə qlobal miqyasda yerin quruluşunun 
öyrənilməsinə, nəzəri geologiyanın bir sıra məsələlərinin həll edilməsinə və 
faydalı qazıntıların yerləşmə qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsinə imkan 
yaradan yüksək keyfiyyətli   materiallar   vermişdir. 

1975-ci  il 15 iyunda  yerətrafı orbitdə “Soyuz” və “Apollon” kosmik   
kompleksinin uçuşu gələcəkdə uzunmüddətli orbital stansiyaların yaradılmasına 
gətirib çıxardı. İKG-dən Yer, o cümlədən, digər fəza cisimlərinin ətrafında 
uçmaq üçün də istifadə etmək olar. Məsələn, Amerika astronavtları 1969-cu 
ildə “Apollon” proqramı üzrə ilk dəfə Aya endilər. İKG-dən alınmış kosmik 
materialların müsbət nəticələri, mütəxəssis-geoloqun eksperimentdə iştirakı şə-
raitində onların rolunu daha da artıra bilər. 

 
2.4. Uzunmüddətli orbital  stansiyalar (UOS) 

 
Dünyada ilk orbital stansiya 1969-cu ilin  yanvarında «Soyuz-4» və 

“Soyuz-5” kosmik gəmilərinin birgə uçuşu zamanı yaradılmışdır. 
Cihazların enerji təminatını və elmi-tədqiqat fəaliyyətlərinin imkanlarını 

artırmaq üçün 1971-ci ildən “Salyut” tipli xüsusi orbital stansiyalardan istifadə 
edilir. Uzunluğu 16 m, çəkisi 19 t olan bu stansiya aşağıdakı hissələrdən ibarət-
dir: stansiyalararası keçid, işçi, aralıq, aqreqat və elmi cihazlar yerləşən hissələr. 
Vizual müşahidələr və yer səthinin şəklinin çəkilməsi  üçün gəmidə 20 
illüminator (pəncərə) vardır. “Salyut” stansiyasında 10 nəfərə qədər heyət   üz-
vü işləyə bilər. Bu - tədqiqatçılara, elmin  müxtəlif  sahələri üzrə növbə ilə 
müşahidələr aparmağa imkan yaradır. “Salyut-6”UOS-n işlədiyi müddətdə  bö-
yük həcmdə elmi-texniki işlər görülmüşdür. Bu UOS-a 30-dan artıq idarəedilən 
və idarəedilməyən yük gəmiləri birləşdirilmiş və ümumi davamiyyəti 2 ildən 
çox olan ekspedisiyalar təşkil edilmişdir. “Salyut-6”UOS-n uçuşu zamanı  el-
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min müxtəlif sahələri, o cümlədən  geologiya üzrə 1600-dən çox tədqiqat işləri 
aparılmışdır. Bu stansiya ən müasir elmi cihazlarla təchiz edilmiş iki birləşmə 
qovşağına malikdir. Stansiya “Proqres” tipli yük gəmilərini qəbul edə bilir. 
Yeni  nəsil  orbital  sistem  hesab  olunan “Salyut”-“Soyuz”-“Proqres” kosmik 
kompleksi tədqiqatçıların uzun müddət vaxtaşırı dəyişməsinin mümkünlüyünü 
təmin edən bütün əsas komponentlərə malikdir. “Salyut – 6” UOS-da 10 
beynəlxalq ekipaj üzvünün, “İnterkosmos” proqramı çərçivəsində müştərək 
tədqiqat işləri aparan 3 ölkənin kosmonavtlarının iştirakı ilə  uçuş  keçir-mişdir. 

1987-ci ilin yazında kosmik fəzada İKG “Soyuz TM-2”, “Mir” stan-
siyasının yeni nəsli, “Kvant” elmi modulu və “Proqres” yük gəmisindən ibarət 
sistem kimi özünü büruzə verən elmi kompleks işə başlamışdır. Kompleksdəki 
tədqiqatçılar yer səthinin plana alınmasında böyük həcmli işlər görmüş, həmçi-
nin əlavə günəş batareyalarının montajı üçün bir neçə dəfə açıq fəzaya  çıxmış-
lar. Ehtimal ki, UOS gələcəkdə də ən perspektivli kosmik daşıyıcı hesab oluna-
caqdır. 

 
2.5. Kosmik orbitlərin tipləri 

 
Yer səthinin plana alınmasının həyata keçirilməsində YSP-nin uçuş 

orbitinin seçilməsi mühüm rol oynayır. Yer səthinin şəklini çəkmək üçün 
dairəvi orbit daha əlverişlidir. Onun köməyi ilə YSP-nin bütün uçuşu boyu 
eynimiqyaslı şəkillərin alınması mümkün olur. Meyilli orbitlərin də  əhəmiyyəti 
böyükdür. Meylliyindən asılı olaraq, orbitlər: ekvatorial (00), qütbi (900) və 
maili olur. 

YSP-ni qütbi (və ya kvaziqütbi) orbitə buraxarkən, peykdə olan cihazlar 
bütün yer səthinin tədqiqi üçün yararlı olur. Orbitin meyl bucağı 50-600 
olduqda, qütb sahələri peykdəki cihazların görüş səhəsinə düşmür. YSP-nin 
orbitinin meylliyi ən mühüm parametrlərdən biridir. Çünki şəkli çəkiləcək Yer 
səthinin eninə əhatə edilmiş zolağı onunla təyin olunur.YSP-nin uçuş yolu bu 
en zolağından kənara çıxa bilməz, ona görə də, şəkli çəkiləcək zolağın eni 
orbitin meylliyindən və yüksəkliyindən asılıdır. Buradan belə bir asılılıq 
meydana çıxır: orbitin meyl bucağı və yüksəkliyi nə qədər böyük olarsa, yer 
səthindəki zolaq da bir o qədər böyük olacaqdır (şəkil 1). Adətən, meteoroloji 
peyklər, İKG və orbital stansiyalar, uçan dairəvi orbitdən əlavə, yerdə baş verən 
qlobal prosesləri müşahidə etmək üçün apogey və perigeydəki yüksəkliklərinə 
görə kəskin fərqlənən elliptik orbitlərdən də istifadə olunur. Günəşə və ya Yerə 
nəzərən iki növ: geosinxron və heliosinxron  orbit  ayırırlar. 
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Şəkil 1. YSP-nin tipləri. Dairəvi  və elliptik orbitlər. 

Kosmik planalmanın  əhatə  sahəsinin qiyməti  ilə orbitin  meyl  bucağı ara-
sındakı  asılılıq  göstərilmişdir. 

 
Geosinxron (geostasionar) orbitlər, peykin Yer ətrafında, onun fırlanma 

sürətinə sinxron uçuşu üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da, peykin, yer səthinin 
müəyyən bir sahəsi üzərində asılı vəziyyətdə qalaraq, onu daim müşahidə 
altında saxlayır. 

Helisinxron orbitlər isə yer səthinin müəyyən sahəsinin eyni işıqlanma 
şəraitində şəklinin vaxtaşırı təkrarən çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna 
misal olaraq, heliosinxron orbitdə uçan və ilkin şəkilçəkmə nöqtəsinə 18 
gündən sonra qayıdan “Lendsat” amerikan peykini göstərmək olar.  

Heliosinxron orbitdən kosmik planalma (şəkil çəkmə) müasir geoloji 
proseslərin dinamikasının tədqiqində geniş istifadə olunur. 

Yüksəkliklərinə görə YSP-nin uçuş yollarını üç qrupa bölmək olar: İKG 
və orbital stansiyaların uçduğu aşağıorbitli (200-240 km); meteoroloji və resurs 
YSP-nin uçduğu orta orbitli (500-1500 km); kosmik fəzanı tədqiq etmək 
məqsədi daşıyan telekommunikasiya peyklərinin uçduğu yüksək orbitli (30000-
90000 km). Geoloji məqsədlər üçün aşağı- və ortaorbitli YSP-dən alınmış 
materiallardan istifadə olunur. 
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III. KOSMOSDAN MÜŞAHİDƏ VƏ ÖLÇÜ TEXNİKASI 
 

3.1. Vizual müşahidələr 
 

Hazırda geologiyada kosmik planalmanın müxtəlif növ nəticələrindən 
istifadə edilir (cədvəl 2). 

Yer səthinin kosmik fəzadan tədqiqinin başlanğıcı, dünyanın ilk kosmo-
navtı Y.A.Qaqarinin kosmosa uçduğu tarix - 1961-ci il 12  aprel hesab edilir. 

Vizual müşahidələr özünün yüksək operativliyi ilə fərqlənərək, müxtəlif 
məqsədlər: geoloji tədqiqat obyektlərinin dəqiq seçilməsi; müşahidə olunan 
geoloji proseslərin dinamikası və onun sürətinin qiymətləndirilməsi, naməlum 
geoloji obyektlərin və hadisələrin aşkar edilməsi üçün istifadə edilə bilər. 

 Cədvəl 2 
Bəzi kosmik planalma növlərinin mühüm parametrləri 

 
 
 

Kosmik pla- 
nalmanın növü 

Planalmanın  
xarakteri 

Atmosferin 
təsiri 

Planalmanın  
aparıldığı vaxt 

İnformasiyanın 
alınma forması 

Passiv Zəif Gündüz Şəkil Fotoqrafik (KŞ) 
Televiziya Passiv Zəif Gündüz Təsvir 
Radiolokasiya (RL) Fəal 

 
Çox zəif 
 

Gündüz, gecə 
 

Şəkil, qrafik, təsvir 

İnfraqırmızı 
istilik (İQ) 

 

Passiv 
 
 

Ayrı-ayrı 
atmosfer 
pəncərələri 

Gündüz, gecə 
 

 

İstilik şəkli, qrafik 
 

Spektrometrik Passiv Zəif Gündüz Qrafik 
Lazer 
 

 

Fəal 
 
 

Ayrı-ayrı 
atmosfer 
pəncərələri 

Gündüz, gecə 
 
 

Qrafik 
 
 

Maqnit Passiv İstisna Gündüz, gecə Siqnal, qrafik 

 
Kosmonavtların bütün müşahidələri xüsusi proqramla aparılır, tədqiqatın 

nəticələri isə jurnal və xəritədə qeydə alınır. Yer səthinin öyrənilməsinin ümumi 
dövründə hələlik buna köməkçi, lakin əhəmiyyətli üsul kimi baxmaq lazımdır. 
Kosmosa müxtəlif profilli mütəxəsislərin, o cümlədən, geoloqların göndəril-
məsi mumkün olduqdan sonra, vizual müşahidələrin əhəmiyyəti daha da arta 
bilər. 

 
3.2. Kosmik fotoplanalma 

 
 Yer səthinin 150-200 km-dən böyük yüksəklikdən fotoəksinin alınması- 

kosmik planalma adlanır. 
Kosmik fotoplanalma - İKG,UOS və YSP-dən əl kameraları, şəkilçəkən 

avtomat və yarımavtomatlarla yerinə yetirilir. 
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1961-ci ilin avqust ayından İKG-dən yer səthinin şəklini çəkməyə başla-
mışlar. Bu zaman təyyarəçi kosmonavt Q.S.Titov ilk dəfə kosmik fəzadan 
planetimizin səthinin fotoşəklini çəkmişdir. 

Kosmik şəkillərin əsas fərqləndirici cəhəti bir fotoşəkillə səthin böyük bir 
hissəsini əhatəetməsi qabiliyyətinin olmasıdır. İstifadə edilən fotolentlərdən və 
şəkilçəkən cihazlardan asılı olaraq, elektromaqnit spektrinin bütün diapazon-
larında, onun müxtəlif zonalarında və hətta infraqırmızıya (İQ) yaxın diapa-
zonda da şəkil çəkmək mümkündür. Şəkillərin miqyası iki əsas parametrdən-
şəkilçəkmənin yüksəkliyi və obyektivin fokus məsafəsindən asılıdır. 

Kosmik fotoaparatlar optik oxun meylliyindən asılı olaraq, yer səthinin 
planını və perspektiv şəkillərini almağa imkan yaradır. 

Hazırda  kosmik şəkilləri 60% və daha böyük örtmə ilə  almağa imkan 
verən,  yüksək həlletməyə malik fotoaparatlardan istifadə edilir. 

Fotoplanalmanın spektral diapazonu infraqırmızıya yaxın zonanın 
görünən hissəsini (0,86 mkm-ə qədər) əhatə edir. 

İKG-dən yer səthinin şəklini çəkmək üçün KATE-140, MKF-6, FMS və 
s. markalı şəkilçəkən sistemlərdən istifadə edilir. Bunlardan keçmiş SSRİ və 
Almaniya mütəxəssisləri tərəfindən “İnterkosmos” proqramına əsasən hazırlan-
mış MKF-6M markalı çoxzonallı kosmik fotokamera gövdədən, obyektivləri 
olan 6 kasetdən, elektron blokdan və idarəetmə sistemindən ibarətdir. Bu 
sistemin parametrləri aşağıdakılardır: 

 
Kanalların sayı……………………………… ……………………………..............6 
Şəkilçəkmənin yüksəkliyi…………………………………………....…200-400 km 
Cəftə………………………………………............... fırlanan disklərlə mərkəzi tipli  
Örtmə qabiliyyəti …………………………………………………………20 – 80 % 
Lentin eni ………………………………………………………....…70 mm-ə qədər 
«Pinatar»obyektivi …………………………………………………….......  4/125 

 
MKF-6M fotokamerası altı spektral kanala malikdir ki, bunlar da aşağı-

dakı spektr zonalarında işləyir: 0,45 – 0,50; 0,52 – 0,56; 0,58 – 0,62; 0,64-0,68; 
0,70-0,74; 0,78- 0,86. 

Alınan təsvirin ölçüləri 55x81mm-dir. Bu şəkillər yüksək həlletmə imkan-
larına malikdir və onlar bir neçə dəfə böyüdüldükdə belə, informativliyini 
itirmir. Şəklin kənarında sensitometrik paz, şəklin çəkilmə vaxtını göstərən saat, 
lentin aydınlıqsaxlama kodu və kadrın nömrəsi yerləşir. 265 km yüksəklikdən 
çəkilmiş şəkillərin miqyası təxminən 1: 2 000 000–ə yaxın-dır. 1-4-cü 
kanalların zonal şəkillərini 60 dəfə böyütmək olar. Belə böyüdülmüş  halda 
onlar geoloji deşifrələmə məqsədləri üçün öz informativliyini itirmir. 5-6 -cı 
kanallarla alınmış şəkillər isə yalnız 10 dəfə böyüdülə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, indiki fotoqrafik planalma kosmik fəzadan 
alınmış planalmanın ən məlumatlı növüdür. Təcrübə göstərir ki, insan gözünün 
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fiziologiyasına uyğun gələn, yəni bütün sahəni eyni zamanda görməyə imkan 
verən şəkillərin optimal ölçüləri 18 x 18 sm-dir. 

Əlverişli istifadə üçün biri-birini örtmə qabiliyyətinə malik ayrı-ayrı 
kosmik şəkillərdən: fotosxemlər (fotomozaika) və ya istinad nöqtələrinin 0,1 
mm və daha çox dəqiqliklə topoqrafik bağlanması olan fotoxəritələr qurulur. 
Fotosxemləri qurmaq üçün yalnız planlı kosmik şəkillərdən istifadə edilir. 
Müxtəlif miqyaslı perspektiv kosmik şəkilləri planlı şəkillərə çevirmək üçün, 
«trasformasiya» adlanan xüsüsi proses tətbiq olunur. Kosmik şəkillərin trans-
formasiya edilməsi kosmosxemlərin və kosmofotoxəritələrin tərtibində müvəf-
fəqiyyətlə istifadə edilir ki, onlar da adətən koordinatın coğrafi şəbəkəsinə çox 
asan bağlanır. Kosmik şəkillərin transformasiyası və kosmofotoşəkillərin hazır-
lanması geodezistlər tərəfindən xüsusi cihazlarla – transformatorlarla həyata 
keçirilir. 

 
3.3. Televiziya  kosmik  planalması 

 
 Televiziya kosmik planalması fotoqrafik planalmadan özünün az həlletmə 

qabiliyyətli təsvirlər verməsi ilə fərqlənir (şəkil 2). Onlar meteoroloji xidmət-
lərdə çox geniş istifadə edilməklə yanaşı, geoloji işlərdə də öz tətbiqini tapır. 

Televiziya kosmik planalmasında şəkil «vidiokon» qəbuledici qurğuya 
proyeksiyalanır ki, onun da köməyi ilə fototeleqraf rejimdə elektromaqnit 
siqnalları radiokanallarla Yerin qəbuledici stansiyalarına verilir və ya maqnit 
lentinə yazılır. 

Yerdəki qəbuledici stansiyalara daxil olan telesiqnallar gücləndirilir və 
teleekrandan xüsusi qurğu vasitəsilə çəkilən görünən televiziya təsvirlərinə 
çevrilir. Təbii ki, teleşəkillərin belə çoxpilləli və mürəkkəb ötürülməsi onların 
informativliyinin itməsinə gətirib çıxarır. Bu itkini özünəməxsus tərzdə kom-
pensə etmək məqsədilə, YSP sırasında çoxzonalı rəngli şəkillər almaq üçün 
xüsusi işıq süzgəclərinin köməyi ilə müxtəlif rejimlərdə işləyən bir neçə  tele-
kameralar quraşdırılır. 

Telekameranın əsas hissəsi -  vidikon-ötürücü borudur. Televiziya plan-
alması zamanı borunun işləmə dövrü on saniyələrlə ölçülməklə, aşağıdakı 
əməliyyatları yerinə yetirir: ekspozisiya, elektron təsvirin hesablanması, növbəti 
ekspozisiyaya hazırlıq. Kadrlı televiziya təsvirləri yüksək geometrik dəqiqliyi 
və bir-birini xeyli örtmək hesabına stereoskopik cütlərin alınması imkanlarına 
görə fərqlənir.  
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Şəkil 2. Kosmik -  foto  (a)  və  televiziya  (b) şəkilləri (Cənub-qərbi  İranda  

Zaqros  dağlarının). 
 

Bir çox YSP, o cümlədən “Meteor” (keçmiş SSRİ) və “Nimbus” (ABŞ) 
televiziya sistemləri ilə təmin edilmişdir. Bu növ YSP-dən alınmış materiallar 
geoloji tədqiqatlarda geniş istifadə edilir və onların müqayisəli xarakteristikası 
aşağıdakı kimidir. 

 
YSP                                                                   “Meteor”                          “Nimbus” 
Uçuşun yüksəkliyi, km    ………….…………….  620-890                      1070-1180 
Əhatə etdiyi zolaq, km    …….……………..…..  100-1400                     2700-3800 
Kadrların ölçüləri, sm…..………………………...    11x11                     25,4 x 25,4 
Yerdəki həlletmə imkanları, km  ….………...…. 1,25-1,70                         3,2 – 3,3 
Spektrin zonası, mkm…………………….……..  0,4 – 0,7                         0,4 – 0,7 
 

Kosmik televiziya planalmasının üstünlüyü böyük tezliyə və operativliyə, 
çatışmayan cəhətləri isə - onların natamam keyfiyyətli və zəif (fotoşəkillərlə 
müqayisədə bir neçə dəfə az) həlletmə imkanlarına malik olmasıdır. 
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3.4. Fototeleviziya planalması 
 

Əvvələr hər iki növ planalmanın üstünlüklərini birləşdirməklə televiziya 
və fotoqrafiya üsulu birlikdə aparılırdı. Bu prosesin mahiyyəti, obyektin şəkli-
nin çəkilməsi, təsvirin YSP-də avtomatik işlənməsi və hazır şəkillərin televiziya 
vasitəsilə yerə ötürülməsindən ibarətdir. Bu planalmada fotoqrafiya sistemi 
şəkillərin keyfiyyətini və həlletmə imkanlarını artırır, lakin televiziya şəkilləri 
uzaq məsafədən yerə verilərkən, atmosfer maneələri hesabına  öz keyfiyyətini 
itirir. Bü üsuldan hazırda istifadə edilmir. 

 
3.5. Skaner kosmik planalması 

 
Hazırda kosmik planalmanın bu növü üçün YSP-də müxtəlif məqsədlərlə 

qurulmuş çoxspektrli optik-mexaniki skaner sistemlərindən geniş istifadə edilir. 
Skanerlərin köməyi ilə ardıcıl alınmış elementlərdə təsvirlər formalaşır. «Ska-
nerləmə - ərazini hər bir element dəqiqliyi ilə daşıyıcı raketin hərəkətinə 
köndələn istiqamətdə izləyən və şüa axınını obyektivə və daha sonra işıq 
siqnallarını elektrik selinə çevirən nöqtəvi göstəriciyə göndərən skanerləyici 
elementlərin (yellənən və ya fırlanan güzgü) köməyi ilə təsvirlərin alınması de-
məkdir. Bu elektrik siqnalları əlaqə kanalları vasitəsilə qəbuledici stansiyalara 
verilir (şəkil 3). Ayrı-ayrı elementlərdən-piksellərdən ibarət skaner zolaqların-
dan təşkil olunmuş sahənin şəkli fasiləsiz olaraq, ya maqnit lentinə, ya da 
fotolentə həkk olunur. Skaner şəkillərini spektrin bütün diapazonlarında almaq 
mümkündür, lakin spektrin görünən və infraqırmızı diapazonlarında alınmış şə-
killər daha effektli hesab olunur. 

 
Şəkil 3. Skaner qurğusunun  prinsipial  sxemi. 

 
“Meteor” seriyalı YSP-dən verilən skaner planalmasının materiallarından 

geologiyada istifadə edilir. Bu peyklərdə müxtəlif konstruksiyalı skaner qurğu-
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ları qurulmuşdur: kiçik həlletmə imkanlarına malik olan MSU-M, orta imkanlı 
MSU-S, konusvari açılan MSU-SK, elektron açılan MSU-E (cədvəl 3). 

 
Cədvəl 3 

Skaner qurğularının texniki parametrləri 
Parametrlər MSU-M MSU-S MSU-SK MSU-E 

Görünüş zolağı,km 
Skanerləmə bucağı,dərəcə 
Sətrin fəal hissəsində elementlərin  sayı 
Spektral kanalların sayı 
Yerlərdə sətrlər üzrə həlletmə, km 
Kütlə, kq 

1930 
106 
1880 

4 
1 

4,5 

1380 
90 

5700 
2 

0,24 
5,5 

600 
66,5 
3614 

4 
0,175 

47 

28 
2,5 

1000 
3 

0,028 
17 

 
Skanerlərin əsas xüsusiyyəti skanerləmə bucağı və çəkilən zolağın eni və 

həlletmə qabiliyyətinin ölçüsünü şərtləndəirən ani görmə bucağıdır. Bu bucaq-
ların qiymətindən asılı olaraq, skanerlər dəqiq və icmal (ümumi) görünüşlü 
olur. Dəqiq skanerlərin skanerləmə bucağı   50-ə qədər azaldılır, icmal görü-
nüşlü skanerlərdə  isə  500- ə qədər artırılır. Buna görə də şəkillərin həlletmə 
qabiliyyəti çəkilən zolağın eni ilə tərs mütənasibdir. 

5 il ərzində (1976-1980) “Meteor/Priroda”YSP-də qoyulmuş ska-ner 
sisteminin istismarı zamanı keçmiş SSRİ-nin ərazisi 400 dəfədən çox çəkilmiş-
dir. 1989-cu il 18 iyunda orbitə çıxarılmış çoxspektrli «Fraqment» skanerləmə 
sistemi quraşdırılmışdır. Skaner sisteminin parametrləri aşağıdakılardır: 

 
Görünüş zolağının eni, km……………………………………….........................85 
Şəkilçəkmənin tempi, km2/san………………………………….........................590 
Tam informativlik, bit/san….……………………………………………....5,6 - 106 
Kanalların sayı …….……………………….……….…………………………. ..85 
Obyektivin açılma sahəsi, sm2……..……….…..……………………………….358 
Kütləsi, kq………………………………………………………………….........280 
 

Yeni nəslə aid olan, 7 diapazonda işləyən “Lendsat – 4 və 5” seriyalı 
YSP-də quraşdırılmış “tematik kartoqraf” adlanan skaner tövsiyə olundu. Onun 
həlletmə imkanı spektrin görünən diapazonunda 30m, infraqırmızı diapazo-
nunda isə 120 m-dir. Bu skaner böyük informasiya axını verir, lakin onların 
işlənilməsi böyük zaman tələb etdiyi üçün şəkillərin verilmə sürəti azalır. Hər 
iki kanaldan alınmış şəkillərdəki piksellərin sayı 36 mln.-dan artıqdır. Skaner 
qurğusu nəinki Yerin şəklinin alınmasında, hətta radiasiyanın (radiometr skaner 
qurğusu ilə) və şüalanmanın intensivliyinin ölçülməsində də (spektrometr 
skaner qurğusu) istifadə edilə bilər. 

Keyfiyyətinə görə skaner şəkilləri fotoəkslərdən geri qalır. Lakin skaner 
şəkillərinin alınmasının sadəliyi, siqnalların müxtəlif YSP-dən Yerə tez bir 
zamanda və avtomatik verilməsinə, şəkillərin rəqəmlə göstərilmə imkanlarına, 
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kompyüter proqramlarında korrektənin və işlənilmənin rahatlığına görə  bu növ 
şəkillər kosmik geologiyada aparıjı yerlərdən birini tutur. Transformasiya olunmuş 
skaner şəkilləri  kosmik şəkillər kimi sxemlərin tərtibində istifadə edilə bilər. 

 
3.6.  Qoloqrafik kosmik planalma 

 
Bu növ planalma kosmik tədqiqatların çox nadir növüdür. O, Sankt-

Peterburuqun bir qrup alimləri: V.V.Şarkov, Z.O. Quryeva və E.N.Kildyuşevski 
tərəfindən şelf zonalarının kosmik fəzadan öyrənilməsi üçün təklif edilmişdir. 

Obyektin, işıq dalğalarının qeydiyyatı yolu ilə alınmış həcmi təsvirinə 
qoloqramma-interferensiya təsviri deyilir. Üsul planalma obyektindən səpələ-
nən, əks olunan dalğaların qeydə alınmasına əsaslanır. Fotolövhədə qoloqrafik 
həcmi təsvir formalaşır və sonradan fotoəks yolu ilə plan və ya perspektiv 
şəkillərə çevrilir. Yer səthinin YSP-dən öyrənilməsi üçün qoloqrafik planalma 
digər üsullarla birlikdə həyata keçirilərsə, bu, müəyyən dərəcədə deşifrələmənin 
dəqiqliyini artırmağa imkan verər. 

 
3.7.  Radiolokasiya (radar)   planalması  

 
Radiolokasiya planalması (RL) distansion tədqiqatların əsas üsullarından 

biridir və əsasən planet səthinin müxtəlif təbii amillərlə əlaqədar (bulud,duman 
və s.) birbaşa müşahidəsinin çətinləşdiyi zaman istifadə edilir. Bu planalma 
günün qaranlıq hissəsində da aparıla bilər. RL planalmada adətən təyyarə və ya 
YSP-də qurulmuş radiolokatorlardan istifadə edilir. 

RL planalması elektromaqnit spektrinin radiodiapazonunda aparılır.  
Planalmanın mahiyyəti öyrənilən obyektdən normal üzrə əks olunan və 

daşıyıcının kənarında qurulmuş qəbuledicidə  qeyd olunan radiosiqnalların 
göndərilməsindən ibarətdir. 

Bu siqnalların qəbulediciyə qayıtma vaxtı obyektə qədər olan məsafədən 
asılıdır. Radiolokatorun bu zondlayan impulsların obyektə qədər və geriyə 
qayıtma vaxtını qeyd edən iş prinsipindən RL-şəkillərin alınması üçün istifadə 
edilir. Burada şəkillər sətir boyu gəzən işıq ləkəsi vasitəsilə formalaşır. Obyekt 
nə qədər uzaq olarsa, əks olunan siqnalın xüsusi kinokamera ilə birləşdirilmiş 
elektron – şüa borusunda qeydə alınmasına sərf edilən vaxt bir o qədər çox 
olacaqdır. 

Keçmiş SSRİ-də “Toros” təyyarə radiolokasiya stansiyası çox ge-niş 
istifadə edilirdi. Onun köməyi ilə bir gün ərzində 1: 90 000 və 1:180 000 
miqyaslı iki yan icmal zolaqları almaq mümkün olmuşdur. 

Təyyarədəki “Toros” stansiyası ilə arktik dənizlərdə buz örtüyünün 
öyrənilməsi və geoloji tədqiqatlar üçün istifadə edilir. RL-planalma distansion 
zonlamada ən operativ və məhsuldar üsuldur. Onun həlletmə imkanları 10 min- 
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dən 200 minə qədərdir. Adətən təyyarədə iki: sağ və sol lakator qurulur. 
Təyyarənin altında yerləşən sahə radiosiqnalların təsir sahəsinə düşmür və 
“ölü” zona əmələ gətirir ki, onun da ölçüsü uçuşun yüksəkliyindən və lokasiya-
nın bucağından asılıdır. RL şəkillərini deşifrə edərkən, radar şəkillərinin fo-
totonunu, ahəngini və teksturunu nəzərə almaq lazımdır. Rəngçalarları qaradan 
ağımtıla qədər dəyişə bilər. Təcrübə göstərir ki, RL şəkillərilə işləyərkən, qara 
rəngçaları hamar səthi əks etdirir ki, bu da göndərilən radiosiqnalların tam əks 
olunması ilə əlaqədardır. Adətən iri çaylar qara rəngdə görünür. RL şəkillərdə 
tekstur formalar relyefin girintili – çıxıntılı olmasından asılı olaraq, nazik 
şəbəkə, zolaqvarı, massiv ola bilər. Məsələn, RL şəkillərində zolaqlı tekstur - 
metomarfik və çökmə süxur laylarının növbələşməsindən təşkil tapmış dağlıq 
sahələr, massiv tekstur isə intruziv əmələgəlmələrin yayıldığı sahələr üçün 
səciyyəvidir. RL şəkillərində hidroşəbəkə daha yaxşı əks olunur və fotoşəkillərə 
nisbətən bu əkslərdə daha yaxşı deşifrə olunur. Sıx bitki örtüyü olan rayonlarda 
RL şəkillərinin yüksək həlletmə qabiliyyəti onlardan yerin bir çox ərazilərində, 
o cümlədən Sibirin tayqa rayonlarında, Amazon çayı dərəsində və s. sahələrdə 
istifadə etməyə imkanlar açır (şəkil 4). 

 

 
 

Şəkil 4.  Aerofoto - (a)  və  radiolokasiya - (b) planalması təsvirlərinin  
müqayisəli  informativliyi (Oreqon  ştatının  Sivayd rayonu). 

 
Okean proseslərinin dinamikasının öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 

“Sisat” radiolokatoru 1970-ci ildə amerkan peykində quraşdırılmış, sonralar 
yeni, daha mükəmməl radar “Şatl 4” kosmik gəmisinin uçuşu zamanı təcrübə-
dən keçirilmişdir. Bu radarla alınmış informasiya ağ-qara və sintez edilmiş 
fototeletəsvir formasında olur və ya maqnit lentinə yazılır. Bu şəkillərin 
həlletmə imkanları 40 mindir. İnformasiya rəqəmli və analoq işlənilməsi 
formasında “Lendsat” sisteminin skaner şəkillərində olduğu kimi verilir. Bu 
deşifrələmədə yüksək nəticələr almağa xeyli kömək edir. Çox zaman RL 
şəkilləri, geoloji baxımdan, “Lendsat”dan alınmış şəkillərə nisbətən daha 
məlumatlı  olur. Bu iki növün kompleks deşifrələnməsinin materiallarından 
daha yaxşı nəticələr  almaq mümkündür. RL şəkilləri yerin çətin və yaxud 
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əlçatmaz sahələrinin (səhralar və yüksək dairələrində olan sahələr) öyrənilmə-
sində müvəfəqiyyətlə istifadə edilir. 

Məsələn,keçmiş Sovet geoloqları tərəfindən, planetin qütb zonalarının 
(Arktika və Antarktika) YSP-dən alınmış  RL şəkilləri təhlil edilmiş və yaxşı 
nəticələr əldə olunmuşdur. 

RL planalması qalın bulud qatı ilə örtülmüş Venera planetinin 
öyrənilməsində də müvəffəqiyyətlə istifadə edilmişdir (şəkil5).  

 

 
 

Şəkil 5. Veneranın səthinin radiolokasiya şəkli. Xətti qırışıq deformasiyaları  
görünür. 

 
Şübhəsiz ki, RL cihazlarının təkmilləşməsi gələcəkdə Yerin distansion 

tədqiqində, xüsusilə onun geoloji quruluşunun öyrənilməsində radiolokasiyanın 
rolunu artıracaqdır. 

 
3.8.  İnfraqirmizi planalma (İQ) 

 
İQ  və ya istilik planalması yer obyektlərinin şüalanması əsasında istilik 

anomaliyalarının ayrılması ilə həyata keçirilir. İstilik anomaliyaları günəş 
şüalanması və ya endogen mənşəli istilikdən əmələ gəlir. Bu planalma 
geologiyada geniş tətbiq edilir. 

Yer səthinin temperatur qeyri-bircinsliliyi onun müxtəlif yerlərinin eyni 
dərəcədə isinməməsindən  irəli gəlir.  

Yerin təbii ehtiyatlarının öyrənilməsi zamanı V.B. Şili və başqaları 
tərəfindən istilik aeroplanalma üsulu işlənib hazırlanmışdır. Elektromaqnit 
rəqsləri spektrinin infraqırmızı diapazonu şərti olaraq, üç hissəyə ayrılır: yaxın 
(0,74 – 1, 35 mkm), orta (1,35 – 3,50 mkm) və uzun (3,50 – 1000 mkm). Günəş 
(xarici) və endogen (daxili) istilik geoloji obyektləri, süxurların litoloji 
tərkibindən, istilik əlamətindən, nəmliyindən, albedo və digər səbəblərdən asılı 
olaraq, müxtəlif dərəcədə qızdırır. İQ şüalanma atmosferdən keçərkən, seçimlə 
udulur. Ona görə də istilik planalmasını yalnız “Şəffaflıq dəliyi” adlanan, 
infraqırmızı şüaları buraxan zonalarda aparmaq olar. Eksperimental olaraq, 
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dörd əsas şəffaflıq dəliyi ayrılmışdır ( mkm):  0,74 – 2,40 ; 3,40 – 4,20 ; 8,0 – 
13,0; 30 – 80,0). Bəzi tədqiqatçılar daha çox sayda şəffaflıq dəliyi ayırırlar. 
Birinci dəlikdə (0,84 mkm-ə qədər) əks olunmuş günəş şüalanmasından istifadə 
edilir. Burada xüsusi fotolent tətbiq etmək və qırmızı süzgəclə işləmək lazımdır. 
Bu diapazonda aparılan planalma infraqırmızı fotoplanalma adlanır. Digər 
şəffaflıq dəliklərində ölçü cihazları-televizorlar istilik anomaliyalarını qeyd 
edərək, görünməyən infraqırmızı şüanı elektron şüa borularının köməyi ilə 
görünən şüalara çevirir. İnfraqırmızı şəkillərdə açıq rəngçalarları alçaq 
temperaturlu sahələri, tünd çalarlar isə nisbətən yuksək temperaturlu sahələri 
əks etdirir (şəkil 6). İnfraqırmızı planalmanı gecə saatlarında da aparmaq 
mümkündür. YSP-dən alınmış İQ şəkillərdə sahil xətti, hidroqrafik şəbəkə, 
buzlaq şəraiti, su mühitinin müxtəlif sahələri, vulkan fəaliyyəti və s. dəqiq 
izlənilir.  

. 

 
Şəkil 6.  Xəzər dənizi rayonunun infraqırmızı (İQ) təsviri  (“Meteor”):   

 a – gündüz təsviri,               b - gecə təsviri. 
 

İQ şəkillər yerin istilik xəritələrinin tərtibatında istifadə edilir. İQ planal-
ması vasitəsi ilə alınmış xətti zolaqlı istilik anomaliyaları qırılma zolaqları, sa-
həvi və konsentrik istilik anomaliyaları isə tektonik və ya oroqrafik strukturlar 
kimi interpretasiya olunur. Məsələn, Orta Asiyanın kaynozoy yaşlı çöküntü-
lərindən ibarət törəmə çökəlikləri, infraqırmızı şəkillərdə yüksək intensivliyə 
malik anomaliya kimi deşifrə olunur. Fəal vulkanik fəaliyyətli regionlardan 
alınmış məlumatlar xüsusilə qiymətlidir. Hazırda şelf dibinin tədqiqatlarında İQ 
şəkillərin istifadəsi geniş yayılmışdır. Bu usulla su səthinin anomal temperatur-
lar fərqinə görə, dəniz və okean dibinin relyef quruluşu haqqında məlumat 
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alınmışdır ki,bu da aşağıdakı prinsip əsasında həyata keçirilmişdir. Su səthinin 
eyni də şüalanması zamanı qızmaya sərf olunan enerji dayaz hissələrdə az, 
dərin qatlarda isə daha çox sərf olunduğundan, dərin hissələr üzərində su 
səthinin temperaturu dayaz hissələrə nisbətən az olur. Bu prinsip İQ şəkillərdə 
müsbət və mənfi relyef formalarını, sualtı dərələri, silsilələri və s. ayırmağa 
imkan yaradır. 

Hazırda İQ planalmadan, xüsusilə yeraltı suların axtarışında, mühəndisi 
geologiyada geniş istifadə olunur. 

 
3.9. Spektrometrik planalma (SM) 

 
SM planalma süxurların əksetdirmə qabiliyyətini ölçmək məqsədilə 

aparılır. Belə ki, süxurların spektral parlaqlıq qiymətini bilməklə, geoloji 
deşifrələmənin diapazonunu genişləndirmək mümkündür. Süxurlar müxtəlif 
əksetdirmə qabiliyyətinə malik olduğundan, spektral parlaqlıq əmsalının 
qiymətlərinə görə fərqlənirlər.  

SM planalma üç növə ayrılır: 1)atmosferin təsirini istisna edən və  univer-
sal hesab olunan – mikrodalğalı (0,3 sm- 1,0 m); 2)öyrənilən obyektlərin enerji 
parlaqlığına görə temperaturlar fərqini müəyyən edən infraqırmızı və ya istilik 
(0,30 – 1000 mkm); 3)əks olunan radiasiya şüalanmasının spektral paylanma-
sını qeyd edən, şüalanmanın görünən və yaxın (0,30 – 1,40 mkm) İQ spektrinin 
spektrometriyası.  

Geoloji obyektlər spektral xüsusiyyətlərindən asılı  olaraq, müxtəlif 
ziddiyyətlilik dərəcəsi ilə kosmik şəkillərdə əks olunur. Süxurların spektral 
xassələrinə görə məlumat bankının tərtibi olduqca çətindir. Bu məqsədlə, 
müxtəlif məsafələrdə, ilin müxtəlif fəsillərində və fərqli açılış dərəcəsinə malik 
sahələrdə süxurların spektrometrik ölçüsünü aparmaq lazımdır. Hazırda 
spektrin ensiz zonalarından alınmış çox zonallı şəkillərdən istifadə etməklə, 
sərhəd ziddiyyətini artırmaq mümkündür. 

 
3.10. Maqnit planalması (MP) 

 
Kosmik maqnit planalması 1985-ci ildən aparılır. Kompyüter proqramla-

rında işləmək üçün maqnit məlumatları avtomatik surətdə yerə verilir. Bu 
işləmənin nəticələri dövri- aləm profilləri və yaxud yerin maqnit sahəsinin 
xəritəsidir. YSP-nin qeyd etdiyi maqnit anomaliyalarının mənbəyi böyük 
dərinliklərdə, bəlkə də nüvə ilə mantiyanın sərhədində yerləşir. 

PAS-da qurulmuş maqnitometrlər günəş sistemi planetlərinin maqnit 
sahəsini öyrənməyə imkan yaradır. 

Kosmosdan alınmış maqnitometrik planalmanın nəticələri planetlərin 
geologiyasının tədqiqatında böyük maraq kəsb edir. 
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3.11. Lazer  planalması (LP) 
 

Lazer planalması qeydə alınmış dalğa uzunluğu ilə monoxromatik 
şüalanmanın istifadəsinə əsaslanır. Lazerin dalğa uzunluğunun sabitliyi yer və 
başqa planetlərin orbital parametrlərini dəqiqləşdirməyə, yer qabığının müxtəlif 
bloklarının dəyişməsini təyin etməyə imkan yaradır. 

Lidar spektrometriyasından geoloji məqsədlər üçün istifadə edilir ki, bu da 
impulsun şüalanma mənbəyindən (lazer) qidalanan fəal planalma qrupuna daxildir. 

Lidar spektrometriyası – Müasir geoloji fəal obyektlərin üzərində 
konsentrasiya yaratmış mikroelementləri və ya onların birləşmələrini aşkar 
etmək məqsədilə, atmosferin üst qatlarında aparılan geokimyəvi planalmadır. 
Üsulun mahiyyəti - Atmosferin üst qatlarını fəal zondlamaq və distansion 
spektral analizin nəticələrini qeyd etməkdən ibarətdir. 

Lazer texnikasının təkmilləşdirilməsi onun geoloji məqsədlərlə istifadəsi 
üçün yeni imkanlar açır. 
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IV. GENERALİZASİYA SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ 
 KOSMİK PLANALMA MATERİALLARININ NÖVLƏRİ 

 

Kosmik planalma materiallarını generalizasiya səviyyəsi, müşahidə dərə-
cəsi və həlletmə imkanlarına görə - Qlobal, kontinental, reqional, lokal və dəqiq 
növlərə ayırmaq olar. 

Qlobal kosmik şəkillər APS-ləri başqa planetlərə uçarkən böyük, yüksək-
likdən əldə edilir. Qlobal kosmik şəkillərdə Yerin yarımkürələri və ya yer səthinin 
böyük bir sahəsi əks olunur (şəkil 7). Qlobal kosmik şəkillər 1:50 000. 000 
miqyasdan kiçik neqativlərdən alınır ki, onların da həlletmə imkanları bir çox 
kilometrlədir. Qlobal şəkillər, yer kürəsinin sferikliyi, atmosfer dumanının və bulud 
örtüyünün təsirindən təhrif olması hesabına təsvirin nəzərə çarpacaq deformasiyası 
və perspektivliyi ilə fərqlənir. Geologiyada qlobal kosmik şəkillər iri geotektonik 
strukturların qırışlıq qurşaqların, qədim və cavan platformaların qalxan və 
plitələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi, ayrı-ayrı qitələrin sərhədlərinin 
təyini,yer kürəsinin ümumi geoloji xəritəsinin tərtibi və dəqiqləşdirilməsi üçün 
istifadə edilir. Bü şəkillərlə uzunluğu minlərlə kilometr olan xətti strukturların və 
diametri bir neçə yüz kilometrə bərabər kontinental əhəmiyyətli dairəvi 
əmələgəlmələrin tam dəqiqliklə aşkarı mümkündür. 

Kontinental kosmik şəkillər bir neçə min km yüksəklikdən, YSP-dən və 
İKG-dən aparılan televiziya, şəkilçəkmə və radiolokasiya (RL) planalmalarının 
köməyi ilə əldə olunur. 

Adətən, böyük təhrifli, kontinental səviyyəli generalizasiyaya malik şəkil-
lərin həlletmə imkanları bir neçə km-ə bərabər olduğundan, onlar böyük sahələ-
rin tədqiqatında yararlıdır (şəkil;8) və ayrı-ayrı qitələrin geoloji xəritəsinin 
tərtibində və dəqiqləşdirilməsində istifadə edilə bilər. 

 
Şəkil 7. Yerin AMC  “Zond-7” ilə  70  km-ə yaxın məsafədən  alınmış , qlobal 

səviyyəli generalizasiyaya  malik kosmik  şəkli (KŞ). 
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Reqional kosmik şəkillər yüz min kvadrat kilometrlərlə sahəni əhatə edir. 
Onlar iri platforma qurumlarını və qırışıq sahələri sərhədləndirməyə, iri 
lineament sistemlərini, müxtəlif mənşəli və diametrli dairəvi strukturları 
deşifrələməyə imkan verir və ifrat dərəcədə yüksək həlletmə qabiliyyətinin 
olması ilə fərqlənir. 

 
Şəkil 8. Mərkəzi  Avropanın ərazisini  əhatə  edən kontinental  səviyyəli 

generalizasiyaya  malik  kosmik  şəkil (KŞ). 
 

Regional kosmik şəkillər tektonik və geomorfoloji rayonlaşdırmada, geo-
loji məzmunlu ortamiqyaslı xəritələrin tərtibində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. 
Onlarda ənənəvi üsullardan fərqli olaraq, dərinlik strukturlarını öyrənməyə 
imkan yaradan “işıqlandırma” (nüfuzetmə) effekti aşkar edilir. Regional kosmik 
şəkillərlə müxtəlif strukturformasion kompleksləri, deşifrələmək və bəzi qırıl-
ma, pozulmalırının kinematik səciyyəsini təyin etmək mümkün olur. Bu kate-
qoriyalı kosmik şəkillər xalq təsərrüfatında istifadə edilən planalma materialla-
rının əksər hissəsinə aiddir. Bu şəkillər İKG-lər, yerin “Salyut” tipli USS-lar 
(şəkil 9), “Meteor” seriyalı meteoroloji peykləri və s. ilə çəkilir. Onların çatış-
mayan cəhəti şəkillərin yer səthinin sferikliyindən irəli gələn təhrifi və bununla 
əlaqədar olaraq, müxtəlif miqyaslı olmasıdır. Bu tip şəkillərin üstünlüyü görü-
nüş sahəsinin genişliyi, kiçik detalların ümumiləşdirilməsi və yüksək informa-
siya qabiliyyətinin olmasıdır. 

Lokal kosmik şəkillər də, regional kosmik şəkillər kimi çox geniş yayıl-
mış materiallardır. Onlar xalq təsərrüfatında, o cümlədən geologiyada işlədilən 
şəkillərin 90%-dən çoxunu təşkil edir. Bu şəkillərin çəkilmə yüksəkliyi 150-300 
km, əhatə sahəsi 100 min km2, həlletmə imkanları on metrlərlədir. Planalma 
(şəkilçəkmə) İKG-dən və ya avtomatik fotokameralarla, YSP-dən isə  teleka-
mera və skanerlərlə aparılır. Lokal kosmik şəkillər, strukturformasion və maddi 
kompleksləri ayırma və sərhədləndirməyə, geoloji formaların daxili strukturunu 
açmağa, müasir geoloji prosesləri, qırılma, pozulmalarının kinematikasını, 
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qırışıqlıq və qırılma strukturları arasındakı əlaqəni, vulkanik və intruziv fəaliy-
yəti öyrənməyə imkan verir. Onlar geoloji məzmunlu irimiqyaslı xəritələrin 
tərtibi və dəqiqləşdirilməsində istifadə edilir. Regional və lokal səviyyəli gene-
ralizasiya olan şəkillərlə aparılan birgə iş daha çox məlumat verir. Birincilər - 
geniş əhatə, ikincilər isə yüksək fotoinformativliyə malikdir. 

Dəqiq kosmik şəkillər uzun fokuslu obyektivlərin köməyi ilə alınır. Onlar 
məlumatlılığına görə yüksəklik aerofotoşəkillərlə çox yaxındırlar və belə 
şəkillərdən istifadə etməklə, lokal kosmik şəkillərdə aşkar edilmiş geoloji 
sərhədlər, intruziv massivlərin hüdudları və s. dəqiqləşdirilir, bəzən isə dərinlik 
strukturları aydınlaşdırılır. 

 
Şəkil  9. Regional səviyyəli generalizasiyaya  malik kosmik  şəkil (KŞ). Krım  

yarımadası.  “Salyut-4”. 
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V. BAŞLANĞIC MƏLUMATLARIN İLKİN İŞLƏNİLMƏSİ VƏ 
ŞƏKİLLƏRİN GEOLOJİ MƏQSƏDLƏRLƏ ÇEVRİLMƏSİ 

 
5.1. İlkin işlənilmə məsələləri 

 
Distansion cihazlarla alınmış məlumatların əksəriyyətinin sürətlivizual və 

ya avtomatik deşifrələnməsi mümkün deyildir. Yüksəklikdəki daşıyıcılarda 
quraşdırılmış ötürücülər ilkin məlumatı aşağıdakı formalarda qeydə alır: 

a) maqnit lentinə yazılmış siqnallar (işarələr); b) rəqəmli formaya 
çevrilmiş maqnit lentinə yazılmış analoq siqnallar; c) neqativlər.  

Bu məlumatlardan sonrakı istifadə aşağıdakı formalardan birinə çevril-
məklə həyata keçirilir: a) pozitiv şəkillər və ya fotodiapozitivlər; b) Kompyüter 
proqramlarında işləmək üçün yararlı, maqnit lentinə yazılmış rəqəmli məlumat-
lar; c) Kompyüter proqramlarında qurulmuş diaqramlar və qrafiklər; d)maqnit 
lentindəki analoq yazılar. 

Beləliklə, məlumatların ilkin işlənilməsində üç əsas əməliyyat mövcud-
dur: 1) fotoqrafik işlənilmə; 2) maqnit lentinə yazılmış siqnalların analoqdan 
rəqəmli formaya çevrilməsi və kompyüter proqramlarında işləmək üçün yararlı 
yazının alınması; 3) şəklin rəqəmli formada göstərilməsi və əksinə, rəqəmli 
formada yazılmış məlumatlardan şəklin alınması. 

 Məlumatların ilkin işlənilməsinin davamı - Şəkil formalaşarkən miqyas 
təhrifini dəf etmək üçün onların korreksiyası, məlumatı verərkən və qeyd edər-
kən yaranmış maneənin aradan qaldırılması, şəkillərin sıxlığına görə düzülməsi, 
ziddiyyətin azaldılması və ya artırılması və s. ibarətdir. Bu əməliyyatlar, 
praktiki olaraq, avtomatik rejimdə aparılır. Ona görə də, hesablayıcı kompleks 
daxil olmaqla, mürəkkəb cihazlar tələb olunur. 

 
5.2. Geoloji məqsədlər üçün şəkillərin çevrilməsi 

Yer səthinin geoloji deşifrələmədə tətbiq edilən ilkin işlənmiş və korrektə 
olunmuş şəkillərinin, o cümlədən digər qrafik materiallarının çevrilməsi, dis-
tansion zondlamanın qarşısında qoyulmuş geoloji problemlərin həllinə xidmət 
edən müəyyən xüsusiyyətləri daha əyaniləşdirmək və ya gücləndirmək məqsədi 
daşıyır. Bu zaman müxtəlif məsələlər həll olunur ki, onlardan daha geniş 
yayılanlar aşağıdakılardır: l) rəng çalarına görə təsvir elementlərinin ayrılması; 
2) həndəsi səciyyələrinə görə obyektlərin ayrılması; 3) spektrin müxtəlif 
hissələrində onun parlaqlıq xassəsinə görə ümumiləşdirilmiş (sintez edilmiş) 
şəkillərin alınması və geoloji obyektlərin ayrılması; 4) şəkillərdə elementlərin 
statistik xüsusiyyətlərinə görə obyektlərin ayrılması (bir və ya bir neçə şəklin 
təhlili nəticəsində); 5) digər məlumatlarla müqayisəni asanlaşdırmaq məqsədilə 
şəkillərin uyğun formaya çevrilməsi; 6) əlavə səsləri dəf etmək və lazımı 
siqnalların miqdarını artırmaqla şəkillərin çevrilməsi (şəkil 10). 
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Şəkil  10. Optik  filtrasiya üsulu  ilə  verilmiş  uzunluğun lineamentlərinin  
ayrılması (V.B.Komarova  görə). 

Lineamentlərin sxemi (a) və onun filtrasiya olunmuş təsvirləri: lineamentlərin şimal- 
şimali-qərb 3550 (b) , şərq- şimali-şərq 850 (c) və şimal-qərb 3000 (d) diapazonlarda  
uzunluqla.  

 
5.3. Kosmik şəkillərin vizual geoloji 

deşifrələnməsində zəruri texniki vasitələr 
 

Orta  və dəqiqmiqyaslı kosmik şəkillər böyük (60-70 %) əhatəyə malikdir 
ki, bu da stereoeffekt yaratmaq üçün lazım olan sterocütün tərtibinə imkan 
yaradır. Qlobal miqyaslı şəkillər təcrübi olaraq, stereoeffekt vermir. Kosmik 
şəkillərin deşifrələnməsində, aeroşəkillərlə işlərkən, müəyyən cihazlardan 
istifadə edilir ki, bunlar da əsasən stereoskop, interpretoskop və stereometr-
lərdir. Lakin kosmik şəkillərin vizual alət üsulu ilə deşifrələnməsində nəzərə 
almaq lazımdır ki, onlar obyektin əhəmiyyətli optik generalizasiyasına və 
böyük görüş sahəsinə malikdir.  

Stereoskoplar. Kosmik şəkillərin geoloji deşifrələnməsində aşağıdakı tip 
stereoskoplardan istifadə edilir: - Linzalı, güzgülü və güzgülü-linzalı. 

Linzalı stereoskop - Sadə optik sistem olub, xüsusi dayağa bərkidilmiş 
eynək və ya lornet şəkilli iki linzadan ibarətdir. Linzaların mərkəzləri arasın-
dakı məsafə 60-70 mm olur. Stereoskopun obyektləri 7 dəfə böyütmə qabiliy-
yətinə malikdir. Linzalı stereoskoplar çöl şəraitində işləmək üçün çox əlveriş-
lidir. Lakin stereoeynək və lornetlər kiçik bir sahənin stereoşəklini göstərir və 
müşahidəçinin görmə orqanlarını tez yorur. 

Güzgülü stereoskoplar sadə optik cihaz olub, çöl şəraiti üçün çox əlveriş-
lidir. Onlar, xüsusən şəkillərin quraşdırılması və fotosxemlərlə iş zamanı daha 
yararlıdır. “Siklop” güzgülü stereoskop şaquli dayaq üzərində bir-birinə nisbə-
tən 150 bucaq altında  yerləşmiş iki güzgüdən ibarətdir.  Şaquli dayağın alt his-
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səsi iki müstəvidən ibarətdir. Sağ müstəviyə sağ şəkil bərkidilir, stola nisbətən 
300 bucaq altında yerləşən tərpənən sol müstəvidə isə şəklin sol stereocütü 
yerləşdirilir. Sol şəklə  güzgülərlə, sağ şəklə isə adi gözlə baxılır.    

Kosmik şəkilləri deşifrələmək üçün istifadə edilən güzgülü-linzalı ste-
reoskoplar hərəkət edən dörd ayaqla təmin olunmuş, ümumi lövhəyə bərki-
dilmiş və horizontal müstəviyə nisbətən 450 bucaq təşkil edən iki cüt paralel 
yerləşmiş güzgülərdən ibarətdir. Hazırda “ZDS – 1”güzgülü – linzalı stereoskop  
hərəkətsiz və ya səyyar fotolaboratoriyalarda kəsilmiş və kəsilməmiş aerofilm-
lərə, onlardan ölçüsü 53 sm olan, izi alınmış stereocüt təşkil edən şəkillərə 
stereoskopik baxmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.   

“ZLS – 1” stereoskopu baxış cihaz stolunun və yaxud eni 510 min-dən az 
olmayan hər hansı bir hamar stolun üzərində qurulur. Cihaz fotoşəkilləri deşifrə 
etmək üçün əks olunan işıqda işləyən sərbəst işıqlandırıcı ilə təchiz edilmişdir 
və binokulyarla və ya binokulyarsız işləyə bilir. Belə ki, binokulyarsız işləyər-
kən, sahəni az böyütməklə əhatə sahəsi genişlənir, binokulyarla iş zamanı  isə 
əhatə sahəsi kiçilir, lakin böyütmə 5 dəfə artır. 

İnterpretoskop birinci dərəcəli hərəkətsiz optik cihaz olmaqla, stereocüt 
şəkillərə əks olunan işıqda, neqativlərə isə keçən işıqda baxmaq üçündür;   şə-
killəri 15 dəfə böyüdə bilir və stereomodellərlə eyni zamanda iki müşahidəçinin 
baxmasına imkan yaradır (məşvərət variantı).   

Süxurların yarım elementlərini, formasiyaların qalınlığını və digər kəmiy-
yət ölçülərini təyin etmək üçün geoloji stereometrdən istifadə edilir.  Kosmik 
şəkillərdəki sərhədləri topoqrafik xəritəyə köçürmək üçün “Lyuts” adlı cihaz-
dan istifadə olunur. Bu cihaz topoqrafik xəritə və şəkli eyni zamanda görməyə 
imkan verir. Bu cür cihazlardan biri də radialpantoqrafdır (RP-3). Cihazın əsas 
hissələrindən biri üzərinə kosmik şəkil bərkidilən prizmadır. Stolun üzərində 
yerləşən xəritə və kosmik şəkildəki eyni nöqtələr prizmanı əyməklə üst-üstə 
salınır. 
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İ k i n c i    h i s s ə 
 

KOSMİK İNFORMASİYANIN GEOLOJİ TƏHLİLİ 
 

VI. GEOLOJİ DEŞİFRLƏNMƏNİN ƏSAS ANLAYIŞLARI   
VƏ ÜSULLARI 

 

Distansion zondlama materialları məlumatların toplanması, işlənməsi və 
onların qeydiyyatından ibarət böyük bir sistemin tərkib hissəsidir. Düzgün təş-
kil edilmiş sistemkosmik daşıyıcıların orbitləri və məlumatvericilərinin seçil-
məsinə, ilkin materialların toplanması, yerüstü komplekslərə verilməsi, işlənil-
məsi və təqdim olunan materialların tipinin xarakterini əsaslandıran müəyyən  
geoloji məsələlərin həllinə doğru yönəldilməlidir. 

 

6.1. Distansion geoloji zondlamanın prinsipial sxemi 
 

11-ci şəkildə distansion zondlama sisteminin sadələşdirilmiş sxemi təsvir 
edilmişdir. Sistem bir neçə qarşılıqlı əlaqəli elementlərdən və ya bloklardan 
təşkil olunmuşdur. 

Səhnə - Vericilərin qarşısında olan sahədir və ümumiyyətlə, sistemin ya-
radılmasında səhnənin geoloji modelinin qurulmasına xidmət edir. Səhnənin 
məsafədən öyrənilməsi onun fiziki sahə mahiyyətindən irəli gəlir. Əksər hal-
larda işıqlandırma və ya elektromaqnit dalğalarının əks olunmasından istifadə 
edilir. Bu zaman passiv (Günəş) və ya fəal (lazerlər, radiolakatorlar) işıqlandır-
ma mənbəyi lazım olur. 

Fiziki sahələr, yüksəklik kompleksinin daxilindəki vericilərlə ölçülür. Bu 
vericilər ölçməkdən əlavə, məlumatları ilkin işləmə və yerəötürmə rolunu da 
oynayır. Elektromaqnit siqnallarında kodlaşdırılmış və ya bərk kütlə daşıyıcı-
larına, (fotolent, maqnit lenti və s.) yazılmış məlumatlar yerüstü komplekslərə 
göndərilir ki, burada da onlar qəbul olunur, işlənilir və saxlanılır. 

 
Şəkil  11. Distansion  geoloji  sxem. 
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Adətən məlumatlar işləndikdən sonra, lent kadrları formasında yazılır və 
distansion zondlama materialları kimi verilir. Ənənəyə görə onlar kosmik şəkil-
lər adlandırılır. Bu materiallardan istifadə edən şəxs öz təcrübəsinə əsaslanaraq, 
distansion zondlama materiallarını təhlil və interpretasiya edərək, səhnənin geo-
loji modelini yaratmaqla, qarşıya qoyulmuş problemin qeydiyyat formasını hə-
yata keçirir. Modelin dəqiqliyi sonuncu model ilə səhnənin müqayisəsi və ya 
identifikasiyası (eyniləşdirilməsi) ilə yoxlanılır. İdentifikasiya sistemi qapayır 
və materialların yararlı istifadəsinə zəmanət verir. 

Distansion zondlama sistemləri iki variantda: Təsvirə (şəklə) və ədədlərə 
istiqamətlənmiş hazırlanır. Birinci variantda distansion materiallar istifadəçiyə  
kosmik şəkillər formasında verilməklə, vizual deşifrə üçün nəzərdə tutulur. 
İkinci variant isə geoloji və digər görüntüləri avtomatik (kompüterlə) araşdır-
mağı nəzərdə tutur. 

Distansion zondlamanın əyani (obraz) və ədədi variantları bir-birini ta-
mamlayır. Vizual analiz və kosmik şəkillərin geoloji interpretasiyası obrazların 
avtomatik araşdırma texnologiyasının sonradan yaranmasına, proqressiv (və 
baha) texniki təminatla bağlı olmasına baxmayaraq, öz qabaqcıl mövqelərini 
saxlayır. Bunun səbəbini dərk etmək üçün, distansion zondlama materiallarının 
avtomatik və vizual deşifrələnmənin əsasını təşkil edən prinsipləri müqayisə 
etmək lazımdır. 

 
6.2. Distansion  zondlama  materiallarının avtomatik   

deşifrələnməsinin prinsipləri 
 

Fiziki sahələr müəyyən formada nizamlandığı üçün, onunla əlaqədar olan 
səhnə haqqında faydalı məlumat əldə edilir. Bu nizamlanma elektromaqnit şüa-
lanması üçün (xüsusi və ya əks olunan) bir neçə parametrə aid olur. Elektro-
maqnit şüalanmasının sahəvi nizamlanmasına görə, biz təsviri strukturlaşmış 
ayrı-ayrı sahələrə parçalanmış kimi təsəvvür edirik ki, bunlar da səhnəni 
formalaşdıran geoloji obyektlərlə müqayisə edilə bilər. Spektral nizamlanma isə 
səhnə və onun ayrı-ayrı hissələrində spektrin müxtəlif sahələrində parlaqlıq 
olarkən özünü göstərir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qeyri - bircinsli 
səthlərin spektral səciyyələri adətən bir-birinə uyğun gəlmir. Spektr parlaqlığı 
ölçülən nöqtələr dəyişdikcə, o, qanuna uyğun yeniləşir və hər bir sahənin bu 
göstəricisi vericinin fəzadakı yerindən asılıdır. Belə ölçülər toplusuna inteqral 
deyilir. Deşifrələyən sistem təsnif olunacaq şəkildə xeyli sayda ölçülər aparır və 
bu ölçülər obrazlar lüğətindəki etalon ölçülərlə müqayisə edilir. Lüğət 
elementlərinə uyğun gələn və ya ona yaxın olan ölçülər lazımi təsnifatı verir. 

Fərz edək ki, distansion zonlama məlumatlarına görə, iki tip obyekti 
ayırmaq lazımdır. Məsələn:( əhəngdaşları və qranitlər və ya çınqıllar və qumlar 
və s.). Müxtəlif obyektlər, fərqli spektral səviyyəyə malikdir. 12-ci şəkildə 
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fərqləndirilməsi lazım olan A və B obyektlərinin mümkün spektral əyriləri 
göstərilmişdir.  

Belə ortaya düşmüş  əyriləri laboratoriya və çöl tədqiqatları zamanı eks-
perimental yolla alırlar. Göstərilən əyrilər dalğa uzunluğunun iki intervalında: 
1 və 2 yaxınlığında, bir-birindən nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Bu fərqi 
bir - birindən seçilən avtomatik sistemlərin qurulmasında istifadə etmək olar. 
Bundan ötrü, ölçü kompleksi 1 və 2 dalğa uzunluğundakı səhnənin əks olunan 
izini (məsələn, parlaqlığını) ölçməlidir, dərkedici sistem isə onları koordinat 
müstəvisinə gətirməklə, bu ölçuləri müqayisə etməlidir (1 – dalğasında əks 
olunan izi, 2- dalğasında əks olunan izi). Əgər səhnəni yalnız göstərilən iki 
sinif obyektləri formalaşdırırsa, onda biz A və B ətrafında qruplaşan və müəy-
yən statistik paylanmaya malik olan iki fərqələnən nöqtə yuvaları (klaster) 
almış oluruq. Dərkedici sistem hər hansı bir sahənin təsnifatını onun nöqtələ-
rinin  əks olunan izini bu və ya digər klasterə aid etməklə həll edir. Bu da sadə 
statistik təhlil üsulu ilə aparılır. Məsələn (klasterin mərkəzinə qədər olan məsafə 
ilə qiymətləndirilir). 

Müasir hesablayıcı texnika, dərk etmək üçün nəinki iki, hətta bir neçə 
spektral diapazon istifadə etməyə və uyğun olaraq, ikiölçülü deyil, çoxölçülü 
əks olunan iz sahəsi qurmağa imkan yaradır ki, bu da dərketməni yaxşılaşdırır. 

Beləliklə, “öyrədən” adlandırılan çoxölçülü sahədə həllin (nəticənin) sər-
hədini təyin etmək üçün bir neçə seçimin istifadəsi əsas üsuldur. Bu da distan-
sion zondlama məlumatlarının təhlilinə kəmiyyətcə yanaşma bazası olmuşdur. 
Bu halı nəinki spektral, hətta daha mürəkkəb məkan və zaman ölçüləri üçün də 
istifadə etmək olar. 

 
Şəkil 12. Obyektlərin spektral xarakteristikalarının  ölçü məlumatlarına  görə 

əksolunmanın  ikiölçülü  fəzasının  tərtibi. 
 

6.3. Vizual deşifrələmənin prinsipial sxemi 
 

Geoloq – İnterpretatorun fəaliyyəti ilə avtomatik dərkedici sistemin işi 
arasında bir növ analogiya görmək mümkündür. Tədqiqatçı təsvirləri analiz edir 
(ölçür), müəyyən daxili eyniliyə malik olan nöqtə yığımlarını ayırır, aşkar 
edilmiş obrazları öz yaddaşındakı ideallaşdırılmamış obrazlarla müqayisə edir, 
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bunun əsasında ilkin obrazları təsnifatlaşdırır. Hətta insannın və kompüterin 
işlərinin bir növ formal müqayisəsində də insan fəaliyyətinin üstünlüyü aydın 
görünür. Birinci, onun distansion zondlama nəticələri haqqında xeyli məlumatı 
effektiv almaq, yadda saxlamaq və onları işlətmək məqsədilə bilik və təcrübə-
sindən istifadə edərək, məlumatları seçmək üçün anadangəlmə qabiliyyətinin 
olmasıdır. Hələlik insanı, hətta nisbətən sadə geoloji məsələlərin həllində isti-
fadə edilən distansion zondlama sistemindən kənarlaşdırmaq olmaz. Dərketmə 
və görmə məlumatının işlənilməsi prosesi hələ zəif öyrənilmişdir, tədqiqatçının 
gözünün optik, obyektiv beyninin isə təsviri proyeksiyalaşdıran ekran kimi 
təsəvvür edilməsinə baxmayaraq, onlara “sadə əks” kimi yanaşmaq olmaz. 

Distansion ölçmənin məlumat forması kimi təsəvvür edilən “kosmik şə-
kil” anlayışının və kosmik şəkillərin tədqiqatçı tərəfindən görülməsinin nəticəsi 
olan “kosmik təsvirləri” bir-birindən seçmək lazımdır. 

13-cü şəkildə vizual geoloji deşifrələmənin prinsipial sxemi göstərilmişdir. 
Sistemin girişində səhnənin ölçü məlumatlarının əsasında yaranmış kadr forma-
sında olan kosmik şəkillər durur. Şəkil tədqiqatçı tərəfindən qavranılır. Dərket-
mə fasiləsiz olaraq, bilik mənbəyinə müraciəti nəzərdə tutur. Dərketmənin nəti-
cəsində kosmik təsvir alınır. Bu da bilik mənbəyinin köməyi ilə səhnənin spesi-
fik modelinin formalaşmasına gətirib çıxarmağa zəmin yaradır. Alınmış model 
bu və ya digər formada (sxemlər, xəritələr, yazma (təsvir) və s.) qeyd edilir, 
sonra səhnənin və modelin uyğunluğu çöl tədqiqatları və ya digər üsullarla 
yoxlanılır. Müqayisə edildikdən və uyğun korrektədən sonra model deşifrə 
materialı son məhsul kimi hazırlanır. 

İndi də bu sxemin müəyyən elementlərinin bəzi xüsusiyyətlərini nəzərdən 
keçirək. 

 
Şəkil 13. Vizual  geoloji  deşifrələmənin  prinsipial  sxemi. 

 
Kosmik şəkillərin dərk edilməsi - Dərketmə anlayışı altında alınmış in-

formasiyanın görmə obrazlarının formalaşması ilə sona çatan işlənilməsi pro-
sesi nəzərdə tutulur. Görmə dərketməsinin vacibliyini qiymətləndirməmək 
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mümkün deyildir. 14-cü şəkildə eyni bir kosmik şəklin dörd operatorla ayrılıq-
da landşaftın xətti elementlərinin deşifrələnməsinin nəticələri göstərilmişdir. 
Onların qarşısında deşifrələnmənin məqsədinin dəqiq qoyulmasına baxmaya-
raq, alınmış nəticələr bir-birindən fərqlənir. Buna səbəb onların təhlil olunan 
şəkilləri eyni dərəcədə dərk etməməsidir.  

Hazırda fəal seyrlə dərketmənin çoxsəviyyəli modeli işlənib hazırlan-
mışdır. Birinci səviyyədə göz şəbəkəsinə düşən işıq toplusu, xətlər, ləkələr, 
sərhədlər və onların yerləşməsi, istiqamətləndirilməsi və rəngləri şəklində kod-
lanmış şərhə çevrilir. Yer səthində onların həcmləri və nəhayət obyektlərin 
müqayisəsi ilkin kodlaşmadan sonra baş verir. 

İlkin sadə əlamətlər haqqında tamamlanmış informativ məlumat və onları 
təşkil edən obyektlərin maddi müqayisəsi artıq diqqətin cəmləşməsini tələb edir 
(baxmayaraq ki, bu hadisə qeyri-təxəyyüllüdür). Dərketmənin bu səviyyəsi 
müşahidəçinin şəxsi xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Obrazın formalaşması həmişə 
dərketmənin ilkin fərziyyəsinin güclü təsiri altında olur, yəni söhbət səhnədə 
nəyi görə bildiyimiz fərziyyələr haqqında gedir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
müxtəlif müşahidəçilərin ilkin fərziyyələri fərqli olur. 

Yuxarıda göstərilən məlumatlar, eyni materialın müxtəlif tədqiqatçılar tə-
rəfindən deşifrələmə nəticələrinin fərqli olmasının səbəbini dərk etməyə imkan 
yaradır (şəkil 14). 

Görünür ki, I və III operatorların fikrincə, landşaftın xətti elementləri 
kifayət qədər böyük ölçülü olmalıdır; I- operator onları  nadir və yaxud təsadüfü 
yayılmış, o qədər də zəruri olmayan strukturlar hesab edir; II- operator isə 
əksinə, belə hesab edir ki, onlar sıx nizamlanmış şəbəkə əmələ gətirməlidir. 

 
Şəkil 14. Dörd  operatorla xəritələnmiş  lineamentlərin müqayisəsi  

(M.X. Podvısotskiyə  və b.  görə). 
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III və IV operatorlar xəttiliyi əsl mənasında başa düşdüyü üçün, yalnız 
həqiqətən xətti olan elementləri ayırmağa meyl edəcəklər. Lakin II operator 
belə hesab edir ki, bu cür elementlər qanuni deyil, istisnadır, IV operator isə 
tamamilə əks fikirdədir. İlkin nəzəri təyinat dərketmənin başlanğıc fərziyyəsini 
formalaşdırır və operatorlar şəkli fərz etdikləri kimi görürlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, deşifrələnmənin bu sxemini reallıqdan uzaq kimi 
hesab etmək olmaz. Dərketmənin alt səviyyəsi bütün operatorlara təxminən 
eyni informasiyanı verir, lakin onun işlənməsi və obrazın tərtib edilməsi onların 
şəxsi təcrübəsindən asılıdır.  

15-ci şəkildə müşahidə məlumatının işlənmə sxemi verilmişdir (E.Treys-
manın işlərindən bəzi dəyişiklərlə istifadə edilmişdir). 

  

 
 

Şəkil 15. Görmə  informasiyasının  emalının  ümumi  sxemi (E.Treysmana  
görə, dəyişikliklərlə). 

 
Müşahidə sistemi bəzi sadə və faydalı keyfiyyətləri kodlaşdırmadan baş-

layaraq, onları sanki kart dəstələri şəklində toplayır. Kartların «dəstədə»adətən 
görünən aləmin sahəvi münasibətləri qaydasını saxlamasına baxmayaraq, bu və 
ya digər əlamətlərin bəzi siqnalları onların harada yerləşməsi haqqında məlu-
matı daşıya  bilər. Növbəti mərhələdə diqqət işə başlayır. Səhnənin bəzi sahə-
lərinə cəmlənmiş diqqət, həmin yerdə yerləşən əlamətlərin bəzi kartları arasın-
dakı əlaqə əsasında, bütün əlamətləri seçir. Sonra bütün bunlar obyektin və ya 
faylın müvəqqəti təqdimatı halında toplanır. Nəhayət, bu modelə əsasən, key-
fiyyət və struktur münasibətlər haqqında cəmləşdirilmiş informasiya «tanıma 
şəbəkəsi»rolunu oynayan bilik mənbəyinin yazıları ilə müqayisə edilir. 
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Kosmik təsvirlərin ali modelləri-Kosmik şəkilləri dərketmədən sonra 
geoloji deşifrələmənin növbəti mərhələ tədqiqatın məqsədinə uyğun bu və ya 
digər modellərin tərtibi üçün təsvirlərin tanınmasıdır. 

Kosmik təsvirlərin bu cür öyrənilməsi, geofizikada əks məsələlərin həl-
linə oxşardır (yəni fiziki sahələrin məlumatlarına əsasən bu ölçüləri yaradan küt-
ləni dərk etmək tələb olunur). Öyrənilmə – Kosmik təsvirlərin ayrılmış xüsusiy-
yətlərinin məşhur geoloji obyektlərin obrazları və s. ilə müqayisəsi yolu ilə baş 
verir. Bu müqayisə məntiqi və şüurlu, bəzən isə düşünülmədən də baş verir. 

Təssəvvür edək ki, biz naməlum yerin perspektiv mənzərə fotoşəklinə 
baxırıq. Birinci növbədə, orada tanış əşyalar (evlər, insanlar, avtomobillər, 
ağaclar, çaylar və s.) görünür ki, onlar da  dərk olunan tamlıq təşkil edir. 

Yaxşı məlum olan rayonun keyfiyyətli kosmik şəkillərini öyrənən 
təcrübəli geoloqinterpretator da analoji vəziyyətdə olur. O, aralıq mərhələləri 
olmadan, ilk andan həmin yerin geoloji modelini görür və şəklə, landşafı 
görmək üçün pəncərə kimi baxmağa meyl edir. Hər hansı bir səbəbdən aydın 
geoloji təsvir almaq mümkün olmayanda, vəziyyət mürəkkəbləşir. Şəkillər key-
fiyyətsiz olduğu və təcrübəsi az olan geoloqinterpretatorın öyrənilən rayonun 
geoloji quruluşunu zəif bildiyi halda, belə vəziyyət yaranır. 

Bü zaman bir neçə variant yarana bilər. Birinci, geoloji məlumat olma-
dıqda, tədqiqatçı landşaftı dəqiq görmə qabiliyyətinə malik olduğundan, o dü-
şünmədən, xırda geomorfoloji elementləri, bitki örtüyünün paylanma xüsusiy-
yətlərini, su səthlərini və s. yaxşı ayırır. Səhnənin belə landşaft modeli inter-
pretator üçün dayaq nöqtəsi olur və landşaftın geoloji quruluşu haqqında öz 
biliyindən istifadə edərək, müəyyən geoloji modeli yarada bilir. Yaradılmış 
geoloji model dərketməni o qədər dəyişir ki, səhnənin bəzi sahələrində landşaft 
mənzərəsi geoloji görüntüyə çevrilir. 

İkincisi, tədqiqatçı yalnız landşaft xüsusiyyətlərini seçə bilir. Bu halda o, 
iri landşaft elementlərinin səciyyəsi və yerüstü geoloji işlərin məlumatları 
haqqında öz biliyindən istifadə edərək, dəqiq landşaft modelini qurmağa cəhd 
edə bilər və bununla da geoloji modelə keçə bilər. Əgər tədqiqatçının səyi 
uğursuzluqla nəticələnərsə, o landşaftı görmə səviyyəsinə cavab verən kobud 
geoloji modelin qurulması ilə kifayətlənə bilər və onun əsasında qarşısına 
qoyulmuş geoloji məsələnin həllinə yaxınlaşa bilər. 

Nəhayət, interpretator nə geoloji mühiti, nə də landşaftı görə bilmədiyi 
üçün kosmik şəkilləri bir-biri ilə əlaqəsi olmayan rənglər və ya rəng-çalarlarının 
sərhədləri mozaikası kimi qəbul edir. Lakin belə mənzərədən də faydalı infor-
masiya almaq olar. Məsələnin həllərindən biri mozaikanın həndəsiləşdirilməsi 
və onların üzərində «düzgün» foto rəngçalarlı və ya rəngli sərhədlərin və 
hüdudların ayrılmasıdır (məsələn, düzxətli və ya dairəvi). Bunu belə qəbul 
etmək lazımdır ki, ayrılmış elementlərə hər hansı bir real geoloji obyekt uyğun 
gəlir. Dərketmə, obyekt görünməsi səviyyəsinə çatmadığı zaman, görmə 
mexanizmi siqnal informasiyasını sahə həndəsi biliklərlə bərabərləşdirməyə 
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meyl edir (düz xətt, dairə və s.). Bir zamanlarlar marsean kanalları bu yolla 
«açılmışdır». Mozaikanın həndəsiləşdirilməsi bizə dərketmə və öyrənilən sahə-
nin geoloji quruluşu ilə heç bir əlaqəsi olmayan obyektlər verə bildiyindən, 
ondan çəkinmək lazımdır. Məsələnin digər həlli daha mürəkkəb, lakin məh-
suldardır; bu - geoloji, geomorfoloji və digər materialların cəlb edilməsindən, 
onların kosmik təsvirlərlə müqayisəsindən və landşaft-geoloji modelin, cüzi də 
olsa, qurulmasından ibarətdir. Kosmik təsvirlərin görünmə müxtəlifliyinin bü-
tün baxdığımız halları bir kosmik şəklin təhlili zamanı rast gələ bilər və belə-
liklə, şəklin müxtəlif hissələrinin deşifrələnməsi müstəqil məsələləri həll edə bi-
lər. Kosmik təsvirlərin təhlili, başlıca elementləri - Geoloji, geomorfoloji, land-
şaft və s. obyektlərin obrazları, o cümlədən onların zaman- məkan münasibət-
ləri, əlaqə səbəbləri haqqındakı məlumatlar olan bilik bazası əsasında aparılır. 

Analizin nəticəsində təsvirin müxtəlif modelləri alınır (rəngçalar, həndəsi, 
landşaft, geoloji və s.) (şəkil 16). Konkret şəraitdən asılı olaraq, bu modellərin 
hər biri qeyri-şüurlu formalaşa bilər. 

Məntiqi analiz rəngçalar, həndəsi modellərindən landşaft modelinə və 
sonra isə geoloji modelə keçilməsi zərurətindən irəli gəlir. Modelin qurulması 
təsviri korrektə edir (kosmik şəkildə görməni dəyişir). Modeli dərk edən zaman 
alınmış yeni məlumatlar isə bilik mənbəyinə daxil olur. 

 
Şəkil 16. Kosmik təsvirlərin modellərinin ardıcıllıqla  formalaşma  sxemi. 

 

Kosmik təsvir modellərinin qeydiyyatı - Kosmik şəkillərin təhlilinin (müşa-
hidəsinin) məlumatları yalnız onların qeydiyyatından sonra informasiya halına 
düşür. Qeydiyyatın əsas üsulları-Qrafik və yazılı təsvirdir. Qrafik üsullardan: 
xəritə və sxemlərin tərtibini, maraqlı obyektlərin şəkillərinin (rəsmlərinin) çə-
kilməsini (o cümlədən həcmi) (şəkil 17), bilavasitə şəkil üzrə geoloji və geo-
morfoloji kəsilişlərin tərtibini və s. göstərmək olar. Qrafik qeydetmə üsulu hər 
bir konkret hal üzrə təyin edilir. Sonra isə deşifrələmə qrafiki də digər geoloji 
qrafik materiallarda olduğu kimi işlənilir.  
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Şəkil 17. Stereomodelin kosmik təsvirinin deşifrələmə məlumatlarına görə Orta 

Asiyanın  qırışıqlıq  sistemlərindən birinin rəsmi. 
QFZ -  qırılma-fleksur  zonaları. 

 
Distansion geoloji zondlamanın əksər məsələlərinin çoxsəviyyəli olmasını 

qeyd etmək vacibdir. Məsələn, neotektonik rayonlaşdırma üçün əvvəlcə geo-
morfoloji xəritə, metallogenik tədqiqatlar üçün isə maqmatik əmələgəlmələrin 
xəritəsi və pozulma tektonikasının sxemi tərtib olunur. Bu hallarda həm ilkin, 
həm keçid, həm də son modelləri qeydiyyatdan keçirmək lazımdır. Beləliklə, 
vizual deşifrələmə bir sıra qrafik materialların yaranması ilə müşayiət olunur. 
Deşifrələmə qrafikasına izahat əlavə olunur. Burada tədqiqatın məqsədi göstə-
rilir, işin metodikası əsaslandırılır, distansion zondlamanın istifadə edilən ilkin 
materialları xarakterizə olunur, obyektlərin hansı əlamətlərə görə deşifrələnməsi 
göstərilir və onların ayrılması qarşıya qoyulmuş məsələnin hansı yolla həll 
edilməsini aydınlaşdırır. 

 
6.4. Deşifrələmə əlamətlərinin sistemləri 

 

6.4.1.KFŞ-n geoloji  deşifrələnməsinin əsas  məsələləri  və  üsulları 
 

Hazırda KFŞ kosmosdan yerin quruluşu haqqında əsas və dəyərli məlu-
matlar verir ki, bu məlumatların da işlənilməsi geoloji deşifrələmə üsulları ilə  
həyata  keçirilir. 
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Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir texniki vasitələr çox müxtəlif miqyaslı  
(1:200 000. 000–dən 1:100 000-ə qədər və hətta daha dəqiq) FŞ-n alınmasına  
imkan verir. Bu zaman generalizasiyanın hər bir səviyyəsi müəyyən geoloji  
informasiya daşıyır və ona xas olan deşifrələmə əlamətləri ilə xarakterizə  
olunur, məsələn, şəkillərin miqyasının kiçilməsi ilə süxurların maddi tərkibi  
haqqında məlumatların sayı azalır və strukturtektonik amillərin rolu artır. Bu  
halda dəqiq və bəzən lokal şəkillər üçün aerofotoşəkillərlə (AFŞ) işlərkən  
istifadə olunan birbaşa və dolayı deşifrələmə əlamətləri tətbiq edilə bilər, bax-
mayaraq ki, daha yüksək səviyyəli generalizasiyalı təsvirlər başqa yanaşma  
tələb edir. 

Kosmoşəkillərin (KŞ) geoloji deşifrələmə metodikası fotoşəkillərin (FŞ)  
geoloji deşifrələmə prinsipləri üzərində qurulur. Sonuncu geoloji quruluşun  
landşaftın AFŞ-də əks olunan komponent və elementləri arasındakı qarşılıqlı  
əlaqənin öyrənilməsinə əsaslanır. KFŞ-n deşifrələnməsi zamanı onların əsas  
xüsusiyyətlərini: generalizasiyanın, həlletmə qabiliyyətinə uyğun olaraq, deşif-
rələmə elementlərinin seçiminə təsir göstərən yüksək səviyyəsini  nəzərə almaq  
lazımdır. 

KFŞ-də  geoloji obyektlərin deşifrələnməsi  zamanı  meydana  çıxan  əsas  
məsələlər  aşağıdakılardır: 

1.Tektonikanın, struktur formaların morfologiyasının xarakterinin, onların 
qarşılıqlı əlaqəsinin, genezisinin və nisbi  yaşının  öyrənilməsi; 

2.Sahələrdə liotolojistratiqrafik komplekslərin aşkar edilməsi və  izlənil-
məsi,  onların  fəza  və  zaman  üzrə  qarşılıqlı  əlaqəsinin  analizi; 

3. Yer səthinin landşaft örtüyünün və onda geoloji obyektlərin əksolunma  
dərəcəsinin öyrənilməsi; 

4.Ərazinin geomorfoloji xüsusiyyətlərinin (relyefin formalarının genezisi  
və onların yaşı) öyrənilməsi və analizi; 

5.Müasir  geoloji  proseslərin  öyrənilməsi; 
6.Yeni xəritələrin dəqiqləşdirilməsi, təfsilatının göstərilməsi və ya  yara-

dılması (geoloji, tektonik, geomorfoloji, seysmik rayonlaşdırma, mühəndis- 
geoloji, proqnoz və s.). 

Deşifrələmənin kəmiyyət və keyfiyyət üsullarını ayırırlar. Kəmiyyət  de-
şifrələmə süxurların yatım elementlərini və qalınlığını, geoloji kütlələrin  ölçü-
lərini, yarılma pozulmalarının amplitudunu təyin etməyə imkan verir. KFŞ-n  
kiçik miqyası və nisbətən alçaq həlletmə qabiliyyəti ilə əlaqədar olaraq,  hazırda  
kəmiyyət üsullarının rolu məhduddur. Ölçü xüsusu fotoqrammetrik cihazların  
köməyi ilə aparılır. Keyfiyyət deşifrələmə iki qrupa ayrılan deşifrələmə  (indika-
sion) əlamətləri üzərində qurulur: 1) bilavasitə geoloji obyektləri əks etdirən  
birbaşa əlamətlər; 2) geoloji obyektlərin landşaftın bütün tərkib hissələri və  
deşifrələmənin landşaft üsullarına daxil olan dolayı əlamətlər. Örtülü rayonlar  
üçün bu üsul landşaftın geoloji quruluşla əlaqədar olan fotogenik  komponent-
lərinin  seçilməsini  təmin edərək,  aparıcı  üsul  hesab  edilir. 
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Təbii generalizasiya nəticəsində açıq rayonların KFŞ-də landşaftın kom-
ponentlərinin geoloji nəzarəti daha dəqiq, dolayı əlamətlərin analizini tələb  
etmədən təzahür edir. Onların KFŞ-də geoloji quruluşun (relyef istisna olmaqla)  
indikatorları  kimi  rolu  AFŞ-lə müqayisədə aşağı düşür. 

 
6.4.2.Birbaşa deşifrələmə əlamətləri 

 
Birbaşa  deşifrələmə  əlamətləri iki  qrupa  ayrılır:  həndəsi  və  fotoqram-

metrik. Birinci qrupa forma, ölçü və geoloji kütlələrin qarşılıqlı yerləşməsi,  
ikinci  qrupa  isə  rəng  və  fotoçalar  aiddir. 

Həndəsi - əlamətlərin öyrənilməsi əsasında geoloji quruluşun landşaftın 
daxili strukturunu əmələ gətirən elementlərinin bilavasitə qəbul edilməsi həyata 
keçirilir. Özünün dəyanətliliyi ilə bu indikatorlar geoloji deşifrələmədə daha  
etibarlı hesab edilir, lakin onların istifadəsi bitki və torpaq örtüyündən məhrum  
olmuş  açıq  rayonlarda  mümkündür.   

Forma - daha dəqiq müəyyən olunan, dəyanətli və çox istifadə olunan  
əlamət hesab edilir. Xarakter formasına görə vulkanik qurğular, geoloji  sərhəd-
lər, qırılma pozulmaları, intruziv kütlələr, tektonik cəhətdən müxtəlif regionlar  
və s. yaxşı təyin olunur. 

Geoloji kütlələrin ölçüləri şəkillər üzrə ya şəkillərin miqyasından asılı  
olaraq, təxminən adi, sadə üsulların, ya da yüksək dəqiqlik tələb olunduğu  
hallarda xüsusu stereofotoqrammetrik cihazların köməyi ilə təyin olunur. Bu  
zaman nəzərə almaq lazımdır ki, olçü imkanları və dəqiqliyi şəkillərin həlletmə  
qabiliyyəti ilə məhdudlaşır. Məsələn, lokal FŞ-də daha az əks olunan detallar  
on metrləri aşmır. Geoloji kütlələrin ölçüləri bəzən onların mənşəyi və regionun 
quruluşunun xüsusiyyətləri haqqında nəticə çıxarmağa imkan verir. 

Geoloji obyektlərin qarşılıqlı yerləşməsi onların regionun quruluşunda  
vəziyyətini (fəza və yaş), regionun geotektonik təbiətinin xüsusiyyətlərini, bəzi  
hallarda  isə  süxurların  tiplərini  təyin  etməyə  imkan  verir. Məsələn, təsvirin  
zolaqlı şəkli laylı çökmə və ya metamorfik süxurların fərqləndirici əlaməti he-
sab olunur, bununla belə, zolaqlılığın xarakteri bəzən onların tərkibini təyin 
etməyə əsas verir. Tektonik elementlərin qarşılıqlı münasibətinin xüsusiyyətləri 
öyrənilən  regionun  tektonik  tərzini  müəyyən  edir. 

Yuxarıda  göstərilən   əlamətlər  bütün  eyni  miqyaslı  kosmik  təsvirlərdə 
dəyişməz hesab olunur, yalnız geoloji obyektlərin təsvirinin şəkli kimi,  
generalizasiyanın müxtəlif səviyyələrində dəyişir. Sonuncu, relyefin  xarakte-
rindən, onun parçalanma dərəcəsindən, çatlılığından, erozion şəbəkənin kəsil-
məsindən, torpaq və bitki örtüyünyn mövcudluğundan asılı olaraq formalaşır. 
Bu əlamətləri “mütləq” adlandırmaq qəbul edilmişdir. Belə ki, onlar planalma  
zamanı geoloji  obyektlərin  dəyişməz  xüsusiyyətləri  ilə  əmələ  gəlir. 

Fotoqrammetrik əlamətlər - (rəng və çalar) bir sıra səbəblərdən (müxtəlif  
işıqlanma, atmosfer səpələnməsi, səthdə yatan süxurların tərkibinin dəyişməsi,  
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nəmlənməsi və s.) qeyri-dəyanətli hesab olunur ki, bu da onları nisbi  kateqori-
yaya  aid  etməyə  imkan  verir. 

Rəng- (daha dəqiq, obyektlər arasında rəng müxtəlifliyi) rəngli KŞ-də  
əsas  deşifrələmə  əlamətlərindən  biri  hesab  olunur,  lakin güclü dəyişkənliyi  
səbəbindən onun  geoloji  deşifrələmədə ehtiyatla istifadəsi  tələb  olunur. 

Fotoçalar- ağ-qara şəkillərdə  ağ çalardan  qarayadək  dəyişir.  Süxurların  
fotoçaları (rəngdə olduğu kimi) onların tərkibi və onları örtən dördüncü dövr  
və ya müasir çöküntülərin nəmliyi ilə təyin olunur. Bu zaman nəzərə almaq  
lazımdır ki, hazırda KŞ-də daha az əks olunan detalların ölçüləri 10-50 mini 
aşmır. Bu, ayrı-ayrı lay və qatların, əsasən süxurların tərkibi ilə müəyyən  
olunan, xüsusilə tonal differensasiyanı məhdudlaşdıran spektral parlaqlıq  
əmsallarının güclü inteqrasiyasına gətirib çıxarır. Geoloji kütlələrin bununla  
əlaqədar olan sahə üzrə kifayət qədər böyük çıxışları, tərkibinə görə eynicinsli, 
relyefin orta və ya kiçik şaquli parçalanması zamanı süxurların eyni yatıma 
malik olması hallarında tonal fərqliliyi açıq  rayonlarda  yaxşı  izlənir. 

Örtülü  rayonlarda  süxurların  çalarına  torpaq-bitki  örtüyünün  xarakteri  
kifayət  qədər  təsir  göstərir.  

Fotoçalar fərqliliyinin  analizində  eyni  rayonun  müxtəlif  şəkillərinin  
müqayisəsi zamanı  daha diqqətli  olmaq  lazımdır,  belə  ki,  fotoçalar kifayət 
qədər fərqlənə bilər. Fotoçaların intensivliyi M.N.Petruseviçə görə aşağıdakı  
səbəblərdən  asılı  olaraq  dəyişir: 

1) şəkli  çəkilən  səthin  rəngləri və  ya daha  dəqiq  desək,  onun  spektral  
əksolunma  qabiliyyəti; 

2) şəkli  çəkilən  səthin  quruluşu  və  vəziyyəti; 
3) səthin  günəş  şüaları  ilə  işıqlanma  dərəcəsi  (ilin  və  sutkanın  ayrı-

ayrı vaxt  kəsimləri  ilə  təyin  olunur); 
4) tətbiq olunan fotoaparat və fotomateriallar (plyonkalar, kağızlar və s.). 

Fotoçalar, müxtəlifliyin optik və sıxlıq göstəricilərinə görə, mikrofotometrlə-
mənin köməyi ilə aparılır və açıq rayonların geoloji deşifrələnməsi zamanı, 
örtülü rayonlar üçün isə səth əmələgəlmələrinin geoloji struktur ilə təsdiq  
olunmuş əlaqəsinin mövcud olduğu hallarda maraq kəsb edə bilər. Gözlə çətin 
fərqlənən fotoçalar müxtəlifliyinin ayrılması məqsədilə, şəkillərin hissələrini 
eyni tonallıqla fərqlənən müxtəlif rənglərlə boyamağa imkan verən xüsusi  
aparatlardan  istifadə  olunur. 

 
6.4.3.Dolayı  deşifrələmə  əlamətləri 

 
Dolayı deşifrələmə əlamətlərinə relyef, hidroqrafik şəbəkə, torpaq, bitki,  

insanın mühəndisi fəaliyyəti və təbii ərazi kompleksləri aiddir. Onlar geoloji  
quruluşun elementlərinin birbaşa əks olunması imkanı istisna olunan örtülü  
rayonlarda lokal və dəqiq şəkillərin geoloji deşifrələnməsi zamanı geniş istifadə  
olunur. 
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Landşaft deşifrələmə üsulunun əsasını landşaftın  komponentləri (geoloji  
quruluş, relyef, bitki, torpaq və s.) və onun  elementləri- Müxtəlif  ranqlı  ərazi  
kompleksləri: fasiyalar, landşaft və landşaft növləri - arasındakı qarşılıqlı 
münasibətin analizi təşkil edir. Bu zaman indikator olaraq, landşaftın kom-
ponentləri kimi, həm də KFŞ-də əks olunan təbii ərazi kompleksləri istifadə  
edilir. 

Relyef - Geoloji deşifrələmədə relyef bir sıra geoloji proses və ob-
yektlərin: yeni tektonik və müasir proseslərin, dizyunktiv pozulmaların,  
plikativ  strukturların  və  s. təzahürünün  universal  indikatoru  hesab  olunur. 

KFŞ-də  relyefin mikro və mezoformaları relyefin güclü parçalanması za-
manı və xüsusilə planalma anında günəşin aşağı (yer səthinə yaxın) vəziy-
yətində fotoçalara kifayət qədər təsir edərək, zəif və az-az yerlərdə təzahür  
edir. 

Kosmosdan alınan şəkillərdə relyefin mikro və meqaformaları daha  dəqiq  
görünür. KFŞ-də relyefin analizi müxtəlif geoloji və geomorfoloji infor-
masiyaları almağa imkan verir. Süxurların maddi tərkibinin ilkin təyinindən  
tektonikanın xüsusiyyətlərinə qədər və relyefin formalarının öyrənilməsindən, 
onların  nisbi  yaşından,  inkişaf  tarixindən  mənşəyinə  qədər. 

Süxurların maddi tərkibinin tanınması şəkillərdə relyefin mikro və  
makroformaları ilə yanaşı, xırda formalarını da görmək imkanlarına əsaslanır. 

 Relyef  elementlərinin  qarşılıqlı  fəzavi  yerləşməsinin nəzərə  alınması  
ilə, bu əlamətlər tektonik quruluşun deşifrələnməsində əsas hesab olunur. 
Relyefin  müxtəlif  formalarının  öyrənilməsi hidrogeoloji və mühəndisigeoloji 
tədqiqatlarda, yeraltı suların axtarışında, hidrotexniki qurğuların layihələn-
dirilməsində  və  s.  işlərdə  istifadə  olunur. 

Hidroqrafik şəbəkə - Geoloji obyektlərin bu indikatoruna erozion  
şəbəkəni, iri çaylardan başlamış göl və bataqlıqlara qədər aid edirlər. Geoloji  
deşifrələmədə roluna görə hidroqrafik indikatorlar onların yüksək dəyanət-
liliyinə görə birinci qrupun əlamətlərinə yaxındır. Çay şəbəkəsi KFŞ-də çox  
dəqiq oxunur (5-ci və ya 6-cə dərəcəyə qədər) (şəkillərin miqyasından asılı  
olaraq)). Bu, çayda suyun duruluğu, çayın  eninin  artması  ilə  əlaqədardır  ki,  
bu  da  eni  2-3 m-ə qədər  olan  çayları  fərqləndirməyə  imkan  verir. 

KŞ-n T.Q.Svatkova  tərəfindən  aparılmış  etalon  deşifrələnməsi  göstərir  
ki, onlarda demək olar ki, bütün çay sistemi əks olunur. Hidroqrafik şəbəkənin  
şəklinin dəqiqliyinə görə, lokal şəkillər irimiqyaslı xəritələrlə müqayisə edilə  
bilər. KFŞ-də çay şəbəkəsinin özündən əlavə, çay dərələrinin nəinki tipini,  
hətta formasını, sugötürücülərin və çay hövzələrinin sərhədlərini, çay yataq-
larının qarşısının kəsilməsinin izlənilməsini və meandrlaşmanı müəyyən etmək, 
daha açıq çalarla xarakterizə olunan şəffaf sulu çayları suyu bulanıq və  çirklən-
miş  olan  çaylardan  fərqləndirmək  imkanı  vardır. 

İlkin axın formaları - Düzən rayonlarda, dayaz və geniş dərələr  topoq-
rafik  səthin  mailliyinə  uyğun  olaraq, geoloji  quruluşun  xarakterini,  qırılma  
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və  qırışıqlıq  strukturları  nəzərə  çarpdıra,  süxurların sukeçiricilik dərəcəsini  
və  bəzi  müasir  proseslərin  təzahürünü  təsdiq  edə  bilər.  Erozion  şəbəkə  ilə  
kəsilən çöküntülərin tərkibi  haqqında  məlumatları dərələrin eninə profillərinin  
analizindən almaq  olar. Dərələr,  qobular,  kiçik  çay  dərələri  şəbəkəsinin,  on-
ların quruluşunun, profillərin, planda yerləşmə xarakterinin analizi ana 
süxurlarla nəzarətin təyini üzrə məlumatlar  verə  bilər.  Çoxsaylı  tədqiqatlar  
nəticəsində  müəyyən  olunmuşdur  ki,  süxurların və  tektonik  formaların  əsas  
tipləri  hidroşəbəkənin  özünün  səciyyəvi   rəsmi  ilə  xarakterizə  olunur. 

Eroziya şəbəkəsinin  xüsusiyyətlərinə  və  eninə  profillərin  əyilməsinə  
görə süxurların tərkibi haqqında fikir söyləmək olar. Çoxlu sayda  kiçik  
göllərin və  bataqlıqların olması sukeçirməyən süxurların mövcudluğunu  təsdiq  
edə bilər. Çay dərələri və yataqlarının erozion  kəsilmə  dərinliyinin  dəyişməsi, 
terrasların hündürlüyü və çay dərələrinin “quruluşu” (düzlənmiş sahələr, yüksək 
meandrlaşma, dərələrin ayrı-ayrı hissələrində “astana” və aşırımların ,çay  
pillələrinin  mövcudluğu) və erozion parçalanmanın sıxlığının  lokal  dəyişməsi,  
çay  qollarının  şaxələnmə  xarakteri  və şəklin tipi,  çay qollarının  əsas  yatağın  
əksinə yerləşməsi tektonik quruluşa nəzarətin bu və ya digər tanınmış əlamətləri  
süxurların  yatımında  pozulmanın olduğunu  göstərir.  Adətən  böyük çaylar  iri  
qırılma  və  qırışıqlıq  strukturlara  cavab  verir (onları təkrar edərək,  izləyərək,  
kəsərək və ya  ətrafina  dolanaraq).  Məsələn,  Niger  çay  dərəsi orta  axarında 
yeni hərəkətlər müşahidə olunan iri dərinlik yarılmasına uyğun gəlir  (şəkil ;18 
c). Yuxarıda qeyd olunanlar San-Andreas yarılması ilə nəzarət olunan  
Kolorado çayına da aiddir (şəkil 18a). Göl və bataqlıq  massivlərinin  konturları  
ayrı-ayrı iri qırılma pozulmalarına  uyğun  gələ  bilər,  məsələn,  Faqyubin  gölü  
Niger  çayının  orta  axarında (şəkil 18e). Qundam dağının yaxınlığında (Mali 
respublikası), onların düzlənmiş sahələrinin yerləşməsindəki qanunauyğunluq 
isə qırılma  pozulmaları  və  qırışıqlıq  sistemlərinə  uyğun  gəlir  (şəkil 18b). 

Bataqlıqlaşma proseslərinin lokal inkişafı və ya bataqlıqların tənəzzülü  
həmin  sahənin  müasir  düşmə və ya enmə  tendensiyası haqqında xəbər  verir.  
İri göllərin, dəniz sahillərinin düzxətli sahələri, sahil çıxıntılarının və terras  
səviyyəsinin hündürlüyünün yerli dəyişkənliyi tektonik səbəblərlə əsaslandırıla 
bilər. 

KFŞ  hidroqrafik  şəbəkənin  hidrodinamikası  və  onunla  bağlı  hadisələr  
(məsələn, qar və buz örtüyünün formalaşması) haqqında dəyərli  informasiyalar 
verə  bilər. Qar və  buz  örtüyü landşaftın  müxtəlif  tiplərinin: yüksək  dağlıq,  
dağlıq və düzənlik ərazilərin kosmik fotoşəkillərində təsvirin albedonun (albedo 
-  günəşdən  gələn  radiasiyanın  səthdən  əks olunan  miqdarının  (k/kal)  onun   
ümumi  miqdarına  olan  nisbəti  olub,  %-lə  ifadə   
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Şəkil 18. KŞ-də  (“Cemini”)  çay  şəbəkəsinin  təsvirlərində  müxtəlif  geoloji  

amillərin  (tektonik  və  litoloji)  təsiri: 
a – yarılmaya aid olan Kolorado çayı aşağı axarında; b – Cənub-qərbi Afrikada qırılmalarla və kembri 
süxurlarının qırışıqları ilə nəzarət olunan qurumuş Svakop; c – dərinlik qırılması ilə nəzarət olunan  
Niger  çayı  orta  axarında;  d – Ahaqqar  massivinin  dağlıq  hissəsində  (Mərkəzi  Saxara)  qırılmaların  
müvəqqəti  su  cərəyanlarının  pay-lanmasının  xarakterinə  təsiri;  e – müəyyən  çatlılıq  sisteminə  aid  
olan  Tibest  vulkanik  massivinin  yamacında  müvəqqəti  su  cərəyanları;  f – Edvard  platosunun  (ABŞ)  
gilli-karbonatlı süxurlarında zəif şaxələnmiş dendritşəkilli hidroqrafik  şəbəkə; g - çay sisteminin  Tuiqtinq  
gölünə  (Çin) tökülməsi  zamanı  meandrlaşma; h -  müxtəlif  litoloji  komplekslərdə  (Somali)  hidroqrafik  
şəbəkənin xüsusiyyətləri; i – kembriyəqədərki süxurların çıxışlarında (Ərəbistan) inkişaf edən  hidroqrafik 
şəbəkənin xarakteri; j–Xadramaut platosunun (Ərəbistan) karbonat süxurlarında dendritşəkilli  hidro-
qrafik şəbəkə; k - Xadramaut platosunun (Ərəbistan) karbonatlı-gilli süxurlarında ağacşəkilli  hidroqrafik  
şəbəkə; l - Xadramaut platosunun (Ərəbistan) bərk karbonatlı süxurlarında nazik şaxələnmiş hidroqrafik  
şəbəkə;  m – Konqo  çayının  axarı,  dərənin  düzxətliliyi  tektonik  amillərlə  əsaslandırılır. 
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olunur. Məsələn, yeni yağmış qarın albedosu 95%, suyun albedosu isə 15-18%  
təşkil edir) yüksək qiyməti ilə şərtlənən parlaq açıq çalarına, həmçinin bir sıra 
dolayı əlamətlərə, hər şeydən əvvəl, relyefdə paylanmasına görə yaxşı  deşifrə-
lənir  (şəkil 19). 

 
Şəkil 19. KŞ-də dağlıq rayonlarda buzlaq və qar topalarının  fototəsvirlərinin  

xarakteri: a – Himalay  (“Apollon”), b - Hindiquş   (“Cemini”). 
 

Lokal  və  dəqiq  KŞ  qarın  ərimə  dinamikasını,  su  hövzələrində  buzun  
açılması, buzlaqların hərəkəti, çayların və su hövzələrinin səviyyəsinin  dinami-
kasını dəqiqliklə izləməyə imkan verir. Belə informasiya qarın əriməsindən  
sonra gursululuğun proqnozu, çay və göllərin aşkarı və daha nadir hadisələrin – 
yarğan əmələgəlmə, sürüşmənin təyini, çay və göllərə bəndlərin vurulması  
üçün çox əlverişlidir. 

Bəzi KFŞ-də şirin və duzlu gölləri fərqləndirmək imkanı vardır. Sonuncu-
ların indikatorları sahilin duzlu çöküntülərlə mürəkkəbləşən, bəzən bir sıra kon-
sentrik xətlər əmələ gətirən dayaz yerlərinin açıq rəngli təsvirləridir (şəkil 20).  
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Şəkil  20.   Duzlu  göllərin  fototəsvirinin  xarakteri: 
a – Ölü  dəniz;  b -  Zaqros  dağlarında  (Cənub-qərbi  İran  (“Cemini”))  Teşt  və  

Neyriz  duzlu  gölləri;  c -  Qaraboğazgöl   körfəzi  (“Soyuz-9”). 
 
Bitki- Bitkilərin mühitlə sıx əlaqəsi, onun məskunlaşma şəraitinə fəal  

reaksiyası və bitkilərin qida maddələrinə seçici münasibəti ondan mühitin  gös-
təricisi kimi istifadə etməyə imkan verir. Bu, ana süxurlar, torpaq və bitki  
örtüyü arasındakı müəyyən qarşılıqlı əlaqənin mövcudluğuna əsaslanır. İndika-
siya obyektindən asılı olaraq, torpaq, iqlim, ana süxurlar, nəmlik və s. İndika-
torların bitki qrupları ayrılır. Bundan asılı olaraq, bitki müxtəlif tip çöküntülərin 
(kövrək və s.) göstəricisi ola bilər. Qırılma pozulmalarını və çatlılığı, iri struk-
turları, nəmliyi və hidrogeoloji xüsusiyyətləri nəzərə çarpdıra bilər.  B.V.Vinaq-
radov bitki örtüyünün ətraf mühitlə sıx əlaqəsinin olduğu və buna görə də deşif-
rələmə əlamətləri hesab edilən: 1) həyat formaları; 2) ekoloji tiplər; 3) sistema-
tik növlər; 4) növlərin quruluş və bioloji xarakter əlamətləri; 5) bitki xüsusiy-
yətləri və bitki örtüyünün digər taksonomik vahidləri; 6) kompleks və birliklə-
rin uyğunluğu kimi əsas xüsusiyyətləri ayırmışdır. 

Lakin bitki örtüyünün heç də bütün elementləri KFŞ-ın de-şifrələnməsin-
də onların məhdud həlletmə xüsusiyyətləri və generalizasiyanın kifayət  səviy-
yəsi səbəbindən istifadə edilə bilməz. Bununla əlaqədar olaraq, yuxarıda  nəzər-
dən keçirilən bitki örtüyünün xarakteristikalarından həyat forması, ekoloji  tip-
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lər, sistematik növlər və onların quruluşunun xüsusiyyətləri tamamilə qüvvədən  
düşür. 

Bitki aləmi müəyyən strukturla (bitkilərin horizontal və ya şaquli  yayıl-
ması xüsusiyyətləri), onların yayılmasını məhdudlaşdıran relyef formalarına  
uyğun olan konturla xarakterizə olunur. Bütün bu əlamətlərin hesabına bitki  
aləmi şəkillərdə konturların forması, çaları və strukturu ilə əks olunur. Kontur-
ların forması, yayılma sahəsi, çalar ekologiya, struktur qrupların  quruluşu (belə  
ki, fototəsvirlərin şəkli qrupların ahəngi kimi təyin olunur) ilə təyin olunur. 
Bitki aləmi üstünlük təşkil edən həyat formalarına görə: ağaclıq, kolluq, otluq,  
mamır və s. fərqlənir. Müxtəlif həyat formaları fototəsvirlərdə müxtəlif  struk-
tura malik olması: iri nöqtəli, xırda nöqtəli, dənəvarı və s. ilə xarakterizə  
olunur. 

Torpaq - Torpağın indikator kimi istifadə olunmasının əsasını onun ana  
süxurlarla sıx qarşılıqlı əlaqəsi təşkil edir ki, onun da təsiri torpağın rəngində,  
mexaniki tərkibində, torpaq skeletinin xarakterində, qalınlığında, nəmliyində  
və kimyəvi tərkibində öznü büruzə verir. Sadalanan keyfiyyətlər onların spekt-
ral parlaqlığını və eyni zamanda şəkillərdə təsvir xarakterini təyin edir. Torpa-
ğın indikasion rolu arid, daha çox bitki örtüyü olmayan müddətdə isə humid  
zonalarda  özünü  büruzə verir.   

Torpağın spektral parlaqlığına humus layının qalınlığı və torpaq  horizon-
tunda humus maddələrinin miqdarı təsir edir. Bununla əlaqədar olaraq,  tərki-
bində yüksək miqdarda humus olan torpaqlar (qara torpaq, çəmən torpaq və  s.) 
tərkibində daha az humus olan torpaqlardan (kültorpaq (məhsul verməyən 
bozumtul ağ rəngli torpaq), boz meşə, qonur səhra - düzən  və  s.)  təsvirin  tünd  
çaları ilə fərqlənir. Torpağın parlaqlığı onun nəmliyindən asılı olaraq daha çox  
dəyişir. Nəmliyin artması parlaqlığın zəifləməsinə gətirib çıxarır ki, bununla da  
əlaqədar olaraq, nəm və ya çox rütubətli torpaqların fotoçaları quru torpaqlara  
nisbətən  2-3  dəfə  tünd  olur.  

Torpaqların mineraloji tərkibi də spektral parlaqlığa təsir göstərir. Açıq  
rəngli minerallar (kvars, kaolin və s.) torpağın parlaqlığını artırır, tünd çalarlı  
minerallar (biotit, limonit və s.) əksinə azaldır. Torpağın parlaqlığını kifayət  
qədər azaldan dəmir oksididir. Məsələn, səhra, günəş şüası ilə qaralmış kimi və  
ya lateritlər - Afrikanın bəzi rayonlarında KFŞ-də tünd boz və ya hətta qara  
fotoçalarla səciyyələnir. 

Yüksək əksetdirmə qabiliyyətinə malik zəif həll olan duzların (karbo-
natlar və sulfatlar) olması torpağın parlaqlığını artırır. Arid zonalarda torpağın  
parlaqlığına daha çox asan həll olan duzlar təsir göstərir. Yayda onlar yer  səthi-
nə çıxaraq (torpağın tərkibindəki suyun buxarlanmanın təsiri ilə yer səthinə  
yaxınlaşması və buxarlanması nəticəsində) “duz qabıqları” əmələ gətirir və  tor-
paq konturlarının parlaqlığını kəskin artıraraq, şəkillərdə ağ çalarla təsvir olunur. 
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Misal olaraq, İranda Zaqros dağlarında Teşt və Neyriz göllərinin sahillə-
rində duz qabıqlarını göstərmək olar ki, onlar da KFŞ-də bir sıra açıq rəngli  
zolaqlar  kimi  müşahidə  olunur  (şəkil 20). 

Müxtəlif mexaniki tərkibli torpaqlar spektral parlaqlığına görə fərqlənir. 
Humid zonalarda qumlu torpaqlar şəkillərdə adətən gilli və gilli-qumlu  torpaq-
lara nisbətən daha açıq çalara malik olur. Arid zonalarda kövrək, qumlu və gilli-
qumlu torpaqlar deflyasiyaya daha çox məruz qalır ki, bunun  nəticəsində də 
onlar humusla zəngin olan xirda dənəli fraksiyaları itirir,  rəngsizləşir  və  açıq  
çalarla  əks  olunur. 

Deşifrələmə zamanı çılpaq torpaqların əsas əlamətləri fototəsvirin çaları 
və şəkli hesab olunur. Düzən ərazilərdə inkişaf edən, aydın görünən makrorel-
yefsiz və eynicinsli dördüncü dövr çöküntülərinin qalın qatı ilə mürəkkəbləşən   
torpaq örtüyü fototəsvirin eyni çaları və hər hansı bir rəsmin olmaması ilə  
xarakterizə olunur. Torpaq örtüyünün istənilən qeyri-bircinsliliyi torpaq  əmələ-
gətirən süxurların maddi tərkibinin xarakteri ilə müəyyən olunaraq, şəkillərdə  
müxtəlif  rəsmlərlə  ötürülür  (şəkil 21). 

 
Şəkil 21. KŞ-n deşifrələmə materiallarına görə torpaq xəritəsinin  dəqiqləşdiril-

məsinin  nəticələri  (V.İ.Kravsovaya  görə): 
A -  KFŞ;  B – torpaq  xəritəsinin  bir  hissəsi;  C – KŞ-n  deşifrələnməsinin  nəticələri:  1 – kültorpaq  zəif  
səməniləşmiş; 2– tünd şabalıdı; 3– tünd şabalıdı (gilli qumlu); 4 – şabalıdı; 5 – şabalıdı şoran; 6– çəmən-
şabalıdı şoran; 7– şoranliqlar; 8– çəmən şoranlıqlar; 9– dərin və orta şoranlaşmış çəmən-səhra  şoran-
ları; 10 – çəmən-bataqlıq şorakətvarı; 11- çəmən-bataqlıq şoranları. 
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İnsanın mühəndisi fəaliyyəti. Landşaftın antropogen komponentlərini  
yaradan insanın mühəndisi fəaliyyəti KFŞ-dən alınan geoloji informasiyaların  
həcmini  azaldır. Lakin  geoloji  deşifrələmədə insanın  mühəndisi  fəaliyyətinin 
nəticələrinin şəkillərdə əksini mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bu, onunla əlaqə-
dardır ki, fototəsvirlərdə düzxətli elementlərin (yolların, şumlanmış torpaqların 
və s.) indikasion əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsində ciddi çətinliklər mey-
dana çıxa bilər. Deşifrələmə zamanı səhvlərə yol verməmək üçün  antropogen  
elementləri tapıb eyniləşdirmək və onların yayılma sahələrini müəyyən etmək  
lazımdır. 

Antropogen təsirin formasından və istifadə olunan indikatorların tərkibin-
dən  asılı  olaraq,  antropogen  landşaftın  üç  kateqoriya  elementi  ayrılır: 

1.Planalma ilə eyni zamanda inkişaf edən və mövcud olan antropogen  
elementlər - birbaşa əlamətlərlə oxunur və onlara yanğın, tüstü məşəlləri,  
dənizin  səthində neft ləkələri, şumlanmış torpaqlar  (şəkil 22, 23) aiddir. 

 
Şəkil 22. KŞ-də (“Cemini”)  landşaftın  antropogen  elementləri: Nil  çayının  

yuxarı  axarında  (Sudan)  suvarılan  torpaqlar  və  drenaj  sistemləri. 

 
Şəkil 23. KŞ-də (“Cemini”)  landşaftın  antropogen  elementləri: Asuan  
bəndinin  tikilməsindən  sonra  Nil  çayının  aşağı  axarında  su  anbarı. 



63 
 

2.Yaxın keçmişəaid mənşəli antropogen landşaftlar - əsas etibarilə, dola-
yı indikatorlarla oxunur. Onlara torpağın su və külək eroziyasının izlərinin,  
təkrar  şoranlaşmış  torpaqların  təsvirləri  aiddir. 

3.Uzun zaman ərzində yaranmış, əsas etibarilə, məntiqi indikatorlarla  
tanınan  qədim  antropogen  landşaftlar. 

Kosmik üsullar antropogen landşaftın müxtəlif elementlərinin öyrənilmə-
sində istifadə edilə bilər: 1) sənaye və şəhər qurğuları; 2) kənd təsərrüfatı sahələri 
və şumlanmış sahələr; 3) meşə təsərrüfatı sahələri, tala; 4) suvarılan və köhnə 
suvarılan torpaqlar, su təsərrüfatı qurğuları (bax şəkil 22,23); 5) su eroziyası 
formaları; 6) külək eroziyası formaları; 7) meşə və ot yanğınları; 8) uyun  
çirklənməsi;  9) havanın  çirklənməsi. 

Geoloji deifrələmədə bu elementlərin nəzərə alınması vacibdir. Landşaf-
tın antropogen elementlərinin dəqiq öyrənilməsi hidrogeoloji və mühəndisi-
geoloji tədqiqatlarda da zəruridir. 

Təbii ərazi kompleksləri. Örtülü rayonlarda geoloji qurğuların təyini  
landşaftın fototəsvirləri vasitəsilə mümkündür. Landşaftin elementləri hesab  
olunan təbii ərazi kompleksləri fototəsvirin özünəməxsus rəsmi (şəkli) ilə xa-
rakterizə olunur. Onların sərhədləri şəkillər üzrə relyefin stereoskopik  öyrənil-
məsi və landşaftın digər komponentlərinin fototəsvirlərinin analizi nəticəsində  
dəqiqləşdirilir. 

Landşaftın daha kiçik hissəsi - fasiya hesab olunur. Bu elə təbii ərazi  
kompleksidir ki, onun bütün uzunluğu boyu səth süxurlarının eyni litologiyası, 
relyefin və nəmliyin eyni xarakteri, vahid mikroiqlim, vahid torpaq növü və  
vahid biosenoz qorunub saxlanılır. 

Fasiya adətən mikroforma və ya 0,05 km2 ölçülü mezorelyef  elementin-
dən ibarət olur. Genetik, dinamik və ərazi cəhətdən əlaqəli fasiyalardan ibarət  
qanunauyğun qurulmuş sistem kimi özünü büruzə verən təbii ərazi  kompleks-
ləri ətraf mühitdən fərqlənən sahə (məsələn, çöllükdə meşə, bataqlıq və s.) 
adlanır. Adətən ətraf mühitdən fərqlənən sahələr relyefin hər hansı bir mezofor-
ması əsasında formalaşır. Qarşılıqlı əlaqəli, ətraf mühitdən fərqlənən sahələrin 
qanunauyğun birliyi - yeri (rayonu), yerlərin (rayonların) birliyi isə, müəyyən  
tipləri morfologiyasına, genezisinə və onu təşkil edən süxurların tərkibinə görə  
eynicinsli olan relyefin hüdudlarında formalaşan landşaftı əmələ gətirir. Land-
şaftın daha kiçik elementlərinin fasiya və ətraf mühitdən fərqlənən sahələrin  
ayrılması zamanı istifadə olunan əsas əlamətlər mikro- və mezorelyefin forma-
ları hesab olunur ki, onlar da fasiya və ətraf mühitdən fərqlənən sahələrin  ilkin  
təsnifatı üçün əsas hesab olunur. Bu əlamətə görə onların ayrılması üçün  
xarakter mikrorelyef, xırda eroziya  şəbəkəsinin şəkli (rəsmi), bitki aləminin 
qanunauyğun növbələşməsi, şumlanmış sahələrin sərhədlərinin quruluşu və  
digər əlamətlər istifadə olunur ki, bu da özünəməxsus və təkrarolunmaz fototəs-
virlər yaradır. Onların eynicinsliliyi landşaftın bu növlərinin eyni tipə aid  oldu-
ğunu göstərir. Düzən relyef şəraitində təbii ərazi komplekslərinin sərhədləri  
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eyni iqlim şəraitində geoloji əmələgəlmələrin sərhədləri ilə nəzarət olunur ki,  
bu da onları şəkillərə görə xəritələməyə imkan verir. Yerlərdə (rayonlarda)  
şəkillər olmadan bu təmasları təyin etmək qeyrimümkündür. 

Düzən rayonlardan fərqli olaraq, dağlıq rayonlarda iqlim qeyri-müəyyən-
liyi və landşaftın quruluşunda yamacların ekspozisiyasının kifayət qədər rolu-
nun nəticəsi olaraq, sonuncuların morfoloji strukturu ilə geoloji quruluşu  ara-
sındakı əlaqə mürəkkəb xarakter daşıyır. Dağlıq rayonlar üçün nəzərə almaq  
lazımdır ki, müxtəlif ekspozisiyalı yamaclarda eyni süxurların inkişafı hüdud-
larında müxtəlif yüksəkliklərdə olduğu kimi, müxtəlif tip təbii ərazi  kompleks-
ləri  formalaşır. 

Tektonik qalxım və enmələr də həmçinin landşaftın bütün komponent-
lərinin yenidən qurulması və həmin hərəkətlərlə əhatə olunmuş sahə hüdudla-
rında onun morfoloji strukturunun dəyişməsi ilə müşayiət olunur və həmin   
əlamətə  görə  şəkillərdə  tanına  bilər. 

Aydındır ki, deşifrələmə əlamətlərini birbaşa və dolayı kimi tiplərə ayır-
maq şərtidir və bu deşifrələnmənin məqsədindən, kosmik təsvirlərin forma-
laşmış modellərinin tiplərindən asılıdır. Məsələn, geomorfoloji deşifrələmə 
zamanı relyefin xətti pilləsinin birbaşa əlağməti geoloji struktur deşifrələmədə 
qırılmanın dolayı əlamətidir; halqavarı strukturların çalar-həndəsi (birbaşa) 
əlaməti maqmatik massivlərin və ya dağılmış vulkan aparatlarının dolayı 
əlamətidir və s. 

Deşifrələmə əlamətlərinin şərti olaraq, birbaşa və dolayı kimi tiplərə bö-
lünməsi bir sıra alimlərin belə bölgüdən imtina etməsinə və ya onu yeniləş-
dirməsinə səbəb oldu. 

E.Barret və L.Kurtisin fikrincə, təsvirin səciyyəsindən və məlumatından 
asılı olmayaraq, deşifrələmə üçün obyektin doqquz əlaməti böyük əhəmiyyət 
kəsb edir:  

l. Forma. Ətraf mühitin əksər komponetlərini onların forması və görü-
nüşü ilə çox dəqiq seçmək olur. Bu həm təbii, həm də antğropogen (texnogen) 
əmələgəlmələrə aiddir.    

2. Ölçülər. Görünən obyektin uzunluğunu, enini, sahəsini və ya həcmini 
nəzərə almaq çox vacibdir. Adətən şəkildəki obyektlərin təxmini miqyası haq-
qında, onları yerdəki tanış elementlərlə (məsələn yollarla) müqayisə edib, fikir 
yürüdürlər.  

3. Rəng–çalar. Müxtəlif obyektlər fərqli uzunluğa və enerjiyə malik 
elektromaqnit dalğaları şüalandırır və ya əks etdirir. Bu müxtəliflik şəkillərdə 
rəng-çalar və ya görünüş sıxlığının dəyişməsi ilə özünü büruzə verir ki, bu da 
onların deşifrələnməsində açar rolunu oynayır. 

4. Kölgə. Obyektin səciyyəsini kölgə siluetinə görə təyin etmək olar. 
Kölgələrin öyrənilməsi əsasən geomorfoloji tədqiqatlarda tətbiq edilir. Mürək-
kəb oroqrafiyaya malik rayonlarda tünd kölgələr əhəğmiyyətli məlumatları 
gizlədə bilər. Məsələn, dağlıq, çox parçalanmış rayonlar bütöv qara ləkə kimi 
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görünür. Fotoçaların sıxlığının artmasının relyefin parçalanma səciyyəsi daşıdı-
ğını nəzərə alsaq, onda bu əlaməti də əhəmiyyətli  hesab etmək olar. 

5. Görünüş. Çox vaxt şəkillərdə oxşar görünüşlü təbii və süni kompleks-
lər qeydə alınır ki,  bu da xüsusilə mürəkkəb əmələgəlmələrin təhlili və planının 
alınmasında deşifrələməni asanlaşdırır. 

6. Tekstura. Fotoşəkillərin bu zəruri keyfiyyəti rəngçalar ilə çox sıx 
əlaqədar olub, mikrorəngçalar fərqlərinə görə şəkillərin eyni görünüşlü sahələ-
rini ayırmağa imkan yaradır. Daha çox yayılmış teksturalara hamar, dalğavarı, 
ləkəli, xətti və qeyri-sabit şəkilli teksturaları aid etmək olar. Teksturaların təhlili 
subyektivdir. Deşifrələmə prosesində tekstura, nadir hallarda qavramada və 
səciyyələrin korrelyasiyasında yeganə amil olur. Bu əlamət, əksər hallarda, 
daha dəqiqliklə aşkar edilmiş əmələgəlmələrin ayrılmasına ilkin əsas kimi cəlb 
edilir. Məsələn, müxtəlif süxurların şəkilləri eyni rəngçalara, lakin müxtəlif 
teksturaya malik ola bilər. 

7. Yerləşmə. Bəzi obyektlərin intrepretasiyasını və təsnifatını, onların 
digər, daha aydın obyektlərə nisbətən yerləşməsinə görə deşifrələmənin son 
mərhələsində dəqiqləşdirmək mümkündür. Məsələn, əgər təbiəti naməlum olan 
qırışıq iki antiklinal arasında yerləşmişdirsə, deməli, o, sinklinaldır; zəncirvarı 
yerləşmiş üstəgəlmələri birləşdirən qırılma adətən sürüşmə yerdəyişməsi olur 
və s.  

8. Yerində həlletmə. Şəkillərin həlletmə qabiliyyəti distansion ölçü 
cihazlarının xüsüsiyyətlərindən, mühitin müşahidə zamanındakı vəziyyətindən 
və həmçinin alınmış ilkin məlumatın son işlənməsindən asılıdır. Şəkillərin 
həlletmə qabiliyyəti həmişə ölçünü limitləndirir, yəni çox zaman təyin ediləcək 
obyektin səciyyə və ölçüsündən asılıdır. Bəzi obyektlər çox kiçik olduğundan 
şəkildə görünmür, bəzən də o qədər böyük ölçüyə malik olurlar ki, sərhədləri 
aydın təyin  olunmur. 

9. Stereoeffekt. Kosmik təsvirin stereokosmik modellərinin verdiyi 
məlumatı ayrı-ayrı şəkillərdən (adətən skaner şəkillərindən) almaq mümkün 
olmur. Bütün seriyalı fotoqrafik kosmik şəkillər horizontal (üfüqi) və şaquli 
istiqamətdə bir-birini örtməklə alınır ki, bu da təsvirin stereomodelini almağa 
imkan yaradır. 

Göstərilən təsnifatın müəllifləri belə bir nəticəyə gəlirlər ki, fotoşəkillərin 
deşifrələnməsi öz mahiyyətinə görə deduktiv prosesdir və burada hər hansı bir 
əsas obyektin ayrılması  başqa bir obyektin dərk edilməsinə kömək edir. 

Y.Q.Kats və M.L. Koppın təklif etdiyi təsnifatda deşifrələmə əlamətləri 
iki əsas qrupa bölünür. Onlardan bircinslifotoqrafiya vasitəsilə aşkar edilən 
obyektlərin xassələridir (yəni optik və həndəsi xassələr). Bü əlamətlər digərləri 
tətbiq edilmədən, diaqnostika üçün tam ola bilməz. Buna baxmayaraq, onlar 
deşifrələnmənin bütün növlərində zəruri olan əsas kimi istifadə edilir. Bunu 
nəzərə alaraq, deşifrələmə əlamətlərinin bu qrupunu “ümumi” və ya “fotoqra-
fik” adlandırmaq daha məqsədəuyğundur. İkinci qrup əlamətlər “xüsusi” 
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obyektin konkret geolojilandşaft xüsusiyyətlərini əks etdirir və ona görə də, 
geologiyanın və coğrafiyanın  uyğun kateqoriyaları ilə təsvir edilir. 

Analizin üsulundan asılı olaraq, xüsusi əlamətlər induktiv və deduktiv ola 
bilər. Bunlardan birincisi obyektin təyinatından və geoloji məzmunundan irəli 
gələn xüsusiyyətdir. Məsələn, çökmə və vulkanogen-çökmə süxurların induktiv 
əlaməti - şəkillərdə görünən laylanma; antiklinalın induktiv əlaməti - onun 
mərkəzində daha qədim çöküntülərin və əyilmələrin qabarıq formada olması; 
qırılmaların – geoloji kütlələrin və ya relyef formalarının deşifrələnən yerdəyiş-
məsidir. Özünəməxsus üsullarla öyrənilən obyektlərin siniflərdə toplanmasını 
nəzərə alaraq, induktiv əlamətləri bir neçə əsas qrupda birləşdirmək olar: 
stratiqrafik, struktur-geoloji,  geomorfoloji və s. 

İnduktiv əlamətlər geoloji obyektlərin birdəfəlik diaqnostikası üçün zəruri 
və əsasdır. Lakin onların tətbiq sahəsi məhduddur. Buna səbəb geoloji 
əmələgəlmələrin bütün xüsusiyyətlərinin fotoqrafiya  üsulu ilə verilməsinin 
qeyri-mümkünlüyüdür. Belə halda, yəni müxtəlif dərəcəli və tipli obyektlərdə 
genetik və paragenetik qarşılıqlı münasibət yarandıqda, deduktiv əlamətləri 
tətbiq etmək lazım gəlir. Məsələn, karbonatsulfatlı layların relyefinin karst 
formaları ilə müşayiəti mütləq deyildir, lakin karstların mövcudluğu həmin 
layları aşkar etmək üçün, sadəcə olaraq, etibarlı əlamətdir. 

Deduktiv deşifrələmə əlamətlərinə elə xüsusiyyətləri aid etmək lazımdır 
ki, onlar geoloji obyektlərin öz aralarındakı qarşılıqlı münasibətində,  yerləşmə 
xüsusiyyətlərində, müəyyən strukturlara aid olmasında özünü büruzə verir. 
Məsələn, kinematik tipli qırılmaları, onların qırışıqlıq sisteminin ümumi 
istiqamətə yönəlməsi və bununla əlaqədar olaraq, digər struktur formaların 
səciyyəsi ilə tanımaq olur; intruziyaların və vulkanların xətti düzülüşü  gizli 
dərinlik qırılmalarının olmasına sübutdur: çöküntülərin tərkibini, bəzən tektonik 
deformasiyanın tipinə görə təyin etmək olur (plastik fliş və gilli laylar eyni 
şəraitdə karbonat layına nisbətən xırda qırışıqlar əmələ gətirir); gətirmə 
konuslarını, özlərinin ümumi səciyyəvi formalarından əlavə, həm də çay 
dərələrinin mənsəb hissəsindəki yerləşmə əlaməti ilə təyin edirlər. 

Beləliklə, bu və ya digər obyektləri kosmik təsvirlərdə ayırmağı təmin 
edən başlıca deşifrələmə amiliobrazlar haqqında təsəvvürdür, yəni obyektlərin 
kosmik şəkillərdə necə göründüyünü bilməkdir. Bu bilik ya tədqiqatçının 
yaddaşında saxlanılır və əvvəlki təcrübələrə əsaslanır, ya da  obraz banklarında 
(məsələn, bu və ya digər geoloji əmələgəlmələrin kosmik şəkillərinin katalo-
qunda) saxlanılır. 
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6.4.4. Süxurların stratiqrafiyasının və  litoloji-petroqrafik tərkibinin  
öyrənilməsi  üçün  deşifrələmə 

 
Yüksək səviyyəli generalizasiya ilə əlaqədar olaraq, KFŞ-ə görə yalnız  

ayrı-ayrı hallarda stratiqrafik məsələlərin həlli və səthə çıxan süxurların maddi  
tərkibinin təyini mümkün olur. Yüksək səviyyəli generalizasiyalı (əsasən  
qlobal və regional) və  zəif  həlletmə  qabiliyyətinə  malik  KFŞ-də  bir-birindən  
fərqlənən  süxurların  fototəsvirlərindəki  fərq  itir,  onlar  şəkillərdə  aşkarlana  
(ayrıla) və sərhədlənə  bilər, lakin onların müəyyən  bir  kateqoriyaya  aid  
edilməsi çətinlik  törədir. Bu halda geoloji məlumatlar və ya çöl  işlərindən  
istifadə etmək  lazımdır  ki,  bu  da  ayrılmış  konturları  interpretasiya  etməyə  
imkan  verir. 

Fototəsvirlərin yüksək olmayan həlletmə qabiliyyəti və inteqrasiyası ilə 
əlaqədar olaraq, kiçik sahələrdə səthə çıxan və ya yüksək parçalanmış relyef  
şəraitində inkişaf edən və nəticədə kiçik çıxışlarla əks olunan süxurların ayrı-
ayrı tiplərini, xüsusilə dağlıq vilayətlərdə, çox nadir hallarda ayırmaq imkanı  
vardır. Ona görə də KFŞ-də əksər hallarda çoxkomponentli, lakin qrupların  
tərkibinin uyğunluğunu və ya əsas komponentin üstünlük təşkil edən tərkibini  
əks etdirən bir və ya bir neçə deşifrələmə əlaməti ilə birləşmiş süxur qrupları  
deşifrələnir.  Belə  qruplar  yerli  stratiqrafik  bölgülərin  xarakterini  daşıyır  və  
daha çox böyük inkişaf sahəsi və kəskin fotogenik deşifrələmə əlamətləri ilə  
xarakterizə olunan müəyyən genetik komplekslərə, fasiya və ya formasiyalara  
uyğun  gəlir. 

Litoloji-stratiqrafik deşifrələmə qlobal və regional KŞ-də  süxurların əsas  
genetik tipini (çökmə, maqmatik, vulkanogen, metamorfik) ayırmağa və onla-
rın, həmçinin bir sıra formasion komplekslərin qarşılıqlı əlaqəsinin xarakterini  
fərqləndirməyə imkan verir (şəkil 24). 

 
Şəkil 24. Şimali Afrika ərazisində “Zond-5” planetlərarası avtomatik stansiya  

ilə alınmış KFŞ-n litoloji-stratiqrafik deşifrələnmə sxemi: 
1 – metamorfik  və  püskürmə  süxurları ilə  mürəkkəbləşmiş  kembriyəqədərki  massivlər;  2 – Anti – Atlas  
və  Uqart  Hersinki  qırışıqlıq  kompleksi;  3 -  alt-  və  orta  paleozoy terrigen  çöküntülər;  4 – postorta 
daş  kömür terrigen-karbonat   çöküntüləri;  5 – Atlas  qurşağının  alp  qırışıqlıq  əmələgəlmələri;  6 – 

püskürmə  süxurlarının  çıxışları;  7 -  vulkanogen  süxurların  çıxışları. 
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Çökmə süxurlar. Çökmə süxurların əsas deşifrələmə əlaməti- fototəsvirin  
müxtəlif tərkibə və möhkəmliyə malik lay və qatların növbələşməsi ilə şərtlə-
nən zolaqlı şəklidir. Bu əlamət bir qədər püskürülmüş, xüsusilə metamorfik  
süxurlara aid ola bilər, lakin onlarda tünd fotoçalar daha çox üstünlük təşkil  
edir. Çökmə  süxurların  onları  bir-birindən  fərqləndirməyə  inkan  verən  əsas  
deşifrələmə əlamətləri onların müxtəlif mezo və meqarelyefdə (xüsusilə  plat-
forma regionları üçün) özünü büruzə verməsinə, erozion şəbəkənin  xarakterinə  
və ya süxurların özlərinin rənginə və ya fotoçalarına əsaslanır. Rolu KFŞ-də  
çökmə süxurların deşifrələnməsində AFŞ-n deşifrələnməsinə nisbətən çox olan  
struktur əlamətləri (geosinklinal vilayətlər üçün) xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Şəkillərdə təsvirin xüsusiyyətlərinə görə bir tərəfdən ana (köklü) süxurları 
və dördüncü dövr çöküntülərini ayırmaq, digər tərəfdən isə müəyyən litoloji  
növləri: karbonatlı-sulfatlı, gilli, qırıntı sementləşmiş və qırıntı  sementləşmə-
miş aşkar etmək olur (şəkil 25). 

Karbonatlı-sulfatlı süxurlar (əhəngdaşı, dolomit, mergel, gips) əsasən  
nisbətən açıq rənginə, kifayət qədər möhkəmliyinə, aydın görünən çatlılığına  
və  bəzən  relyefdə  müəyyən  təzahürünə  görə  tanınır  (şəkil 25 a, b).  Yüksək  
rütubətli rayonlarda karbonatlı-sulfatlı çöküntülərin çıxışlarının sahələrinə  
karst  relyefi  aiddir. Gillərə keçid vəziyyəti tutan mergellər əhəngdaşları ilə  
müqayisədə daha  az  möhkəmliyi və demək olar ki, karstın iştirakının qəti  
olmaması,  lakin  relyefin  daha  çox  hamarlanmış  formaları  ilə  fərqlənir. 

Gilli  süxurlar (argillit, gillər  və öz keyfiyyətinə görə onlara yaxın  olan  
alevrolitlər) kifayət qədər  möhkəmliyə  malik  olmaması  səbəbindən asanlıqla  
yuyulur və buna görə də onlara tez-tez relyefin mənfi formaları cavab verir. 
Onlar əsas etibarilə, kaolinitlər istisna olmaqla,  karbonatlı-sulfatlı  süxurlardan  
daha tünd fotoçalarla fərqlənir. Gilli çöküntülərin yayılma zonaları üçün  
dendritli erozion şəbəkəli bedlend (bəzən asan həll olan duzlar (halit, kalium 
duzu və s.) gilli süxurlar  içərisində  linzalar,  qatlar  şəklində iştirak etdikdə  
sular vasitəsilə həll olunaraq daşınır ki, yaranmış boşluqların tavanı sonralar  
uçaraq,  “adacıqlar”  şəklində  karsta  oxşar  qıf  əmələ  gətirir  və  bu  zaman  
yer səthində əmələ gələn relyef  forması  bedlend (ingiliscədən  tərcümədə  “pis  
torpaq”) adlandırılır) xüsusilə xarakterdir (şəkil 25 c), argillit qatları və fliş  
çıxışları hüdudlarında isə erozion şəbəkə dendritşəkilliiynəli və lələklidendrit 
şəkilli  rəsmə  (şəklə)  malik  olur. 

Sementləşmiş qırıntı süxurları - (qumdaşı və konqlomeratlar)  möhkəm-
liyinə görə karbonatlı-sulfatlı süxurlara yaxındır, lakin relyefin nisbətən kəskin  
məhdudiyyətli müsbət formalarını əmələ gətirir. Onları əhəngdaşlarından  
karstın olmaması, relyefin kəskin parçalanmaya məruz qalması və tez-tez  
təzahür edən çatlılıq fərqləndirir.  Bu  süxurların  fotoçaları  böyük  hüdudlarda  
dəyişir:  açıq  rəngdən   xüsusilə  arid  zonalar  üçün  xarakter  olan  tünd  rəngə  
qədər  dəyişir   (şəkil 25 d, e). 
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Sementləşməmiş qırıntı süxurları - (qumlar, alevritlər və  çaqıllar)  əksər  
hallarda fototəsvirlərin (nəm sahələrdən başqa) açıq çaları ilə fərqlənir.  
Sementləşməmiş qırıntı süxurlarda onların yaxşı süzülmə keyfiyyətinin  olması  
baxımından erozion şəbəkə nadirdir və xarakter şəklə malik deyildir, relyefin  
formaları isə dalğavarı dairələnmiş cizgilər və kiçik artımlarla fərqlənir. Hori-
zontal yatımlı qumlu süxurların çıxışı olan sahələrdə onlara müəyyən profilli  
pəncəşəkilli  dərələr  aiddir. 

Sementləşməmiş qırıntı və gilli süxurlara dördüncü dövr çöküntülərinin  
genetik tiplərinin böyük hissəsi aiddir. KFŞ-ə görə, dördüncü dövr  çöküntü-
lərinin  deşifrələnməsi,  bəzi  hallarda  onların  müəyyən  bir  landşaft coğrafi  
şəraitə  aid   olması  ilə  asanlaşır,  bu  zaman  birbaşa  əlamətlər  analiz  edilir: 
fotoçalar,  fototəsvirin  şəklinin  strukturu  və  öyrənilən  obyektin  həndəsi  
forması.  Dördüncü  dövr  çöküntülərinin  stereoskopik  təsvirinin  alınması,  bir 
qayda olaraq, məhduddur. Dolayı landşaft  əlamətlərindən  üstünlük  təşkil  
edən  relyefdir. Bitki  qrupları  ayrı-ayrı  hallarda  kifayət  qədər geoindikasion  
rol oynayır, məsələn: arid  zonalarda  çaylaq  çöküntülərinin  ayrılması  zamanı 
-  bu   zaman  onlar  hidrofit  bitkilərin  olması  ilə  şərtlənən  tünd  fotoçalar  ilə  
fərqlənir. 

 
 

Şəkil 25. KŞ-də (“Cemini”) süxurların  müxtəlif litoloji növlərinin  
fototəsvirinin  xarakteri: 

a -  Zaqros  dağlarında  (Cənub-qərbi  İran)  karbonat-gilli  süxurların  çıxışları;  b -  Nyu  
Meksika  və  Texas  ştatlarının  (ABŞ)  perm  hövzəsində  karbonat   və  duzlu  süxurların  çıxış-
ları;  c - Qərbi Texasda (ABŞ) gilli-karbonat süxurlarının çıxışları; d - Murzuk  sineklizində  
(Şimali  Saxara)  alt  təbaşirin  orta sementləşmiş  qumdaşları  və  qravelitlərinin  çıxışları;  e - 
Murzuk  sineklizində  (Şimali  Saxara)  kembri-ordovik  və  devonun  kembriyəqədərki özül   
süxurlarının  və  möhkəm  sementləşmiş qumdaşlarının  çıxışları;  f – Qırmızı  dəniz  rayonunda  
özül  və  örtük  süxurlarının  çıxışları. 
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Dördüncü dövr çöküntülərinin deşifrələnməsi zamanı litoloji tərkibin 
(relyefin formasına, hidroqrafik  şəbəkənin  xüsusiyyətlərinə, aşınma dərəcəsinə 
s. görə), qalınlığın (altda yatan substratın fotoçalarına və işıqlanmasına görə)  
və nisbi yaşın (relyefdə vəziyyətinə, morfologiyasına və aşınma dərəcəsinə  
görə)  təyini  mümkündür. 

Dördüncü dövr çöküntülərinin ayrı-ayrı genetik tiplərinin foto-təsvir-
lərinin  ötürülmə  imkanları  nəticəsində  onların  aşağıdakı  tiplərini  ayırmaq  
mümkündür: allüvial, elüvial və  elüvial-prolüvial, delüvial-prolüvial, göl, göl-
allüvial, eol,  həmçinin  aralıq  mövqe  tutan  tiplər. 

Allüvial çöküntülər arasında əsasən fototəsvirin tünd fotoçaları və  qədim,  
hazırda  quru çay  yataqlarının  girintili-çıxıntılı  xətlərinin  növbələşməsi  ilə  
şərtlənən nazikşırnaqlı yelpikvarı şəkli ilə xarakterizə olunan  delta  fasiyalarını  
daha çox fərqləndirmək mümkündür. Tünd fotoçalar onları təşkil edən süxur-
ların (gil, alevrit və narındənəli  qumdaşı) daha zərif  tərkibi, nəmliyi  ilə  izah  
olunur. Bundan əlavə, allüvial çöküntülər çay dərələrinə aiddir (şəkil 26 b). 

Elüvial və elüvial-prolüvial çöküntülər narındənəli sıx strukturla boz  
homogen fotoçalarla aşkarlanır. Prolüvial növlər əsas etibarilə, yamaclara  
aiddir, fototəsvirin şırnaqvarı və yelpik formalı şəkli ilə fərqlənir, prolüvial-
allüvial növlər isə bəzi hallarda lent və ya struktursuz xüsusuiyyətə malik olur.  
Delüvial-prolüvial  çöküntülər prolüvial çöküntülərdən o  qədər  də  fərqlənmir  
(şəkil 26). 

 
Şəkil 26. Relyefin fiyüvial  formalarının  KŞ-də  fototəsvirinin  xarakteri: 
a – prolüvial  gətirmə  konusları  və  allüvial  çöküntülərlə  mürəkkəbləşən  dərə; b – Nil  
çayının  deltası. 
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Göl çöküntüləri düzən  relyef – adətən akkumulyativ düzənlər və ya  
dağarası dərələr əmələ gətirir və çətinliklə fərqlənən açıq-boz nöqtəvi çilli,  
homogen boz fotoçalarla xarakterizə olunur. Fototəsvirin eynicinsli çaları və  
qeyri-dəqiq strukturu onun litoloji tərkibinin eynicinsliyi və nisbətən düzlənmiş  
relyeflə müəyyən olunur. Mərcan riflərində, adalarda toplanan suyun fonunda  
açıq çalarla, izometrik forma və bəzən konsentrik quruluşla seçilən dəniz üzvi  
çöküntülər yaxşı təyin olunur. Relyefdəki müəyyən vəziyyətinə, açıq fotoçalara  
və  bəzən  zolaqvarı quruluşuna  görə  sahilyanıdəniz  çöküntüləri  aşkar  edilir. 

Eol  çöküntüləri  relyefin  özünəməxsus  formasına  və  KFŞ-də  xətasız  
tanınmasına  görə  istənilən  miqyaslı  şəkillərdə  yaxşı  oxunur  (şəkil 27). 

 
Şəkil 27. KŞ-də  (“Cemini”)  eol  əmələgəlmələrinin  fototəsvirinin  xarakteri: 

a – Ued  Saura,  Əlcəzair  Saxarası;  b -  Tiferjinin  (Əlcəzair  Saxarası)  qumlu  massivi;  c – Cənubi  
Ərəbistanda  qumlu  massiv;  d – Livan  massivində  qumlu  massiv;   e – Cənub-qərbi  Afrikanın  
sahilyanı  vilayətlərində  eol  əmələgəlmələrinin  formalaşma  xüsusiyyətləri. 

 
Maqmatik süxurlar. Bu süxurlar çökmə və vulkanogen süxurlardan  

fərqli olaraq, möhkəmliyi nəticəsində, relyefdə müəyyən təzahürü hidroqrafik  
şəbəkənin makroçatlılıq  və daha  çox  tünd  fotoçalarla  şərtlənən özünəməxsus  
şəkli (şəbəkəli, lələkvarı-dendrit) ilə xarakterizə olunur. İntruziv və effuziv  
növlər hər zaman təyin edilə bilmir. İntruziv massivlərin etibarlı əlamətləri  
onların dairəvi forması və dəqiq sərhədləridir (şəkil 28). İntruziyaların planda  
oval forması bəzi qranitlər üçün olduğu kimi, çox hallarda konsentrik quruluşa  
malik olan vulkan-plutonik komplekslər üçün də xarakterikdir. İntruziv süxurla-
rın fototəsvirlərinin çaları onların tərkibindən və bitki örtüyünün sıxlığından  
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asılı olaraq, geniş diapazonlarda - açıq bozdan  qaraya  qədər   dəyişir,  bəzən  
qarışdığı süxurlardan çox açıq rəngi ilə fərqlənir (şəkil 28 e).  Hər  zaman  tünd 
fotoçalara  malik  olan  əsasi  və  ultraəsasi  süxurlar  istisnalıq  təşkil  edir.  
Şəkillərdə  düzxətli  formaya  malik  və  bir qayda olaraq, qarışdığı  süxurlardan 
öz rənginə görə kəskin fərqlənən dayka tipli intruziv kütlələr daha dəqiq  
oxunur (şəkil 28, b). 

 
Şəkil 28. KŞ-də  (“Cemini”,  “Apollon”)  intruziv  süxurların  fototəsvirinin  

xarakteri: 
a -  Ərəb  yarımadasının  mezozoy  çöküntülərində  intruziv  süxurların  müxtəlif  tipləri;  b -  Cənub-
Qərbi  Afrikanın  kembriyəqədərki süxurlarında  dayka  kompleksi;  c -  Zaqrosun  Baş  üstəgəlməsi  
zonasında  ultraəsas  kütlələr;  d -  Air  massivinin  (Cənubi  Saxara)  kembriyəqədərki  süxurlarında  
dairəvi  turş  intruziv  kütlələr;  e – alp  qurşağının  (Əfqanıstan)  qırıəşıqlıq  süxurlarında   sintektonik  
qranitlər;  f –Liviya  səhrasının  (Şimali  Saxara)  qumlarında  turş  intruziyalar. 

 

AFŞ-lə müqayisədə, çatlılıq kimi indikatorların rolu azalır, həndəsi  indi-
katorların rolu artır. Bəzi rayonlar üçün KFŞ-də intruziv süxurların nisbətən  
özünəməxsus təzahür və müxtəlif deşifrələmə ilə xarakterizə olunan aşağıdakı  
tiplərini ayırmaq imkanları yaranır: turş və orta (şəkil 28, f), əsasi ultraəsasi.  
Bəzi hallarda şəkillərdə qranit süxurlarının kənar fasiyaları da aşkarlanır. Turş  
və orta intruziv süxurların daha dəyanətli əlaməti onların çatlılığının xarakter  
şəkli hesab olunur. Belə əlamətlərə, məsələn, Qazaxıstanın paleozoy qranito-
idləri, Ərəb-Nuba qalxanının proterozoy və alt paleozoy qranitoidləri malikdir  
(şəkil 28, a).  Onlardan  bəziləri  üçün  fototəsvirin  işıqlanmış  və  kölgələnmiş 
yamacların növbələşməsi ilə şərtlənən və intensiv parçalanmış relyefi əks  
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etdirən şaqren tipi xarakterdir. Turş süxurlardan orta süxurlara keçidlə  fotoça-
ların  tündləşməsinin  asılılığı  müəyyən  olunur. 

Turş və orta tərkibli effuziv süxurlar özlərinin intruziv analoqlarından  
zəif təyin olunur. Onlar fototəsvirin məyyən fotoçaları və şəkli ilə fərqlənir.  
Məsələn, Air platosunda kiçik riolit kütlələri qonşu turş intruziyalardan fərqlən-
mir  (şəkil 28, f). 

Qırışıqlıq vilayətlərin əsasi və ultraəsasi süxurlarının deşifrələnməsində  
onların ayrılması bir sıra çətinliklərlə müşahidə olunur: bir qayda olaraq, böyük  
ölçülər, geosinklinal çöküntülər kompleksində uyğun yatım, qarışdığı süxurlarla  
təmasların qeyri-dəqiqliyi və relyefdə zəif  təzahürü (şəkil 28,  c).  

Vulkanogen süxurlar. Bu süxurlar arasında KŞ-də zəif tektonik  dəyişik-
lik hiss olunan cavan kaynozoy vulkanitləri daha dəqiq oxunur. Bir çox şəkillər-
də lava axınları və örtükləri ilə əhatə olunmuş vulkanik qurğular yaxşı  görünür.  
Əlavə əlamət kimi əsasən kölgənin çəkilməsi hesabına deşifrələnən şlak konus-
ları ola bilər. Aşınmaya qarşı kifayət qədər davamlı olmasına görə az meyilli  
yatıma malik vulkanogen süxurlar qaya çıxıntıları və lava örtüyünün tavanına  
uyğun gələn düz sahələr əmələ gətirir. Cavan, püskürmə süxurlarının müxtəlif  
tipləri arasında Afrikada və Ərəb yarımadasında geniş yayılmış, olduqca tünd  
fotoçalarla və tez-tez xarakter forma ilə aşkarlanan cavan bazaltlar asan  deşif-
rələnir  (şəkil 29). 

 
Şəkil 29. KŞ-də (“Cemini”, “Apollon”)  vulkanogen  əmələgəlmələrin fototəs-

virinin  xarakteri: 
a – çoxsaylı   kraterlər  ilə  Pinakat  vulkanik  massivi  (Meksika);  b – Syera-de-Pintes  (Kaliforniya)  
vulkanik  massivi;  c – Cənubi  Arizona  və  Şimali  Meksikadaüçüncü  dövr  vulkanogen  süxurların  
inkişaf  sahəsi;  d – Ərəb-Nuba  massivinin  (Sinay) kembriyəqədərki  süxurları  arasında  lava  axınları;  
e – Cebel  Marra  vulkanının  mərkəzi  aparatı  və  onun  yamaclarında  cavan  vulkanogen  
əmələgəlmələr;  f – Tibest  vulkanik  massivi  (Mərkəzi  Saxara),  onun  yamaclarında  lava  axınları  və  
xırda  kraterlər;   g – Emi-Kussi  (Mərkəzi  Saxara)  vulkanının  kraterləri;  h – cavan  vulkanogen  
əmələgəlmələrlə  mürəkkəbləşən  Cebel Qarqaf  vulkanik  massivi  (Şimali  Saxara). 
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Metamorfizmləşmiş və dislokasiya olunmuş qədim vulkanitlər, bir  qayda  
olaraq, onlarla qarışan çökmə süxurlarla müqayisədə daha tünd rənglə fərqlənir. 
Lakin onların tanınma imkanları cavanlarla müqayisədə kifayət qədər azdır.  
Bəzi parlaq boyanmış vulkanogen qatlar özünü rahat fotoqeydedici horizontlar  
kimi büruzə verir. 

Metamorfik süxurlar. Bu süxurlar daha zəif deşifrələnməsi ilə xarakte-
rizə olunur, belə ki, güclü termodinamik dəyişikliklər nəticəsində bu  süxurların  
fiziki-mexaniki xassələri arasındakı fərq pozulur ki, bu da fototəsvirin nisbətən 
eyniliyi ilə şərtlənir (şəkil 30). Metamorfik süxurların, onları platforma örtüyü  
çöküntülərindən fərqlənməsinə imkan verən ümumi deşifrələmə əlamətləri  
tünd fotoçalar, mürəkkəb dislokasiyaya məruzqalma, laylanma ilə əlaqədar  
olan müxtəlif istiqamətli lineamentlərin çoxluğu, şistlilik və çatlılıq, relyefin  
alçaq təzadıdır.     

 

 
Şəkil 30. KŞ-də (“Cemini”)  kembriyəqədərki metamorfik qırışıqlıq 

süxurlarının  fototəsvirinin  xarakteri: 
a – Axaqqar  massivi  (Mərkəzi  Saxara);  b – Ərəb-Nuba  massivi  (Ərəb  yarımadası,  Yəmən);  
c – Ərəb-Nuba  massivi  (Sinay). 
 

Belə süxurların tərkibinin KŞ-də təyini imkanları xüsusilə məhduddur,  
belə ki, regional metamorfizm prosesləri kifayət dərəcədə ayrı-ayrı süxurların  
xüsusiyyətlərini nivelirləyir və onları ümumi cəhətdən aşınmaya qarşı  bərabər-
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dəyanətli edir ki, bu da həmin əmələgəlmələrin fototəsvirlərinin oxşarlığını  
şərtləndirir. Bundan  əlavə,  KFŞ-də  metamorfik qatların quruluşunun  AFŞ-də 
müşahidə olunan bəzi indikatorları (məsələn, layların mikrorelyefinin təzadlıq  
dərəcəsi və aşağı səviyyəli hidroşəbəkənin rəsmi) təzahür  etmir. Bu əlamətlər,  
əsas etibarilə, zəif metamorfizmləşmiş bu və ya digər dərəcədə öz fərdi  xüsu-
siyyətlərini qoruyub saxlayan süxurlar üçün xarakterdir. Dərin metamorfizm-
ləşmiş  süxurlar  sintektonik qranitlərdən az fərqlənir. Xarakter xüsusiyyətlər  
yalnız kvarsit və mərmərə aiddir ki, onlar müəyyən fotoçalar və aşınmaya  qarşı  
davamlılıqla (açıq rəngli sıra əmələ gətirərək) aşkarlanır. Həmin süxurlar  
kembriyəqədərki komplekslərin ayrı-ayrı struktur elementləri üçün  fotoqeyd-
edici  horizontlar  keyfiyyətində  istifadə  edilə  bilər. 

KFŞ-də regional metamorfizmin inkişaf etdiyi bəzi rayonlar üçün xarak-
ter olan qranitləşmə prosesi öz əksini tapır. Onlar metamorfik komplekslərin  
ümumi rəngsizləşməsi və struktur səthin qranitə yaxınlaşan müəyyən  dəyişik-
liyi  ilə  ifadə  olunur. 

   
6.4.5.Tektonikanın  öyrənilməsi  məqsədilə deşifrələmə 

 
KŞ-n köməyi ilə alınan bütün geoloji informasiyaların 50%-dən çoxu  

tektonikanın payına düşür. 
Yerin kosmosdan alınan müxtəlif səviyyəyə məxsus generalizasiyalı  

fotoşəkilləri müxtəlif kateqoriyalı tektonik strukturların bütöv bir sırasını təyin 
etməyə imkan verir: struktur tektonik vilayətlər və zonalar, qalxanlar və plitələr, 
antiklinorium və sinkli noriumlar, sinekliz və anteklizlər, qalxım və enişlər, o  
cümlədən daha xırda strukturlar. KŞ-də qırışıqlıq strukturlar və qırılma pozul-
maları, yarılmalar, sürüşmələr, horizontal yerdəyişmələr, üstəgəlmələr, örtüklər  
və s. çox gözəl görünür, bu zaman şəkillər bu pozulmaların morfoloji və  gene-
tik xarakteristikası üçün informasiyanı daşıyır. 

Tektonikanın öyrənilməsi məqsədilə deşifrələmədə əsas məsələ süxurların  
ardıcıl düzülüşünün və yatım şəraitinin müəyyən edilməsi, qırışıqlıq və  pozul-
ma strukturlarının öyrənilməsi, onların inkişaf tarixinin aydınlaşdırılmasıdır. 

Tektonik deşifrələmənin daha yaxşı nəticələri aşağıdakı şəraitlərdə alına 
bilər: 1) strukturların və onların quruluşunda iştirak edən layların izlənilməsi  
zamanı interpolyasiya zərurətinin minimuma endirilməsinə imkan verən yaxşı  
səthə (üzə) çıxma; 2) süxurların maddi tərkibinin müxtəlifliyi və onların  relyef-
də yaxşı təzahürü, fotoqeydedici layların mövcudluğu və stratiqrafik kəsilişin  
məlumatı; 3) struktur tektonik relyefin formalaşdığı şəraitdə zəif  parçalanma. 

Tektonik deşifrələmə süxurların yatım elementlərinin təyini ilə başlayır. 
Bunun üçün zəruri olan kəmiyyət üsulları yamacın istiqaməti və layın çıxış  
forması arasındakı münasibətin analizinə əsaslanır.   

Kəsilişi müxtəlif süxurların növbələşməsindən ibarət olan dağlıq rayonlar  
üçün yatım elementlərinin təyini məsələsi lay fiqurlarının müşahidə imkanla-
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rının olduğu hallarda sadələşir: bərk layların çıxışı ilə əmələ gələn üçbucaq, 
dairəvi və ya trapesiya şəkilli formaların sahələrinin. Lay fiqurlarının formaları  
düşmə bucağının qiymətindən asılıdır ki, bu da süxurların yatım elementlərinin  
təxmini təyininə imkan verir. Daha bərk (möhkəm) siniflərin çıxışları dairəvi  
və ya şaquli yatımda düzxətli lay baryerləri formasına malik olur ki, onlar da   
laylanma üzrə lay yarımellipslərinə, trapesiyalarına və ya üçbucaqlarına keçir.  
Lay çatları və üçbucaqları nə qədər uzun olarsa, düşmə bucağı bir o qədər kiçik  
olur. Monoklinal yatım sahələrində eninə kəsimdə asimmetrik dərələrlə bölünən  
paralel kuest və cərgələr inkişaf edir. Parçalanmış relyefə malik rayonlarda  
layların horizontal və ya az maili yatımı bərk süxurlardan təşkil tapmış  hori-
zontal lay qalıqları ilə müəyyən edilir. 

Çöküntülərin litoloji tərkibinin eynicinsliliyi və ya parçalanmasının kifa-
yət qədər olmaması səbəbindən lay fiqurlarının ifadə olunmadığı sahələrdə  
layların stratiqrafik ardıcıllığını və süxurların yatım istiqamətini bəzən onların  
qonşu sahələrdə izlənilməsinə görə təyin etmək olar. Xüsusilə təcrid olunmuş  
çıxışlar üçün mürəkkəb dislokasiya olunmuş qatlarda normal, maili və çevrilmiş 
yatımın fərqləndirilməsi problemi kifayət qədər çətinlik yaradır. 

KŞ-n vizual deşifrələnməsi və stereocihazların köməyi ilə kəmiyyətcə  
ölçmə göstərir ki, yatım elementlərinin nisbətən dəqiq təyini 1:2000000 miq-
yaslı generalizasiyanın regional səviyyəli şəkillərində mümkündür. Birinci üsu-
lun köməyi ilə süxurların yatım bucaqlarını iti (50-800), orta (20-400) və az  
maili bölgülərlə ayırmaq imkanları vardır. Stereocihazlar (stereomikrometr və  
stereosimpleks) ölçülərin dəqiqliyini ±50–yə qədər artırmağa imkan verir.   

Zəif açılmış rayonlarda strukturların izlənilməsi məqsədilə süxurların  
yatım ardıcıllığının təyini onların maddi tərkibinin öyrənilməsi, sahə üzrə  iz-
lənilməsi və sərhədlərinin aydınlaşdırılmasına əsaslanır. Bu, xüsusilə mürəkkəb 
geoloji quruluşlu geosinklinal vilayətlərdə vacibdir. Müxtəlif  süxurların və lito-
lojıstrariqrafik komplekslərin təmaslarının xarakterinin öyrənilməsi imkanları  
miqyası 1:5 000 000 olan KFŞ-dən başlayaraq aparılır, daha dəqiq şəkillərdə  
yatımın bucaq uyğunsusluğu və transqressiv xarakteri inamla təyin edilir. 

1:25 000 000 miqyaslı regional KFŞ-n öyrənilməsi zamanı qlobal şəkil-
lərlə müqayisədə informativlikdə kəskin sıçrayış qeydə alınır ki, bu da aşkarla-
nan tektonik elementlərin diapazonunun kifayət qədər genişlənməsi və onların 
daha yüksək həlletmə qabiliyyəti ilə şərtlənən ümumi miqdarında  özünü büruzə 
verir. Dərinlik yarılmalarının müxtəlif, o cümlədən çökmə örtüyün altında uza-
nan tiplərinin, üstəgəlmələrin, sürüşmələrin, horizontal yerdəyişmələrin, halqa-
varı qırılmaların iri antiklinal və sinklinal qırışıqların aşkarlanması mümkündür. 
Dəqiqliyi ilə fərqlənən daha irimiqyaslı KŞ-də yeni tektonik obyektlərin sayının 
az artımı qeyd olunur, lakin onların sayı kəskin artır. Məsələn, kifayət qədər  
makroçatlılıq diaqnostlaşdırılır. 

Tektonikanın və xüsusilə neotektonikanın öyrəniıməsində geo-morfoloji  
deşifrələmə kifayət rol oynayır ki, bu da bir tərəfdən müxtəlif qırılma pozul-
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maları, qırışıqlıq strukturları, digər tərəfdən relyef, hidroqrafiya və regionun 
erozion parçalanmasının ümumi xarakterləri arasındakı qarşılıqlı əlaqəni aşkar  
etməyə  imkan  verir. 

Hazırda istifadə olunan KŞ-n əksəriyyəti generalizasiyanın regional sə-
viyyəsinə uyğun gəldiyi üçün, onların köməyi ilə regional geotektonikanın  aşa-
ğıdakı  əsas  problemlərini həll etmək mümkündür: 

1.Struktur kompleks və mərtəbələrin ayrılması. 
2.Qırılma pozulmalarının öyrənilməsi. 
3.Qırışıqlıq formaların öyrənilməsi. 
4.Regionun və ya iri strukturların inkişaf xarakterinin təyini (ayrı-ayrı  

hallarda inkişafın neotektonik mərhələsi mümkündür). 
5.Dərinlik  quruluşunun   təyini. 
KŞ-ə görə struktur kompleks və mərtəbələrin ayrılması daha inamla plat-

formaların çökmə örtüyü və qırışıqlıq vilayətlər üçün aparılır. Qırışıq və me-
tamorfik örtük parçalanmaya hər yerdə məruz qalmır. KŞ-də struktur  kompleks  
və mərtəbələrin tanınması onların müxtəlif dislokasiya dərəcələrinə əsaslanır ki,  
bu da şəkillərdə müxtəlif konturlarla əhatə olunmuş süxurların yatımının uy-
ğunsusluğunu və transqressivliyini əks etdirən müxtəlif parçalanmış relyef tip-
ləri şəklində ifadə olunur. Mikrorelyefin forması və süxurların və ya forma-
siyaların müəyyən yığımı nisbətən möhkəm fotoçalar, mezo və makrorelyef isə 
təsvirin xarakter şəklini verə bilər. Bundan əlavə, hər kompleksə və ya  mərtə-
bəyə xarakter tektonik üslub aid ola bilər ki, bu da qırışıq formaların və ya sü-
xurların yatım şəraitinin və qırılma pozulmalarının qanunauyğun paylanması və 
səmtləşməsində özünü büruzə verir. Bu kimi əsas xarakter əlamətlər platforma 
vilayətlərin struktur bölgülərini, hətta qlobal şəkillərdə, geosinklinal vilayətlərin 
struktur bölgülərini isə regional şəkillərdə ayırmağa imkan verir (şəkil 31). 

Qırılma pozulmalarının öyrənilməsi KŞ-dən alınan geoloji informasiyala-
rın bütün növləri arasında üstünlük təşkil edir. Qırılma pozulmalarının əsas əla-
mətləri süxurların və ya relyef formalarının görünən “qarışmasının” mövcudlu-
ğu və şəkillərdə təsvirin müxtəlif şəkli və ya fotoçaları ilə ifadə olunan müxtəlif  
cinsli geoloji əmələgəlmələrin sərhədində toxunma hesab olunur. Planda düz-
xətli formaya malik olan qırılmalar daha yaxşı görünür (şəkil 32). Qırılma və  
çatların əksəriyyəti relyefdə kəskin çıxıntı və şırım şəklində ifadə olunur, tez-
tez hidroqrafik şəbəkənin səmtinə uyğun gəlir və ona çoxlu bitki və bol sululuq 
aid olur. KFŞ-n yaxşı icmallılığı hesabına geoloji quruluşa görə müxtəlif olan 
rayonların hüdudlarında iri qırılma və ya yarılmaları böyük məsafələrdə izlə-
mək  mümkün  olur.  

KFŞ-lər qırılma pozulmalarını kinematik tipə, açıq rayonlarda isə bəzən  
onların yaşı və özülün qoyulma dərinliyinə görə təyin etməyə imkan verir.  
Dizyunktiv pozulmaların geolojikinematik tipinin təyini üçün kəsilişin stratiq-
rafik ardıcıllığını bilmək vacibdir. Qırılmaların xarakterinin təyinində kifayət  
qədər məlumatı onların planda formalarının analizi verir. Horizontal yerdəyiş-
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mələr çox zaman düzxətli və ya zəif əyilmiş olur ki, bu da horizontal yerdə-
yişmə zamanı onların hamarlanması, o cümlədən, həmin yerdəyişmələrin  kəs-
kin mailliyi ilə izah olunur. Parçalanmış relyef şəraitində maili üstəgəlmələr  və  
qırılıb-düşmələr əyilmiş xətt formasında əks oluna bilər. Bu qırılmaların səthi  
bəzən relyefdə lay fiqurları əmələ gətirir. Belə ki, üstəgəlmələr və horizontal  
yerdəyişmələr boyu qarışma yerdəyişmələrin enməsi və ya qalxımı üzrə baş  
verir, onların əksəriyyəti eninə kəsimdə hamarlanmış, planda isə əksinə qeyri-
bərabər ziqzaq-şəkilli formaya malik olur. 

 
 

Şəkil 31. Şimali  Afrika  ərazisində  “Zond-5” planetlərarası  avtomatik  
stansiya  ilə  alınmış  KFŞ-n  tektonik  deşifrələnmə  sxemi: 

1 – kebriyəqədərki  massivlər;  2 - Anti – Atlas  və  Uqart  hersinki  qırışıqlıq  qurğuları;  3 – platforma  
örtüyünün  alt  struktur mərtəbəsi; 4 - platforma  örtüyünün  orta  və  üst  struktur  mərtəbələri;  5 – Atlas 
qurşağının  alp  qırışıqlıq  qurğusu;  6 – platforma  örtüyünün  qalxımı  (Şimali  Əlcəzair  anteklizi);  7 – 
vulkanik  massivlər;  8 – qırılma  pozulmaları;  9 – platforma  strukturlarının  konturları;  özülün  inkişaf  
edən  qalxımında  almışdır;  10 – Mərkəzi  Saxara  sistemi  qalxımının  kembriyəqədərki  massivləri:  A – 
Regibat,  B – Axaqqar,  C – Tibest,  D – Nuba.  Dairələrin  içərisindəki  rəqəmlərlə  Şimali  Saxara  
düşmə  zonasının  platforma  örtüyünün  strukturları  göstərilmişdir:  1 – Tinduf  sineklizi,  2 – Reqqan,  3 
– Qərbi-, Mərkəzi-  və  Şimali Əlcəzair  sineklizləri,  4 – Murzuk.  5 -  Kufra,  6 – Aşağı  Nil,  7 – Sirt  
çökəkliyi;   Cənubi-Saxara  düşmə  zonasının  strukturları:  8 – Taudeni  sineklizi,  9 – Mali-Nigeriya,  10 
– Çad,  11 – Orta  Nil. 
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Şəkil 32. KŞ-də (“Cemini”)  qırılma  pozulmalarının  fototəsvirinin  xarakteri: 

a – alp qurğusunun mezozoy qırışıqlıq kompleksində (Mərkəzi İran); b – qırışıq metamorfik kembriyə-
qədərki süxurlarda (Cənub-qərbi Afrika); c – Axaqqar massivinin  (Mərkəzi  Saxara)  qırışıq  metamorfik  
kembriyəqədərki  süxurlarda. 
 

Qırılmalar üzrə yerdəyişmənin istiqaməti ilə onun rayonun ümumi struk-
turundakı vəziyyəti arasında sıx əlaqə olduğu üçün, qırılmaların müxtəlif tiplə-
rinin təyinində onların bir-biri ilə və qırışıqlarla fəzavi münasibətinin analizi 
böyük rol oynaya bilər. Beləliklə, üstəgəlmələr adətən qırışıq strukturlara mü-
nasibətdə uzununa, qırılıb-düşmələr, eninə, horizontal yerdəyişmələr, diaqonal 
vəziyyət tutur. Qırılmalarla həmçinin morfologiyanın bəzi xüsusiyyətləri və 
qırışıqların fəzavi yerləşməsi də qarşılıqlı əlaqədə olur. Məsələn, mürəkkəb  
izoklinal qırışıqlıq - üstəgəlmələlə, braxioforma qırılıb-düşmələrlərlə əlaqələn-
dirilir. Horizontal yerdəyişmələrin qanadlarında qırışıqlar tez-tez sanki “cərgəyə  
düzülmüş” vəziyyətə malik olur.    

Qırılmaların xüsusi halqavarı tipinin ayrılması kosmik planalma ilə əlaqə-
dar geniş inkişaf almışdır. Əksər hallarda bu intruziv kütlələr və ya vulkan-
plutonik komplekslər çökmə örtüklə örtülmüş və yeni hərəkətlərlə yenilənmiş  
olur. Bu, onların komosdan alınan FŞ-də qapalı oval yarılmalar şəklində ifadə  
olunmasına  gətirib  çıxarır.  
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Açıq rayonların KŞ-də geosinklinal vilayətlərdə qırışıq formalar yaxşı  
müşahidə olunur, qırışıqların vergentlik istiqamətini, planda tektonik zonaların  
səmtini, strukturların fəzavi yerləşmə xarakterini və s. öyrənməyə imkan verir  
(şəkil 33). 
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Şəkil 33. KŞ-də (“Cemini”) geosinklinal və platforma vilayətlərinin qırışıq  
strukturlarının fototəsvirinin xarakteri: 
a – Mərkəzi İran alp quşağının mezozoy çökentülərində qırışıqlıq formaları;  b – Şimali Saxaranın (Mur-
zuk sineklizi) platforma örtüyünün iri sinklinal strukturu; c – Cəub-Qərbi Çinin paleozoy çöküntülərində 
xətti qırışıqlıq formaları; d – Saxara Atlasının (Əlcəzair) mezozoy çöküntülərində xətti və braxiforma  
qırışıqları; e – Anti-Atlas (Marokko) hersinki qurğusunun izoklinal qırışıqlığı; f – Dağıstanın (Şimalş 
Qafqaz (“Soyuz-12”)) əhəngdaşlarında qırışıqlıq formaları; g – Zaqrosun xarici  zonasında (Cənub-qərbi  
İran) braxiformalar,  xətti  qırışıqlar və duz  gümbəzləri;  h – Mərkəzi İranda qırışıq metamorfik mezozoy 
kompleksi; i - Zaqrosun xarici zonasında (Cənub-qərbi İran) xətti qırışıqlar; j – Taudeni sineklizi.  Cənubi  
Saxara  platforma  örtüyündə dairəvi strukturlar; k - Anti-Atlas (Marokko) hersinki qırışıqlıq qurğusunun  
cənnub-qərbi periklinal qurtaracağı; l, m - xətti və sandıqvarı qırışıqlar (Əfqanıstan);  n - Tacik dağarası 
çökəkliyində (“Soyuz-9”) qırışıqlıq strukturların xarakteri; o – Saqros rayonunda xətti qırışıqlar (aşağı-
da), yuxarıda yarıq örtükləri görünür; p - Saqros rayonunda xətti qırışıqlar (yuxarıda), aşağıda Mesopo-
tam  kənar  əyilməsində  basdırılmış  qırışıqlar  (“Soyuz-9”). 

 
Qırışıq strukturların ayrılması və öyrənilməsi məsələsi kifayət dərəcədə  

kəsilişin stratiqrafik ardıcıllığı haqqında bilgilərdən və yatım elementlərinin  
düzgün  təyinindən  asılıdır. 

Antiklinal qırışıqların qanadlarında lay üçbucaqlarının zirvəsi oxa doğru 
istiqamətlənmişdir (yelpikşəkilli və arxaya qatlanmış antiklinallar istisna ol-
maqla). Pereklinal sonluqlarda laylar birləşir və relyefdə ifadə olunan bənd  
əmələ gətirir. Əks mənzərəyə sinklinal strukturlar malik olur. Düz relyefə  ma-
lik rayonlarda antiklinal qırışıqlara təpəliklər və dağlar uyğun gəlir. Belə  təpə-
liklərin yamacları tez-tez layların düşməsi istiqamətində radial ayrılan eninə 
dərələrlə kəsilir. Batmış qanadların sahələri adətən erozion şəbəkənin konsen-
trik şəkli ilə xarakterizə olunur. Qırışıq strukturların nüvəsi xırda qırılma və çat-
ların sıxlaşması hesabına təsvir olunur. Bəzən onlar hansısa xüsusi əlamətlərlə: 
sulu çöküntülərin çıxışı zamanı bitki  örtüyünün yüksək  sıxlığı,  karst  və  s.  ilə  
nəzərə  çarpır.  
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Qırışıqların morfologiyasının öyrənilməsində onların periklinal sonluqla-
rının formasına diqqət yetirmək lazımdır ki, bu da eninə kəsimin xarakteri (qu-
tuşəkilli, daraqşəkilli və s.) haqqında təsəvvür yaradır, qırışıqların asimmetriya  
dərəcəsi planda onların eninin dəyişməsini bildirən müxtəlif dikliyə görə təyin  
edilir  (şəkil 33). 

Bu və ya digər rayonun, yaxud hər hansı bir iri strukturun inkişaf  xarak-
terinin təyini yaxşı açılmış şəraitdə mümkündür ki, bu da KFŞ-dən strukturların 
forması, müxtəlif yaşlı litolojistratiqrafik komplekslərdə onların  formasonfasial  
tərkibi və təxmini qalınlığının qeydə alınması ilə təzahürü haqqında informa-
siyaların alınmasına kömək edir. Bütün bu göstəricilər inkişafın müəyyən mər-
hələliliyini xarakterizə edir. KFŞ-lər yeni mərhələnin öyrənilməsində xüsusilə  
informativdir. 

KŞ-n köməyi ilə dərinlik quruluşunun öyrənilməsi imkanlarının təyini 
başlanğıc mərhələdir. Hazırkı zamanda belə bir q-nunauyğunluq müəyyən edil-
mişdir ki, generalizasiyanın səviyyəsinin artması ilə şəkillərdə yer qabığının  
daha dərin horizontları  görünür. Kosmosdan alınan təsvirlərdə iri strukturlar  
onların dərinliyinin təyini məqsədilə geofiziki üsulların köməyi ilə analiz edilir. 
Belə  ki, Qafqaz və Tyan-Şan əraziləri üçün neotektonik strukturların: dağarası 
və  kənar əyilmələrin, qalxım sistemləri və onları əhatə edən, yer qabığının da-
banının deformasiyası ilə, səthin strukturunda əks olunan, qranit və bazalt lay-
larını ayıran qırılmaların müqayisəyə gəlməsi sübut edilmişdir.   

 
6.4.6. Faydalı qazıntıların axtarışının proqnozu   

məqsədilə deşifrələmə 
 

Faydalı qazıntıların proqnozu üçün KFŞ-n deşifrələnməsi faydalı qazıntı 
yataqlarının əmələgəlmə qanunauyğunlyqlarının aşkar edilməsi məqsədilə me-
tallogenik analizə əsaslanır. KFŞ-lər bu qanunauyğunluqları iki planda: regional 
və lokal öyrənməyə imkan verir. Regional  metallogenik tədqiqatların əsas  mə-
sələsi geniş ərazilərin ümumi metallogenik xüsusiyyətlərinin təyini, onların  
me-tallogenik rayonlaşdırılması, əyalət və iri zonaların perspektivliyinin tə-
yinindən ibarətdir. Lokal metallogenik tədqiqatların məqsədi isə filiz əmələ-
gəlməyə təsir edən səbəblərin müəyyən olunması, yataqların lokallaşmasının  
təyini  və  onların  ilkin  kəmiyyət  qiymətləndirilməsidir. 

Bu məsələlərin həlli üçün bir sıra amillər qeydə alınır ki, onlardan da  
KFŞ-n  istifadəsinin köməyi  ilə aşağıdakıları aydınlaşdırmaq  olar: 

1) struktur-tektonik amil və ya filiz nəzarətedici strukturların (tektonik  
elementlərin  və  qırılma  pozulmalarının) öyrənilməsi; 

2) maqmatik amil; 
3) litolojistratiqrafik amil. 
Sonuncu iki amil filiz əmələgəlmənin müəyyən litolojistratiqrafik şəraiti, 

o cümlədən süxurların maqmatik kompleksləri ilə əlaqədar ola bilən filiz yer-
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ləşdirən süxurların öyrənilməsində nəzərdən keçirilir. Lakin hazırda süxurların  
heç də bütün tipləri KŞ-də aşkar edilmir. Ona görə də əsas rol filiz nəzarətedici 
strukturlara, filizli intruziyaya və təmasboyu zonalara  məxsusdur.  

Struktur-tektonik amil. Metallogenik tədqiqatlarda strukturtektonik deşif-
rələmə tektonik rayonlaşdırmadan irəli gələn strukrtumetallogenik rayonlaşdır-
manı yeni əsasda aparmağa imkan verir. Hazırda KFŞ-n köməyi ilə aşağıdakı  
məsələlərin  həlli  mümkündür: 

1) mövcud strukturmetallogenik rayonlaşdırmanın kosmosdan alınan yeni  
məlumatlar əsasında  təftişi; 

2) dərinlik qırılmaları ilə əlaqədar olan məşhur metallogenik zonaların iz-
lənilməsi və bu zonaların davamı, daxili strukturların  kəsişmə düyünləri və  s.  
haqqında əlavə informasiyaların alınması; 

3) müasir struktur planın təşəkkülünün əvvəlində gələn tektonik  hərəkət-
lərin dinamikasının öyrənilməsi və strukturmetallogenik zonaların paleorekon-
struksiyası. 

Məsələn, hazırda Alp qurşağında dərinlik qırılmaları və civə minerallaş-
ması arasındakı birbaşa genetik əlaqənin  olduğu  müəyyənləşmişdir. 

Maqmatik amil. İri regionların və əyalətlərin metallogeniyası, əsas etiba-
rilə,  onların tektonikmaqmatik  fəaliyyəti  ilə  təyin  olunduğu  üçün bu  məsə-
lənin KFŞ-n köməyi ilə həlli filizləşmənin intruziv kütlələrin forması, ölçüsü   
və  quruluşundan  müəyyən  dərəcədə  asılılığına  əsaslanır. 

Bu məsələlərin həlli maqmatik əmələgəlmələr zamanı struktur əlaqələri-
nin qurulması ilə xəritələnməsi və regionunn ümumi strukturunda vəziyyəti, 
intruziv kütlələrin aşkarlanmamış eroziyalarının aşkarı və maqmatik əmələgəl-
mələrlə filizləşmə arasındakı fəzaca qarşılıqlı əlaqənin təyini böyük əhəmiyyət 
kəsb  edir. 

Litoloji-stratiqarafik amil. Məlumdur ki, bəzi genetik tiplər müəyyən  
litolojistratiqrafik komplekslərlə sıx əlaqədardır. Məsələn, yaşma-diabaz forma-
siyaları ilə mis-kolçedan yataqları əlaqələndirilir. Kembriyəqədərki kvarsitlər  
tez-tez dəmir filizi, əhəngdaşı və intruziyalar skarn yataqları ilə əlaqəli olur.  Bu 
geoloji əmələgəlmələr kifayət qədər dəqiq təzahür edir ki, bu da digər amillərin 
optimal mövcudluğu halında faydalı qazıntıların bu və ya digər  növlərinin 
axtarışının proqnozlaşdırılması üçün təcrübi olaraq istifadə edilə  bilər. 

 
6.4.7. Geomorfologiyanın öyrənilməsi məqsədilə deşifrələmə 

 
Geomorfologiyanın öyrənilməsi məqsədilə deşifrələmə KŞ-də yaxşı tanı-

nan  relyef  formalarının  öyrənilməsinə  əsaslanır.   
Geomorfoloji tədqiqatların əsas məsələləri aşağıdakılar hesab olunur: 
1.Relyefin xarici xüsusiyyətlərinin (ərazidə vəziyyəti, səmti, ölçüləri və  

s.)  öyrənilməsi. 
2.Relyefin ayrı-ayrı forma və tiplərinin  mənşəyinin öyrənilməsi. 
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3. Relyefin ayrı-ayrı forma  və tiplərinin inkişaf xarakterinin  öyrənilməsi. 
4.Geoloji relyef əmələgətirən amillərin relyefin forma və tiplərinə təsiri-

nin  öyrənilməsi. 
5.Relyefin ayrı-ayrı elementar forma və həmçinin tiplərinin iqlim zonal-

lığı ilə əlaqədar regional və qlobal miqyaslarda coğrafi yayılmasının öyrənil-
məsi. 

Bu məsələlərin böyük hissəsi bu üsulun şəkillərin müəyyən miqyası və  
həlletmə qabiliyyəti ilə əlaqədar olan imkanları hüdudunda  KŞ-dən istifadə ilə  
həll edilə bilər. Beləliklə, mikrorelyefin formaları yalnız dəqiq təsvirlərdə  təyin  
edilə bilər. Eyni bir regionu əhatə edən, lakin  müxtəlif şəraitlərdə və müxtəlif  
yüksəkliklərdən, müxtəlif işıqlanma ilə müxtəlif aparatların tətbiqi ilə çəkilmiş  
FŞ-n deşifrələnməsi yaxşı nəticə verir. Geomorfoloji obyektlərin mühüm  deşif-
rələmə əlamətlərinə, birinci növbədə, onların ölçüləri, ərazidə digər obyektlərə  
nəzərən vəziyyəti, forması (xüsusi və enən kölgələrlə görünən), rəngi və  təs-
virin çaları aid edilir. Bu göstəricilər relyefin tiplərinin birbaşa və ya dolayı 
olaraq genezisini, inkişaf tarixini və müəyyən təbii zonaya aid olduğunu gös-
tərən  indikatorları  hesab  olunur. 

KŞ-də aşağıdakı relyef formalarını ayırmaq imkanları vardır: flüvial, 
sahilboyu-dəniz və sahilboyugöl, sualtı, karstsuffoziya, buzlaq, eol, qravitasion 
və s. 

Relyefin  flyüvial formaları. Çay dərələri KŞ-də özünəməxsus nazik 
“sap” və ya daha enli  “lent”  şəklinə malik olur.  Arid  zonalarda  çay dərələri  
onları əhatə edən səhraya nisbətən daha tünd çalarla ifadə olunur. Bu, yüksək 
nəmlik  və  sıx  bitki  örtüyü  ilə  əlaqədardır. 

Terraslar fototəsvirin çalarının sıxlığına görə çay yatağı ilə köklü sahil  
arasında aralıq mövqe tutur. Terrasın çıxıntıları “kələ-kötür” qırıq xətlər şək-
lində deşifrələnir. Humid vilayətlərdə çay yataqları bitkilərlə örtülmüş ətraf  
mühitlə  müqayisədə  daha açıq çalarla təsvir olunur. 

Deltalar özünəməxsus üçbucaq, qanadlı konfiqurasiya və çay yataqlarının 
dolaşıq izlərinin olması ilə dəqiq oxunur. Arid iqlimdə deltalar həmişə ətraf  
mühitdən tünd olur və KŞ-də yaxşı deşifrələnir (Nil, Amudərya və s. deltaları  
kimi).   

Müvəqqəti axınlar adətən daha tünd fonda açıq nazik xətlərlə ifadə  
olunur.  V – şəkilli dərə formasının xarakter olduğu əhəngdaşları, mergellər və 
qumdaşlarında müvəqqəti axınlar kölgələnmiş yamacın tünd xətti konturuna 
görə  deşifrələnir. Prolüvial gətirmə konusları və müvəqqəti axınların quru 
deltaları  fototəsvirlərdə xarakter yelpikşəkilli rəsmə malik olur, dağətəyi 
düzənliklərin  gilli takırları monoton açıq-boz  rənglə xarakterizə olunur. 

Relyefin sahilboyu-dəniz və sahilboyu-göl formaları. Qumlu çöküntülər-
dən təşkil tapmış sahilboyudəniz düzənlikləri FŞ-də açıq-boz çalarlı zolaqlarla  
təsvir olunur. İri sahil təpələri (valları) sahilə paralel olan xətti uzanmış şəkildə  
deşifrələnir. Çay kəsimi boyu yerləşən ensiz açıq rəngli zolaqlar qumlu çimərlik 
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və dar meşə zolağı kimi ifadə olunur. Abrazion çıxıntılar bütöv və ya qırıq,  
horizontallara uyğun xətlərlə tanınır. 

Sualtı relyef. Sualtı qumlu təpələr və dayaz yerlər daha açıq çalarla təsvir  
olunur. Sualtı dərələr və kanyonlar (sıldırımlı dərin dar dərə) çöküntü axınları 
şəklində iri çayların davamında izlənilir ki, onlar da FŞ-də daha açıq çalarla  
zolaqlarla təsvir olunur (Kolorado çayı misalında yaxşı görünür). Mərcan ada-
ları  və onları əhatə  edən  dayaz yerlər  FŞ-də  dəqiqliklə görünür. 

Karst-suffozion relyef. 3-4 km-dən böyük ölçülü karstsuffozio relyef for-
maları oval xırda tünd-boz ləkələrlə ifadə olunur. Belə formalara açıq karst  
əmələgəlmələri (uçurum qıfları, sahələr) aiddir ki, onlar da əsasən lokal və  
dəqiq  şəkillərdə  fərqləndirilə  bilər. 

Relyefin buzlaq formaları. Yüksək dağlıq rayonların KŞ-nin deşifrələn-
mə  dərəcəsi doğranma və parçalanma dərinliyinə görə çox da yüksək deyildir.  
Troq (buzlağın fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn təknəyəoxşar dərə) dərələri  
paralel tərəfli düzlənmiş sərhədlərə görə tanınır, morenlərin xırda təpəlik şəkli  
xarakterdir,  bəzən çaqıl moren dərələri görünür. 

Relyefin eol formaları. Qumlar ağ-qara şəkillərdə açıq-boz, rəngli şəkil-
lərdə isə sarımtıl çalarla təsvir olunur. Rəngə mineraloji tərkib böyük təsir  
göstərir. Kvarslı və gipsləşmiş qumlar çox açıq, hətta ağa yaxın çalarla seçilir.  
Sıra üzrə olan qumlar yaxşı deşifrələnir. Təpəli, dəlikli, təpəli-barxan (səhra-
larda küləyin fəaliyyəti ilə əlaqədar qumlardan əmələ gələn təpə) qumlar daha  
zəif  tanınır. 

Relyefin qravitasion formaları. Uçqun tökmə yamaclar tünd-boz çalarlı  
normal yamacların fonunda boz, açıq boz çalarlı uzanmış oval ləkələr şəklində  
deşifrələnir. Yaxşı keyfiyyətli və kifayət qədər həlledici qabiliyyəti olan şəkil-
lərdə sıldırım yamacın sürüşmə kütləsinin qeyri-düzgün təpəlik rəsmi ilə ahən-
ginə  görə  sürüşmənin  iri  kütlələrini  ayırmaq  olar. 

 
6.4.8.Hidrogeoloji tədqiqatlar üçün deşifrələmə 

 
Hidrogeoloji deşifrələmə qarşılıqlı əlaqəli iki prosesi özündə birləşdirir: 

şəkillərdə təbii mühitin predmetlərinin və hadisələrinin tanınması və onların  
deşifrələmə komponentləri ilə hidrogeoloji şəraitin əlaqəsinin aşkar edilməsi  
əsasında hidrogeoloji interpretasiyası. 

Hidrogeologiyada distansion üsulların tətbiqinin çətinliyi öyrənilən ob-
yektin təbiəti ilə birbaşa fototəsvirə malik olmayan və birbaşa deşifrələmə əla-
mətləri ilə tanınması mümkün olmayan KFŞ-ə görə yeraltı suların deşif-
rələnməsi üçün kompleks dolayı əlamətlərin olması zəruridir. Bu, yeraltı sularla 
landşaftın digər komponentləri arasındakı sıx qarşılıqlı əlaqənin olması əsasında 
mümkündür ki, onlar da landşaftdaxili əlaqələrin: səth çöküntülərinin tərkibi,  
relyef, bitki və struktur geoloji şəraitin istifadəsi ilə birbaşa və ya dolayı 
deşifrələmə  əlamətlərinə  görə  tanına  bilər. 
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Hidrogeoloji deşifrələmənin birinci mərhələsi bilavasitə yeraltı sularla 
(bulaqlar, bəzi yerlərdə yeraltı suların sızması, karst, sürüşmə, süni su təza-
hürləri), o cümlədən hidrogeoloji planı, səth çöküntülərinin xarakterini, relyefin 
formalarını, bitkiləri, torpağın tiplərini və s. təyin edən təbii komponentlərlə 
bağlı  olan predmet və hadisələrin şəklinə görə tanımanı özündə birləşdirir.  
Şəkillərdə hidroindikatorların tanınması onların deşifrələmə əlamətlərinin 
öyrənilməsi  əsasında  adi  yolla  aparılır. 

Hidrogeoloji deşifrələmənin ikinci mərhələsi şəkillərdə deşifrələmənin tə-
bii komponentlər, hidroindikatorlarla yeraltı sular arasındakı əlaqə və qarşılıqlı  
əlaqənin analizini özündə birləşdirir. Bu analizin məqsədi bir sıra konkret  
hidrogeoloji parametrlərin: yeraltı suların yatım dərinliyinin, onların mineral-
laşma dərəcəsinin, süxurların kollektorluq xassələrinin, sulu horizontların  qida-
lanma və boşalma sahələrinin, yeraltı suların hərəkət istiqamətinin təyinindən  
ibarətdir. Bu məsələnin həlli üçün xüsusi və müxtəlif dərəcəli kompleks  
landşaft indikatorları cəlb edilir ki, onlar da müxtəlif səviyyəli və müxtəlif eti-
barlılıq dərəcəsinə malik məlumatlar verə bilər. Bütün bu məlumatlar əsasında  
“proqnoz hidrogeoloji  xəritə” tərtib olunur. 

 
6.5. Kosmik təsvirlərin modellərinin identifikasiyasi  

(eyniləşdirilməsi) 
 

Deşifrələmə qrafikası və yazılı izahat kosmik şəkillərin təhlilinin ilkin 
materiallarıdır. Sonra isə əmin olmaq lazımdır ki, deşifrələnmiş obyektlərlə 
səhnəni formalaşdıran obyektlər arasında uyğunluq müşahidə olunsun və bu 
uyğunluğun xarakteri aydınlaşdırılmalıdır. İdentifikasiya üsullarını bir qədər 
şərti olaraq: birbaşa və dolayı növlərə ayırmaq olar. Deşifrələmə materiallarının 
çöldə yoxlanılması deşifrələmə və səhnə obyektlərinin uyğunluğunun aşkar 
edilməsinin ən yaxşı üsuludur. Geoloji zondlamanın bir sıra məsələlərinin 
həllində: faydalı qazıntıların lokallaşma yerinin təyinində, geoloji strukturların 
yeni elementlərinin, mühəndisi – geoloji tədqiqatlar zamanı uçqunların və 
sürüşmələrin aşkar edilməsində və digər hallarda belə birbaşa identifikasiya 
mümkün və zəruridir. Lakin deşifrələmə, çox zaman çöldə yoxlanılması çətin 
və ya sadəcə olaraq, qeyri-mümkün olan obyektlərə (məsələn, deşifrələmə 
nəticəsində rayonun tərtib edilmiş geoloji xəritəsinin yerüstü yoxlanışı zamanı) 
yönəldilir. Bu zaman biz, faktiki olaraq, yeni iri sahələri xəritələməli və əmin 
olmalıyıq ki, kosmik şəkillərdə aşkar edilən hər hansı bir tektonik zona qonşu 
neft və qaz yığılan zonadan perspektivlidir. Bu  o vaxt mümkündür ki, həmin 
sahədə lazımı dərəcədə sıx şəbəkə üzrə quyu qazılsın. Bundan əlavə, 
deşifrələmə, bəzən yer səthində təbiəti naməlum olan obyektlərə yönəldilir, 
məsələn, «regional lineament»obrazı kosmik şəkillərdə adətən küllü miqdarda 
ayrı-ayrı hissələrdən generalizasiya olunur ki, bunlar da ayrılıqda «regional 
lineament»in mövcudluğu haqqında heç bir məlumat vermir. Bu halda 
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identifikasiyanın dolayı üsuluna mürajiət etməli oluruq (yəni sərbəst tədqiqat 
məlumatları ilə əlaqələndirmək, distansion zondlamanın müxtəlif materiallarını 
bir neçə dəfə deşifrələmək və deşifrələmə obyektinin nizamlama sistemlərini 
aşkar etmək). 

Müstəqil tədqiqat materialları ilə əlaqələndirmə. Bu üsul, birbaşa çöl 
identifikasiyasının «yüngülləşdirmiş»variantı olub, işin bir hissəsini çöldə yox-
lamaq və həmçinin digər tədqiqat materialları ilə müqayisə etməyi nəzərdə tu-
tur. Məsələn, «regional lineamentlər»məkanja geofiziki sahələrin xətti qra-
diyentlərinə üyğun gələ bilər (şəkil 34), iri perspektiv neftli-qazlı zonalar adətən 
özünü istilik sahələrində büruzə verir, filizə nəzarət edən qırılma pozulmaları 
praktiki olaraq, həmişə geokimyəvi anomaliyalarla bağlı olur və s.  

 
Şəkil 34. Qərbi Pamir-Alay regional lineamentlərinin fəzavi vəziyyətinin  müqayisəsi  
və  həmin  regionun  geofiziki  sahələrinin  quruluşu: 
1 - regional lineamentlər; 2-3 – qravitasiya (2) və maqnit (3) sahələrinin anomaliyalarının  50  km  
yüksəkliyə  hesablanmış  qiymətləri. Regional  lineamentlər: Qissar – QS;  İlyak – İL;  Termez – T;  Şimali  
Kuqitanq – ŞK; Dexkanabad – D; Tupolanq – TP; Cənubi  Karatau – CK;  Darvaz – DR; Çarşaqa – ÇŞ;  
Alakutan – AL;  Malyad – M;  Nurek – N;  Obixinqou – OX;  Lyanqar – L;  Karateqin – K;  Kulyab – KL;  
Vanç – V. 

 
Deşifrələmə obyektlərinin identifikasiyasında müstəqil məlumatları seç-

mək üçün geoloji tədqiqat üsullarını yaxşı bilmək və qeyri-standart fikir yürüt-
mək tələb olunur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, deşifrələmə nəticələrinin və sərbəst məlumatların 
uyğunluğu hələ obyektin real mövcudluğuna təminat vermədiyi kimi, əks hal da 
(yəni, deşifrələmə nəticələrinin və sərbəst məlumatların qeyri-uyğunluğu), de-
şifrələmə obyektinin “uydurulmuş” olduğuna dəlalət etmir. Bütün bunlar de-
şifrələmə obyektləri ilə səhnə obyektlərinin müqayisəsi əməliyyatının seçil-
məsinə qarşı ciddi təlabatlar irəli sürür. 

Müxtəlif kosmik şəkillərin çoxdəfəli deşifrələnməsi. Kosmik təsvirlərə, 
öyrənilən səthdəki  cüzi dəyişiklik (fəsildən asılı olaraq, iqlim, işıqlanma şəraiti 
və s.) , həmçinin məlumatların qeydiyyatı ,verilməsi və ölçmənin texniki şəraiti 
təsir edir. Ona görə də bir  kosmik şəklin təhlili zamanı obrazın formalaşmasını 
əsaslandıran səbəblər (çox vaxt təsadüfü) digər şəklin təhlilində rast gəlməyə də 
bilər. Deşifrləmə mümkün qədər müxtəlif distansion zondlama materiallarının 
cəlb edilməsini tələb edir. Bununla belə, yer qabığının bəzi strukturları ayrı-ayrı 
şəkillərdə qeydə alınır. Bu cür şəkillərin digərləri ilə həddən artıq tənqidi 
müqayisəsi əhəmiyyətli informasiyanın itirilməsinə gətirib çıxara bilər. 

Deşifrələmə obyektlərin nizamlama sistemlərinin aşkar edilməsi. Bu 
üsul kosmik təsvirlərin modellərinin məntiqi möhkəmliyinin yoxlanmasına 
əsaslanır. Deşifrələmə obyektləri geoloji məna kəsb edən əlaqəli sistem təşkil 
etməlidir. Bununla belə, distansion zondlama materiallarının təhlili nəticəsində 
aşkar edilmiş geoloji quruluş xüsusiyyətləri bu sistemlərə «zorla»daxil edilmə-
məli, yalnız təbii yolla daxil olmalıdır. Bu şərtlərin qeyri-uyğunluğu deşifrələ-
mə nəticələrinə inamı azaldır. 35-ci şəkildə Orta Asiyanın bir  rayonunda  kos-  

 

 
Şəkil 35. Tacikistan depressiyası sahələrindən birinin deşifrələmə  sxemlərinin  

müqayisəsi: 
1-Mezozoy  çöküntülərində  nişanlayıcı horizontlar;  2 – paleogen; 3 – miosen;  4 – pliosen;  5 – qırılma  
pozulmaları:  a – qarışma  olmadan; b – horizontal  yerdəyişmə;  v – üstəgəlmə. 
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mik şəkillərin deşifrələnməsinin iki variantı göstərilmişdir.Sol şəkildə butun 
düzxətli landşaft əmələgəlmələri (baxmayaraq ki, onların bəziləri boyunca 
stratiqrafik sərhədlərin dolaşıq düşməsi rast gəlmir və bütövlükdə qırılmaların 
kinematik xüsusiyyətləri öz aralarında uzlaşmır) eyni əhəmiyyətli qırılmalar 
kimi göstərilmişdir. Sağ şəkildə verilən deşifrələmə variantı isə həqiqətə daha 
yaxındır. Burada yerdəyişmə müşahidə olunmayan lineamentlər aradan çıxarıl-
mışdır. 

Qeyd edək ki, dolayı identifikasiyanın hər iki üsulu, ayrı-ayrılıqda deşif-
rələmə obyektinin və səhnənin tam uyğunluğuna təminat vermir, yalnız kom-
pleks üsulların tətbiqi  deşifrələmə nəticələrinin dəqiqliyini xeyli artıra bilər. 
 

6.6. Kosmik şəkillərin geoloji deşifrələnməsinin növləri        
 

Distansion geoloji zondlamanın məqsəd və məsələləri kosmik şəkillərin 
deşifrələmə üsulunu müəyyən edir. Müasir dövrdə kosmik şəkillər, təxminən 
bütün geoloji elm sahələrinin müxtəlif məsələlərinin həllində: strukturgeoloji 
tədqiqatlarda, geoloji planalmada, tektonikada, struktur geomorfologiyada, neo-
tektonikada, müasir geoloji proseslərin tədqiqatında, filiz və neft-qaz geolo-
giyasında, qeyri-filiz faydalı qazıntıların öyrənilməsində, mühəndisi geologi-
yada, hidrogeologiyada və buzlaqların tədqiqatında tətbiq edilir.       

Distansion geoloji zondlama məsələlərinin müxtəlifliyi onların həllinin 
böyük miqdarda konkret metodik yollarını yaradır. Lakin deşifrələmənin əsasını 
əsas metodik təhlilərin cüzi miqdarı təşkil edir.     

 36-cı şəkildə geoloji deşifrələmənin əsas üsullarının sxemi göstərilmişdir. 
Deşifrələmənin vizual və avtomatik növləri ayrılır. Vizual deşifrələmə şərti 
olaraq, birbaşa və dolayı (indikasion) üsullara ayrılır. Birbaşa deşifrələmə 
kosmik təsvir modellərinin qeydiyyatından ibarətdir. İndikasion və ya dolayı 
deşifrələmə isə təsvirlərin təhlilindən, bilavasitə görünməyən obyektlərin, ha-
disələrin əlamətlərinin təyini və öyrənilən obyektin “deduktiv” modelinin qu-
rulmasından ibarətdir. Birbaşa və dolayı deşifrələmə yolları biri-biri ilə sıx 
əlaqədar olduğundan, kosmik şəkillərin təhlilində (deşifrələnməsində) birlikdə 
tətbiq edilir.    

Bu deşifrələmə növləri arasında şərti olaraq, müxtəlif deşifrələmə növləri 
ayırmaq olar. Onlar birbaşa deşifrələmə: rəngçalar həndəsi, landşaft və geoloji 
ola bilər. İndikasion və ya dolayı deşifrələmə isə aşağıdakılara bölünür: 

l. Landşaft-geoloji. Burada geoloji hadisələrin və proseslərin indikator 
rolunu landşaft əlamətləri oynayır. “Landşaft-indikasion deşifrələmə” üsulu 
proqnozlaşdırma və digər xüsusi tədqiqatlarda daha geniş istifadə edilir; 

2. Rəngçalar-landşaft və rəngçalar-geoloji. Burada geoloji obyektlərin 
və landşaftın əlamətləri rolunu kosmik təsvirlərin rəngçalar həndəsi 
xüsusiyyətləri oynayır. Rəngçalar əlamətləri dəyişkən olduğundan, bu üsul zəif 
hesab edilməsinə baxmayaraq, bəzən avtomatik deşifrələmədə tətbiq edilir. 
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3. Geoloji. Burada mürəkkəb geoloji hadisələrin və obyektlərin de-şifrə-
ləmə əlaməti rolunu onların geoloji xüsusiyyətləri oynayır. Bu növ deşifrələmə 
digər (qeyri-distansion) tədqiqat üsulları vasitəsilə alınmış materialların üzərin-
də işlərkən tətbiq edilir.      

 
Şəkil 36. Geoloji  deşifrələmənin  əsas  üsulları. 

 
İndikasion (dolayı) deşifrələmənin göstərilən müxtəlif növləri daha çox 

geoloji tətdiqatlarda istifadə edilir. Müasir dövrdə avtomatik deşifrələmə üsul-
larının daha çox iki növündən istifadə edilir: obyektlərin spektral və tekstur 
(məkan - həndəsi) səciyyəsinə görə tanınması. Birinci halda əsas üsul səhnə 
ölçü məlumatlarının iki və çoxölçülü məkan formasının qurulması (təbii ki, iki 
və ya çox spektral intervallarda) və sonradan çoxsaylı seçilmiş nöqtələrin (öy-
rənilən obyektlər üçün tipik olan) statistik müqayisəsindən ibarətdir.    

 İkinci halda üsulun məntiqi əsası birinci ilə eynidir, lakin spektral sə-
ciyyə əvəzinə tipik obyektlərin və ya başqa yolla formalaşmış tesktur xüsusiy-
yətin modelindən istifadə edilir. Bu halda həm səhnənin birbaşa ölçülərinin, 
həm də kosmik şəkillərin ölçülərinin məlumatları təhlil edilə bilər.    
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 Hazırda avtomatik quruluşlar nəzarətlənib, operator tərəfindən istiqamət-
lənirsə, avtomatik deşifrələmə interaktiv rejimdə aparılır. Gələcəkdə ehtimal ki, 
işlərin bu istiqaməti əsas olacaqdır. 

 
6.7. Kosmik şəkillərin informativliyi 

 
Kosmik şəkillər (xüsusən fotoqrafik yolla alınmış) daha çox informasiya 

daşıyan materiallarıdır. Təxminən belə hesab etmək olar ki, standart ölçülü 
kosmik şəkillərdə 2 – 5 meqabayt effektiv (yəni vizual deşifrələmədə istifadə 
olunan) informasiya daşıya bilər ki, o da kosmik şəkillərin yalnız texniki 
xüsusiyyətlərini səciyyələndirir və şəkildəki təsvirlərdən qəti asılı deyildir. 

Kosmik təsvirlər kosmik şəkillərdən gələn informasiya siqnallarının in-
sanların dərketmə sistemləri ilə qarşılıqlı əlaqə nəticələri olduğuna görə, kosmik 
təsvirin geoloji informativliyi bütün müşahidəçilər üçün eyni ola bilməz. Qeyd 
etdiyimiz kimi, dərketmə (qavrama) ixtisaslaşdırılmış hazırlıqla əlaqədar oldu-
ğu üçün, kosmik təsvir və model müxtəlif tədqiqatçılarda fərqli olduğundan, 
kosmik təsvirin informativliyinin nisbiliyi realdır.  

   İndi də kosmik təsvirin nisbi informativliyini təyin edən əsas amilləri 
araşdıraq.   

  Generalizasiya (miqyaslı generalizasiya) dedikdə - kiçik geoloji (və ya 
landşaft) elementlərin daha böyüklərə birləşməsi başa düşülür. Kosmik təsvirdə 
bir elementin həcmi bu və ya digər dərəcədə sabit olduğundan, kosmik plan-
almanın miqyası dəyişdikdə, səhnədə onun müxtəlif həcmli sahələri əks olunur: 
landşaft quruluşunun bir hissəsini əksetdirən sahələrin parlaqlıq xüsusiyyətləri 
ortaya düşür. Səhnənin təsviri (onun landşaft və ya geoloji modelinə uyğun 
olaraq) müxtəlif generalizasiya səviyyələrində fərqli olur. İnformativliyin də-
yişkən keyfiyyətinə  təsvirin miqyasının 3 – 5 dəfə dəyişməsi səbəb olur. Bu o 
deməkdir ki, miqyasın bu cür pilləliliyində deşifrələmənin əsas obyektləri 
keyfiyyətcə müxtəlif dərəcəli olur, məsələn, laylar, qırışıqlar, antikilinal və sin-
klinallar, qırışıq silsilələr, dağarası çökəkliklər, qırışıqlıq qurşaqları və plat-
formalar.  

Təbii generalizasiya səviyyəsinə görə kosmik təsvirlərin aşağıdakı miq-
yasları qəbul olunmuşdur: 

-qlobal – 1 :15 000 000 və daha kiçik (yer kürəsinin ümumi xəritəsi 
üçün);  

-kontinental – 1 : 5 000 000 – 1 : 2 500 000 (MDB-nin və qitələrin ümu-
miləşdirilmiş xəritələri üçün);                     

-regional – 1 : 1000 000 – 1 : 500 000 (regional kiçikmiqyaslı xəritələr 
üçün);   

-lokal – 1 : 200 000 – 1 : 100 000  (regional ortamiqyaslı xəritələr üçün);  
-dəqiq –1 : 100 000–dən iri  (regional irimiqyaslı və dəqiq xəritələr üçün). 
Bu təsnifat əsasən kosmik planalmanın miqyasına aiddir.     
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Şəkillərin böyüdülməsi piksellərin ölçülərinin artmasına gətirib çıxarır. 
Bir çox hallarda böyüdülmüş şəkillər işləmək üçün daha əlverişlidir (çünki 
təsvirin informativliyi zəif dəyişir).  

Görünüş sahəsi- qarşılıqlı əlaqəli müxtəlif geoloji (və ya landşaft) ob-
yektlərin eyni zamanda öyrənilməsi imkanları regional tədqiqatlar üçün kosmik 
təsvirlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Bu xüsusiyyətin kəmiyyət xarak-
teristikası təsvirin görünüş sahəsi və yer kürəsinin şəkildə əks olunan sahəsi ola 
bilər (cədvəl 4). 

Cədvəl 4 
Bəzi planalma sistemlərinin icmal sahəsi 

Planalma sistemi Generalizasiya səviyyəsi 
Icmal sahəsi, 

km2103 
“Nimbus” 
“Meteor”(televizion və MSU-M) 
“Meieor” (MSU-S) 
„Salyut“ (KATE-140) 
„Meteor“ (MSU-SK) 
„Meteor“ („Fraqment“) 
„Kosmos“ 
„Salyut“ (MKF-6M) 
“Meteor” (MSU-E) 

Qlobal 
Qlobal 

Kontinental 
Kontinental 

Regional 
Regional 
Regional 
Regional 

Lokal 

10000 
2-2500 
6-1000 

200 
40 
7,2 
32 
18 
0,4 

 

Bir şəklin təhlili zamanı hansı dərəcəli geoloji obyektlərın tədqiqatçının 
nəzər sahəsində eyni zamanda yerləşə bilməsi cədvəldən görünür. Bu,  qarşılıqlı 
əlaqəli konkret geoloji obyektlərin öyrənilməsi və ya onların dəqiqləşdirilməsi 
məqsədilə, kosmik şəkillərin optimal komplektini müəyyən etmək üçün çox 
vajibdir.   

 Spektral xüsusiyyətlər. Müxtəlif landşaft elementlərinin spektral 
xüsusiyyətlərindəki müxtəliflik ona gətirib çıxarır ki, bir spektral diapazonda 
onlar daha ziddiyyətli, digərlərində isə qeyri-ziddiyyətli görünürlər. Bu vəziyyət 
distansion zondlamanın müəyyən məsələsinin həlli üçün informasiya 
mənbəyinin düzgün seçilməsinin əhəmiyyətini təyin edir. Bu barədə tövsiyə, bir 
növ, şərti xarakter daşıyır, çünki geoloji zondlama məsələlərinin hərtərəfli 
olması, həmçinin obyektlərin spektral xüsusiyyətlərinin fəsillərdən, havadan və 
digər şərtlərdən asılı olaraq, daha çox dəyişkənliyini nəzərə almaq qeyri-
mümkündür. Ona görə də təhlil üçün mümkün qədər böyük həcmdə distansion 
zondlama materiallarını cəlb etmək lazımdır ki, konkret problemin həlli üçün 
yüksək informativliyə malik olanları seçmək mümkün olsun.   

Keçmiş sovet tədqiqatçılarının materiallarının təhlili əsasında müxtəlif 
fiziki-coğrafi rayonlar üçün (planalmanın mövsümünü nəzərə almaq şərti ilə) 
spektral kanalların geoloji informativliyinin aşağıdakı ümumiləşdirilmiş sxe-
mini vermək olar. 

1. Kontinental dərəcəli geoloji obyektlər–0,7–0,8 və 0,8-1,1mkm.  
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2. Humid vilayətlərdəki regional və lokal dərəcəli geoloji obyektlər- 0,5-
0,6 mkm, zonaların sintez edilmiş şəkilləri - 0,5 – 0,6 və 0,6 –0,7mkm. 

3. Arid  vilayətlərdəki regional dərəcəli geoloji obyektlər - 0,7-0,8  və  
0,8-1,1 mkm düzənlik üçün əsasən yaz və payız fəsillərində və  0,5-0,6 mkm 
dağlıq rayonlar üçün -əsasən yay fəslində; zonaların sintez edilmiş şəkilləri- 0,5 
– 0,6 ; 0,7-0,8 və 0,8 – 1,1 mkm.   

4. Lokal və dəqiq dərəcəli geoloji obyektlər- 0,5-0,6 mkm kəskin zid-
diyiyətli obyektlər üçün; 0,6 – 0,7 mkm - zəif ziddiyiyətli obyektlər üçün; bu 
zonaların infraqırmızı zona ilə birlikdə 1,2-2,4 mkm diapazonunda sintez edil-
miş şəkilləri.  

5. Bütün dərəcəli geoloji obyektlər az dərinliyə malik (50 m-dən kiçik) su 
hövzələrində, göllərdə, dəniz  və okeanlarda - 0,45 – 0,5 mkm (kamera MKF –
6) və 0,5 –0,6 mkm.           

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sxem universal deyildir, müxtəlif geoloji 
obyektlər və hadisələr başqa spektral diapazonlardan alınmış KŞ-lərdə daha 
yaxşı əks oluna bilər.      

Amerikanlı tədqiqatçılar geologiya üçün daha informativ olan aşağıdakı 
spektral kanalları (mkm) təklif edirlər: 0,52-0,60;  0,76-0,90; 1,55-1,75;  2,15-
2,35.  

Qeyd edək ki, göstərilən dörd kanaldan üçü infraqırmızı diapazona aiddir 
ki, bu da “Lendsat” peykinin ölçü cihazlarının xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. 
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VII. GEOLOJI XƏRİTƏLƏMƏDƏ VƏ 
STRUKTUR–GEOLOJI TƏDQİQATLARDA 

DİSTANSİON ZONDLAMA MATERİALLARININ İSTİFADƏSİ 
 

Geoloji kütlələr və onların kompleksləri geniş əhatəyə malik olduğundan 
öyrənilərkən, müşahidəçinin görüş sahəsinə sığışmır. Fototəsvirlərdə geoloji 
kütlələrin böyük sahələrinin icmallığının özünü qabarıq göstərməsi, geoloji 
əmələgəlmələrin xəritələnməsini intuitiv duyğu deyil, deşifrələnmənin obyektiv 
məlumatlarına əsasən reallaşdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kosmik şəkillər nə nisbətən irimiqyaslı aero-
şəkilləri, nə də yerüstü müşahidələri əvəz etmir, bununla belə, onların tam 
imkanları distansion zondlama və digər geoloji tədqiqat üsullarının material-
larının birlikdə təhlili zamanı reallaşır. Kosmik şəkillərin struktur – geoloji 
tədqiqatlarda tətbiqi, birinci növbədə, mövcud geoloji xəritələri dəqiqləşdir-
məyə imkan verir (geoloji kütlələrin sərhədlərinin və həmçinin struktur 
xüsusiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi hesabına), ikinci növbədə isə, kiçik ampli-
tudlu və «səpələnmiş» tektonik deformasiya zonalarının, qeyri–ənənəvi xətti və 
müxtəlif konfiqurasiyalı sahəvi obyektlərin aşkarına görə xəritələndirilən 
əmələgəlmələrin yığımını genişləndirir. 

 
7.1. Kosmik   şəkillərin geoloji  informativliyi 

 
Kosmik şəkillərin informativliyi və uyğun olaraq, struktur–geoloji analizi, 

müxtəlif regionlarda eyniqiymətli deyildir. Ümumiyyətlə, onlar öyrənilən 
tektonik elementlərin tipindən və yaşından, daxili strukturun növündən və 
relyefin xüsusiyyətlərindən asılıdır.  

Qədim və cavan platformaların plitələri. Bunlar zəif dislokasiya olunmuş 
çökmə süxurların səthində geniş yayılması ilə səciyyələnir. Çox vaxt onlar, 
akkumulyativ relyefi formalaşdıran, bünövrənin nəinki qırışıq süxurlarının, 
hətta örtüyün alt hissəsi çöküntülərinin geoloji quruluşunun xüsusiyyətlərini 
zəiflədən yeni əmələgəlmələrdir. Belə regionlarda yerüstü müşahidələr əsasən 
dördüncü dövr çöküntülərinin genezisi və litologiyası, yaxud örtüyün yer sət-
hinə çıxmış süxurları haqqında informasiya verir. Bu şəraitdə distansion 
zondlama materiallarının təhlilindən alınmış informasiyalar böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. 

Kontinental səviyyəli generalizasiyaya malik kosmik şəkillərdə platfor-
maların geoloji quruluşunun nisbətən iri və dərinlik elementlərini müşahidə 
etmək olar. Fototəsvirlərdə seçilən sahəvi obyektlər əsasən müxtəlif inkişaf 
rejimli neotektonik bloklara uyğun gəlir. Onların, özülün blok strukturuna və 
örtüyün daxili strukturuna uyğun gəlməsi yalnız dərinlik əmələgəlmələrinin 
irsiyyət dərəcəsi ilə təyin edilir. Xətti obyektlər adətən özülün və ya çökmə 
örtüyün qırılma pozulmalarına uyğun gəlir. Xətti strukturların əksəriyyəti (60-
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70%) ola bilsin ki, kiçik amplitudlu olmasına görə geoloji quruluşda öz əksini 
tapmır və geofiziki məlumatlarla təsdiq olunmur; lakin əksər hallarda yaxşı 
sənədləşdirilmiş gömülmüş qırılmaları əks etdirir.     

Plitələrin özülünün iri tağları  fotoçalarlı dairəvi strukur şəklində özünü 
büruzə verir. Platforma örtüyü altından «işıqlanan»metomarfik özülün struk-
turları iri halqavarı strukturların səciyyəvi müxtəlifliyini göstərir. Onların bə-
ziləri geoloji quruluşa uyğun gəlmir. Regional və lokal kosmik şəkillərdə sahəvi 
obyektlər çox  vaxt yer səthində inkişaf tapmış litoloji çöküntülərə uyğun gəlir. 
Lakin platforma örtüyü süxurlarının birbaşa litoloji xəritələnməsinin məhdu-
diyyət təşkil etməsinə baxmayaraq, çökmə süxurların litolojigenetik tiplərinin 
inkişaf etdiyi sahələr daha dəqiq deşifrələnir.   

  Regional və lokal kosmik şəkillərin xətti obyektləri, adətən çökmə və ya 
özül süxurlarında geomorfoloji quruluş elementləri ilə özünü büruzə verən 
qırılma və fleksuraya uyğun gəlir. Örtüyün cavan strukturları deşifrələnmiş 
obyektlər kimi görünür. Tağların və muldaların real cizgiləri adətən, şəkillərdə 
dairəvi obyektlərə nisbətən daha mürəkkəb formada və kiçik ölçülərdə olur. Bu 
kiçikölçülü obyektlər (ilkin km-lər, ilkin on km-lər) öz vəziyyətinə görə, çox 
zaman platforma örtüyünyn lokal formalarına, məsələn, ayrı-ayrı braxian-
tiklinallara və ya onların qruplarına, duz gümbəzlərinə, muldalara və s. uyğun 
gəlir.    

  Dəqiq şəkillərdəki sahəvi obyektlər, bir qayda olaraq, səth çöküntülərinin 
müxtəlif litolojigenetik tiplərinin inkişaf etdiyi sahələrə uyğun gəlir.    

 Akkumulyativ düzənliklərdə bunlar dördüncü dövr əmələgəlmələri, 
denudasiya sahələrində isə yer səthinə çıxmış müxtəlif yaşlı- və litoloji tərkibli 
süxurlardır.   

  Qədim platformaların qalxanları. Bunlar Yerin qədim inkişaf mərhə-
lələrini səciyyələndirən, yer səthinə çıxmış, özünəməxsus strukturlu, ilkin 
kembiriyəqədər yaşlı, intensiv metamorfizmləşmiş komplekslərdir. Onlar plat-
forma sahələrinə xas olan dayanıqlı qalxma və relyefin zəif parçalanması ilə 
xarakterizə olunur (şəkil 37). Bu təzahürlər qədim platforma sahələrində distan-
sion zondlama materiallarının istifadə xüsusiyyətlərini təyin edir. Kontinental 
generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə qədim qalxımların maddistruktur 
komplekslərinin ayrılması, praktiki olaraq, mümkün deyildir. Bəzən açıq foto 
rəngçaları ilə seçilən və qövsvari, nisbətən tünd zolaqlarla sərhədlənən, ölçüləri 
bir neçə yüz km olan iri oval formalara ayrılır. Belə sahəvi strukturlar qədim 
qalxanların nəhəng dairəvi sistemləri və onları ayıran zonalarla sıx əlaqədardır.     

Kontinental şəkillərdə xətti obyektlər üç qrupa ayrılır: qalxanları kəsən və 
onların sərhədlərindən uzaqlara gedən ensiz xətti strukturlar (ehtimal ki, cavan 
tektonik pozulma zonalarına uyğun gəlir və qalxanların daxili strukturları ilə 
əlaqədar deyildir), sahəvi obyektlərin sərhədlərinə uyğun gələn azmeylli 
girintili-çıxıntılı quruluşa malik  strukturlar (qalxanların qədim “özəklərini” 
ayıran mobil qədim qurşaqlar kimi interpretasiya olunurlar); qədim qalxanların 
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lokal və dəqiq kosmik şəkilləri qırışıqlıq metamorfik qatların və maqmatik 
kütlələrin daxili quruluşları haqqında məlumata malikdir.  

 

 
Şəkil 37. Baltik  qalxanının  kosmik şəkli (KŞ): 

a– Skandinaviyanın  cənub-qərb qurtaracağı. şəklin  mərkəz hissəsindəki  parlaq  fotoçaların 
xətti  və  mozaik  sahələri  Oslo  qrabeninin  cavan formasına  uyqun  gəlir;        
b – Finlandiyanın  Baltik  sahili. Şəklin  cənub-şərq  hissəsində yaxşı  seçilən  qövsvarı xətlər  
dördüncü  dövr  buzlaqlarından  birinin  sərhəd  moreni  hesab  olunur. 

 

Sahəvi obyektlər kimi, onlar da protoplatformaların kristallik əmələgəl-
mələrinin üst arxeyalt proterozoy yaşlı protoplatforma örtüyünün az meta-
morfizmləşmiş, əksər hallarda laylı və maili yatan vulkanogen çökmə qat-
larından yaxşı seçilir. Çox vaxt yaşıldaş əmələgəlmələrindən təşkil tapmış üst 
proterozoy yaşlı troq komplekslərini, fanerozoy yaşlı əmələgəlmələrlə dolmuş 
tektonik pazları və qrabenləri ayırmaq mümkün olur. Maqmatik süxurlardan 
daha yaxşı qranit rapakivləri, mərkəzi tipli qələvi intruziyalar (Xibin) və 
ultraəsas süxurlar deşifrə olunur. Lokal və dəqiq kosmik şəkillərdə xətti struk-
turlar əsasən, yerdəyişməsi olmayan çatlar və nisbətən qısa (15-20 km-qədər) 
kiçik amplitudlu pozulma qırılmaları kimi təqdim olunur.  
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Onlar regional şəkillərin xətti strukturlarına uyğun gələn sıxlaşma zona-
larında qruplaşırlar. Dəqiq şəkillərdə metamorfizmləşmiş dağ silsilələrinin 
laylığını, onlar hətta kristallaşma şistləşməsi ilə maskalandığı halda belə, de-
şifrələmək olur.   

Zəif fəallaşmış əyalətlərdə cavan platformaların qalxanları və kiçik təpə-
cikləri paleozoy və ya kembriyəqədərki  qırışıqlıq komplekslərinin səthə çıxışı 
kimi özünü büruzə verir. Onlar üçün süxurların orta metamorfikliyi, intensiv 
dislokasiyaya uğraması, geniş hüdudlarda çökmə vulkanogen və intruziv sü-
xurların olması, relyefin zəif parçalanması xarakterdir. Bu amillərin birliyi 
kosmik şəkillərin generalizasiyasının bütün səviyyələrində, onların yüksək 
geoloji məlumatlılığını əsaslandırır. 

Kontinental səviyyəli generalizasiyaya malik kosmik şəkillərdə ayrı-ayrı 
qırışıqlıq sistemləri, aralıq massivləri, üstə gəlmiş (törəmə) çökmələr, bəzən də 
antiklinoriumlar, ayrı-ayrı qırışıqlıq zonaları və geoloji kütlələr yaxşı ayrılır 
(məsələn, Mərkəzi Qazaxıstanda perm yaşlı qranit massivləri, Uralın şərq ya-
maclarındakı maqmatik komplekslər və s.). Xətti strukturlar, adətən əsas struk-
tur elementləri sərhədləndirən iri dərinlik qırılmalarına  uyğun gəlir. Bəzən tünd 
foto rəngçalarlı ensiz, zolaqvarı anomaliyalar  ofiolit tikişləri  ayrılır. Qırışıqlıq 
sistemlərin uzanmasını diaqonal və eninə kəsən pozulma strukturları səciyyəvi 
xətti obyektlər kimi görünür, onların bəziləri, əvvələr qırlma pozulmasının 
neotektonik mərhələsində remobilizə edilmiş qırılmalar kimi təsnif olunmasına 
baxmayaraq, bir çoxu yerüstü geolojigeofiziki üsullarla təyin olunmurdu. 

Regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə bəzi blokların daxili 
strukturunu aşkarlamaq mümkündür (şəkil 38). Bu növ şəkillərdə fotorəng 
çalarına və foto rəsminə görə ayrılan sahəvi obyektlər ya iri struktur formalar, 
ya da strukturmaddi komplekslər kimi interpretasiya olunur: qanadlarına 
nisbətən qədim çöküntülərdən təşkil olunmuş antiklinalların nüvəsi, sinklinial-
ların kənar qırışıqlıq zonaları, müxtəlif tərkibli çökmə süxurların yayıldığı 
sahələr, vulkanik əmələgəlmələr, ofiolitlər və s. Fototəsvirlərin xarakteri sü-
xurların dislokasiya olunma dərəcəsindən asılıdır  və izoklinal, xətti və sandıq-
varıqırışıqlıq zonalar üçün müxtəlifdir. 

Regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə əksər qranit 
massivləri deşifrələnə bilər və onlar özünəməxsus əlamətlərinə, tərkibinə və 
yaşına görə bir neçə qrupa bölünür.      

Regional şəkillərin deşifrələnməsinin xətti obyektlərini iki qrupa bölmək 
olar. Birincilər daha çox yayılmaqla, planda düzxətli və ya zəif əyilmiş 
qırılmalar və qırlma zonaları əmələ gətirir. Şaquli və səthi yerdəyişən qırılmalar 
daha etibarlı ayrılır. İkinci qrupu stratiqrafik təmaslar təşkil edir; regional 
şəkillərdə ilk dəfə olaraq, laylanma elementləri ayrılır. 
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Şəkil 38. Şimali Pribaltikanın kosmik  şəkli (a) və onun geoloji  deçifrələmə  
sxemi (b)  (Al.V.Tevelevə  görə). 
Deşifrələmə obyektləri: 1-10 – sahəvi (1 – dördüncü dövr vadiləri, 2 – takır və şoranlıqlar, 3 – 
leykoqranitlərin massivləri, 4 – zəif  turş  qranitoidlərin  massivləri; 5 – hiperbazit  massivləri, 6 – 8 – 
qırışıqlar  (6 – perm, vulkanik muldalar, saur və sayak qırışıq kompleksləri, 8 – Telbes qırışıq  kompleksi), 
9 – venda – ordovikin karbonatları, 10 – kembriyəqədər əsasın çıxıntısı, 11-14 – xətti  formalar (11 – 
geomorfoloji  ifadə  olunan  qırılmalar,  12 – həmçinin,  boş (kövrək) çöküntülərin  örtüyü  altında,  13 – 
“pilotaksit”  fotorəsmli zonalar, fotoçalarların təzadsız “təmas”  zonaları), 15-16 – halqavarı strukturlar 
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(15 – paleovulkanlar, 16 – naməlum  genezisli),  17 – horizontal  yerdəyişmələr, 18 – cavan  qırılmalar  
üzrə  qalxmış (a)  və  düşmüş (b)  bloklar.  

 
Lokal generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillər çox vaxt süxurların maddi 

tərkibi haqqında məlumat verir. Əsasən müxtəlif (optik xüsusiyyətlərinə görə) 
litoloji tərkibli süxurlardan ibarət lay dəstələri daha dəqiq seçilir. Bu miqyaslı 
şəkillərdə çox zaman qırılma pozulmalarının kinematik səciyyəsini, qırışıqlıq 
formalarını, morfologiyasını, paleovulkanik strukturları və bəzən isə vulkanik 
fasiyaların və maqmatik fazaların münasibətlərini təyin etmək   mümkündür. 

Orogenik əyalətlər üçün – dağ silsilələrinin, dağarası dərələrin və dep-
ressiyaların növbələşməsi xarakterdir. Relyefin şaquli amplitudundan, iqlim 
xüsusiyyətlərindən, bitki örtüyünün paylanmasından, müasir tektonik hə-
rəkətlərin fəallığından asılı olaraq, dağlıq əyalətlərin kosmik şəkillərinin mə-
lumatlılığı çox müxtəlif qlyasiogen əmələgəlmələrlə örtülmüş Pamir və Tibet 
yüksək dağ platolarından, Qafqazın və Karpatın meşə ilə örtülmüş dağ 
ətəklərindən çox yüksək, dağarası çökmələrin cavan qırışıqlığı zonalarına qədər 
ola bilər. Fəal inkişaf edən neotektonik elementlər daha yaxşı əks olunur. Bu 
halda relyefdə aşkar edilmiş neotektonik strukturlar distansion tədqiqat üsulları 
üçün çox əhəmiyyətli obyektlər olur.     

Kontinental generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə əsas oroqrafik 
elementlər - dağ silsilələri və massivləri, həmçinin dağarası depressiyalar 
ayrılır. Deşifrələmə zamanı xətti obyektlərdən dağ massivlərini və dağarası 
çökəklikləri sərhədləndirən qırılma pozulmalarının morfologiyası və kinema-
tikası tədqiq oluna bilər (şəkil 39). Orogen əyalətlərin regional kosmik 
şəkillərində halqavarı strukturlar ya intruziv çıxışların vulkanik massivlərinin 
plandakı formasını əks etdirir, ya da qövsü qırılma sistemləri və xətti 
qırışıqların undulyasiyası ilə bağlılığı fərz olunur. Bəzən bu strukturlar cavan 
əyilmə sahələri ilə əlaqədar olur. Halqavarı strukturların əksəriyyətinin geoloji 
təbiəti naməlum olaraq qalır.      

Lokal səviyyəli şəkillərin məlumatlılığı öyrənilən sahənin regional geoloji 
və coğrafi xüsusiyyətlərindən yüksək dərəcədə asılıdır. Lokal şəkillər əlverişli 
şəraitdə konditsion geoloji xəritələrə yaxın xəritələrin tərtibi üçün əsas kimi 
istifadə oluna bilir. Belə ərazilərə arid və yarımarid iqlim zonalarındakı cavan 
qırışıqlıq əyalətləri aid etmək olar.      

İstinad horizontu kimi, selektivdenudasion səthi formalaşdıran, kosmik 
təsvirlərdə seçilən süxurlardan istifadə edilir. Belə hallarda əsas qırışıqlıq 
formaları və qırılma pozulma stistemlərini lazımi qədər dəqiqliklə araşdırmaq 
olur ki, (şəkil 40) diaqonal və eninə strukturların bəzi xüsusiyyətləri amplitudu 
bir neçə on metrlərlə olan yerdəyişmələri fərqləndirməyə imkan yaradır (9-cu 
fəslə bax). 
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Şəkil 39. KŞ-də orogenik  vilayətlərin  lokal  qırışıq  strukturları: 
a – Baysuntau (Qərbi  Tyan-Şan);  b – Babataq;  c – Qlover (Arizona  ştatı, ABŞ);  d – Aktaş (Tacikistan  
depressiysı). 

 

Dağlıq-Tayqa şəraitində strukturmaddi komplekslərin deşifrələnməsi 
çətin olduğu üçün, bu sahələrin relyefini bərpa etmək çox vaxt mümkün olmur. 
Şaquli və horizontal istiqamətlərdə parçalanmış sahələrin deşifrələnməsi də 
əlverişli deyildir, çünki geoloji strukturların bəzi hissələri kölgələr içində 
«batır». 

Kontinental vulkanik qurşaqlar - yer qabığının özünə məxsus ele-
mentləridir. Onlar tamamilə vulkanik süxurlardan və qranitoid tərkibli int-
ruziyaların geniş yayılmış komaqmatiklərindən təşkil olunur. Vulkanik qatın 
daxili quruluşu da özünə məxsus olur, onlar üçün xüsusi qırışıqlıq strukturlar 
deyil, tektonovulkanik depressiyalar, qrabenlər, ekstruziv günbəzlər, kalderalar 
uçqunlar və s. struktur formalar xarakterdir.      

Kontinental və regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə vul-
kanik qurşaqlar  peneplenin, eyniyaşlı tektonik elementlərlə birlikdə, vahid 
səthilə örtülməmişdirsə, fototəsvirin xüsusiyyətlərinə görə aydın sərhədlənir. 
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Vulkanik qurşaqların sərhədləri qırılmalarla üst-üstə düşdüyü zaman daha 
inamla keçirilir. Vulkanik qurşağın ayrı-ayrı halqaları çox vaxt foto təsvirin 
müxtəlif rəsmləri ilə (adətən dendrit formalı) səciyyələnir. Çox zaman, xüsusən 
Mərkəzi Qazaxstanda püskürmə süxurları arasındakı vulkanik qurşağın qədim 
əsasının qalxması yaxşı seçilir.   

 

 
 

Şəkil 40. Baysun çökəkliyinin (Orta  Asiya)  KŞ-nin geoloji deşifrələmə  sxemi: 
1-3 – təmaslar: 1 – stratiqrafik, 2 – tektonik, 3 – bölgüsüz, 4 – müxtəlif  deşifrə  sahələrinin 

sərhədləri; 5 – şumlanmış  sahələr; 6 – lokal  lineamentlər; 7 - nişanlayıcı horizontlar. 
 

Kontinental və regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə struk-
turlar adətən dərinlik qırılmalarına uyğun gəlir.     

Lokal generalizasiya səviyyəli şəkillərdə sahəvi obyekt kimi ayrı-ayrı 
vulkanotektonik depressiyalar, qrabenlər, törəmə əyilmələri ayrılır. Onlar 
təsvirin rəsminə və ümumi foto rəngçalarına görə seçilir. Bu şəkillərdə çox vaxt 
törəmə kvarslaşma və başqa təzahürlərlə müşayiət olunan iri subvulkanik 
kütlələr rast gəlir. Onlar ağımtıl foto rəngçalarına malik olur, lava və tuf 
örtüklərinə cavab verən, nisbətən tünd sahələrdə aydın seçilirlər. Bəzən sahəvi 
obyektlər kimi, iqnimbritdən təşkil olunmuş ayrı-ayrı cavan platobazaltlar və 
depressiyalar deşifrə olunur. Vulkanik çökmə komplekslərdən təşkil tapmış 
sahələr də yaxşı seçilir. Onlar üçün nazik zolaqlı rəsm çox xarakterdir.        

Dəqiq generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillər iri lava axımlarını, tuf 
laylarını, vulkanik-çökmə lay dəstələrini, müxtəlif formalı subvulkanik və 
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ekstruziv kütlələri, ayrı-ayrı vulkanik aparatları (kalderaları, nekləri, şlak 
konuslarını, çat püskürmələrinin köklərini) deşifrələməyə imkan yaradır.          

Beləliklə, struktur geoloji tədqiqatlar üçün 1: 2 500 000 və daha irimiq-
yaslı kosmik şəkillər daha yararlıdır. Kiçik miqyaslı şəkillər yalnız əlverişli şə-
raitdə məlumat daşıyır. Kosmik şəkillərdə laylı komplekslərin özünü əksetdir-
mə dərəcəsi, bu kompleksləri təşkil edən süxurların müxtəlifliyindən bir o qədər 
deyil, onların yatım xüsusiyyətlərindən, laylaşmasından və denudasiya pro-
sesinə qarşı dayanıqlıq dərəcəsindən asılıdır (şəkil 41). Sadə monoklinal və ya  

 
 

Şəkil 41. KŞ-də qırışıq qurşaqlar: 
a – Zaqros,  b – Cənubi  Makran,  c – Appalaçi,  d – Kelpintaq. 

 

qırışıqlıq strukturu yaradan, ritmik quruluşlu qalın laylı qatın təhlili zamanı 
kosmik təsvirlərin daha aydın geoloji modeli formalaşır. Belə quruluşlu lay 
dəstələri dağ qırışıqlıq komplekslərinin kənar hissələrinin mezozoy paleogen 
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kəsilişləri üçün xarakterikdir. Lakin onlara daha cavan və qədim çöküntülərin 
arasında da rast gəlinir. Laylı əmələgəlmə strukturlarının mürəkkəb quruluşlu 
relyefdə yaxşı görünməsinə baxmayaraq, onların təsvirlərinin homogeniza-
siyasına gətirib çıxarır.     

Struktur-geoloji təhlil üçün paleozoy qırışıqlıq və xüsusən paleozoya-
qədər ki stratifikasiya olunmuş komplekslərin kosmik təsvirləri çox çətindir. 
Hətta bu süxurların zəif metamorfizmləşməsi onların möhkəmlik xassəsini 
(denudasiyaya nisbətən) tarazlaşdırmağa gətirib çıxarır. Onlar artıq relyefi 
«tutub saxlamaq»xüsusiyyətini itirir və uyğun olaraq, yüksəklik təsvirlərdə pis 
oxunur.  

Bəzi hallarda laylı süxurlar, optik xüsusiyyətlərinə görə, elə müxtəlif olur 
ki, yalnız fotorəngçalarına görə seçilir.  

Bundan əlavə, layların ortasıldırım monoklinal yatımları şəraitində sü-
xurların dayanıqlığındakı cüzi fərq, bu layların geoloji strukturunu əks etdirən 
sıravi kuest relyefinin formalaşmasına kömək  edir. 

Maraqlıdır ki, relyefin hamarlanması şəraitində (Qazaxstanın alçaq 
təpəlik tipli) paleozoy yaşlı laylı qatların deşifrələnməsi üçün şərait, dağlıq 
rayonlara nisbətən, əksər hallarda yaxşılaşır. Peneplenin inkişafı şəraitində 
müxtəlif litoloji tərkibə malik süxurların üzərindəki kiçik qalınlıqlı elüvial 
örtük, çox vaxt optik  xassələr baxımından, köklü süxurlara nisbətən daha 
müxtəlif olur. 

Distansion zondlama məlumatlarına əsasən, dərin metamorfizmləşmiş 
süxurlar çox çətinliklə strukturgeoloji təhlil olunur. Onlar üçün litomorf relyef 
səciyyəvi deyildir, strukturları mürəkkəb, optik xüsusiyyətləri isə yaxındır. 
Ortamiqyaslı şəkillərdə dərin metamorfizmləşmiş süxurların təsviri əksər 
hallarda homogen olur. Lakin irimiqyaslı şəkillərdə kifayət qədər böyük 
strukturformasion komplekslərin sahəvi yerləşməsini, xüsusən onların yayıl-
ması qırılma pozulmaları ilə nəzarət olunursa, təyin etmək olar.     

Cavan submetamorfizmləşmiş çökmə komplekslər distansion zondlama 
məlumatlarına əsasən geolojistruktur təhlil üçün  xüsusi qrup obyektləri təşkil 
edir. Dağarası çökəklikləri doldurmuş neogen dördüncü dövr yaşlı terrigen 
molassların daxili strukturu, molass prosesinə davamlılığının zəif seçilməsinə 
görə, kosmik şəkillərdə (xüsusilə ağ-qara şəkillərdə) zəif aşkar olunur.     

Əgər molass əmələgəlmələrinin kəsilişində optik ziddiyyətli qatlar (Tacik 
depressiyasının qırmızı rəngli molasslarında ağ gips horizontu) və ya qeyri-
molass tipli qatlar (məsələn, Kür çökəkliyinin boz molasslarında sarmatın 
möhkəm dəniz əhəngdaşları və qumdaşları) rast gələrsə, onların deşifrələnməsi 
xeyli asanlaşar. Birinci halda, molassların strukturu fotorəngçalan  əlamətinə, 
ikinci halda isə strukturgeomorfoloji əlamətlərinə görə ayrılır. Nəhayət, de-
şifrələmə üçün daha bir əlverişli süxur birliyi molass kəsilişlərində konqlomerat 
və kobud qırıntılı terrigen süxur dəstələrinin növbələşməsidir. Konqlemeratlar, 
praktiki olaraq, həmişə sipər səthlər əmələ gətirir. Burada relyefin struktur-
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təyinedici formaları tabeli səciyyə daşıya bilməsinə baxmayaraq, onlar iri-
miqyaslı kosmik təsvirlərdə aşkar olunur. 

Yaxşı açılış şəraitində kosmik təsvirlərdə cavan çöküntülərin quruluşu 
çox aydın görünür. Adətən, dördüncü dövr örtük əmələgəlmələri, distansion 
zondlama materiallarında, təsvirləri fərdi rəsmlərinə görə tanınan relyef 
formaları yaradır, yəni dördüncü dövr çöküntüləri ilə örtülmüş ərazinin kosmik 
təsvirlərinin təhlili zamanı həm geomorfoloji və həm də onlara uyğun təsvirin 
geoloji modeli formalaşır. Deşifrələnməni çətinləşdirən amillər isə əsasən 
ərazinin meşə ilə örtülməsi və kənd təsərüfatı sahələri ilə əhatə olunmasıdır. 

Kosmik təsvirlərdə laysız geoloji kütlələrin aşkarı və təhlili regional 
tektonik və geomorfoloji xüsusiyyətlərdən asılıdır. İntensiv parçalanmış yüksək 
dağlıq şəraiti hətta iri intruziv massivlərin aşkar edilməsi üçün də əlverişli 
deyildir. Bu,  yeni tektonikanın, qədim strukturları tamamilə dəyişdiyi cavan 
dağ zonalarında özünü xüsusən kəskin büruzə verir. Məsələn, Cənubi Tyan-
Şanda Qissar qranitoid massivinin sərhədləri yalnız dolayı əlamətlərinə görə 
təyin edilir. 

İntruziv süxur massivləri qədim qalxanların və cavan platformaların kos-
mik şəkillərində daha yaxşı izlənilir. Təsvirlərin görünmə dərəcəsi onların 
yaşından, formasından və tektonik struktur ilə əlaqəsindən asılıdır. Konkordant 
xətti uzanmış massivlər, bir qayda olaraq, diskordant izometrik massivlərə 
nisbətən pis aşkar edilir. Məsələn, Kola yarımadasının şəkillərində Baltik 
qalxanı Peçenqa rift zonasının konkordant ultraəsaslı massivləri çətin aşkar 
edilir, İmandravarzuq rayonunun izometrik massivləri isə praktiki olaraq, 
istənilən şəkillərdə aydın aşkar olunur. Bu, eyni dərəcədə Xibin və Lavozer tipli 
paleozoy yaşlı intruzivlərə və alt proterozoy yaşlı Monçetundra plutonuna da 
aiddir. 

Cavan platforma qalxanlarında intruziv massivlərin landşaftda görünməsi 
(təbii ki, kosmik şəkillərdə) onların forması, tərkibi və yaşından çox asılıdır. 
Məsələn, Mərkəzi Qaxaxstanın cənub hissələrində kosmik təsvirlərdə ən cavan 
(perm yaşlı) qranitoid massivləri yaxşı görünür. Bektauata kimi iri izometrik 
intruzivlər, hətta kontinental səviyyəli şəkillərdə belə aşkar görünür, izometrik 
formalı devon yaşlı massivlər isə xeyli zəif aşkar edilir. Görünür, bu onunla 
əlaqədardır ki, cavan, turş tərkibli massivlər zəif, ən yeni fəallaşma şəraitində 
çərçivəyə nisbətən “üzə çıxır”və fototəsvirdə səciyyəvi rəsmlə nəzərə çarpan 
(adətən mərkəzəqaçma) müsbət relyef formaları əmələ gətirir. Devon (daha 
cavan) massivlərinin denudasiyası və “üzə çıxması” əvvəlki tektonik eralarda 
başa çatmışdır və indi onlar azqalınlıqlı, praktiki olaraq, müstəvi şəkilli kütlə 
formalarında olub, relyefdə aydın görünmür. Struktura uyğun yatan kiçik hi-
perbazit kütlələri daha pis aşkar edilir. Onlar nəzərdən keçirilən rayonun 
kosmik şəkillərində, bu kütlələrin üzərində montmorillonitin qalın aşınma 
qabıqlarının inkişafı ilə əlaqədar olaraq, özlərini nisbətən açıq fotorəngçaları ilə 
büruzə verirlər. Kosmik təsvirlərdə deşifrələnmiş intruziv kütlələrin sərhədləri 
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çox vaxt yer səthindəki real sərhədlərindən böyük olur. Buna səbəb, massivin 
tavanının azqalınlıqlı, həddən artıq dəyişmiş, sallaq kənar hissəsinin  isə kosmik 
şəkillərdə massivin özü ilə eyni görkəmə malik olmasıdır. 

Ən yeni fəallaşma əyalətlərindəki duz «günbəzlərinin» təsvir rəsmləri 
izometrik qranitoid massivlərinin cizgilərinə oxşardır. Bunlar da, relyefin 
müsbət formalarını əmələ gətirən, «üzəçıxan» strukturlardır. Tektonik sakit 
əyalətlərdə duz çıxışları ilə əksəriyyət mənfi geomorfoloji izometrik elementlər 
əlaqədardır. Bunlar bəzən tağyanı qırılma pozulmaları sisteminin intensiv 
inkişafı səbəbindən “sınmış boşqaba”bənzəyir. 

Distansion üsulların inkişafı “qırılma” və “qırılma pozulmaları” termin-
lərinin mənasını xeyli dəyişmişdir. Kosmogeoloji işlərin təcrübəsində qırılma 
pozulmaları və qırılmalar daha geniş mənada “deşifrələnmənin xətti obyektləri” 
(və ya “lineament”)  kimi istifadə olunur. Sonuncular, yerdəyişmə qırılmaları və 
dərinlik tipli qırılmalardan əlavə, çatları, çatlılıq və nüfuzetmə zonalarını, 
müxtəlif landşaftla əks olunan basdırılmış xətti bölmələri və s. saxlayan xətti 
deformasiya strukturlarını birləşdirir. Xətti obyektlərin əksəriyyətini yalnız 
icmaldistansion təsvirlərdə aşkar etmək olur. Burada, onlar geoloji və geo-
morfoloji quruluşun azəhəmiyyətli hissələrinin məcmusundan generalizasiya 
olunur.  

Qırılma üzrə geoloji sərhədlərin yerdəyişməsinin aşkar edilməsi qırılma-
ların kinematikası və onların baş tektonik zonallığa görə istiqamətindən asılıdır. 
Daha kiçik sürüşməqırışıqlığa və ya monoklinallara nisbətən diaqonal və ya 
eninə səmtdə yerdəyişmə kinematikalı qırılmalar boyu aşkar edilə bilər. Dəqiq 
və lokal səviyyəli şəkillərdə amplitudu on metrlərlə ölçülən yerdəyişmələr aşkar 
olunur. Qranit və digər vulkanogen süxurlarda yerdəyişmələr kifayət qədər 
aydın görünür. Eninə qırılıb-düşmələr üzrə yerdəyişmələr, məhz geomorfoloji 
cəhətdən özünü büruzə verdiyi üçün amplitudun qiymətləndirilməsi yalnız 
təxmini ola bilər. Bunları həmçinin sıldırım qırıdlıb-qalxmalara aid etmək olar.      

Üstəgəlmələr kosmik şəkillərdə çətinliklə aşkar olunur və onların am-
plitudunu təyin  etmək  nadir  hallarda  mümkündür.      

Nəticədə qeyd etmək lazımdır ki, ideal fotogenik geoloji əmələgəlmə 
sərhədlərində kosmik şəkillərin deşifrələmə materialları əsasında, hətta dəqiq-
liyinə görə yerüstü geoloji planalma xəritələrindən də üstün analoqlarını ya-
ratmaq olar. Lakin belə sahələrə çox nadir hallarda rast gəlinir. Struktur-geoloji 
tədqiqatlarda kosmik məlumatlar öyrənilən ərazinin geoloji quruluşunun ayrı-
ayrı fraqmentlərini dəqiqləşdirməklə bərabər, məlumatları tənzimləməkdə (bu 
kosmik şəkillərin ümumi görünüşü ilə bağlıdır), geoloji quruluşun ayrı-ayrı 
elementlərinin struktur səciyyəsini aydınlaşdırmaqda və yerüstü tədqiqatlar 
zamanı zəif görünən və ya heç görünməyən strukturları xəritələməkdə tətbiq 
edilir. 
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7.2. Distansion zondlama materiallarının geoloji  
xəritələmədə tətbiq xüsusiyyətləri 

 
MDB-də regional geoloji tədqiqatlar 1:1000 000 - 1:500 000, 1:200 000 - 

1:100 000 miqyaslarında aparılır. Bunlar aparılan işlərin üsullarından və alınmış 
kartoqrafik məhsullardan asılı olaraq, aşağıdakılara: kosmofotogeoloji xəritələ-
mə; aerofotogeoloji xəritələmə; qrup və ayrı-ayrı planşetlər üzrə planalma; iş-
lənmiş sahələrin əlavə geoloji öyrənilməsi; dərinlik geoloji xəritələmə; geoloji-
mineragenik xəritələmə; yüksək dərinlikli və dərin quyuların qazılacaq sahələ-
rinin öyrənilməsinə  bölünür. 

Tədqiqatlar kompleksində geoloji distansion üsulların roluna görə yuxarı-
da göstərilən iş növlərini üç qrupa bölmək olar. Birinci qrupa - kosmo-aero-
fotogeoloji xəritələməni aid etmək olar, çünki xəritədə göstərilən əksər geoloji 
məlumatlar distansion üsullarla alınmışdır. İkinci qrupa- dərinlik geoloji xə-
ritələmədən başqa, bütün digər işlər aiddir. Bu işlərdə deşifrələmənin məlu-
matları digər geolojitədqiqat üsullarının məlumatları ilə birlikdə istifadə edilir. 
Üçüncü qrupa isə dərinlik geoloji xəritəalma aiddir. Bu zaman dis-tansion 
zondlama məlumatları geoloji məlumatlar almaq üçün əlavə üsul kimi istifadə 
olunur. 

Kosmofotogeoloji xəritəalma, qısa zamanda və az əmək sərfi ilə geniş 
sahələrin geoloji quruluş xüsusiyyətlərini qiymətləndirməyə imkan verir. 

Kosmofotogeoloji xəritə sərbəst geoloji sənəddir. O, yer qabığı quruluşu 
və faydalı qazıntıların yerləşmə qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi; geoloji 
məzmunlu xəritələrin dəqiqləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi; tarixigeoloji, re-
gional tektonik, geodinamik və digər tərtibatlarda tətbiqi xarakter daşıyan 
məsələlərin həlli; geolojikəşfiyyat işlərinin planlaşdırılması və s. üçün əsas kimi 
istifadə edilə bilər. 

DZÜ (distansion zondlama üsulu) nəinki xüsusi xəritələrin, hətta ənənəvi 
geoloji məzmunlu xəritələrin tərtibində də tətbiq edilir. Buna görə keçmiş SSRİ 
Geologiya Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən uyğun metodik göstərişlər 
işlənib hazırlanmışdır. 

Kosmofotogeoloji xəritələr - 1:1000 000 (əsasən platformaların plitə 
kompleksli rayonları üçün) və 1:500 000 (qırışıqlıq zonalar və platforma 
qalxanları üçün) miqyasında tərtib edilir; daha iri miqyaslı xəritələr də tərtib 
etmək mümkündür. Kosmofotogeoloji xəritəalma obyektləri əsasən rayonun 
tipindən asılı olaraq, 150-500 min km2  sahəsi olan vahid geostruktur element 
və ya bu elementin iri bir hissəsi ola bilər. Bu məqsədlər üçün əsas material 
kimi, “Kosmik” peyklərdən alınmış şəkillər və onların vasitəsilə tərtib edilmiş 
kosmofotoxəritələr istifadə edilir (xəritələmənin miqyasına uyğun). Icmal 
deşifrələmə üçün MSU-M, MSU-S skaner təsvirləri və KATE- 140 kamerası ilə 
alınmış fotoşəkillər məsləhət görülür. 
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İlkin kameral işləri dövründə xəritənin maketi hazırlanır və deşifrələmə 
materiallarının yerüstü yoxlanılma planı işlənilir. 

Çöl işlərində aydın olmayan geoloji və mineragenik əhəmiyyətə malik 
obyektlər və deşifrələmənin etalon obyektləri öyrənilməlidir. Bundan əlavə, 
əvvəlcədən məlum olan geolojigeofiziki məlumatlarla, deşifrələmənin kəskin 
fərqlənən sahələri yoxlanılır. Kosmogeoloji xəritələrdə məlum geoloji tərkibli 
xətti və dairəvi əmələgəlmələrlə yanaşı (yer səthinə çıxmış və basdırılmış 
qırılmalar və kütlələr) naməlum geoloji obyektlər də göstərilir. 

Ortamiqyaslı (1:200 000) aerofotogeoloji xəritələmə, cavan qırıntı çökün-
tülərilə örtülmüş, sadə geoloji quruluşlu sahələrdə aparılır. 

1: 50 000 miqyaslı aerofotogeoloji xəritələmə əsas iş növüdür. Burada 
lokal və dəqiq generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərin köməyi ilə rayonun 
geoloji quruluşunun ümumi qanunauyğunluqları dəqiqləşdirilir,daha iri geoloji 
elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi aydınlaşdırlır və nisbətən yüksək taksonomik 
dərəcəli geostruktur formalar daxilində tədqiq edilən sahələrin vəziyyəti təyin 
edilir. 

Qrup və ayrı-ayrı planşetlər üzrə planalma və əvvəlcədən öyrənilmiş 
sahələrin geologiyasının yenidən öyrənilməsinin davam etdirilməsi regional 
geoloji tədqiqatların əsas növləridir. 

Hazırkı dövrdə geoloji planalma zamanı kosmik şəkillərin məqsədli de-
şifrələnməsi mütləqdir. 

Kosmik şəkillərin analizi – regionun ümumi strukturunda öyrənilən 
sahənin vəziyyətinin təyininə, həmin rayonun həm daxilində, həm də 
xaricindəki iri zonaların və strukturların ayrılmasına və izlənilməsinə, əsas 
strukturmaddi komplekslərin struktur mərtəbələrinin və yarımmərtəbələrinin 
xəritələnməsinə imkan yaradır. Sahələrin əlavə geoloji öyrənilməsi zamanı 
DZM- lokal geoloji obyektlərin qarşılıqlı münasibətləri haqqında və faydalı 
qazıntılar, perspektiv sahələrin daha inamlı proqnozu haqqında tam məlumat 
verir. 

mineragenik xəritələmə- müxtəlif mineral əmələgətirən (filiz nəzarət 
edən) amillərin, faydalı qazıntıların yerləşmə qanunauyğunluqlarını təyin etmək 
və perspektiv obyektləri ayırmaq üçün axtarış əlamətlərinin xəritələnməsi və 
öyrənilməsi məqsədi daşıyır. Əslində burada DZM, prinsipcə yeni geoloji və 
axtarış məlumat mənbəyi kimi başqa materiallarla birlikdə istifadə edilir. 

1:500 000 miqyaslı geolojimineragenik planalma zamanı proqnoz obyekti 
yeni filiz düyünləri və zonaları, iri filiz sahələri; 1:200 000 miqyasda isə filiz 
sahələri və istisna kimi onların ölçülərinə bərabər olan yataqlar və məntəqələr 
olur. DZM-lə əvvəlcədən filizə nəzarət edən və ya ona aid obyektlər aşkar 
edilir. Proqnozlaşdırılacaq faydalı qazıntı növlərinin yerləşməsini təyin edən 
strukturgeoloji elementlərin və obyektlərin təyinatında və həmçinin filizləş-
mənin kosmik təsvirlərin rəngçalar həndəsi xüsusiyyətləri ilə əlaqəsinin aşkar 
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edilməsində (hətta onların geoloji təbiəti naməlum olduqda) DZM daha mü-
vəffəqiyyətlə tətbiq edilir. 

Xəritələmə prosesində obyektlərin çöl tədqiqatı və bu əsasda deşifrələmə 
məlumatlarının sistemləşdirilməsi mütləq hesab edilir. 

Həddən artıq dərinlikli və dərin quyular qazılacaq sahələrin geoloji 
öyrənilməsi ortamiqyaslı xüsusi regional geoloji tədqiqatlardır.  

İşlərin aşağıdakı ardıcıllıqla aparılması tövsiyə edilir: l) spektrin müxtəlif 
diapazonlarında müxtəlif operatorlarla, şəkillərin ilkin deşifrələmə sxeminin 
adətən 1: 1 000 000 miqyasda tərtibi; 2) nəticələrin müqayisə edilməsi və geo-
loji, geofiziki tədqiqatların məlumatlarının cəlb edilməsilə deşifrələmə obyekt-
lərinin geoloji interpretasiyası; 3) deşifrələmə xəritələrinin tutuşdurulması, geo-
loji kəsilişlərin tərtibi, quyu qazılacaq yerin dəqiqləşdirilməsi; 4) xüsusi xəri-
tələrin tərtibi və qazımanın nəticəsini nəzərə almaqla, quyu qazılacaq sahənin 
dərinlik modelinin qurulması. Bu zaman əsasən geoloji tərtibi 1:200 000 miq-
yasında olan lokal və dəqiq kosmik şəkillər tətbiq edilir. 

Kola yarımadası rayonunda qazılan həddən artıq dərinlikli quyuda 
aparılan işlərin təcrübəsi göstərir ki, kosmik şəkillərin məqsədəuyğun deşifrə-
lənməsi prinsipcə yeni strukturların ayrılmasına, əvvəlcədən məlum olan struk-
turlar haqqında yeni təsəvvürün formalaşmasına, quyu vasitəsilə açılmış və 
səthdə inkişaf tapmış geoloji komplekslərin korrelyesiyasına imkan yaradır. 
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VIII. STRUKTUR-GEOMORFOLOJI  TƏDQİQATLARDA KOSMİK 
İNFORMASİYANIN TƏTBİQİ 

 

Kosmik informasiya yer səthi relyefinin öyrənilməsində daha müvəffə-
qiyyətlə istifadə olunur.  

Əvvala, kosmik təsvirlərin stereomodelinin müşahidəsi zamanı, öyrənilən 
səthin relyefi hər hansı bir nəzəri təsəvvürdən cüzi asılıdır və ya qətiyyən ondan 
asılı deyildir, bütün tədqiqatçılar müxtəlif dərəcəli dəqiqliyə baxmayaraq, 
relyefin stereomodelini eyni cür görürlər. 

İkincisi, relyef - kosmik təsvirlərin görkəmini əks etdirən səthin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri hesab edilir. Relyefin yüksəkliyində, onun parçalanma 
dərəcəsi  və xarakterində olan, hətta cüzi bir dəyişiklik onların inteqral optik 
xassəsinə təsir edir və şəkillərdə həkk olunur. Bu bir neçə səbəblə izah olunur. 
Şəkillərdə passiv ölçü komplekslərilə alınmış relyefin yaxşı fotoifadəliliyi fərdi 
optik səciyyələrə malik təbii landşaftın, ilk növbədə, böyük dəyişkənliyi və 
ixtisaslaşması ilə əlaqədardır. Bundan əlavə, kosmik şəkillərdə relyefin qa-
barıqlığı kölgələrlə qeyd olunur. Günəşin alçaqda durması zamanı kölgələr 
hətta erozion şəbəkənin çox xırda hissələrini, zəif görünən silsilələri və pillələri 
aşkarlandırır. Fəal radiolokasion ölçü sistemlərinin istifadəsində əsas parametr 
relyefdir. Lokasiya horizonta nisbətən kiçik bucaq altında aparıldığına görə, 
relyefin hissələri uzun kölgələr şəklində görünür, bu baxımdan, radiolokasiya 
kosmik şəkillər günəşin alçaqda durması zamanı çəkilmiş fotoşəkillərinə çox 
oxşar olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, radarın santimetrlik şüalanması, atmos-
ferdə foto və skaner ilə ölçülən mikrometr şüalanmasından fərqli olaraq, zəif 
səpələnir, ona görə də radar planalmasında relyef özünü daha aydın göstərir. 

Relyefin öyrənilməsinə böyük maraq onunla əlaqədardır ki, o geoloji 
quruluşun və proseslərin indikatoru hesab olunur. Regional generalizasiya 
səviyyəli kosmik şəkillərdə cəmi 4-5 m qalınlıqlı laylar kifayət qədər iri relyef 
formaları əmələ gətirdiyi zaman, onların dəqiq deşifrələnməsi halları məlum-
dur. Lakin elə hallar mümkündür ki, müxtəlif tərkibli, lakin davamlılığına görə 
yaxın olan süxurlardan təşkil tapmış litoloji komplekslərin strukturları çox vaxt 
təsadüfü geomorfoloji elementlərlə o dərəcədə maskalanmış olur ki, kosmik 
şəkillərdə oxunmur. 

Kosmik şəkillər neotektonik rayonlaşdırma üçün daha əhəmiyyətli mate-
rial hesab olunur. Buna relyefin yaxşı görünməsi və yer səthinin yüksəklik 
şəkilləri üçün səciyyəvi olan bir təsvirdə öyrənilən sahənin landşaft, geomor-
foloji və geoloji   modellərinin üst-üstə düşməsi səbəb olur. 
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8.1. Strukturgeomorfoloji tədqiqatların məsələləri və məqsədi 
 

 Strukturgeomorfoloji tədqiqatlar zamanı relyef ümumi strukturtektonik 
şərailə kompleksdə öyrənilir. Strukturgeomorfoloji təhlilin əsas məqsədi tek-
tonik və relyef əməmələgətirmə proseslərinin qarşılıqlı əlaqəsini dərk etməkdir. 
Beləliklə, strukturgeomorfoloji tədqiqatlar geologiya və ümumi geomorfologiya 
elmələri arasında aralıq vəziyyət tutduğu üçün, onların bu üsullarından geniş 
istifadə olunur. 

Geoloji və onlara uyğun geomorfoloji obyektlərin dərəcəliliyi ilə bağlı  
olaraq, strukturgeomorfoloji təhlilin məsələlərini: lokal,  regional və qlobal 
növlərə bölmək olar. Lokal səviyyədə relyefdə lokal tektonik strukturların 
(qırışıqlıq, blok, fleksura, qırılmalar və s.) təzahürü və ya əksi, o cümlədən, 
müəyyən geoloji proseslərlə (məsələn, buzlaşma, çay eroziyası və akkumul-
yasiyası, külək  akumulyasiyası, zəlzələlər, vulkanik proseslər və s.) əlaqədar 
olan relyef formalarının xarakter kompleksləri öyrənilir.  

Regional səviyyədə relyefin ümumiləşdirilmiş xassələri və nisbətən iri 
tektonik və neotektonik vahidlərin  bünövrə qırışıqlığının, iri platforma val və 
çökəkliklərin, həm rift, həm də digər tip qırışıqlıq qurşaqların və dağarası 
çökəkliklərin eninə qalxımları və çökəklikləri və bir sıra digər tektonik və 
neotektonik struktur elementlərin relyef əmələgətirmə xüsusiyyətləri öyrənilir. 
Regional məsələlərə,o cümlədən iri pozulma zonaları və regional dərinlik 
deformasiya zonalarının relyefdəki təzahürünün təhlili də aiddir. 

Qlobal səviyyədə planetar dərəcəli geomorfoloji elementlər öyrənilir. Bu 
həm statik tektonik model (məsələn, qitələr, okeanlar və ya platformalar 
epigeosinklinal dağ qırışıqlıq qurşaqları), həm də tektonik inkişafın dinamik 
modeli çərçivəsində (məsələn, spredinqin orta okeanik zonaları okeanik 
çökəkliklər  subduksiya sistemləri tavaların qitə seqmentləri və s.) olur. 

Ümumiyyətlə, relyefin öyrənilməsinin spesifik məsələsi geomorfoloji 
triada deyilən bölgüyə gətirib çıxarır. Bunlar, relyefin həndəsi səciyyəsinin 
təhlili və aşkarı, yaş səciyyəsi və inkişaf xüsusiyyətləri (tarixi geomorfologiya) 
və onların genezisidir. Struktur geomorfologiyanın morfometrik məsələlərinin 
həllində distansion zondlama materialları çox, genetik məsələlərin həllində isə 
nisbətən az istifadə olunur. Tarixi geomorfologiyanın məsələləri adətən geo-loji 
və geomorfoloji üsulların kompleks tətbiqi zamanı həll olunur. 

 
8.2. İnformasiya mənbəyinin seçilməsi 

 
Lokal və regional səviyyəli stereotəsvirlərdə relyefin öyrənilməsi zamanı 

panxromatik ağ-qara və spektrin yaşıl hissəsində çəkilmiş fotoşəkillər daha 
əhəmiyyətlidir. Rəngli fotoşəkillərin zəif sahəvi həlletmə qabiliyyətinə bax-
mayaraq, ağ-qara şəkillərdən yardımçı kimi istifadə etmək olar. 
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Tək şəkillərə görə relyefin öyrənilməsi zamanı, fotoşəkillərdən əlavə, lan-
lşaftın ayrı-ayrı komponentlərini müxtəlif dərəcədə əks etdirən, bütün spektr-
lərdə çəkilmiş skaner şəkillərindən də istifadə edilməsi məsləhət görülür. Dəqiq 
morfometrik təhlili radar şəkillər üzrə aparmaq daha əlverişlidir. Onlar kiçik 
lokasiya bucağında çəkilərkən daha effektli, relyefin əks etdirilməsində yüksək 
ifadəliliyə malik olurlar. 

Radiolokasiya şəkilləri bəzən kiçik qalınlığa malik çökmə süxurların 
altında basdırılmış relyefi izləməyə imkan yaradır. Yüksəklik fotoşəkillərində 
yaxşı işıqlanma şəraitində 40-60 m dərinliyə qədər sualtı relyefin öyrənilməsi 
mümkündür. Su qatınin qalın olduğu şəraitdə, relyefi yalnız dolayı məlu-
matlarla öyrənmək mümkün olur. 

Müasir dövrdə peykdəki radiolokasiya yüksəklik ölçü cihazının vasitəsilə 
okean dibi relyefinin aşkarlanması üsulu işlənilib hazır lanmışdır. Okeanın 
səthi, relyefi sanki daş yığımları olan bağ üzərinə atılmış kobud yun yorğan 
kimi əks etdirir. Bu üsulla okean dibi relyefinin xəritəsinin alınması üçün küllü 
miqdarda radiolokasiya məlumatlarının qeydiyyatı, onların qravitasiya sahə-
lərilə müqayisəsi və o cümlədən, təsviri almaq üçün xüsusi komyüter üsulunun 
istifadəsi tələb olunur. 

 
8.3. Relyefin  forma və formalar komplekslərinin  
yer qabiğı strukturları  inkişafının nəticəsi kimi 
 

Yer qabığı haqqında zaman kəsimində inkişaf edən, dəyişən sistem kimi 
təsəvvür onun strukturunu müxtəlif yaşlı və dərəcəli elementlərin birliyi kimi 
qəbul etməyə imkan yaradır. Ümumi halda, yer səthini zamanın hər bir anında 
sahələr birliyi kimi təsəvvür etmək olar ki, onlardan da birində o zamankı 
“canlı” strukturların inkişafını əks etdirən relyef əmələgəlmə fəal xarakter 
daşıyır, digərində isə yalnız passiv preparasiya və ya əksinə “ölmüş” struk-
turların nivelirlənməsi (hamarlanması) baş verir. 

Relyef tektonik strukturlara nisbətən ən yeni və xüsusilə müasir tektonik 
hərəkətlərin indikatoru kimi daha  əyanidir. 

 Fəal tektonik xətlər boyu metrlik, bəzən isə desimetrlik yerdəyişmələr, 
yaxşı görünən relyef formalarında geoloji mənada ani əks olunur, bununla 
belə,onların geoloji strukturlarda aşkar edilməsi, hətta yerüstü tədqiqatlarda da 
çətinlik törədir. 

Ekzogen proseslərdən tektonik hərəkətlərə qarşı daha həssas su erozi-
yasıdır. Eroziyaya, ilk növbədə, hər bir zəifləmiş zona, məsələn, yüksək çatlı 
zonalar məruz qalır. Bu zonalarda hidroşəbəkə inkişaf edərək  möhkəmlənir və 
relyefdə müxtəlif miqyaslı erozion dərələr (yarğanlar) kimi özünü büruzə verir. 
Sahəvi strukturların inkişafı, çox vaxt yer səthinin regional meylliyinin dəyiş-
məsi və uyğun olaraq, hidroşəbəkənin planının yenidən qurulması, bir dərənin 
məhvi, digərinin isə inkişafı ilə müşayət olunur. Bu və ya digər regionun 
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eroziya şəbəkəsinin təkamülünün nəticəsi onun relyefinin parçalanmasının 
xarakter rəsmi hesab olunur. Relyefin parçalanma rəsmi kosmik şəkillərdə 
aydın aşkar olunur; bu təsnifata uyğun olan eroziya şəbəkəsi rəsmlərinin 
təsnifatı və relyef sahələrinin xüsusi ayrılması sadə, lakin neotektonik rayon-
laşdırmanın əyani və daha  etibarlı üsulu hesab olunur (şəkil 42). 

 

 
 

Şəkil 42. Dağlıq və düzənlik rayonların erozion parçalanmasının  xarakter  
şəkilləri: 

a – Monqol  Altayı,  b – Xardamat  yaylası (Ərəbistan  yarımadası);  v – Tassilin – Aser, 
q – Antiatlas  (v-q – Şimali  Afrika),  d – İordaniya.  e– Somali. 

 
Eol buzlaşma prosesləri ilə bağlı olan relyef formalarının ən yeni tektonik 

hərəkətlərlə əlaqəsi aydın görünməsə də, bu əlaqəni təsdiq edən məlumatlar 
mövcuddur. Məsələn, hər  bir barxanın morfologiyasıın küləklərin üstünlük 
təşkil edən istiqamətləri ilə əlaqədar olmasına baxmayaraq, uzanmış barxanlar 
zəncirinin istiqaməti, görünür ki, müəyyən struktur əsasa malikdir. Səhra və 
yarımsəhra rayonlar üçün səciyyəvi olan, zəif əlaqəli süxurların lokal üfürül-
məsi ilə bağlı deflyasion yuvavarı relyef, ehtimal ki, ərazinin struktur planını 
irsən saxlamışdır. Müasir buzlaqların yayılması (arktik zonadan kənarda) fəal 
inkişaf edən neotektonik strukturlarla bağlıdır (şəkil 43).Bundan əlavə, çox 
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zaman sonmoren silsilələrinin (həm dağlıq, həm də düzənlik sahələrdə) yer-
ləşməsi və istiqaməti, su buzlaq axım dərələri, kamlar və ozlar üzərində tek-
tonik nəzarət aydın görünür. Ortamiqyaslı kosmik təsvirlərdə bu relyef for-
malarını aşkar etmək üçün müəyyən təcrübə tələb olunur. Öz fotogenik xüsu-
siyyətlərinə görə onlar eroziyon formalardan geri qalır. 

 

 
 

Şəkil 43. KŞ-də dağ buzlaqları: 
a – Pamir (şəklin yuxarı hissəsində Fedçenko buzlağı), b – Kun – Lun,  v –Terskey – Alatau. 

 
Regional və lokal səviyyəli generalizasiyaya malik kosmik şəkillərdə 

bəzən karst və suffozion proseslərlə əlaqəli relyef formalarını aşkar etmək 
mümkün olur. Xətti karstların əmələ gəlməsi su eroziyası ilə əlaqədardır. Uy-
ğun relyef formaları xətti tektonik strukturların indikatorlarıdır. Cavan qırışıqlıq 
rayonlarında çox vaxt konsentrik yerləşmiş lokal karst və suffozion çökəklik 
əmələ gəlmələri müşahidə edilir. Bəzən onların inkişaf etməkdə olan cavan qal-
xımların periferiya hissələrinə aid olduğunu təyin etmək mümkün olur. 

Strukturgeomorfoloji tədqiqatların mühüm aspekti müxtəlif ekzogen pro-
seslər nəticəsində yaranan, lakin vahid tektonik səbəblə əsaslanan relyefin 
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kompleks formalarının öyrənilməsi hesab olunur. Yeni tektonik strukturların 
belə kompleks indikasiyası nisbətən inandırıcı, relyefin kompleks formalarının 
geoloji interpretasiyası isə çox vaxt yeganə olur. Məsələn, kosmik təsvirlərdə 
dağlıq zonaların iri müsbət fəal strukturlarını, praktiki olaraq, həmişə aşkar 
etmək mümkündür (şəkil 44); onların zirvə səviyyələrini formalaşdıran geniş 
denudasiya və ya seçmə denudasiya səthləri; bütövlükdə mərkəzəqaçan xətti və 
ya dendritəoxşar hidroşəbəkə rəsmləri əmələgətirən dərin çoxpilləli eroziya 
kəsimləri və s. Dağarası çökəkliklərin əksəriyyəti zonalkonsentrik relyefə malik 
olur.  

Müxtəlif mənşəli, nisbətən kiçik relyef formalarının sahəvi uyğunluğunun 
təhlili lokal neotektonik strukturları aşkar etməyə imkan yaradır. Neft  axtarış 
və neft proqnozlaşdırma tədqiqatlarında bu analiz xüsusilə aktualdır. Burada 
müsbət lokal strukturlara karbohidrogenlərin potensial tələləri kimi baxmaq 
olar.  

Bu halda, relyef formalarnın birliyinin, bəzi hallarda nəinki səthi, hətta 
dərinlik strukturlarının indikatoru olması xüsusilə mühümdür. 

 

 
 

Şəkil 44. KŞ-də dağlıq  vilayətlər: 
a – Hinduquş  və  Cənubi  Pamir, b – Qərbi  Pamir,  v – Kun-Lun, q – Cənubi  Tyan-Şan. 
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8.4. Lokal ən yeni strukturların relyefinin  

deşifrələnməsi  və tektonik təhlili 
 

Landşaft xəttiliyinin təhlili. Cavan dağ qırışıqlıq zonaların nisbətən 
hamarlanmış rayonlarının çökəklikləri dağətəyi adlanır. Horizontal selektiv-
denudasiya səthləri və həmçinin platforma düzənliklərinin bəzi rayonlarının 
ortamiqyaslı kosmik şəkillərində, nazik, paralel cizgili görünüşü olan təsvirin 
özünəməxsus rəsmləri aşkar edilir. Mobil əyalətlərin relyefində bu görünüşlərə, 
uzunluğu bir neçə kilometrlərlə ölçülən, nisbətən kiçik eroziya çökəklikləri 
cavab verir ki, onlar da aydın sahəvi nizamlanmaya malikdir. Sonuncu, nə-
zərdən keçirilən çökəkliklərin paralelliyi və onlar arasındakı məsafənin təx-
minən eyni olmasında öz əksini tapır. Relyefin bu  sistem elementləri lokal 
inkişafa malik olaraq, əksərən xətti, nisbətən kiçik izometrik sahələr tuturlar. 
Bəzən belə sahələrin yığımı aydın görünən xətti konsentrik rəsm əmələ gətirir. 

İrimiqyaslı aeroşəkillərin dəqiq təhlili və çöl müşahidələri göstərir ki, 
kosmik şəkillərin paralel cizgiləri iki növ eroziya formansını birləşdirir. Bunlar 
ya əsas mezorelyef formalarını əmələ gətirən paralel erozion çökmə,ya da ikinci 
dərəcəli paralel cizgilər kimi görünən kiçik dərələr və başqa erozion şəbə-
kələrdir ki, onların da arasındakı münasibət mürəkkəb ola bilər. 

9-cu fəsildə 43a saylı şəkildə  Suraxan dərə çökəkliyinin (Orta Asiya) bir 
rayonunun deşifrələmə sxemi göstərilmişdir. Burada, ümumiyyətlə, cənub-şərq 
istiqamətli əsas su axımları və onların cənub-qərbə doğru eninə və digər səmtli 
qolları tərəfindən yaranmış qanadvari hidroşəbəkə müşahidə olunur. Sub-
meridional erozion çökəkliklər daha az inkişaf etmişdir və çox zaman onlar az 
dərinlikli kor dərələr şəklində olmaqla, xüsusi su ayırıcılarında yerləşərək, əsas 
hidroşəbəkəyə çatmırlar. 

Kosmik şəkillərdə, məhz meridional istiqamətin nazik cizgilənməsi müşa-
hidə olunur. Bu, görünür ki, çökəkliklərin yüksək sahəvi düzülüşü ilə əlaqədar 
olub, həm də nisbətən cavan çat şəbəkələrini əks etdirir. Çöl müşahidələrinin 
nəticələrinə görə, landşaft xəttiliyini, o cümlədən onlarla qanunauyğun bağlı 
olan digər səmtli xətti çökəklikləri əmələ gətirən erozion formalara nəzarət edən 
çatlar və kiçik amplitudlu qırılmalar, ümumiyyətlə səthə yaxın hesab olunur.  

Dağətəyi və dağarası çökəkliklərin kiçik relyef formalarının nizamlan-
ması hadisəsi mütəxəssislərin diqqətini çoxdan cəlb etdiyi üçün, onlar kosmik 
şəkillərin yaranmasından çox əvvəllər öyrənilirdi (S.S.Şults, A.S. Kes, Q.Lyuis 
və s.) (şəkil 45). Bu tədqiqatların nəticələri N.P.Kostenkonun işlərində öz əksini 
tapmışdır. 

N.P. Kostenko xəttiliyin sırf ekzogen mənşəli olmasını inkar edərək, 
onları struktur amillərlə əlaqədar hesab edir. Lakin belə bir sual meydana çıxır 
ki, altdakı lay qatına toxunmayan, qalınlığı cəmi bir neçə metr olan süxurların  
səthəyaxın horizontlarında çat şəbəkəsi necə inkişaf tapır. Bu məsələnin həllinin 
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ən inandırıcı fərziyyəsi odur ki, çatlar yuxarıdan aşağıya doğru inkişaf edərək, 
yalnız səth geodinamikası effektlərilə əlaqədardır. 

Landşaftın kiçik xətti elementlərinin sahəvi paylanması və quruluş xüsu-
siyyətləri, onların əmələ gəlməsini fərqli gərginlik vəziyyəti şəraitində süxur-
ların səthi parçalanma səciyyəsi ilə bağlamağa əsas verir. Eksperimentlər göstə-
rir ki, gərginlik sahəsi həmişə diskret səciyyə daşıyır. Bu da materialda paralel 
və ya konsentrik güc xəttlərinin inkişafı ilə əlaqədar olduğundan, ona potensial 
enerjinin özünəməxsus tələsi (toplayıcısı) kimi baxmağa imkan verir. 

 

 
Şəkil 45. KŞ-də cavan dağarası çökəkliklər: 

a – Tacikistan depressiyası, b – Bausun  çökəkliyi (24-cü şəkildə  deşifrələmə  sxeminə  bax), v 
– Kulyab çökəkliyi, q – Düşənbə çökəkliyi (Qissar  vadisi), d – Alay  vadisi. 

 
Kosmik şəkillərdə aşkar edilmiş nazik paralel cizgilər gərginlik sahəsinin 

strukturunun landşaft əksi «şəkli» ola bilər ki, bu da onun gələcək öyrənil-
məsinə perspektivlər açır. 

Son zamanlar qədim platforma sahələrində landşaftın xətti formaları aşkar 
edilmişdir. V.N.Qubin və E.A.Levkov qədim materik buzlaşması əyalətində 
(Belorusiya) fototəsvirlərin paralelzolaqlı şəklini tədqiq etmişlər. Onların fik-
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rincə, bu əyalətin paralelzolaqlı rəsmi birbaşa və ya dolayı yolla “substrata 
qlyasial təsirlə” bağlıdır. 

Birinci halda, o, platforma örtüyü kəsilişinin yer səthinə yaxın hissəsinə 
qlayasiodislokasiya inkişafının təsirilə (bu halda mobil əyalətlərin qırışıqlıq 
üstəgəlmə qurşaqlarının yığcam modeli olan strukturlar əmələ gəlir), digər 
halda isə nisbətən qədim mənşəli qırılma zonalarının qlayasiogen fəallaşması 
ilə əlaqədardır. Əgər qədim buzlaşma əyalətlərində kiçik landşaft element-
lərinin bu yolla əmələ gəlməsi fərziyyəsi düzgündürsə, onda belə strukturlardan 
buzlaqların hərəkət istiqamətini aşkar etmək üçün istifadə etmək olar. Belə ki, 
onlar buzlaqların hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olmalıdır. Distansion 
zondlama məlumatları əsasında landşaftın kiçik xətti elementlərinin öyrənilməsi 
hələ ilkin səviyyədədir və yaxın gələcəkdə əhəmiyyətli nəticələrin alınması 
realdır. 

Praktiki olaraq, lokal və regional generalizasiya səviyyəli bütün kosmik 
təsvirlərdə aşkar edilən, daha çox yayılmış landşaft xəttiliyi relyefin xeyli uzun 
xətti elementlərinin (ilkin kilometrlərdən – bir neçə on kilometrlərə kimi) 
növüdür. Onlar distansion zondlama materiallarında düz və ya yaxın, arasıkə-
silməyən eynicinsli zolaq və sərhəd xarakterli görünür. 

Relyefin zolaqvari xətti elementləri  həm dağ, həm də düzənlik sahələrdə 
inkişaf etmiş, əsasən müxtəlif dərəcəli xətti erozion yarğanlar (çökəkliklər) və 
dərələrdən ibarətdir. Düzxətli suayırıcı silsilələr, adətən xətti çökəkliklərlə 
növbələşir və daha çox dağlıq əyalətlərdə inkişaf edir. Onlar ya geoloji kom-
plekslərin litoloji tərkibini, ya da çat tektonikasının xüsusiyyətlərini əks etdirir. 
Həmçinin relyefin iri formalarınin sərhəddi hesab olunan, sonuncunun (rel-
yefin) sərhəd xətti elementləri də geniş yayılmışdır. Məsələn, düzənlik sahə-
lərdə bunlar dördüncü dövr çöküntü komplekslərinin sərhədləri ilə üst-üstə 
düşən iri dərələrin morfoloji elementlərinin sərhədləri (terras, arxa tikişləri, 
pillələr, dərəyə açılan gətirmə konuslarının sərhəddi və s.); dağlıq əyalətlərdə 
isə müxtəlif səviyyəli düzlənmiş suayırıcıların keçidləri, çox uzun yamaların 
sərhədi, onların əyildiyi yer və s.-dir. 

Relyefin iri xətti elementlərinin istiqaməti adətən nizamlanmış olur ki, bu 
da bir səmtin digəri üzərində üstünlük təşkil etməsində müşahidə olunur. 
Relyefin xətti elementlərinin ümumi şəkli hər bir kifayət qədər iri neotektonik 
struktur üçün fərdi olur. Görünür ki, xəttiliyin rəsmi, ümumiyyətlə neotektonik 
rejimlə əlaqədardır, ona görə də ayrı-ayrı neotektonik vahidlərin lineament 
sahələrinin korrelyasiyasından onların inkişaf rejiminin oxşarlıq amili kimi 
istifadə etmək olar (şəkil 46). 
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Şəkil 46. Cənubi Tyan-Şan və  Tacikistan  depressiyasının xətti  elementlərinin  

istiqamətlərinin  güldiaqramı. V.N.Kuzemko  və b.  görə. 
Solda tektonik zonaları (ZQ – Zərəfşan-Qissar, CQ – Cənubi Qissar, Vx - Vaxş) və dərinlik  

qırılmalarını (ŞQR – Şimali Qissar, CQR – Cənubi Qissar) xarakterizə edən ümumi  
diaqramlar;  rəqəmlər  ölçülərin  sayını  göstərir. 

 
 Göstərildiyi kimi, relyefin xətti elementlərinin əksəriyyətinin struktur 

əsası vardır. Ən yeni strukturların kondenudasion və konerozion inkişafı relyef-
də həm fəal qırılmaların, çatların, çat zonalarının, kiçik amplitudlu (bəzən iri) 
plastik deformasiyaların yaranmasına, həm də geoloji strukturların “ölmüş” 
xətti əmələgəlmələrinin passiv preparasiyasına gətirib çıxarır. 

 Bu səbəbdən relyefəməlgəlmə, sanki geoloji strukturun bütün toplanmış 
xətti qeyri-bircinsliliyini əks etdirir ki, bu da landşaft xəttiliyindən keçmiş və 
indiki zamanın deformasiya şəraitlərinin indikatoru kimi istifadə etməyə imkan 
yaradır. 

Müasir lokal qalxımların relyefi. Müasir qalxma sahələrində əmələ 
gəlmiş relyef formalarının konkret uzlaşması bir çox amillərdən asılıdır: 
regional tektonik mövqelərdən, iqlimdən, qalxmaya cəlb edilmiş süxurların 
litoloji tərkibindən, qalxmanın tipi və amplitudundan və s. asılıdır. Lakin lokal 
qalxımların relyefinin bəzi xüsusiyyətləri daha səciyyəvi olub, kosmik şəkil-
lərdə daha yaxşı deşifrə olunur: 1) hidroşəbəkənin özünəməxsus rəsmləri; 2) 
parçalanmanın dərinliyi və sıxlığın lokal anomaliyası; 3) akkumulyativ və ya 
denudasion; akkumulyativ və ya relyefin erozion tip sahələri arasında hamar-
lanmanın denudasiya səthinin lokal təzahürü; 4) adətən “düzgün” cizgiyə malik 
relyef elementlərinin anomal formaları. 

Konsedimentasiya inkişaf fazalı lokal qalxımları kəsən tranzit su axımları, 
adətən meandrlaşmanı kəskin azaldır, yatağı düz formaya salır və vadiləri daral-
dır. Kondenudasion inkişaf mərhələli intensiv qalxımlar üçün, onların tranzit su 
axımları ilə əhatələnməsi səciyyəvidir. Əhatələnmə bir və ikitərəfli ola bilər. 
Çox vaxt kosmik şəkillərdə çay dərələrinin ardıcıl mərhələli lateral yerdəyiş-
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məsini müşahidə etmək mümkün olur ki, onlardan da quru məcralar və ya güclü 
modelləşmiş xətti əyilmələrin fraqmentləri qalır (şəkil 47). 

Əgər qalxmanın inkişafı zəif gedirsə, onda tranzit su axımları onlarda 
kəsilməyə imkan tapır; belə qalxımlar paralel dərələrin dərinliyinin lokal artma-
sı ilə aşkar edilir. Relyef formalarının maraqlı uzlaşması lokal qalxmaların za-
manca qeyri-bərabər sürətlə inkişafı dövründə yaranır. 

Bəzən qalxmaların konsedimetasion inkişafı elə tez baş verir ki, onu 
kəsən çayın eninə kəsilişinin hamarlanmasına və əyilmə sahələrində özünə-
məxsus deltaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qalxımlar relyefə çıxarkən və 
onun inkişafı zəifləyərkən, delta axımları kəsilr və antesedent dərələr sistemi 
yaradır. Kəsilən deltalara klassik misal olaraq, Azərbaycanda Girdımançayın bir 
sahəsini göstərmək olar. Burada Girdımançay beş paralel axımı ilə Qaraməryəm 
çalasını kəsib, xüsusi relyef əmələ gətirir.  

 

 
Şəkil  47. Kattakum  (Orta  Asiya)  qum  rayonunun kosmik  şəkillərinin  

deşifrələmə  sxemi. 
Terras kompleksi:1– çaylaq  terrasları, 2 – Surxandərə deltası, 3 – alçaq çaylaqüstü terraslar.  
4-6 – eol prosesləri ilə modelləşmiş Surxandərə terrasları (4 – üst, 5 – orta. 6 - alt); 7– prolüvi-
al, 8–prolüvial – allüvial,  9 – allüvial, 10– erozion – akkumulyativ, 11– denudasion, 12– eol (a 

– bərkimiş  qumlar, b – bərkiməmiş  qumlar);  13 – Surxandərənin  atılmış  meandrları, 14 – 
lineamentlər. 
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Lokal qalxımlar, yerli (tranzit olmayan) erozion şəbəkə ilə əlaqədar olan 
erozion parçalanmanın sıxlıq və dərinlik anomaliyalarına görə çox yaxşı aşkar 
olunur. Bu anomaliyalar qalxmalarda daha intensiv təzahür edir. Qalxma 
rayonunda parçalanmanın sıxlığının arması akkumulyativ relyefin denudasion 
relyefə keçməsinə səbəb olur. Burada dördüncü dövr çöküntülərinə nisbətən 
daha çox çatlılığa malik antiklinal qalxımların günbəz hissələri xeyli tektonik 
parçalanmaya məruz qalır. Bu o zaman baş verir ki, selektiv denudasiya qal-
xımların gümbəz hissəsindən qırıntı və parçalanmış süxurları aparır və bircins 
zireh rolunu oynayan horizont səthə çıxır. 

Kosmik şəkillərdə erozion və denudasion relyeflə daha çox işlənmiş lokal 
sahələr az işlənmiş  sahələr arasında nisbətən asanlıqla aşkar olunur. 

Relyefdə fəal lokal qalxımların aşkar edilməsinin daha yaxşı üsulu relyef 
elementlərinin anomal formaları və ya bu elementlərin “qeyri-təbii” sahəvi 
düzülüşüdür. Bunlara ən xarakter misal, dərələrin akkumulyativ elementlərinin 
tam itməsi, çay dərələrinin kəskin daralması və adətən düzgün yelpikvari 
formalı quru deltaların və gətirmə konuslarının plan sərhədlərinin aydın defor-
masiyasıdır. Lokal qalxımların daha çox rast gələn indikasiyası gətirmə konus-
larının «vurulmasıdır». Burada onların cavan generasiyaları qədim gətirmə 
konuslarının üzərinə düşmür və müxtəlif dərəcədə lateral boyu yerini dəyişmiş 
olur.Əsas su axımı ilə kəsilmiş konuslararası sahə lokal qalxımlara uyğun gəlir 
(şəkil 48).  

Baxılan misallar fəal lokal qalxımların relyefdə yaranmasının bütün halla-
rını heç də tam əhatə etmir. Fəal strukturların indikator formalarının axtarışı və 
interpretasiyası kosmik təsvirlərin təhlilində daha güclü üsul hesab edilir və 
geologiyanın bütün sahələrində özünün geniş praktiki tətbiqini tapır. 

Fəal qırılma-pozulma zonalarının relyefi. Qırılma zonalarının relyefi 
regionaltektonik, iqlim və digər səbəblərdən əlavə, sonuncunun kinematik 
tipindən, o cümlədən, ümumi strukturgeomorfoloji zonallıqla qırılmaların isti-
qaməti arasındakı münasibətdən də  asılıdır. 

Subşaquli vəziyyətli fəal inkişaf edən uzununa qırılmalar, müxtəlif geo-
morfoloji quruluşa malik blokları ayıran pillələr əmələ gətirir (şəkil 49). 
Kosmik təsvirlərdə denudasion və akkumulyativ relyef sahələrini ayıran qırıl-
malar xüsusilə yaxşı görünür; bəzən, səthi zəif seçilən relyeflə ayıran (bölən) 
uzanmış və dəqiq seçilən pillələr yaxşı nəzərə çarpır. 

Uzununa fəal qırılmaların qanadlarında relyefin münasibətinə görə, bəzən 
onların kinematikasını bərpa etmək mümkün olur. Fəal qırılıb-düşmələr üçün 
düşmüş qanadda akkumulyativ, qalxmış qanadda isə denudasion relyefin 
inkişafı səciyyəvidir. Burada neotektonik rejimin eyni qiymətli olmaması, əsas 
etibarilə, düşmüş qannaddakı fəal akkumulyasiyanın hesabına kompensə olu-
nur. 
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Şəkil  48. KŞ-də  deltalar  və  gətirmə  konusları: 
a – Ural  çayı,  b – Sırdərya  çayı,  v -  Balx  çayı (Əfqanıstan  respublikası), 

 q – Pyanc  çayı,  d – Tece  çayı,  e – Tarim  çayı. 
 

Dağətəyi regionlarda bu, tektonik pillənin eninə olan dərələrdən gətirmə 
konusunun geniş inkişafına görə aşkar olunur. Fəal qırılıb-qalxma zamanı vahid 
tektonik pillənin formalaşması baş vermiş (qalxmış qanadın kənarında sürüşmə 
qırılmalarının baş verməsinə baxmayaraq) qalxma fəal qanadın eroziyası he-
sabına kompensə olunur. Bu hadisəni çox vaxt lokal səviyyəli kosmik şəkillərdə 
aşkar etmək mümkün olur. Burada qırılıb-qalxmanın düşmüş qanadının arxa 
hissəsində qravitasion əmələgəlməsi olan qalın şleyflər görünür. 

Struktur geomorfoloji zonallığı eninə və diaqonal səmtdə keçən qırılıb-
düşmələr və qırılıb-qalxmalar, adətən relyef formalarında yaxşı əks olunur və 
kosmik təsvirlərdə aydın görünür. Lokal eninə çökmələrlə təmasda olduğu 
zaman, bu tip qırılmalar relyefdə özünü ,demək olar ki, uzununa qırılmalar kimi 
aparır. Lakin bəzən onlar özlərini yalnız relyefin pilləliyində göstərir ki, bu da 
denudasion relyeflə qarışıq düşə bilir. Pilləliyin tektonik təbiəti çıxıntıların 
düzxətli olması ilə aşkar edilir. Onlar müxtəlif dərəcəli parçalanmaya malik 
olan blokları ayırır və bəzən də çıxıntının hər iki tərəfi  və onun yaxınlığındakı 
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cavan kollüvial çöküntülərin geniş inkişaf sahəsi üzrə blokların relyef tipini 
dəyişir. Çox vaxt eninə qırılmalarboyu çökmə zonalar (neotektonik qrabenlər) 
nisbətən açıq foto rəngçalarları ilə seçilir. Bu da qraben dibinin az parça-
lanmasından (əgər o, hətta cavan akkumulyativ örtükdən məhrum olunsa da) 
asılıdır. 

 

 
 

Şəkil 49. KŞ-də  düzxətli  qırılmaların  geomorfoloji ifadəsi. 
 

Şaquli düşən qırılma parçalanmalarından fərqli olaraq, xüsusən azmeylli 
üstəgəlmələr adətən eroziyaya məruz qalmır və kosmik təsvirlərdə zəif aşkar 
edilir. Lakin üstəgəlmənin təkcə səthi deyil, bütün üstəgəlməyanı struktur 
formalar və onlarla bağlı relyef elementləri kompleks şəkildə təhlil edilirsə, 
onda yeni üstəgəlmə zonalarının geomorfoloji ifadəsi tam olur (şəkil 50). 
Adətən üstə gələn blokun ön hissəsi asimmetrik antiklinal qırışıqlığa çevrilir ki, 
onun da tağ hissəsi birinci növbədə dağılır, nəticədə üstəgəlmənin önündə 
paralel pillələr əmələ gəlir. Pillənin alt hissəsində, ondan bir qədər aralı, adətən 
relyefdə kuest formalı təpəciklər əmələ gətirən üstəgəlməyanı antiklinalın 
çevrilmiş qanadının fraqmenti saxlanılır. 

Çox vaxt pillə ilə kuestarası erozion şəbəkənin şəkli üstəgəlmə zonasın-
dan kənardakı erozion şəbəkənin şəklindən fərqlənir. Nəticədə kosmik şəkil-
lərdə zolaqlı təsvirə malik səciyyəvi relyef əmələ gəlir. Regional səviyyəli 
kosmik şəkillərdə planda daha çox yarımmaili üstəgəlməyanı pillə (xüsusən, 
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əgər o, kölgə ilə əhatələnmişdirsə) görünür. Lokal və dəqiq səviyyəli şəkillərdə 
isə üstəgəlməyanı relyefin bütün elementlərini aşkar etmək mümkündür. 

 

 
Şəkil  50. KŞ-də  üstəgəlmələrin  struktur-geomorfoloji ifadəsi. 

 
Passiv üstəgəlmə strukturları, üstəgəlmə paketləri və örtükləri də relyefdə 

zolaqlı şəkil əmələ gətirir, lakin onların struktur interpretasiyası (distansion 
zondlama məlumatlarına görə) çətin olur, çünki belə relyefi başqa passiv 
strukturlar da verə bilər. 

Relyef tipləri arasında yerdəyişmə deformasiyası zonalarının relyefi daha 
yaxşı “tanınma” ilə fərqlənir. Bu da onunla əlaqədardır ki, yer dəyişməyanı 
relyefin elementləri çox vaxt regional geomorfoloji zonallığın eninə və ya 
diaqonal istiqamətlənmiş səciyyəvi kompleks formalar əmələ gətirir. Bundan 
əlavə, relyef elementlərinin planlı yerdəyişməsi, həmin amplitudun şaquli 
yerdəyişməsinə nisbətən asan aşkar olunur (şəkil 51). 

Geomorfoloji quruluşlu yerdəyişmə zonalarının üç əsas növü müşahidə 
olunur: erozion dərə sistemi boyunca relyefin litomorf elementlərinin planlı 
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yerdəyişməsi; ana süxurların litologiyası ilə əlaqədar olmayan relyef element-
lərinin analoji yerdəyişməsi və nəhayət relyefin müsbət formalarının səciyyəvi 
xətti əyilmələri. Birinci - eninə yerdəyişmə ilə pozulmuş, passiv preparasiya 
olunmuş qırışıqlıq strukturların relyefi üçün ən tipik haldır. Keyfiyyətli or-
tamiqyaslı kosmik şəkillərdə bir neçə fəal yerdəyişmələr çox aydın aşkar edilir. 

 

 
 

Şəkil 51. KŞ-də  horizontal  yerdəyişmə strukturlarının   
struktur-geomorfoloji ifadəsi. 

 
Relyefin cavan formalarının planlı yerdəyişməsi fəal yerdəyişmə zona-

larında müşahidə olunur (Orta Asiya Talasso-Fərqanə, Darvaz-Qara-Gül və s.). 
Burada relyefin xətti çökmələri boyu, eninə səmtli cavan dərələr və onları 
suayırıcılarına bölən, bəzən isə terras gətirmə konusları və s. vasitəsilə yaranmış 
qanunauyğun sistematik yerdəyişmələr aşkar olunur. 

Kosmik təsvirlərdə aşkar edilmiş relyefin cavan elementlərini, planlı 
yerdəyişmələrdən istifadə edərək, P.Molner, P.Topolye, V.Q.Trifon və s. təd-
qiqatçılar təyin etmişlər. Aralıq dənizi qurşağının şərq hissəsinin və Mərkəzi 
Asiya dağlarının (Çəmən, Attıdağ, Çunqur, Anatolu və s.) bir çox iri qırılmaları 
yeni və müasir mərhələdəki yerdəyişmə kimi inkişaf etmişdir. Belə halda, əgər 
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yerdəyişmə deformasiyaları ensiz qırılma struktur zonalarında lokallaşmamış-
dırsa və nisbətən geniş zonalarda paylanmışdırsa, onda bu zonaları kəsən rel-
yefin xətti elementləri səciyyəvi S və Z-yə bənzər planlı formalar şəklini alır. 
Kosmik şəkillərdə təsvirin uyğun «şevron»rəsmi, yerdəyişmə zonasında rel-
yefin çoxlu miqdarda paralel xətti elementi əks olunduğu halda daha aydın 
görünür. 

 
8.5. Regional və qlobal struktur-geomorfoloji tədqiqatlarda kosmik 

təsvirlərin təhlili 
 

Regional struktur geomorfoloji təhlilin əsas məqsədi iri regionların ən 
yeni struktur planının aşkar edilməsi, tektonik və neotektonik vahidlərdən təşkil 
olunmuş ümumiləşdirilmiş relyef xüsusiyyətlərinin və relyef əmələgəlmə 
proseslərinin öyrənilməsidir. Distansion zondlama materiallarının məlumatları 
əsasında yeni struktur planları öyrənərkən, əsas diqqəti iri strukturların sər-
hədlərinin dəqiqləşdirilməsinə və onların sahəvi yerləşməsində dərinlik nəza-
rətinin təyininə vermək lazımdır (şəkil 52, 53). Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, 
əsas neotektonik elementlərin sərhədləri (platforma düzənlikləri və dağ qırı-
şıqlıq əyalətləri) daxilində müxtəlif ən yeni stukturlar olan, özünəməxsus 
struktur karkas əmələ gətirən nizamlanmış xətti deformasiya sistemləri ilə 
nəzarət edilir. Tyan-Şan və onun əhatə etdiyi regionun timsalında V.İ. Makarov 
və L.İ.Solovyova göstərmişlər ki, xətti regional zonaların neotektonik əhə-
miyyəti, onlarla iri qırılma pozulmalarının daxil olub-olmamasından və həm-
çinin onların qədim tektonik zonalara uyğun gəlib-gəlməməsindən asılı de-
yildir. Müxtəlif istiqamətli regional xətti zonaların eynihüquqlu olmasının 
etirafı bu müəllifləri «Kəsişən struktur plan» (ən yeni strukturların) konsep-
siyasına gətirib çıxardı ki, sonradan da o, digər regionlara tətbiq edildi. Struktur 
geomfoloji tədqiqatların bu aspekti lineamentlərin öyrənilməsinə həsr edilmiş 
9-cu fəsildə daha dəqiq araşdırılacaqdır.   

Regional səviyyəli kosmik şəkillərdə yaxşı görünən, hətta kiçik relyef 
formaları müxtəlif praktiki məsələlərin həll edilməsinə imkan yaradır. Məsələn, 
İssık-Kul rayonunun erozion şəbəkəsini öyrənən S.A.Sladkopevtsev belə bir 
nəticəyə gəlmişdir ki, bu sahənin parçalanması relyefin yüksəkliyindən və 
tipindən asılıdır. Parçalanmanın daha böyük dərinliyi maksimal qalxımlarda  
alp relyefli dağ silsilələrində müşahidə olunur. Burada iri novlar uzunməsafəli 
və kəskin yamaclıdır lakin  parçalanmaların bölgüsü böyük deyildirş Onların 
yamacları çox vaxt hamarlanmışdır. Ehtimal  ki, parçalanmanın sıxlığı yamac 
proseslərinin fəallığı ilə, relyefin uzun müddət buz altında konservasiyası, kiçik 
relyef formalarını kəsən ekzarasiya ilə məhdudlaşır. Bundan əlavə, yüksək 
dağlıq hissə kəsimlərinin seyrəkləşməsini buradakı selektiv denudasion səth-
lərin inkişafı və hamarlanmanın qədim yüksək qalxmış səthlərinin mənimsənil-
məsi ilə izah etmək olar. 
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Şəkil 52. KŞ-də yüksək dağlıq (intensiv parçalanmış) ərazilərin  gölləri: 

a -  İssık-Kul (Mərkəzi  Tyan-Şan);  b – Kara-Kul (Pamir). 
 

Orta dağlıq yüksəkliklərdə və qalxmış dağətəyi şleyflərdə parçalanmanın 
sıxlığı nisbətən kiçik kəsimlərdə maksimal olur ki, bu da eroziyanın fəallığının 
nisbətən zəif olmasına baxmayaraq, eroziyaya uğramış süxurların yumşaq və ya 
doğranmış olması ilə izah olunur. Nəhayət, azmeylli dağətəyi düzənliklərdə 
parçalanmanın dərinliyi minimuma enir və eyni zamanda müvəqqəti su axımı 
şəbəkəsinin sıxlığı azalır. 

Kosmik şəkillərin köməyi ilə Yerin və digər yer qrupu planetlərinin 
müxtəlif rayonlarının regional geomorfoloji və struktur geomorfoloji xəritələri 
tərtib edilmişdir. Hətta yaxşı öyrənilmiş rayonlarda kosmik təsvirlər həm 
müxtəlif yaşlı geomorfoloji səthlər və kəsimlərin paylanması, həm də relyefdə 
yeni və ən müasir neotektonik süxurların yayılma formaları haqqında yeni mə-
lumat almağa imkan verir. Əsas etibarilə, kosmik şəkillərin tətbiqi ilə mümkün 
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olan mühüm kəşflərdən biri, relyefin regional dairəvi və ya konsentrik struk-
turlarıdır ki, bu da 10-cu fəsildə daha dəqiq araşdırılacaqdır. 
 

 
 

Şəkil 53.  KŞ-də alçaq dağlıq (zəif parçalanmış)  ərazilərin  gölləri: 
a – Ölü  dəniz (İsrail),  b – Qara boğaz göl (Türkmənistan), v – Deşt  və  Neyriz  (Zaqros),  

 q – qurumuş  duzlu  göllər (Şimali  İran). 
 

Regional geomorfoloji tədqiqatlar üçün dağlıq əyalətlərin perspektiv 
şəkilləri daha böyük maraq kəsb edir (şəkil 54). Plan şəkilləri üzərində aparılan 
müşahidələr zamanı, burada relyefin gözəçarpan parçalanması maskalanır (üstü 
örtülür və yaxud hiss olunmur). Lakin, hamarlanmanın ilkin zirvə səthləri və 
onların qonşu ərazilərin analoji səthləri ilə əlaqəsi daha əyani görünür. Belə 
şəkillərin təhlili, Himalay kimi regionlarda dağəməgəlməni, bu zonaların mux-
tar qalxımı ilə deyil, onların altına xarici çökmələrin «dartılıb çəkilməsi» və 
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ikili sial qabığının üzə çıxması ilə əlaqələndirən geoloqların nöqteyi-nəzərini 
daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. 

 

 
 

Şəkil 54. Dağlıq vilayətlərin  perspektiv (“a”, Himalay) və plan  
(“b”, Hindiquş)  KŞ-nin  müqayisəsi. 

 
Qlobal struktur-geomorfoloji tədqiqatlarda distansion zondlama material-

larının əsas tətbiq sahələri aşağıdakılardır: planetar dərəcəli geomorfoloji ob-
yektlərin sahəvi paylanmasının öyrənilməsi; bu obyektlərin genetik əlaqələrinin 
müəyyən edilməsi məqsədi ilə onların qarşılıqlı əlaqələrinin təhlili; yer qabı-
ğının və strukturların planetar bölünməsinə nəzarət edən bölgünün aşkar 
edilməsi; çoxkilometrli qalınlığa malik su qatı ilə örtülmüş okean dibinin 
geomorfoloji quruluşunun öyrənilməsi.  

Bu məsələlər hazırda lineament təhlilinin köməyi ilə həll edilir. Müvafiq 
məlumatlar 9-cu fəsildə veriləcəkdir.  
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İndi də 1978-ci ildə fəzaya buraxılmış «Sisat»peykindən, okean dibi rel-
yefinin, su səthinin radiolakasiya ölçü məlumatlarının köməyi ilə öyrənil-
məsinin nəticələrini araşdıraq. 55-ci şəkildə Yer kürəsinin şərq yarımkürəsinin 
okean dibi xəritəsinin bir hissəsi göstərilmişdir.  

 
Şəkil 55. Su səthinin radiolokasiya (RL) ölçü məlumatlarına görə Atlantik və  

Hind okeanlarının dibinin relyefinin xəritəsi. B.Xaksba görə. 
 

Bu xəritənin tərtibi üçün, Dünya okeanının səthini örtmüş (5 milyon 
nöqtəyə yaxın) su səthinin ölçü məlumatlarını eyni dayaq nöqtələrinin şə-
bəkəsinə düzmüşlər. Rəngli qrafikqurmanın mürəkkəb kompüter proqramından 
istifadə edərək, B.Xaksbi təsvirin hər bir elementi üçün 15 rəng və onların 256 
çalarını seçmişdir. Xəritədə aşkar edilmiş bir çox hissələr, ya həmin vaxta qədər 
məlum deyildi, ya da axıra qədər təsdiq edilməmişdi. Məsələn, Afrikadan 
cənuba döğru Hind okeanınında yeni sualtı dağlar və qırılma zonaları aşkar 
edilmişdir. Xəritədə, İslandiyadan cənub-qərbə doğru uzanan Reykyanesaralıq 
okaen silsiləsi görünür. Əvvəllər bu silsilənin V-yə bənzər formalı olması haqda 
şübhələr var idi. Lakin xəritə bunun həqiqət olduğunu təsdiq edir. 
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IX. KOSMİK ZONDLAMA MATERİALLARININ  
KÖMƏYİLƏ XƏTTİ STRUKTURLARIN  

(LİNEAMENTLƏRİN)  ÖYRƏNİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Xətti strukturlar və yaxud lineamentlər (“lineamentum”-latın sözü olub, 
xətt deməkdir) çox geniş yayılmış geoloji obyektlərdir. Onlar müxtəlif miqyaslı 
kosmik şəkillərdə deşifrə olunur və topoqrafik, batimetrik, geofiziki və s. xəritə 
və sxemlərin təhlili zamanı aşkar edillir. 

 
9.1. Lineamentlər haqqinda təsəvvürlərin  

yaranması və təkamülü 
 

Strukturlar, onlara planetar çatlar kimi baxan Eli de Bomon, V.Qopkins 
və s. geoloqların adı ilə bağlıdır. Sonralar L.Bux, A.Dobre və digər alimlər 
ortoqonal sistemli qırılmaların planetin hidroqrafik mənzərəsinə nüfuz etməsinə 
diqqət yetirmişlər. Onlar, bu sistemlərin həmçinin xətti uzanan qırışıqlıq 
deformasiyalarına da təsiri haqqında fikir söyləmişlər. Belə ki, Pont-Kaspi 
əyalətinin uzaq məsafəli düz xətli struktur elementləri, qövsi strukturları və 
eninə (submeridional) elementləri, N.İ.Andrusova görə, indiki dövrdə aşkar 
edilmiş Transqafqaz və Ural-Oman lineamentləri istiqamətində yerləşmişdir. 
A.P.Karpinskinin yer qabığının qırılma tektonikasına aid əsərlərində Rusiyanın 
avropa hissəsində şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətli çatların olduğu gös-
tərilmişdir. XlX əsrin axırlarında M.Bertran bütün qitələri kəsən, kənarlarında 
qırışıqlıq və ya qırılma dislokasiyaları və iri paleocoğrafi və ya müasir relyef 
formaları (dağ silsilələri, çay dərələri, dəniz sahilləri və s.) qruplaşan xətti 
strukturlar haqqında təsəvvürü inkişaf etdirmişdir. 

XlX əsrin axırlarında görkəmli Avstriya geoloqu Eduard Zyussun Aşağı 
Avstriya və Cənubi İtaliya zəlzələlərinin episentrinin (mərkəzinin) fəzavi 
yerləşmə qanunauyğunluqları üzərində apardığı tədqiqatlar lineament haqqında 
anlayışın formalaşmasına təkan verdi. 

Alim, kifayət məsafələrdə düz xətt üzrə uzanan «zəlzələ zərbəsinin adi 
xətləri»adlandırdığı hadisəni kəşf etdi. 

Amerika geoloqu V. Xobbs 1904-1911-ci illərdə öz işlərində “Linea-
ment” anlayışını formalaşdırdı və onu elmigeoloji ədəbiyyata termin kimi daxil 
etdi. V. Xobbs lineamenti  heterogen əmələ gəlmə geoloji kütlələrin sərhədləri 
və dənizin sahil xəttinin düzxətli sahələri, dağ massivlərinin əhatəsi və  land-
şaftın digər düzxətli elementləri (məsələn, çay dərələri) (şəkil 56), həmçinin E. 
Zyuss tərəfindən ayrılmış “seysmotektonik xəttlər” kimi təsəvvür edirdi. 

Müasir dövrdə geologiyadakı bu “terminoloji kəşf”in əhəmiyyətini kifa-
yət dərəcədə qiymətləndirmək çətindir, Çünki bu kəşf planetin dərinlik quru-
luşunun xarici (yerüstü) əlamətlərə görə öyrənilməsinin son dərəcə  sadə, müm-
kün və effektiv ekspresüsulunu təklif edirdi. 
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F.İ.Muşketov isə lineament anlayışını seysmotektonik dislokasiya - 1911-
ci ildə Kebin zəlzələsi nəticəsində Zail Alatausunun yamaclarında yaranmış 
düzxətli uzununa yarğanlara aid etmişdi. Q. Ştille Avropa lineamentlərinin 
xüsusi təsvirini vermiş və “Avropanın əsas lineamentləri”nin  sxemini təklif 
etmişdir (şəkil 57). Onun fikrincə, yer qabığını və həmçinin əvvəlki Meqa-
qeyanı lineamentlərdə intensiv şırımlanmış hesab etmək lazımdır ki, onların da 
bir hissəsi yerin inkişaf dövründə fəallaşaraq, xüsusi məna kəsb etmişdi. 

Keçən əsrin 30-cu illərinin sonunda R.A.Zonder Avropa lineamentlərinin 
6 əsas istiqamətini aşkar etmiş, lineament tektonikası anlayışını formalaşdırmış 
və geologiyanın bu sahəsində həll edilən bəzi problemləri qeyd etmişdir. 

Lineamentlərin öyrənilməsi və lineament tektonikası anlayışının inkişa-
fında yeni keyfiyyətdə sıçrayış Yerin və yer qrupu planetlərinin tədqiqatında 
distansion zondlama üsullarından istifadənin başlanılması ilə əlaqədardır. 

 
Şəkil  56. Çat  zonalarına (lineamentlərə)  aid  olan  hidroqrafik  şəbəkə.  

V.Xobbsə  görə. 
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Şəkil  57. Avropanın  kardinal  lineamentləri. Q.Ştilleyə  görə. 
 

Yerin, kosmik cihazlar vasitəsilə alınmış ilk foto və teleşəkilləri ix-
tisasçılara xətti, qövsvari və dairəvi obyektlər haqqında çoxlu yeni məlumatlar 
almağa imkan vermişdir. Lakin indiyə qədər, lineament termini müxtəlif 
mənşəli coğrafi mühüt, geolojistruktur və geofiziki sahələr, xətti əmələgəlmələr 
kimi başa düşülməkdə davam edir. Y.Q.Katsın və A.Tevelyevin apardığı təhlil 
göstərmişdir ki, «Lineament»termininin bir neçə mənası meydana gəlmişdir. 

Bunlardan birincisi E.Zyussun, A. P. Karpinskinin, Q. Ştillenin, R. 
Zonderin ilkin işlərinə aiddir və müasir mərhələdə V. E. Xain, V. A. Buşun və 
s. işlərində inkişaf etdirilmişdir. Onlar, lineamenti - qırışıqlığın istiqamətini 
təyin edən, uzunmüddətli inkişafda olan qırılmalar, yerüstü qırılmalar, rifto-
genez, vulkanlar, zəlzələ mərkəzlərinin və s. zəncirvarı düzülüşü kimi qəbul 
edirlər. 

İkincisi V. Q. Trifonov, S. S. Şultsun hesab etdiyi kimi, lineamentlər 
dərinlik, lakin cavan (üst pleystosen-holosen) strukturlarda özünü qırılma kimi 
və yaxud V. İ. Makarov və L.İ. Solovyovaya görə, qırılma fleksura zonaları 
kimi aparır. Qeyd edilənlərə əlavə olaraq, İ. K. Volçanskaya, İ. N.Tomson, M. 
A. Favorskaya və digər metallogeniya ilə məşğul olan alimlər hesab edirlər ki, 
bu lineamentlər adətən metallogenik zonaları müşayiət edir. 

Üçüncü lineament anlayışına L. M. Rastsvetayev, P.V. Florenski, V. S. 
Mileyev, Y.V. Yunakovskaya və digər geoloqların işlərində rast gəlinir. Onlar 
lineamentlərə yer səthində müxtəlif tip pozulmalar və geolojigeomorfoloji ob-
yektlərin forma və istiqamətləri, o cümlədən geofiziki sahələrin quruluş xüsu-
siyyətləri ilə özlərini büruzə verən müstəqil dərinlik strukturu dərəcəsi verirlər. 
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Dördüncü lineament anlayışını-Y. Q. Kats, V. İ. Makarov, A. İ. 
Poletayev, E. F. Rumyanseva, A. V. Tevelyev və b. litosferin dərinlik qeyri-
bircinsliliyini əks etdirən geoloji strukturun, coğrafi mühitin və geofiziki 
sahələrin parametrlərinin kəskin dəyişməsinin düzxətli və azmeylli əyilmiş, 
nisbətən ensiz, yüksək qradiyentli zonalarına  aid edirlər. 

“Lineament”anlayışının izahında yekdilliyin müşahidə olunmaması 
müasir geologiyada qanunauyğun və obyektiv hadisədir. Buna səbəb 
lineamentlərin təbiətinin ilkin təyinində vəhdətin olmamasıdır. Lineamentlər – 
yer qabığının unikal obyektləri olub, yer qabığının və litosferin müxtəlif 
miqyas, dərinlik və yaşlı qeyri-bircinsliyi haqqında obyektiv və kifayət qədər 
dürüst informasiyanı Yer səthinə ötürür və  həm geoloji nəzəriyyədə, həm də 
təcrübədə geniş istifadə olunur. 

Geoloji nəzəriyyədə lineamentlər, yer qabığının dərinlik bölünməsinin 
özünəməxsus təbii indikatoru kimi, müasir geodinamikanın qavranılmasında 
etibarlı alət rolunu oynaya bilər. 

Geoloji təcrübədə isə lineamentlərə, müxtəlif flyuid və məhlulları nəql 
etdirən kanal kimi baxmaq olar və onlar müxtəlif faydalı qazıntıların axtarışı və 
proqnozlaşdırılmasında birbaşa indikator rolunu oynaya bilər. 

 
9.2. Lineamentlərin axtarışı, aşkarı  

və öyrənilməsi üsulları 
 

Hazırda geologiyada lineamentlərin axtarışı, aşkar edilməsi və öyrə-
nilməsi, onların sistemləşdirilməsində üç qrup : evristik, alət (cihazların köməyi 
ilə) və kompleks üsullar tətbiq edilir. Evristik üsul keyfiyyət, alət üsulu kəmiy-
yət, kompleks üsul isə həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət xarakteri daşıyır. 

Evristik üsul - kosmik şəkillər və ya geolojigeofiziki materialların əsasın-
da lineamentlərin birbaşa (vizual) və ya dolayı yolla ayrılmasından ibarətdir. 

Lineamentlərin birbaşa ayrılması kosmik şəkillərin vizual deşif-
rələnməsinə əsaslanaraq, iki səbəblə şərtlənir. 

Əvvala, eksperimental yolla müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif operatorlarla 
vizual deşifrələnmiş lineamentlərin təkrarlanmasının bəzən çox kiçik, 30%-dən 
artıq olmamasına baxmayaraq, hətta belə hallarda da, müxtəlif deşifrələyicilər 
tərəfindən tərtib edilmiş xəritələrdə lineamentlərin sıxlıg maksimumlarının uyğun 
gəlməsi 70%-ə çatır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ayrı-ayrı lineamentlərin 
çəkilməsində fərqlərin olmasına baxmayaraq, lineament sahələrinin ümumi 
mənzərəsi vizual geoloji deşifrələnmənin subyektivliyindən cüzi asılıdır. 

İkincisi, N.V.Antoşenko – Olenov və V.Y.Qoldun məlumatlarına görə, 
müasir texniki və riyazi təchizatlı alət üsullarının texnologiyası təcrübəli 
deşifrəçilərin işlərinə nisbətən hələlik böyük əmək və vəsait sərfi tələb edir və 
xüsusilə, əsas əkin sahələri yerləşən rayonlarda lineamentlərin və digər geoloji 
obyektlərin etibarlı aşkarını təmin etmir. 
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Lineamentlərin və lineament sistemlərinin dolayı yola ayrılması, onların 
müxtəlif parametrlərlə səciyyələnən, Yer kütlələrinin sahəvi yerləşməsi haqqın-
da olan məlumatlara görə izlənilməsi və axtarışı ilə əlaqədardır; litoloji (süxur-
ların tərkibi və sıxlığı); tektonik (yer qabığı strukturlarının doğranma dərəcəsi, 
qırılma pozulmalarının sıxlığı, bölünmələrin formaları, üstünlük təşkil edən 
kinematika və pozulmaların istiqaməti); geofiziki, seysmoloji, geokimyəvi (uy-
ğun geokimyəvi sahələrin səmti və intensivliyi); hidrogeoloji (subasma dərəcə-
si, yeraltı suların tərkibi və yatım dərinliyi); landşaft (çay şəbəkəsinin rəsmi) 
(şəkil 59) ,bitki örtüyünün paylanma xüsusiyyətləri və s.). 

Alət üsulu. Lineamentlərin öyrənilməsində maşın (avtomatlaşdırılmış) 
təhlili üsulu geniş inkişaf tapmışdır. Lineamentlərin kosmik şəkillərdə avto-
matik ayrılmasının əsasını ziddiyyətli analogiya yanaşması təşkil edir ki,bu da 
parlaqlığın və aydınlığın mütləq qiymətindən asılı olmayaraq, obyektin rəng-
çalar müxtəlifliyinə görə lineament şəbəkəsi, müxtəlif dərəcəli generelizasiya 
almaq məqsədilə, operatorun istəyindən asılı olaraq, dəyişilə bilər. 

Ziddiyyətli analogiya yanaşması üçüncü ilə ayrılmış iki qonşu pik sellərin 
parlaqlığının müqayisəsi ilə həyata keçirilir. Bu halda fərqin ölçülmüş qiyməti 
orta pikselin üzərinə yazılır. Belə təhlil bütün istiqamətlər üzrə aparılır, hər 
piksel üçün bu halda bir neçə qiymət alındığından, maksimal qiymət əsas götü-
rülür. Maksimal variasiya xətlərini göstərən ədədi nəticələr lineament sxemləri 
kimi qrafik olaraq göstərilir. Lakin bu zaman süni surətdə yaranmış lineament-
ləri (texnogen və ya antropogen mənşəli) kənarlaşdırmaq üçün alınmış nəticə-
ləri korrektə etmək lazımdır. 

Subyektiv amili maksimum kənarlaşdırmaq məqsədilə, məlumatlar gül-
diaqramı və ya lineamentlərin uzanmasının histoqramı, lineamentlərin gül-
diaqramı xəritəsi və ya lineamentlərin xüsusi uzunluq xəritəsi, o cümlədən 
qrafik şəklində göstərilir. 

Alınmış kəmiyyət xüsusiyyətlərinin obyektiv müqayisəsi və korrel-yasi-
yası üçün, həcmi parametrlərin tətbiqi məsləhət görülmüşdür (məsələn, yer qa-
bığının müxtəlif bloklarının lineamentləşmə dərəcəsini səciyyələndirən qlobal 
çatlılıq əmsalı). Hazırda kosmik şəkillərdə lineamentlərin avtomatik ayrılması 
üçün proqram və alqoritmlər işlənib hazırlanmışdır. 

Kompleks üsul. Distansion zondlamanın müxtəlif materiallarını müxtəlif 
fəsillərdə alınmış və müxtəlif spektral diapazonlarda çəkilmiş şəkillərin geo-
lojigeofiziki materiallarla kompleksləşdirilməsi yeni geoloji informasiyanın 
alınmasına imkan yaradır. 

Məsələn, Cənub-Şərqi  Fransanın  bir  rayonunun  struktur  təhlili  “Lend-
sat”-dan alınmış  şəkillərin və ədədi  formada  yazılmış  istilik şəkillərinin topo-
qrafik və qravimetrik xəritələrlə kompleksləşdirilməsi  yolu  ilə  yerinə  yetiril-
mişdir. Əldə olunan kosmik şəkillərdən əvvəl lineamentlər, sonradan isə 
filtrasiya yolu ilə, istiqamətlərinə görə əsas strukutur elementlər ayrılmışdır. 
Analoji əməliyyat, istilik şəkillərinə görə ayrılmış lineamentlərlə də aparıl-
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mışdır. Ayrılmış lineamentlərin sahəvi müqayisəsi, səth pozulmalarını dərinlik 
pozulmalarından ayırımağa imkan vermişdir. Lineamentlərin qravitasiya ano-
maliyaları (və yaxud pillələrlə) ilə sahəvi korrelyasiyası bünövrə pozulmalarını 
ayırmağa imkan yaratmışdır. Alınmış nəticələr regionun geodinamik təkamül 
modelinin tərtibi üçün istifadə edilmişdir. 

Bu üsulların bir-birini tamamlaması indiki dövrdə interaktiv üsulun ya-
ranmasına, yəni kosmik şəkillərin aydınlığının artması və ya digər yollarla 
çevrilməsi, lineamentlərin və onların sistemlərinin həqiqi və dəqiq vizual de-
şifrələnməsinə gətirib çıxardı. Həmçinin bu məqsədlər üçün müxtəlif cihazlar 
vasitəsilə alınmış şəkillərdən sintezləşmiş və kombinə olunmuş təsvirlərin 
tərtibi üsulundan da istifadə edilir. Dialoq rejimində şəkillərin avtomatlaş-
dırılmış işlənilməsi lineamentlərin ayrılmasının dəqiqliyini xeyli artırmışdır. 

Son illər, yuxarıda göstərilən üsullardan əlavə, sistemli yanaşma müvəf-
fəqiyyətlə  inkişaf edir və trend təhlildə istifadə edilir. 

 
9.3. Lineament təsnifatlarının morfologiyası,  

quruluşu və elementlərinin təsnifatı 
 

Lineamentlərin və onların sistemlərinin morfologiyası, quruluşu, təsnifat-
ları bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədar olub, praktiki olaraq, bir-birindən ayrıl-
mazdır. 

O.M.Borisov və A.K.Qlux göstərmişlər ki, lineamentlər çox müxtəlif 
morfologiyaya malikdir: xətti, qövsvari, poliqonal (ziqzaq-şəkilli). Bu tədqi-
qatçılar lineamentlərin daxili quruluşunda aşağıdakı elementləri ayırırlar: 

kontur-landşaft və relyef tipinin nisbətən kəskin dəyişməsi və struktur-
geoloji elementlərlə özünü büruzə verən xarici sərhəddir; 

mərkəzi zona (endostruktur) - iki kontur arasında yerləşən və relyefin 
mənfi və ya müsbət elementi kimi özünü büruzə verən zolaqdır; 

struktur xətt - yer səthində mərkəzi zonanın ortası boyunca şərti çəkilmiş 
xətdir; 

səth - struktur xətt boyu mərkəzi zonanın yatımı istiqamətində çəkilmiş 
müstəvidir. 

Bu və ya digər lineamentlərin əhatə sahəsini  ayırmaq çox əhəmiyyətlidir 
ki, bu da lineamentin, onu əhatə edən strukturlarla münasibətinin öyrənilməsini, 
təsvirini və təhlilini kifayət qədər asanlaşdırır. 

Göstərilən elementlərə, lineamentlərin uzanması boyu özünəməxsus də-
yişmələri haqqında müşahidələr (struktur qanadların dəyişkən işarəli şarnir 
hərəkətləri; lineamentə bitişik geoloji formasiyaların tərkibində, qalınlığında və 
yaşındakı müxtəliflik; lineamentin və ya onun zonasında daxili qırılmaların və 
qırışıqlıq strukturların uzanmasının üstün istiqamətləri; ayrılmış lineamentin (və 
yaxud zonanın) və onun qanadlarında lineamentlərin (və yaxud qırılmaların) bu 
və ya digər kinematik tiplərinin üstünlük təşkil etməsi; əhatə strukturlarında və 
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ayrılmış lineamentlərin (və ya lineament zonalarının) daxilində zəlzələlərin 
episentrlərinin, maqmatik kütlələrin və qırılma pozulmalarının xüsusi sıxlığının 
təyini) əlavə edilə bilər.  

 

 
Şəkil 58. KŞ-n deşifrələmə  məlumatlarına  görə Transqafqaz lineamentinin  

quruluşu  (Şat  xətləri).  V.A.Buşa  görə. 
1 – KŞ-də transkontinental  lineamentlərdən  ibarət xətti  strukturlar;  2 – deşifrələmə  məlumatlarına 
görə digər xətti strukturlar; 3 – 5 – geoloji və deşifrələmə  məlumatlarına  görə  qırılma  pozulmalarının  
morfoloji  xüsusiyyətləri:  3 – faylar, 4 – üstəgəlmələr, şarjlar,  5 – horizontal  yerdəyişmələr. 

 
Bunlara misal olaraq, Avrasiyanın transkontinental quruluş sxemini 

Transqafqaz, Turan-Himalay lineamentlərini və V.A.Buşun işlərində nəşr 
olunmuş Karpinski xəttini göstərmək olar. 

Lineamentlərin təsnifatı və sistemləşdirilməsi məsələsində fikir eyniliyi 
yoxdur. Ədəbiyyatda təklif olunmuş tipləşdirmə sxemləri adətən onların bəzi 
xüsusiyyətlərinə aiddir. O.M.Borisov və A.K.Qlux onları nomenklaturuna, 
uzunluğuna, eninə, təşkil olunma dərəcəsinə, sahəvi istiqamətlənmə xüsusiyyət-
lərinə və digər əlamətlərinə görə, məsələn, yatım dərinliyinə görə: qabıq 
(ekzogen) və mantiya (endogen); lineamentlərin kosmik şəkillərdə təsvirinin 
dəqiqlik dərəcəsinə görə: dəqiq və fərz edilən; izlənmə dərəcəsinə görə:fasiləli 
və fasiləsiz kimi növlərə ayırırlar.  
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Uzunluğuna görə lineamentlər və onların sistemləri: lokal, regional, 
transregional və qlobal növlərə bölünür. 

Göstərilən sistemləşdirməni ideal hesab etmək olmaz, çünki bu sistemləş-
dirmənin əsasını genetik prinsip deyil, toplama prinsipi təşkil edir. 

Lineamentlərin müxtəlif parametrləri haqqında faktiki materialların 
sürətlə artması lineamentlərin mövcud sistemləşdirilməsi cəhdlərinin inkişaf 
etdiriləcəyinə inam yaradır ki, bu da onların genetik təsnifatı üçün zəmin ola 
bilər. 

 
9.4. Lineamentlər qrupu: zonalar,  

sistemlər, sahələr, şəkillər 
 

Lineamentlərin geoloji məkanda paylanmasının əsas xüsusiyyətlərindən 
biri də onların vahid deyil, qanunauyğun qruplar şəklində rast gəlməsidir. 
Eynidərəcəli lineamentlər arasında müəyyən ritmin və ya «addımın»olması və 
bu «addımın»variyasiyasının mümkünlüyü yer qabığının tərkibi və qalınlığı, 
lineamentlərin müxtəlif istiqamətləri, onların müxtəlif  tektonik mərhələlərə  və 
geoloji zonalara aid olması ilə təyin edilir. 

Artıq XIX əsrdə A.Dobre geoloji strukturun elementlərinin eyni məsa-
fəliliyi prinsipindən istifadə etmişdi. V.Xobbs bu hadisəni tədqiq edərək 
göstərmişdi ki, Şimali Amerikanın şərq rayonlarında şimal-şərq, şimal-qərb və 
meridional istiqamətli qırılmalar arasındakı səciyyəvi məsafə, uyğun olaraq, 
125; 75; 40 mil təşkil edir. 

Sonradan toplanan empirik məlumatlar, tədqiqatçıları yer qabığının xətti 
pozulmaları (qırılmalar, çatlar və lineamentlər) arasındakı məsafələrin daimiliyi 
(ekvidistantlığı) müşahidə edilmiş qanunauyğunluğunu təkrarən təsdiq etməyə 
sövq etdi. Çexoslovakiya geoloqu V.Nemets geoloji strukturların diskretliyi 
düsturunu təklif etmişdir: Vx=2-xD, burada: V- lineamentlər (çatlar və qırıl-
malar) arasındakı məsafə, x-strukturun dərəcəsi, D- yer kürəsinin diametridir. 

Bununla belə, eynidərəcəli lineamentlərin sıxlaşması faktı dəfələrlə qeydə 
alınmışdır. Bunlar, lineamentlərin uzanması boyu aralarındakı məsafənin kəskin 
azalması ilə bərabər, bütöv və ya qırıq zonalar kimi özünü büruzə verir. 

Y.Q.Kats və A.V.Qevelev özlərinin son tədqiqatlarında göstərmişlər ki, 
kosmik şəkillərdə ayrılmış lineamentlər müxtəlif dərəcəli strukturlar hesab 
olunur, lakin bütövlükdə onlar fasiləsiz sıralar əmələ gətirir ki,bu sıralarda da 
obyektlərin ölçüsünə, landşaftda ifadəsinə və kosmik şəkillərdəki aşkaredilmə 
üsuluna görə dörd sinifə ayrılır: 

1.Landşaftın kiçik xətti elementləri – bu təbii törəmələr ortamiqyaslı kos-
mik şəkillərdə, nazik, adətən paralel cizgilər kimi özünü büruzə çevirir 
(şək.59a). 

2.Landşaftın iri xətti elementləri- relyefin və geoloji strukturların uzanan 
(ilk kilometrlərdən ilk 10 kilometrlərə qədər) xətti elementləridir. Bunlar 
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kosmik şəkillərdə düz və yaxud düzə yaxın,bütöv, eynicinsli zolaqvari və ya 
sərhəd xarakterli xəttlər kimi deşifrə olunur (şəkil 59b). 

3.Lokal xətti zonalar - bir neçə tektonik strukturları kəsən və kənar 
strukturların geoloji quruluşuna kifayət qədər təsir göstərən, daha kiçik xətti 
elementlərdən təşkil olunmuş uzununa (onlarla - ilkin yüz kilometrlərlə) 
strukturlardır (şəkil 59c). 

 

 
 

Şəkil  59. KŞ –də  ayrılan lineament  sinifləri: 
a - relyefin kiçik xətti  elementləri (Surxandərə  çökəkliyinin  şimal-qərb  hissəsi): 1 – 3 – 
eroziya  şəbəkəsi  (1 – qurumuş  çay  yataqları,  2 – vadinin  dik  yamacları,  3 – vadinin  işlən-
miş  dibi);  4 – KŞ-də nazik paralel  zolaqlar  şəklində generalizasiya  olunan  nizamlanmış  
erozion  enişlər; 
b – Boyanqorya  antiklinalı  rayonunun  (Qərbi  Tyan-Şan) landşaftının  iri  xətti  elementləri: 1 
– erozion enişlər, 2 – 4 – orta dördüncü  dövr çöküntü örtüyü ilə  təsadüfi (qeyri-tipik)  hamar  
suayırıcılar (2 – prolüvial-allüvial,  3 – prolüvial, 4 - löss); 5 – syayırıcı  səthin  qalıqları;  6 – 
9 – denudasion  səthin  üstünlüyü  ilə  maili səthlər; 10 – 11 – erozion relyefin üstünlük təşkil 
etdiyi sahələr;  12 – relyefin  selektib-denudasion  formaları;  13 – erozion  parçalanmanın  
müxtəlif  şəkilləri  olan  sahələrin  sərhədləri;  14 – relyefin  və  geoloji  strukturun  iri  xətti  
elementləri; 
c – Obiqarm antiklinoriumunun lokal  və  regional  xətti zonaları: 1 – 4 – molassaqədərki  
çöküntülər  (1 – epsen,  2 – paleosen,  3 – üst  təbaşir, 4 – alt təbaşir), 5 – 6 – qırılmalar  (5 – 
geoloji,  6 – geofiziki  məlumatlara  görə), 7 – 8 – xətti  zonalar  (7 – lokal, 8 - regional),  9 – 
paleosenin  səthinin  izogipsləri. 
 

4.Regional xətti zonalar – deşifrələnmənin daha çox uzanan (yüz və ilkin 
min kilometrlərlə) obyektləridir.  

Lineamentlər qrupu özü də 3 zonaya ayrılır: a)regional dərəcəli zonalar; 
b) transregional dərəcəli meqazonalar; v) qlobal lineament qurşaqları. 
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Lineamentlərin sahəvi uyğunluq fərqi sahəvi qrup əmələ gətirir: 1) 
zonalar - yəni lineamentlərin ensiz uzununa konsentrasiyaları; 2) sistemlər - 
subparalel lineament zonalarının birliyi; 3) sahələr - regionun müxtəlif 
istiqamətli lineamentlər sisteminin qanunauyğun yerləşməsi nəticəsində əmələ 
gələn və buna görə də çarpaz struktur planla səciyyələnən obyektlərdir. 
 

 
 

Lineament sahələri - lineamentlərin sıxlıq dərəcəsi fərqilə, lineament 
zonalarının morfologiyası və anomal uzanmanın olması, lineamentlərin öz 
aralarındakı sahəvi əlaqələri və həmçinin onların, regionun qırılma və qırışıqlıq 
strukturlarının əsas uzanma istiqamətləri ilə qarşılıqlı əlaqələri ilə seçilir. 

 

 
Ayrı-ayrı lineamentlər və onların sistemlərinin müxtəlif qarşılıqlı əlaqə-

ləri müəyyən qrafik (həndəsi) obraz yaradır ki, bunları da yer qabığının struktur 
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şəkillərinin (rəsmlərinin) analogiyasına görə lineament şəkilləri (rəsmləri) 
adlandırmaq olar. Bu lineament şəkilləri (rəsmləri) T-Y-X- şəkilli, rombaoxşar 
və digər formalarda olur. 

Lineamentlər və onların qrupu yer qabığının diskretliyini kifayət dərəcədə 
obyektiv səciyyələndirə bilər. Daha çox informativ parametrlər lineament 
rəsmləri və lineament səhələridir. Bunlardan birincilər diskretliyin əsas 
istiqaməti və «addımı»haqqında təsəvvür yaradır, ikincilər isə diskretliyin 
dərəcəsini və yer qabığının dərinlik səviyyəsinin bölünmə (parçalanma) 
formasını səciyyələndirir. Lineamentlərin dolayı kinematik səciyyəsinə görə, 
yer qabığının dərinlik hissələrinin geodinamik modelini qurmaq olar (şəkil  60). 

 
Şəkil 60. Şərqi Avropa platformasının və Aralıq dənizi dağ-qırışıqlıq qurşağının  
Karpat, Krım və Qafqaz  fraqmentlərinin birləşmə zonasının əsas  lineamentləri  
(a)  və  geodinamik  modeli (b): 

1 – lineamentlər  və  onların  nömrələri, 2 – qədim  platformalar,  3 – Ukrayna  kristallik  
qalxanı, 4 – Skif  plitəsi,  5 – dərinsulu  dəniz  çökəklikləri, 6 – lineament  zonaları  (a – eninə,  
b - uzununa); 7 – özülün  çıxıntısı:  Vislen (1),  Dunay (2),  Rion (3);  8 – sıxılma  istiqamətləri  
(a – ümumi, b - lokal); 9 – qırılmalar və onlar üzrə qarışma istiqamətləri;10 – lineamentlərin  
uzanma istiqaməti (a – şimal, b – submeridional, v – şimal-şərq, q - suben), 11– sərhədlər (a – 

qədim platformaların, b – Skif  plitəsinin,  v – özülün  çıxıntılarının). 
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9.5. Lineamentlərin və lineament  
sistemlərinin interpretasiya üsulu 

 
Kosmik şəkillərdə aşkar edilmiş lineamentlərin və lineament sistemlərinin 

interpetasiya prosesi obyektlərin aşkarı və öyrənilməsi, tədqiqat rayonunun 
öyrənilmə dərəcəsi, operatorun peşə hazırlığı və axtarış prosesi ilə sıx 
əlaqədardır. 

Lineamentlərin və lineament sistemlərinin interpretasiya prosesinə bir 
neçə  yanaşma nəzərdə tutulur : 

müqayisəetmə - ayrı-ayrı lineamentlərin, onların sistemlərinin və ya 
sahələrinin (xəritələrinin) məlum geoloji, geofiziki, seysmik və s. materiallarla 
birbaşa sahəvi müqayisəsi; 

statistik - ayrı-ayrı lineamentlərin hər hansı parametrinə görə sistemləş-
dirilməsi, sonra isə lineament sistemlərinin deyil, lineament şəbəkələri para-
metrlərinin geoloji interpretasiyası; 

xüsusi geoloji - fotometrik deyil, təbii obyektlər kimi baxılan landşaftın 
iri xətti sistem elementlərinin inkişafı və əmələ gəlməsini yaradan səbəblərin 
aydınlaşdırılması. 

İlk iki yanaşma müasir lineamentologiyada geniş inkişaf tapmışdır. Daha 
sadə və asan olan birinci yanaşma bütün lineamentoloqlar tərəfindən istifadə 
edilir, ikinci isə geoloji tədqiqatların kompüterləşdirilməsi ilə əlaqədar geniş 
inkişaf tapmışdır. Üçüncü yanaşma  hələ də geniş inkişaf tapmadığına görə, onu 
dəqiq araşdıraq. 

Y.Q.Kats və A.V.Tevelev tərəfindən aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, 
lineamentlərin dərəcə tabeliyi onların geoloji interpretasiya xüsusiyyətlərini 
müəyyən edir. 

Beləliklə, landşaftın, kosmik şəkillərdə nazik paralel cizgilər kimi 
görünən xırda xətti elementləri (şəkil 59a) gərginlik sahələri strukturlarının 
özünəməxsus lineament şəkilləri kimi interpretasiya olunur. Bu da onların 
gələcəkdə öyrənilmə perspektivliyini artırır. 

Landşaftın iri xətti elementlərinə (şəkil 59b) yer qabığının səthə yaxın 
horizontlarının lokal qeyri-bircinsliyinin əksi kimi baxılır. 

Landşaftın lokal xətti elementləri (şəkil 59c) yer qabığının səthəyaxın 
horizontlarının parçalanmış və zəifləmiş zonalarına uyğun gəlir. Bu zonalar, 
çox zaman dəqiq dinamik xüsusiləşməyə malik, nisbətən eynicinsli defor-
masiyaya məruz qalmış blokları ayırır. 

Regional xətti zonalara dərinlik zonalarında gərginliyin kon-
sentrasiyasının əsası kimi baxılır. Burada müxtəlif müasir dərinlik hərəkətləri 
baş verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nəinki ayrılıqda götürülmüş hər bir yanaşma, 
hətta bu yanaşmaların kompleks tətbiqi də interpretasiyanın dəqiq nəticələrinin 
alınmasına təminat vermir. 
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İnterpretasiya prosesinin dəqiqliyi yeni qeydə alınmış lineamentlər rayo-
nunun fiziki xassələri, müasir strukturu və geoloji inkişafı haqqında olan mə-
lumatların kompleks müqayisəsi ilə təyin edilir. Buradan, toplanmış kompleks 
(bank) faktiki materialların daima təzələnməsi zərurəti meydana çıxır. 

 
9.6. Qırışıqlıq qurşaqların  lineament tektonikası 

 
Ural qırışıqlıq qurşağı. Rus və Qərbi-Sibir plitələrinin sərhədlərində 

yerləşən bu qurşaq maqnit və qravitasiya sahələrində özünü dəqiq büruzə verən 
uzununa, davammiyyətli dərinlik qırılmaları ilə sərhədlənən əsas struktur 
zonaların aydın görünən xətti ilə xarakterizə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
yer səthində müşahidə edilən geoloji strukturlardakı submeridional xətti zo-
nallıqlar Ural qurşağını şimal-qərb, şimal-şərq və suben istiqamətlərində kəsən 
eninə istiqamətli zonalarla mürəkkəbləşmişdir. Eninə antiural strukturlar qı-
rılma pozulmaları ilə, qalxma və çökmələrlə, antiklinallarla uzununa qırışıqlığın 
şarnirinin qalxma və enmə zonaları ilə təmsil olunur, bu sahələrə çöküntülərin 
qalınlıq və fasiyalarının dəyişməsi, çökmə vulkanik çöküntülərin və intruziv 
formasiyanın inkişafı və həmçinin müxtəlif filiz kütlələri aiddir (şəkil 61). 

Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi Ural qırışıqlıq qurşağında lineamentlə-
rin paylanmasının xüsusi qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsinə imkan yarat-
mışdır. Bunlardan aşağıdakılar əsasdır: 1) şimal-qərb və submeridional istiqa-
mətli iri lineamentlər daha yaxşı və dəqiq deşifrə olunur; 2) şimal-qərb istiqa-
mətli iri lineamentlər daha dəqiq təkrarlanmaya malik-dir; 3) suben istiqamətli 
lineamentlər əksər hallarda zəif nəzərə çarpmasına baxmayaraq, çox uzaq 
məsafələrdə (fraqmentlərlə, xüsusilə Orta- və Cənu-bi Uralda) izlənliir. 

Kosmik şəkillərin deşifrələnmə məlumatlarına görə, Üral qırışıqlıq qurşa-
ğında dörd zona (şimaldan cənuba doğru) ayrılır: şimal (640 şimal en dairəsinə 
qədər) – burada çoxlu miqdarda irili-xırdalı halqavarı strukturlar inkişaf tap-
mışdır; Şimali Ural - aydın hiss edilən meridional, şimal-qərb və suben dairəsi 
səmtli lineament trassları ilə səciyyələnir; Orta Ural-zəif izlənən meridional 
lineamentlərlə və geniş inkişaf tarmış suben lineamentlər, qövsvari və dairəvi 
elementlərlə səciyyələnir; Cənubi Uralın şimal hissəsi antiklinal strukturun əsas 
uzanma istiqamətini aydın göstərən zolaqvari formada əks olunur. 

Ural qurşağının dörd hissəyə (seqmentə) bölünməsi, bütövlükdə bu 
regionun yer qabığının blokvari quruluşa malik olduğunu bir daha təsdiq edir. 
Regionun blokvari quruluşu geofiziki materiallara əsasən təyin edilmiş və 
müasir tektonik hərəkətlərin intensivliyi ilə təsdiq olunmuşdur. 

Lineamentlərin rəsmlərində Ural qurşağının relyef elementlərinin də yaxşı 
görünməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bütün dərəcələrdən olan çay dərələri 
– (Uralın dağlıq hissələrində və onlarla yanaşı olan Rus və Qərbi Sibir plitəsinin 
düzənlik hissələrində) lineament trasslarına son dərəcə uyğun gəlir. 
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Şəkil  61. Şərqi  Avropa  platformasının lineament  zonaları 

(KŞ-n deşifrələnməsinin və kiçikmiqyaslı topoqrafik əsasların analizlərinin nəticələrinə  görə  
tərtib  edilmişdir):1-Suben,  2 – şimal-şərq,  3 – submeridional,  4 – şimal-qərb. 

 
Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağı. Bu qurşağın lineament tektonikası 

sxeminin tərtibində B.Biju-Dyuval, V.A.Buş, L.M.Rassvetayev, V.Z.Saxatov, 
S.Şanov və s. tədqiqatçılar tərəfindən kosmik şəkillərin deşifrələnmə nəticələri 
nəzərə alınmışdır. Müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı 
qurşağın ərazisində lineamentin inkişaf etdiyi üç: qurşağın uzununa- eninə- və 
dioqanal istiqamətdə sistem aşkar edilmişdir. 

Uzununa lineament sistemləri qırışıqlıq qurşağın regional strukturlarının 
istiqamətinə uyğun uzanır və qurşağa qonşu platformaların sərhəddində daha 
yaxşı izlənilir (məsələn, Kopetdağətəyi lineament), lakin uzununa pozulma 
prosesini əks etdirərək, dağ qırışıqlıq qurşağın daxilində də (məsələn, qurşağın 
Qafqaz hissəsinin daxilində Pont-Elbrus lineament zonası) inkişaf edə bilər. 

Eninə lineament sistemləri qurşağın regional strukturlarının uzanma 
istiqamətində 900–yə yaxın bucaq altında inkişaf edir. Adətən bu sistemin 
lineamentləri qonşu platformaların daxilində də (məsələn, Mərkəzi-Krım və ya 
Mərkəzi-Qafqaz lineament zonaları) izlənilir. 

Diaqonal lineament sistemləri qurşağın regional strukturlarını kəsir və 
qonşu platformaların daxilində çox uzaqlara gedərək, transregional lineamentlər 
kimi özünü büruzə verir. Məsələn, Mərkəzi-Qafqaz lineament zonası  qonşu 
Şərqi-Avropa platformasını kəsib keçir. 
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Aralıq dənizi qurşağının Balkan fraqmentinin lineament tektonikası sxemi 
göstərir ki, bu regionda yer qabığı  relyefin, geoloji strukturların, seysmik və 
digər geofiziki sahələrin uzununa elementləri ilə yaxşı əks olunan və parktiki 
olaraq, geoloji planalma ilə xəritələnən qırılmalar şəklində qeydə alınmayan  
həddindən artıq gizli pozulmalarla destruktivləşmişdir (doğranmışdır) (şəkil 
62). 

 

 
Şəkil  62.  Karpat-Balxan  regionunun lineament  tektonikası: 

1 – müasir  relyefin  çökəkliyi,  2 – 4 – Moxoroviçiç  səthinin yatım  dərinliyi:  2 –  15-45 km, 3 – 25-45 
km, 4 – 25-65 km; 5 – 8 – lineamentlər:  5 – məlumatlar  kompleksi üzrə ayrılmış, 6 – relyefin  qradi-
yentləri  ilə  ifadə  olunan;  7 – seysmiklikdə  əks  olunan,  8 – Moxoroviçiç  səthinin  müxtəlif  dərinlikləri  
ilə  ayrılan  bloklar:  I – Pannonsk –Sudet, II – Karpat-Podolsk, III – Miziysk-Rodopi, IV – Adriatik;  9 – 
Tiran-Minsk  lineament  zonası. Lineamentlər: 1 – Vena-Varşava, 2 – Vraslav-Qalausk, 3 – Lefkas-
Xalkidiki-Tunca,  4 – Tiran-Lvov,  5 – İstriya-Evbey,  6 – Sava-Rodopi,  7 – Skutari-Peç-Vranqa. 

 

Rayonun lineament sahəsinin gövdəsi: ortoqonal, diaqonal və aralıq isti-
qamətli lineamentlərdən əmələ gəlir. 

Bütövlükdə lineament gövdələri, ilkin yer qabığının çatlaması ilə əlaqədar 
olaraq qədim mənşəlidir, lakin sonradan permanent cavanlaşmasına məruz 
qalmışdır. Müasir dövrdə daha çox fəallaşmaya diaqonal sistemin (daha çox 
şimal-şərq istiqamətli) lineamentləri məruz qalmışdır ki, onlar da müasir rel-
yefdə özünü  intensiv büruzə verir. 

Aralıq dənizi qurşağının Krım hissəsinin kosmik şəkillərinin deşifrəsi 
nəticəsində çoxlu miqdarda müxtəlif istiqamətli lineamentlər, əsasən aşağıdakı 
əlamətlərinə: düzlənmiş sahil xətlərinə  (məsələn, Karkinit-Sivaş,  Lukulla-
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Kamensk və s.); dərə şəbəkəsinin (Yevpatoriya – Krivoyroq və s.) və düzlənmiş 
çay dərələrinin (Sudak) anomal istiqamətlənməsinə; relyefin silsilələrarası 
enməsinə (Baxçasaray - Nijneqorsk) və ya bu əlamətlərin kompleksinə (Mər-
kəzi Krım lineamenti) görə aşkar edilmişdir. 

Krım dağ qırışıqlıq quruluşu iki iri lineamentlə şimaldan Lukulla-
Kamensk və şimal-şərqdən Baxçasaray-Nijneqorsk lineamentləri ilə əhatələnir. 

Qurşağın Krım hissəsini kəsən bəzi lineamentlər submeridional 
istiqamətli lineamentlər zonası yaradır: Qərbi, Mərkəzi və Şərqi Krım zonaları. 
Bu zonaların uzunluğu 150 km, eni isə 25 km-ə qədərdir.Onlar kosmik 
şəkillərdə Moxoroviçiç səthinin relyefində (şəkil 63) kəskin düşmədə (Qərbi 
Krım zonası- 50 km-ə qədər, Şərqi-Krım zonası- 60 km-ə qədər) və horst 
formalı qalxmanın (Mərkəzi Krım zonası- 40 km-ə qədər) relyefində özünü 
büruzə verir və müxtəlif geofiziki  materiallarla təsdiq olunur. 

 

 
Şəkil  63. Yer  qabığının dərin  strukturunda Şərqi-Avropa  platformasının  və  

Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağının birləşməsinin lineament zonalarının əks 
olunması: 

A – Pannon çökəkliyi, B – Karpatlar,  C – Karpatönü əyilməsi, D - Şərqi-Avropa  platfornasının  
cənub-qərb yamacı, E – Qərbi Krım, F – Mərkəzi Krım, G – Şərqi Krım, H– Böyük Qafqazın  
şimal-qərbi, İ – Mərkəzi Qafqaz, J - Böyük Qafqazın cənub-şərqi. 

 

Submeridional istiqamətli Mərkəzi Krım lineament zonası (şəkil 60) 
dağlıq Krımı və Skif plitəsinin düzənlik hissəsini qərbdə nisbətən qalxmış və 
şərqdə nisbətən düşmüş hissəyə bölərək, Aluşta-Simferepol meridianı üzrə, 
daha sonra isə şimala doğru uzanır. Simferepol rayonunda yerləşən dağlar 
Krımın regional qırılması, Simferepol qalxanı, ilkin təbaşir yaşlı Salqir qrabeni, 
orta yura yaşlı maqmatik süxurların çıxışları, Cənubi Demerci dağının qərb 
yamacındakı uçqunların və çatların intensiv inkişafı Mərkəzi-Krım 
lineamentinə meyl edir. Krım kontinental yamacında zəlzələ episentrlərinin 
maksimum sıxlığı bu iri lineament zonası boyu yerləşmişdir. Bu da zonanın 
geodinamik fəallığını (zaman və məkan üzrə) bir daha təsdiq edir. 
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Bütövlükdə, Dağlıq Krım və Skif plitəsinin ortoqonal və diaqonal li-
neamentləri müxtəlif yaşlı strukturların istiqamətini əks etdirir. Meridional 
lineament zonaları isə, bəlkə də oroqen mərhələdə cavanlaşmanın ilkin 
proterozoy strukutur planının relikti kimi özünü büruzə verir. 

Yer qabığının Krım fraqmentinin lineament şəklinin mövcud tektonik 
xəritə və sxemlərin struktur şəklindən prinsipial fərqlənməsi onu göstərir ki, 
rayon intensiv doğranmış və ayrı-ayrı bloklara bölünmüşdür ki, bu da, şübhəsiz 
ki, bütövlükdə Dağlıq Krımın və Krım fraqmentinin müasir geodinamikasına 
təsir göstərir. Regionun mozaik şəkli və təmas əlaqələri bunu bir daha sübut 
edir. 

Alp Aralıq dənizi qurşağının Qafqaz fraqmentinin müasir strukturu araş-
dırılan Karpat və Krım fraqmentləri kimi, Şərqi Avropa və Afrika plat-
formalarının qarşı-qarşıya fəal hərəkəti nəticəsində Avrasiya alpik qurşağının 
müasir inkişafı mərhələsində əmələ gəlmişdir. 

Qafqazın geoloji quruluşunda və inkişafında uzununa və eninə qırılmalar, 
əvvələr olduğu kimi, indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Qafqazın kosmik 
şəkillərinin yüksək keyfiyyətə malik olması səbəbindən, praktiki olaraq, bütün 
əsas regional struktur elementlər dəqiq deşifrələnir, aşkar edilir və sərhəd-
ləndirilir. Bunlardan əlavə, kosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı, burada 
kompleks birbaşa və dolayı əlamətlərə görə bir çox xətti törəmələr aşkar 
edilmişdir ki, bunlar da öz növbəsində ortoqonal və diaqonal istiqamətli line-
ament zonaları yaradır (şəkil 64). 

 

 
 

Şəkil  64. Dünya  qitələrinin  lineament  sahələri (KŞ-n deşifrələnməsinin  və  
kiçikmiqyaslı  topoqrafik əsasların analizlərinin nəticələrinə  görə  tərtib  
edilmişdir).Ortoqonal  sistemin  lineamentləri qalın, diaqonal - nazik  xətlərlə  
göstərilmişdir. 
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Regionun müasir strukturunda, submeridional istiqamətli lineament zo-
naları arasında üç məşhur: Şərqi-Qara dəniz (və yaxud Soçi-Taqanroq), Mər-
kəzi-Qafqaz (və ya Trans Qafqaz) və Qərbi-Xəzər strukturları ayrılır.  

Bu zonalar uzanmış (uyğun olaraq, 250; 1500 və 600 km) və enlidir 
(uyğun olaraq, 75-100;  200 və 100 km),kosmik şəkillərdə dəqiq deşifrə olunur, 
landşaftın elemetlərinin düzxətli və uzanmış olması səbəbindən aydın görünür 
və müxtəlif geoloji və geofiziki məlumatlarla təsdiq olunur. Qafqaz fraq-
mentinin submeridional lineament zonaları ortoqonal sistemə aid edilir, lakin 
Böyük Qafqazın strukturlarının əsas uzanma istiqamətinə nisbətən onlar 
diaqonal hesab olunur. 

Suben istiqamətli lineament zonaları arasında Taman-Abşeron və Pontik-
Elbrus zonaları daha əhəmiyyətlidir. 

Diaqonal lineament zonaları arasında Qafqaz fraqmenti strukturlarının 
əsas istiqamətlərinə nisbətən eninə olan şimal-şərq istiqamətləri daha dəqiq 
inkişaf etmişdir, yəni praktiki olaraq, ortoqonaldır. 

Erkən fraqmentar (natamam) qeyd edilmiş Soçi-Stavropol, Pontik-Kizlər, 
Van-Aqraxan və (Araz)  Urmiya-Abşeron lineament zonaları (bax şəkil 60) 
kompleks distansion və geolojigeofiziki məlumatlara görə seçilir. Bunlar enli 
qırılma sistemləri olub, yerin dərinlik quruluşunda və yerüstü geoloji 
strukturların yaranmasında, bütövlükdə, regionun geoloji  inkişafında böyük rol 
oynayır və həmçinin ərazidə bəzi faydalı qazıntıların paylanmasına və seysmik 
xüsusiyyətlərinə nəzarət edir. 

Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağının Kopetdağ fraqmenti lineamentləri 
(şəkil 65) paleozoy qırılmaları və müasir strukturların əsas elementləri kimi 
şimal-qərb, submeridional, şimal-şərq və suben istiqamətlidir. 

Rayonun daha yaxşı izlənilən strukturu şimal-şərq istiqamətli Balxanarası 
-Uzboy lineament zonasıdır. Bu  zona cənub-qərb istiqamətində Qırmızı dəniz 
rift depressiyasının şimal-şərq qapanmasına qədər, şimal-şərqdə isə Sultan-
Uizdağ paleozoy əsasının çıxışlarına qədər izlənilir və davamı cənub-şərqdə 
Aral dənizi çökəkliyini ayıran Şərqi-Aral qırılma sisteminə uyğun gəlir. Bu 
zonanın uzanması praktiki olaraq, şimal-şərqə doğru 300 km izlənilən, məşhur 
Palmiro-Abşeron lineamentinə paraleldir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu 
lineamentlər şimal-şərq istiqamətli, özünəməxsus lineament cütü əmələ gətirir. 
Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağının Tavr-Qafqaz və Türkmən-İran seqmentlərini 
ayıran bu lineament zonasının struktur rolunu dolayı təsdiq etmək olar (şəkil 
65). 

Balxanlararası-Uizboy lineament zonası kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərdə 
fotoahənglərin kəskin dəyişməsilə deşifrələnir və adətən bu zonanın üzərində 
dəqiq xətti uzanan buludların olması ilə seçilir. Bu da keçən əsrin 30-cu 
illərində Fransa alimi K.Şlyumberjenin qeyd etdiyi kimi, yer qabığının tektonik 
pozulmaları vasitəsilə dərinliklərdən istilik qalxması səbəbindən, atmosferdə 
buludların paylanması ilə əlaqədardır. 
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Bütövlükdə, ayrılmış  bu lineamenti Qırmızı dəniz Aral xətti və ya həmin 
pozulmanın prinsipial mümkünlüyünü hələ 1890-cu ildə qeyd etmiş 
İ.V.Muşketovun şərəfinə, Muşketov xətti adlandırmağı təklif etmişlər. 

 

 
 

Şəkil 65. Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağının Kopetdağ hissəsinin  deşifrələmə  
sxemləri: 

a – lineament sahəsi: 1 – lineamentlər, 2 – halqavarı strukturlar;  b -  geodinamik  model. Lineamentlər:  
BKD – Baş  Kopetdağ,  DKD – Daxili  Kopetdağ,  BA-U – Balxanlararası-Uzboy,  ÖKD – Kopetdağönü;  
halqavarı strukturlar:  I – Kizıl-Arvat-Vaxarden,  II – Bekmamed,  III – Qeyrcan;  1 – 2  -  trapesiya  
formalı  bloklar:  1 – Turan,  2 – Kopetdağ;  3 – 6  - lineamentlər  və  onların  zonaları:  3 – Turan 
plitəsinin  daxili  (T – Tuarkır,  R - Repet) ,  (BA – Balxanlararası,  BK – Balxan-Kopetdağ,  XA – 
Xibeabad-Arabkala), 5 – Kopetdağ orogeninin daxili (Q – Qyaurlinck,  AM – Aşqabad-Məşəd), 6 – 
Elburs-Vaxardensk ox xətti, 7 – Kizıl-Arvat-Vaxardensk  halqavarı strukturu, 8 – horizontal  
yerdəyişmələr,  9 -  üstəgəlmə  və  əks  faylar. 

 
Kopetdağ regionu lineamentləri ilə özül səthinin dərinlik yatımı sxeminin 

müqayisəsi onların ciddi oxşarlığını göstərir. 
9000 km-dən artıq məsafədə uzanan (Berinq körfəzindən Karib dənizinə 

qədər) və eni 800 km-dən 1600 km-ə (Denver en dairəsinə) qədər olan şimal-
qərb (320-3300) istiqamətli Şimali Amerika Kordilyeri dağ qırışıqlıq qurşağı 
bütövlükdə üst mezozoyda əmələ gəlmişdir, müasir görünüşünü isə neogen-
antropogen tektonik hərəkətlər və bu hərəkətləri müşayiət edən vulkanizmin 
nəticəsində almışdır. Dərinlik qırılmaları Şimali-Amerika Kordilyerinin uzu-
nuna zonalarını və eninə seqmentlərini ayırır (məsələn, Kanada, Amerika, 
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Meksika və Mərkəzi Amerika). Həmçinin dərinlik tektonik tikişləri zəncirvarı 
cavan vulkanlarla müşayət olunur. 

Şimali-Amerika Kordilyeri qurşağının əsas strukturunu Kordil yerin özü 
kimi şimal-qərb istiqamətli və təxminən 1500 km uzanan San-Andreas dərinlik 
qırılmasını hesab etmək olar. Bu struktura yerdəyişmə kimi baxır və onu 
təxminən üst yura yaşlı qeyd edirlər. Suben istiqamətli qırılma zonaları çox 
zaman öz davamını Sakit okeanın eninə qırılma zonalarında tapır. Məsələn, 
Merrey, Payonir, Mendosino və s. zonalarda qurşağın lineament şəkli həm 
qurşaqda, həm də qonşu Şimali Amerika platformasında intensiv inkişaf etmiş 
submeridional və şimal-şərq istiqamətli dərinlik qırılmaları haqqında əlavə 
məlumat verir. 

Ümumiyyətlə (uzununa -  şimali-qərb, eninə şimali-şərq və diaqonal – 
suben və submeridional istiqamətli lineamentlər qarşılıqlı kəsişərək, müxtəlif 
formalı (üçbucaq, düzbucaqlı, romboidal və s.) gərgin lineament sahələri əmələ 
gətirir (şəkil 64). 

Appalaç və Sakit okean qurşaqlarının dağ qırışıqlıq qurumları müasir 
strukturun miqyaslarının və geoloji inkişaf tarixinin fərqinə baxmayaraq, 
lineament sahəsinin qanunauyğunluqlarının daimiliyinə əyani misaldır. Belə ki, 
hər iki qurşağın strukturlarında əsas rolu, bəlkə də, regionlarda müasir 
qalxmaları məhdudlaşdıran qurşaqların uzununa  şimal-şərq (500) istiqamətli 
lineamentlər oynayır. Bu qırışıqlıq qurşaqların müasir görünüşünün forma-
laşmasında eninə şimal-qərb (320-3300) istiqamətli lineamentlərin də əhəmiy-
yəti az olmamışdır. 

Appalaç və Sakit okean qurşaqlarının geoloji və geomorfoloji zo-
nallığında və həmçinin onların qonşu qədim platformalarla Şimali-Amerika, 
Şərqi-Sibir və cavan okeanlarla birbaşa struktur əlaqələrində bu istiqamətli 
lineamentlərin az əhəmiyyəti olmamışdır. Onlar kontinental dağ qırışıqlıq 
qurumlarından keçərək, yuxarıda göstərilən qonşu strukturların daxilində də 
izlənirlər. 

Ümumiyyətlə, müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərdə deşifrələnmiş linea-
ment rəsmləri əsasən ortoqonal və diaqonal istiqamətli lineamentlərdən təşkil 
olunmuşdur ki, onlar da arasındakı məsafə 200-300 km-dən çox olmayan, 
yuxarıda göstərilən şəbəkə formalı gərgin lineament sahələri əmələ gətirir (bax 
şəkil 64). 

 Müxtəlif istiqamətli lineamentlərin yaş əlaqələri böyük intervallarda 
dəyişir, lakin bütövlükdə, submeridional strukturlar digərlərindən daha qədim-
dir ki, bunu da onların şimal-şərq istiqamətli, hersen mərhələli Cənubi Appalaç 
strukturları vasitəsi ilə kəsilməsilə (hətta yerdəyişməsilə) təsdiq etmək olar. 
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9.7. Yerin lineament tektonikasının  
xüsusiyyətləri 

 
Platformaların və qırışıqlıq qurşaqların lineament tektonikasının nəzərdən 

keçirilməsindən sonra, bir sıra nəticələrin əldə edilməsi mümkündür. 
Birincisi, aydın olur ki, lineamentlər kifayət qədər muxtardır (müstəqil-

dir) və heç də həmişə və hər yerdə geoloji və geofiziki məlumatlar əsasında 
aşkar edilmiş strukturlara uyğun gəlmir. Bu onu sübut edir ki, səth 
geologiyasının struktur planları ilə yer qabığının müxtəlif dərinlik səthləri 
uzlaşmır. Bütövlükdə, lineamentlərin geoloji strukturlarla qeyri-uyğunluğu, 
geoloji strukturların elementləri ilə çox çüzi uyğunluğu, relyefin və landşaft ele-
mentlərinin praktiki olaraq, 100% nəzarət olunması yerin lineament karkasının 
(gövdəsinin) qədimliyi fikrinə gətirib çüxarır. Lineamentlərin bəzi hissələri 
seçmə cavanlaşmaya və fəallığa məruz qalır ki, bu da dəqiq istiqamətlənmiş 
struktur xətlərin keçmiş geoloji dövrdə yaranma tarixini və inkişafını şərt-
ləndirir. Müasir geomorfoloji şəkildə isə müsbət və mənfi elementlərin isti-
qamətlənməsini müəyyən  edir. 

İkinci – lineamentlər və lineament sistemlərinin planetar və ya tranzitliyi  
ilə əlaqədardır. Ayrı-ayrı lineamentlər (və onların sistemləri) təəccüb doğuran 
daimiliklə, qədim platformaların və cavan qırışıqlıq qurşaqların, müasir də-
nizlərin və okeanların altından kifayət qədər uzun məsafələrdə izlənir (şəkil 67).  

 
 

Şəkil 67. Qara dəniz çökəkliyinin xətti strukturları. B.V.Seninə görə: 
1 – xarici şelfin qaşı - həqiqi, 2 – anomal dik yamaclı şelf, 3-4 - pillələrin qaşı: 3– regional, 4– lokal (a – 
həqiqi, b– fərz edilən); 5– pillələrin arxa tikişləri; 6– axımın son qapalı hövzələri: a – dərinsulu yataqda, 
b–şelfdə; 7– relyef əmələgətirən lineamentlər (geomorfoloji səthlərin kifayət qədər böyük  deformsiyaları). 
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Belə transplanet tranzitliyinə misal, Baltik qalxanından qədim Rus 
plitəsini, Ural qırışıqlıq qurşağını, cavan Qərbi-Sibir plitəsini, qədim Şərqi-Sibir 
platformasını, heterogen Sakit okean qırışlıq qurşağını, Sakit okean akva-
toriyasını, Şimali-Amerika Kordilyeri qırışıqlıq qurşağını, qədim Şimali-
Amerika platformasını və s. kəsən Lavraziya platformasının suben dairəsi 
istiqamətli lineamentləri ola bilər (şəkil 64). 

Belə daimiliklə, Baffinova Zemlya-Çili Andı, Skandinaviya yarımadası 
Cənubi-Afrika, Taymır yarımadası,Hindi-Çin yarımadası trassı boyu subme-
ridional lineament zonaları izlənilir. Uzunluğu 10 000 km və daha çox, qalınlığı 
əsasən 1000 km-dən artıq olan bu zonaların mövcudluğu dərinlik qeyri-
bircinsliyini təsdiq edir. Şimal-qərb, Baltik-İndoneziya, Alyaska-Braziliya və s.; 
şimal-şərq  Pireney-Yamal, Kalaxari-Kolıma və s. trassı boyu uzanan diaqonal 
lineament zonaları da analoji miqyasa malikdir. 

Yerin lineament tektonikasının üçüncü xüsusiyyəti, müxtəlif miqyaslı 
kosmik şəkillərin deşifrələnməsindən alınan lineament rəsminin ilkin əsasın 
ortoqonal və diaqonal istiqamətlərin saxlanmasına əsaslanan konservativ 
olmasıdır. Lakin bu, hər bir konkret regionda və hər bir konkret generalizasiya 
dərəcəsində müəyyən üstünlük təşkil edən lineament istiqamətlərinin müşahidə 
olunduğunu istisna etmir. Əks halda, ümumi lineament fonunda lineament 
konsentrasiyası zonalarını müşahidə edib, qeydə almaq mümkün olmazdı. 

Yerin lineament tektonikasının  dördüncü xüsusiyyətini, lineamentlərin və 
onların sistemlərinin yerin geoloji strukturlarının müxtəlif miqyaslı elementləri 
ilə müqayisəsi adlandırmaq olar: regional lineamentlərə geoloji strukturların 
qırılmaları (pozulmaları), transregionallara - yer qabığının dərinlik qırılmaları, 
qloballara (transplanetar)  planetar qırışıqlıq qurşaqları sistemi uyğun gəlir. Bu 
hal lineament tektonikası və Yer quruluşu elementlərinin birbaşa korrel-
yasiyasını təsdiq edir və  bu isə, öz növbəsində, planetin tarixində tektogenez  
proseslərinin vahidliyini göstərir. 

Lineament tektonikasının beşinci xüsusiyyəti - lineamentlərin və onların 
sistemlərinin geoloji quruluş elementlərinə nisbətən üstünlüyüdür: geoloji 
strukturların müxtəlif dərəcəli elementləri həmişə onlarla eyni miqyaslı line-
ament rəsmlərinin ayrı-ayrı hissələri kimi özünü büruzə verir. Belə şərait, Yerin 
lineament karkasının (gövdəsinin) çox qədim yaşlı (arxeyin sonu proterozoyun 
əvvəli) olması haqqında nəticə çıxarmağa əsas verir.  

İndi də super lineamentlər və litosfer plitələrinin horizontal yerdəyiş-
məsinin uyğunlaşma təsəvvürü ilə  bağlı məsələlər üzərində dayanaq. 

Bəzi tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, planetar lineamentlərin mövcud-
luğu plitələr tektonikasına zidd olan əsas dəlildir. Digərləri, əksinə hesab edirlər 
ki, Yerin planetar lineamentləri və litosfer plitələrinin relyefi (tədrici üfqi 
hərəkəti) arasındakı ziddiyyət (təzad) həlledilməz deyildir. Bu barədə 
V.A.Buşun təsəvvürləri çox maraqlıdır. O, hesab edir ki, üfqi hərəkətlər əv-
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vəlcədən müəyyən edilmişdir və dərinlik planetar strukturlar sistemi ilə 
tənzimlənir. 

Lineament tektonikasının altıncı xüsusiyyəti - yerin lineament şəkillərinin 
ritmik və ya ekvidistansiyalı olmasıdır ki,bu da əvvəla, ehtimal ki, planetin sahə 
gərginliyinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, ikinci isə yer qabığının bərabər 
məsafəli bölünməsi (parçalanması) ilə təyin edilir. Sonuncu heç də bölünmə  
formasının daimiliyini ifadə etmir,onların müxtəlifliyi regionda üstünlük təşkil 
edən lineamentlərin konkret istiqamətindən asılıdır. 

Lineament tektonikasının yeddinci xüsusiyyətini,şərti olaraq, kinematik 
adlandırmaq olar. Belə ki, Yerin şəkini yaradan line-amentlər oxşar istiqamətli 
qırılmalara analoji kinematikaya malikdir:məsələn, şimal-qərb istiqamətli 
lineamentlər sağa-, şimal-şərq istiqamətlilər isə sola sürüşmə kinematikalıdır və 
s. Belə vəziyyət, yer qabığının dərinlik geodinamik modelinin qurulması 
zamanı, lineament tektonikasının tədqiqat nəticələrini tətbiq etməyə imkan 
verir. 

Yerin lineament tektonikasının səkkizinci xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 
lineamentlər və onların sistemi, xüsusilə lineamentlərin və onların zonalarının 
kəsişməsi və ya şaxələnməsi hesabına yaranmış lineament düyünləri müxtəlif 
faydalı qazıntı yataqlarının yerləşməsinə nəzarət edir (bərk, maye və qazşəkilli) 
ki, bu da lineament tektonikasının həmin xüsusiyyətini “faydalı”adlandırmağa 
əsas verir. Yataqların yaşı çox geniş diapazonda  kembriyəqədərki dövrdən 
neogen dördüncü dövrə qədər dəyişdiyinə görə, fərz etmək olar ki, Yerin bütün 
geoloji inkişaf tarixi boyu, lineamentogenez və metallogenez prosesləri 
arasında daima əlaqənin olduğunu fərz etmək olar. 

Yerin lineament tektonikasının doqquzuncu xüsusiyyətini, şərti olaraq, 
“Proqnozlaşdırma” adlandırmaq olar. Bu xüsusiyyət onunla bağlıdır ki, 
regionun lineament şəklinin köməyilə, yer qabığının dərinlik quruluşunun bəzi 
elementlərinin olmasını, geoloji strukturların, müasir geoloji proseslərin (qra-
vitasiya seysmik, vulkanik və b.) inkişafını və istiqamətini,  nəhayət müxtəlif 
faydalı qazıntıların mümkün konsentrasiyalarının yerləşmə sahələrini proq-
nozlaşdırmaq mümkündür. 

Həhayət, onuncu xüsusiyyət - lineament tektonikasının köməyi ilə, yer 
qabığının bölünmə (və ya doğranma) dərəcəsi və formasına  görə müstəqil 
(geologiyanın, geofizikanın və seysmologiyanın digər üsullarından asılı olma-
yaraq)  rayonlaşdırılması mümkündür. 

 
9.8.Azərbaycan ərazisinin lineament strukturları 

 
Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi məlumatlarına görə, Azərbaycan ərazi-

sində lineamentlər özülün yarılmasına uyğun gəlir və substratı  müxtəlif miq-
yaslı geobloklara ayırır, ərazidə bir sıra filiz təmərküzləşdirən əhəmiyyətə ma-
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lik, İ.N.Tomson və M.A.Favorskayanın adlandırdıqlarına görə, “birbaşa  linea-
mentlərə” uyğun gəlir. 

Respublika ərazisinin kosmik şəkilləri sıx lineament şəbəkəsini aşkar et-
mişdir. 

Qanunauyğun  istiqamətlənmiş  lineament  şəbəkəsi  və  onların  qırılma  
pozulmaları ilə eyniləşdirilməsi lineamentlərin  geoloji  təbiətini  aşkar  etməyə,  
landşaft  əlamətlərini  (anomal düzxətli çay dərələri,  çıxıntılar,  fotoşalarlı  ano-
maliyalar) müəyyən etməyə imkan vermişdir. Aşkar edilən bütün  lineamentlər  
Azərbaycanın ərazisində  və  onun  sərhədlərindən kənarda da  izlənilir.  “Gizli”  
lineamentlər  ayrı-ayrı  kəsimlərdə  aşkar  tektonik  pozulma,  xüsusilə  sərhəd  
tikiş  strukturları və  dərinlik  yarılmaları  rolunda  çıxış  edir. 

Kosmik  şəkillərin  deşifrələnməsi əsasında Azərbaycan ərazisində riftləri 
ayıran yarılma lineamentləri; özülü iri bloklara ayıran lineamentlər; uzunluğu  
10-100 km  olan  iri  regional  yarılmalar;  uzunluğu  10 km-ə  qədər  olan  
xirda  lokal  yarılmalar;  faylar  və  horizontal  yerdəyişmələr. 

Xətti və halqavarı strukturların əlaqələndirilməsi maqmatizm areallarına  
və  onlarla  əlaqədar  olan  faydalı  qazıntı  yataqlarına  uyğun  gəlir. 

Ayrılmış ortoqonal birbaşa dərinlik yarılmaları məşhu yataqların  vəziy-
yətini  təkcə  Azərbaycanın  ərazisində  deyil,  həm  də  qonşu  ölkələrin, Dağıs-
tan,  Ermənistan, Gürcüstan, İran,  Türkiyə ərazisində  də  müəyyən  edir və fi-
liztəmərküzləşdirən  hesab  oluna  bilər.  

Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı bir sıra “xüsusi” zonalar ayrıl-
mışdır ki, onlardan da birinci dərəcəli filiztəmərküzləşdirən struktur  Gədəbəy, 
Dəlidağ  daha  maraqlı  zona  hesab  olunur. 

Gədəbəy, Dəlidağ lineamenti geotektonik inkişaf və metallogenik  xüsu-
siyyətləri  baxımından  daha  maraqlıdır.  Lineament şimala  doğru  şimal-qərb  
(submeridional) istiqamətdə 300 km-ə  qədər  uzanır, zonanın  eni  isə  15  km-ə 
yaxındır. Kosmik şəkillərdə lineament çatlılığın sıxlaşması və anomal  fotoçalar  
zonası  kimi  deşifrələnir.  Bu  zaman kifayət qədər maraqlı mənzərə  müşahidə  
olunur: qırışıqlığın şimaı-qərb  istiqamətli oxu lineamentə çatan kimi sanki  
inikas edir və  birdən  öz  istiqamətini  enə  doğru  dəyişir. 

Gədəbəy, Dəlidağ lineamentinin quruluşunda müasir erozion kəsimdə 
ikinci  dərəcəli  lineament zonaları dəqiq ayrılır, lineamentin ayrı-ayrı  halqaları  
bir-birinin  ardınca  uzanır. Beləliklə,  birbaşa  lineament  zonası   şimal, şimal-
qərb (submeridional) uzunluqlu, xüsusilə filiz rayonlarına, sahələrinə, zo-
nalarına, yataqlarına cavab verən sahələrdə daha  sıx  olan  paralel  qırılmalar  
seriyası  şəklində  qabarıq  qeyd  olunur. 

Sonuncunun əsası orta yurayaqədərki dövrdə qoyulmuşdur, onun  
uzunluğu  boyunca dokollizion plagioqranit (Atabəy, Slavyanka), qabbro-diorit, 
qranodiorit (Daşbulaq, Gədəbəy, Şəmkirçay) və kollizion qranodiorit-sienit, 
diorit (Dəlidağ, ehtimal ki, Mehri-Ordubad) formasiyalarının intruziv əmələgəl-
mələrinin massivləri  və onlarla  əlaqədar  olan  endogen  filiz,  xüsusilə  
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kükürd-kolçedan, mis-kolçedan, mis-polimetal, mis-porfir, mis-molibden-por-
fir, qızıl-kolçedan, mis-qızıl filizi və  s. yataqları və təzahürləri cəmlənmişdir. 

Submeridional  uzunluqlu  lineament  zonalarının  ayrılması geoliji, geofi-
ziki və geomorfoloji məlumatlar, o cümlədən aerokosmik informasiyaların  
xüsusi  işlənilməsi üzrə olan  məlumatlarla  təsdiq  olunur. 

Gədəbəy-Dəlidağ lineament zonası uzun inkişaf dövrü ilə xarakterizə  
olunur  və  kifayət  dərəcədə  mezokaynozoy  maqmatizm  proseslərinə nəzarət  
edir, Gədəbəy filiz rayonundan və Dəlidağdan keçməklə Kiçik Qafqazın şimal-
şərq yamacından başlayaraq şimal-qərb (submeridional) istiqamətində uzanır  
və sonra Ermənistan ərazisinə keçir. 

İkinci məşhur lineament zonası Kiçik  Qafqazın mis-molibden qurşağına  
cavab verən Pambak-Zəngəzur hesab olunur. Məhz həmin lineamentin hü-
dudlarında Ermənistanın iri yataqları (Qacaran, Aqarak, Dəstəkerd, Cindərə və  
s.) cəmlənmişdir. Lineament zonasının cənub-şərq hissəsi bu respublikanın  
ərazisinə  keçir. Daha  sonra lineament  İran Qaradağına (Süngün,  Sarı  çeşmə  
və s. yataqlar),  şimal-qərbə isə  Türkiyə ərazisinə uzanır. Lineamentin şimal-
şimal-qərb istiqamətli parçası Naxçıvan ərazisində (Paraqaçay, Diaxçay, Mis-
dağ, Göyündür və s. yataqlar) müşahidə olunur və Misxan-Zəngəzur  zonasında  
kənar cənub-qərb vəziyyətini  alır.  Lineament  vahid  gec alp vulkan-plutonik 
qurşağını və kembriyəqədərki kristallik süxurların çıxıntılarını, paleogen və 
təbaşir  terrigen-karbonat  çöküntülərini, yura və  təbaşir vulkanitlərini, pliosen 
dördüncü dövr vulkanizm məhsullarını formalaşdıran orogenəqədərki və  oro-
gen vulkan-plutonik assosiasiyalarını  yerləşdirir. 

Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi tektonik strukturların vəziyyətinin  
dəqiqləşdirilməsində  mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir. Buna misal olaraq,  Aralıq  
dənizi  qurşağında  Dağlıq Talışın vəziyyətinin dəqiqləşdirilməsi  üçün  kosmik  
şəkillərdən  istifadəni göstərmək  olar. 

Talış qırışıqlıq zonasının əsas xüsusiyyəti iri və xırda qırışıqlıq  struk-
turlarının dayanıqlı xətti xarakteri,  onların  şimal-qərb  istiqamətində  290-3200 
uzanan və  ümumilikdə Talış, Peştəsər və Burovar dağ silsilələrinə uyğun gələn 
uzununa qırılmalarla  mürəkkəbləşməsi  hesab  olunur. 

Cənub-şərqi Azərbaycanın “Soyuz-9” kosmik peyki ilə alınmış kosmik  
şəkillərində dərin özüllü regional qırılmalara uyğun gələn Dağlıq Talışın  ətək-
ləri boyu, Araz çayı üzrə, Ləngəbiz dağları boyu məşhur uzununa lineamentlər-
lə yanaşı, həm də lineamentlərin Aşağı Kür çökəkliyinin cənub-qərb hissəsinin 
antropogen çöküntüləri altında izlənilən, şimal-şərq qırılmaları kimi deşifrələ-
nən,  qırışıqlığa  köndələn  seriyası  ayrılır. 

Lakin şimala doğru zəif qabarmış qövs əmələ gətirən, Talışönü qırılma  
ilə şimal-şərqdən birbaşa kəsilmiş şimal-qərb uzunluqlu lineamentləri daha sıx  
sistem təşkil edir. 
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Bu lineamentlərin ilkin analizi göstərmişdir ki, onlardan yalnız bəziləri  
fasiləsiz xətlərlə uzanır. Əksəriyyəti sistemin  paralelliyini saxlamaqla,  uzunluq  
üzrə digərləri ilə kulisşəkilli (qol-şəkilli) qarışaraq, 20-25  km  uzunluğu  aşmır.  

İran orta massivinin şimal-qərb hissəsini (Qarasu çay hövzəsi) və Talış  
qırışıqlıq  zonasının  böyük  hissəsini  əhatə  edən  Dağlıq  Talış və ona qonşu 
olan İranın kosmik şəkillərinin analizi göstərmişdir  ki,  onlar lineamentlərin  və  
halqavarı  strukturların  mürəkkəb şəbəkəsi  ilə  kəsişirlər.  İri  halqavarı  stru-
turların  daxilində  kiçikölçülü  halqalar  qrupu  yerləşir. 

Zona daxilində (M.M.Vəliyev və b., 1984), mərkəzində Savalan stra-
tovulkanı yerləşən, diametri 200-250 km olan Savalan meqahalqavarı  strukturu  
ayrılır ki,  Talış  qırışıqlıq  sistemi  onun  xarici  şimal-şərq  hissəsinə  aiddir  və  
Palmir-Abşeron və Baqrovdağ kimi iki transform lineamentləri arasında  inkişaf  
etmişdir (M.İ.Rüstəmov  tərəfindən  aşkar  edilmişdir). 

Savalan  meqahalqavarı  strukturu  öz  növbəsində  şimal-qərb  və  şimal-
şərq submeridional lineamentləri  ilə  kəsilmiş  və  mikrohalqavarı  strukturlarla  
mürəkkəbləşmişdir.   

Talış yarımseqmentinin xarici qövsü üzrə termalmineral su mənbələri 
(Alaşa, İstisu, Həftanı, Ərkevan və s.) yerləşir ki, onlar da halqavarı struk-
turların  qövs  elementləri  ilə  xətti yarılmaların  kəsişmə  düyünlərinə  aiddir.  

Aerofotoşəkillərdə iri qonşu çay arteriyalarının qollarının vahid litoloji  
horizonta aid olmasını izləmək mümkündür  və  bu  halda  yan  dərələr 10  km-
lə uzanan vahid uzununa xətləri, şırımları əmələ gətirir. Fotoşəkillərin, aero-
fotoşəkillərin,  geoloji  xəritələrin  və kosmik şəkillərin müqayisəsi  göstərir  ki,  
Dağlıq Talışın şimal-qərb lineamentləri  sisteminin böyük hissəsi  əsas  çayların  
yan qollarının generalizasiyası hesabına qeydə alınır. Eyni zamanda bəzi 
lineamentlər  antiklinal  qırışıqların  bənd  və  ya qanad  hissələrinə aid olan fay 
tipli qırılma strukturlarına uyğun gəlir. Faylar Astara antiklinoriumunun alt  
paleosen və orta eosen vulkanogen çökmə əmələgəlmələrinin qatını mürək-
kəbləşdirən, Lənkərançay və Viləşçayın orta axarı hövzəsində lineamentlərə  
uyğun  gələn Lerik  əyilməsinin  üst  eosen  qatında  uzununa  yarılmalar  qrupu  
və  Burovar  qalxımının  miosen  laylarını  kəsən  qırılmalardır  (şəkil 66). 

Azərbaycan ərazisində üçüncü dərəcəli birbaşa lineamentlərə yüksək  
qeyri-bircinslilik zonaları aid edilir ki, onlar da adətən səthdə regionun  tektonik  
quruluşunun  konkret  xətti  elementləri  ilə:  horst,  qraben,  dərinlik  qırılma-
ları ilə ifadə olunur və ya intruziya  zəncirləri,  dayka  qurşaqları,  çatlılıq  zona-
ları  və  s.  geoloji,  morfostruktur,  geofiziki  və  regionun  daxili  strukturunu  
mürəkkəbləşdirən  landşaft  anomaliyaları  ilə ifadə  olunur. Üçüncü  dərəcəli   
lineamentlər adətən iri blokların sərhədləri hesab olunur və ya aşağı dərəcələrin  
birbaşa kəsib keçən zonalarının quruluşunda iştirak edir. Onlar müxtəlif  uzun-
luğa  malikdir  və 5-200 və 310-3150  uzunluqla  pespublikadan  kənara  çıxırlar. 
Şəkillərdə  onlar qara zəncirli anomal  fotoçalar  şəklində  qeydə  alınırlar.   
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Şəkil 66. Mərkəzi və cənubi Talışda çay  şəbəkəsi  və  lineamentlərin  qarşılıqlı  
münasibətinin  sxemi. 

1 – geoloji-geofiziki məlumatlara görə tektonik pozulmalarla uyğun gələn lineamentlər;            
2 – litoloji  təmaslara uyğun gələn və  ehtimal  edilən  qırılmalar  üzrə  olan  lineamentlər. 

 

Beləliklə, Azərbaycanın alpaqadərki özülünün quruluşunda üstünlük təş-
kil edən üst struktur mərtəbənin quruluşunu şərtləndirən suben (ümumiqafqaz) 
və en (antiqafqaz) dərinlik yarılmalarının mövcudluğu qeyd olunur. Üst struktur  
mərtəbənin alt struktur mərtəbənin varisi olduğu  aydın  olur.  Böyük  və  Kiçik 
Qafqazın bütün geoloji  inkişaf tarixi boyu  böyük uzunluqlu və dərin özüllü  bu 
yarılmalar dəfələrlə cavanlaşmışdır və M.A.Favorskayaya və b. görə  onlara  
özülün qədim struktur planına cavab verən birbaşa dərinlik filiztəmərküzləş-
dirən strukturlar kimi baxmaq lazımdır. Bu fikri qravimaqnit  kəşfiyyatı  və  
aeroşəkillərin  deşifrələnməsi materialları  təsdiq  edir.    

 
 
 
 
 
 



157 
 

X. KOSMİK ZONDLAMA MATERİALLARININ KÖMƏYİLƏ 
HALQAVARI  STRUKTURLARIN ÖYRƏNİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

10.1.Halqavarı strukturların struktur-genetik  
tipləri və yayılması 

 

Kosmik tədqiqat üsullarının inkişafı yer səthində küllü miqdarda hal-
qavarı strukturların qeydə alınmasına imkan yaratdı. Planetimizin səthinin 
kosmosdan zondlanması və yerüstü geoloji tədqiqatlar en kəsiyi yüz metrlərdən 
min kilometrlərə qədər və daha çox olan küllü miqdarda halqavarı strukturun 
aşkar edilməsini təmin etdi. Belə strukturların 70-80% -nin müxtəlif geoloji 
proseslərlə əlaqədar olduğu aşkar edildi. Halqavarı strukturların öyrənilməsində 
keçmiş Sovet tədqiqatçılarından V.A.Buşun, M.Z.Qluxovskinin, V.V.Solov-
yevin və başqalarının böyük rolu vardır. 

Halqavarı strukturlar - yer səthi kəsilişində simmetriya mərkəzi ilə sə-
ciyyələnən geoloji kütlələr oluib, kosmik şəkillərdə ya qapalı, ya da yarımdai-
rəvi  fiqurlar, dairə və ya oval formasında əks oluna bilir. Onlar yer səthində 
təklikdə və ya qrup halında rast gəlir və öz quruluşuna görə: sadə və mürəkkəb 
formalara ayrılır. Sadə halqavarı strukturlar adətən gumbəzə və kiçik diametrli 
silindrik kütləyə bənzəyir (şəkil 68). Mürəkkəb halqavarı strukturlar: konsent-
rik, bir-biri ilə əlaqəli, orbital və kombinə olunmuş növlərə bölünür (şəkil 69).  

Konsentrik halqavarı strukturlar nüvə və xarici sərhəddən təşkil olunmuş-
dur. Halqavarı strukturun nüvəsi, yəni onun mərkəz hissəsi kiçik radiuslu kon-
sentrik elementdən ibarət olur. Xarici sərhəd isə daha çox uzaqlaşmış konsen-
trik element olub, ondan sonra gələn halqavarı strukturun çərçivəsinə söykənir. 
Nüvə ilə xarici sərhəd arasında, konsentik dairələrdən ibarət olan halqavarı 
strukturun əsas hissəsi yerləşir. Adətən halqavarı strukturlar, xüsusilə böyük 
diametrli qırılma-pozulma sistemləri ilə mürəkkəbləşir. V.A.Buş qırılmaların 
aşağıdakı növlərini ayırır: radial - halqavarı strukturların radiusu ilə üst-üstə 
düşən; seqmentar - strukturu xorda (əyri xəttin iki nöqtəsini birləşdirən düz 
xətt) boyu kəsən və onun hüdudlarından kənara çıxmayan; kəsən - strukturu 
kəsən və onun hüdudlarından çox kənara çıxan; konsentrik - halqavarı struktur 
elementlərinə uyğun gələn. 

Kosmik şəkillərdə halqavarı strukturun ifadəsi (qeyd edilməsi) çox müx-
təlifdir. Bu, bir çox amillərdən, o cümlədən, deşifrə olunan obyektin ölçüsün-
dən, onun əmələgəlməsinin və inkişafının geoloji zamanından, rayonun tektonik 
fəallığından  və s. asılıdır. Məsələn, kiçik ölçülü halqavarı strukturlar böyüklərə 
nisbətən daha yaxşı deşifrə olunur,maqmatizm və metamorfizm proseslərilə 
əlaqədar olan halqavarı strukturlar isə tektonik proseslərlə əlaqədar olanlardan 
daha aydın deşifrə edilir. Buna görə də kosmik şəkillərdə halqavarı struk-
turların təyini zamanı, xüsusilə landşaft indikasiya əlamətlərinin əsas olduğu 
bağlı ərazilərin şəkilləri ilə işlərkən, xüsusi vərdiş lazımdır. Halqavarı struktur-
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ları izləmək məqsədi ilə kosmik şəkillərin deşifrəsi zamanı aşağıdakı əsas əla-
mətlər təklif olunur : 

 

 

 
Şəkil  68. Halqavarı strukturlar:  a- Kamcatkadakı Uzon vulkan kalderası  

(Rusiya); b- Qeqam  dağlıq zonasında  sönmüş vulkan krateri (Ermənistan). 
 

 
Şəkil  69. Halqavarı strukturların hissələrə bölünmə sxemi  

 (O.T.Kratkovaya  görə). 
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1. Landşaftın oroqrafik, hidroqrafik, torpaq, bitki örtüyü və digər element-
lərinin təsvirlərinin rəsminin konsentrik və ya radialkonsentrik xarakteri. 

2. Anomal fotonun və ya landşaftın morfostruktur xüsusiyyətləri və ya 
geoloji substratın maddi tərkibi ilə əsaslanan təsvir rəsminin dairəvi və ya oval 
forması. 

3. Hər iki əlamətin ahəngi (uyğunluğu). 
Bağlı ərazilərdə halqavarı strukturların aşkar edilməsi əsasən landşaft 

deşifrələməsi vasitəsilə aparılır ki,burada da əsas indikasion amil rolunu çay 
şəbəkəsinin rəsmi oynaya bilər.  

70-ci şəkildə Kursk aerokosmik poliqonunda öyrənilmiş halqavarı 
strukturların xarakter çay şəbəkəsi ilə sıx əlaqəsi göstərilmişdir. Burada çay 
şəbəkəsinin plan rəsminin təhlili halqavarı strukturların relyeflə münasibətinin 
üç tip formasını ayırmağa imkan vermişdir: 

1.Düz - halqavarı struktur və relyef uyğun əlaqəyə malikdir. Burada çay 
şəbəkəsi radial mərkəzdənqaçma və ya dövrəsindən axma  şəkilli səciyyə 
daşıyır. 

2.Çevrilmiş  - halqavarı struktur və relyef qeyri-uyğun əlaqəyə malikdir. 
Burada çay şəbəkəsi mərkəzəqaçma və ya ilməvari şəkillidir. 

3.Mürəkkəb  - halqavarı struktura həm düz, həm də çevrilmiş relyef 
uyğun gəlir. Burada çay şəbəkəsi mürəkkəb şəkil əmələ gətirir.  

Bağlı ərazilərin halqavarı strukturlarınin öyrənilməsi zamanı çay şəbəkə-
ləri rəsminin xarakterindən əlavə, müxtəlif landşaft və geomorfoloji amillərin 
öyrənilməsi də tövsiyə olunur. 

 
Şəkil  70. Halqavarı strukturların  bağlı  ərazinin  hidroşəbəkəsi  ilə  əlaqəsinin  

səciyyəsi. O.T.Kratkovaya  görə. 
1 – lokal  qalxımlar,  2 – lokal  depressiyalar,  3 – çevrilmiş  relyef,  4 – hidroşəbəkə. 

 
Halqavarı strukturlara kosmik şəkillərin vasitəsilə edilmiş ixtira kimi 

baxmaq olmaz. Çünki onlar distansion zondlamanın tətbiqindən çox əvvəllər 
məlum idi və geoloji, geofiziki, geomorfoloji üsulların vasitəsilə qeydə alına 
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bilərdi. Bunlara konusvari intruziyaları, vulkanotektonik depressiyaları, vulka-
nik qurumları, dairəvi qırılmalar və daykaları, qranitqneys günbəzləri və digər 
geoloji əmələgəlmələri aid etmək olar.  

Lakin kosmik üsulların inkişafı halqavarı strukturların qeydə alınması və 
öyrənilməsi prosesində inqilabi dəyişikliklərə səbəb oldu.  

Tədqiqat rayonlarında geoloji quruluşdan asılı olmayaraq, qeydə alınan 
strukturların sayı kəskin surətdə artmışdır. Onlar qədim və cavan platformaların 
həm bünövrəsində, həm də qabığında müxtəlif yaşlı qırışıqlıq zonalarda, kənar 
və ön çökmələrdə və aralıq massivlərdə qeydə alınmışdır (şəkil 71). 

 
Şəkil  71. KŞ-də müxtəlif  mənşəli  halqavarı strukturların  təsviri: 

a – Manikuaqan  gölü (Kanada)  rayonunda  65 km  diametrli impakt  halqavarı struktur;  b – 
Sibirdə  Kondera halqavarı strukturu (intruziv  kütlələrin  təzahürü ilə  əlaqədar); c – Kulyabsk  
çökəkliyi  rayonunda  Xoca-Mumın  halqavarı strukturu (duz  Günbəzinin  nüfuzu  ilə  əlaqədar  
olan);  d – tektonik  mənşəli  Rişat (Mavritaniyada) halqavarı strukturu.   
 

Hazırkı dövrə qədər izotermik formalı obyektlərə tətbiq olunan termin-
lərdə yekdillik yoxdur. Geoloji ədəbiyyatlarda keçmiş sovet və xarici geoloqlar 
tərəfindən daha çox “halqavarı struktur” termini istifadə olunur. 

Halqavarı strukturların genetik tipləri arasında mürəkkəb genezisli (poli-
gen) və monogen strukturlar, sonuncular isə tektonogen, metamorfogen və 
maqmatogen mənşəlilərə ayrılır. 

Maqmatogen mənşəli strukturlar qabıqaltı və qabıq maqmatizmilə əlaqə-
dar olub, maqmatizmin əmələgəlmə formasına görə isə vulkanik (vulkan-
plutonik) və ya plutonik ola bilər. Göstərilən müxtəlif genetik tiplər yer 
litosferinin daxili endogen proseslərinin formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. 
Planetimizə nəzərən xarici proseslərlə – meteoritlərin düşməsilə – impakt (kos-
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mogen və ksenogen) halqavarı strukturlar, bəzi ekzogen mikrostrukturlar, məsə-
lən, karst və s. yaranır. Strukturların genetik interpretasiyası üçün (mənşəyini 
təyin etmək üçün) geoloji materiallar kifayət etmədikdə, mənşəyi naməlum olan 
halqavarı strukturların ayrılması nəzərdə tutulur. 

Halqavarı strukturların müxtəlif ölçülü, dərəcəli və genezisili geoloji 
əmələgəlmələrlə müqayisəsi zamanı müəyyən edilir ki, meqa və makrostruk-
turlar adətən mürəkkəb (poligen) genezisə malik olub, uzun geoloji zaman 
(milyard illr) ərzində qarşılıqlı əlaqəli metamorfizm, maqmatizm və tektogenez 
proseslərinin təsiri altında formalaşır. Mezostrukturlar (və makrostrukturların 
bəzi hissələri) isə əsasən monogendir və  onların formalaşması bir  aparıcı 
geoloji amilin fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər. 

Mürəkkəb genezisli.Meqa və makrostrukturlara yerin geoloji inkişaf 
tarixinin nuklear mərhələsinin ən qədim (4 milyard il əvvəl başlamış) iri 
halqavarı strukturları aid edilir.Yerin, bu dövrdə ovoiddairəvi strukturlar 
şəklində inkişafa başlamış ən iri halqavarı strukturları “nuklearlar” adını 
almışdır. Nuklearların iki əsas struktur növü ayrılır: antiformalı və sinformalı. 
Birincilər Moxoroviçiç sərhədinin səthə yaxınlaşmış vəziyyəti,  litosferin 
tərkibində ağır hiperbazit süxurlarının üstünlüyü, tektonik çökmələrə doğru 
tendensiya və böyük sahələrin ağırlıq qüvvəsinin müsbət anomaliyaları ilə 
səciyyələnir. Sinform növü isə Moxoroviçiç səthinin çökməsi, turş qranit-
metamorfik layın kifayət qədər böyük qalınlığı və dərinlik mənfi qravitasiya 
anomaliyaları ilə müşayiət olunur. 

Mürəkkəb genezisli strukturlların digər növü – mantiyaocaq strukturları -
,mantiya və ya  astenosfer diapirləri hesab olunur. Mezozoy və kaynozoy 
dövründə diapirlərin üzərində nazikləşmiş qabıq əmələ gəlir, kənarlarında isə iri 
qırışıqlıq strukturların oxlarının qövsvarı dönməsi müşahidə olunur. Bu 
strukturlara misal olaraq, Pannon çökəkliyinin Banda və Skot dənizləri 
qövslərini göstərmək olar. 

Maqmatogen halqavarı strukturlar mənşə etibarilə həm qabıqaltı, həm də 
qabıq maqmatizmilə əlaqədər ola bilər. Birincilər adətən qədim platformalarda 
yerləşir (xüsusilə, Afrika-Ərəbistan kratonunda tam əks olunur). İkincilər, 
əsasən fanerozoy qırışıqlıq qurşaqlarında inkişaf etmişdir. Onların əksəriyyəti 
qırışıqlıq sistemlərin uzunu boyu dartılmış  zəncir yaradaraq, zolaqvarı yayılma 
ilə səciyyələnir.  

Naməlum genezisli halqavarı strukturlar.  Morfoloji xüsusiyyətlərinə 
görə yuxarıda qeyd edilən halqavarı strukturlara oxşardır və onlar üçün geoloji 
interpretasiyanın məlumatları kifayət etmir. Buna görə də onların miqdarı bu və 
ya digər ərazinin geoloji öyrənilmə dərəcəsindən və keyfiyyətindən asılıdır. 

Qeyd olunan məlumatlar tam etibarlılıqla göstərir ki, halqavarı struk-
turların genetik uyğunlaşması ərazinin geoloji quruluşunun xüsusiyyətləri və 
onların yayılması ilə sıx əlaqədardır. Qədim qalxanlarda metamorfogen halqa-
varı strukturlar, qırışıqlıq vilayətlərdə plutonogen, qədim və cavan platfor-
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maların plitələrində tektonogen, vulkanik zolaqda isə vulkanogen və vulkan 
plutonogen halqavarı strukturlar geniş yayılmışdır. 

Kosmogen (impakt) halqavarı strukturlar. Meteorit zərbələri nəticəsində 
əmələ gəlmişdir və demək olar ki, bütün qitələrdə aşkar edilmişdir. Onlar 
ölçülərinə görə adətən mini və ya mikro halqavarı strukturlar hesab olunurlar. 
Ölcüləri on m və km-lərlə ölçülür. Kosmogen mənşəli ən iri halqavarı struktur 
diametri 170 km-ə qədər olan Popiqay strukturu hesab olunur.  Kosmik 
şəkillərdə və topoqrafik xəritələrdə bu strukturlar ideal izometrik forma ilə 
təmsil olunmuşdur. Relyefdə onlar çökmüş görünür, onların əksəriyyətinin mər-
kəz hissəsi göllə təmsil olunmuşdur və bir sıra kraterlərdə valların fraqmentləri 
saxlanılmışdır. Strukturun impakt mənşəli olmasını zərbə metamorfizminin 
izləri sübut edir. Hazırda yüzə qədər belə struktur aşkar olunmuşdur. Yer 
kürəsində impakt strukturların paylanması qeyri-bərabərdir. 

Ekzogen halqavarı strukturlar. Litosferdə xarici amillərin (küləyin, 
aşınmanın və s.) təsiri nəticəsində formalaşırlar. Bunlara karst boşluqları və ona 
oxşar digər mini obyektlər aid edilir. 

Yer kürəsi qitələrinin halqavarı strukturlarının xüsusi xəritəsinin tərtibi 
materialların sistematik işlənilməsindən sonra mümkün olmuşdur. Belə ki, 
məsələn, V.A.Buş və Y.D.Sulidi-Kondratyev tərəfindən Cənubi- və Şərqi 
Asiyada Ural-Monqol-Oxotsk qırışıqlıq qurşağında, Tetis qurşağında, Çin və 
Hindistan platformalarında - 983, Afrika-Ərəbistan kratonunda isə 752 halqa-
varı struktur müəyyən olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, genetik interpretasiya 
olunmuş halqavarı strukturlardan 58-i (53%) maqmatik; 33-ü (26%) isə tekto-
nik mənşəyə aiddir. Qədim platforma sahələrində halqavarı strukturların 25%-ə 
qədəri metomorfik mənşəyə mənsubdur. Burada plutonik halqavarı strukturların 
miqdarı (13 %) fanerozoy qırışıqlıq zonalarına (37%) nisbətən azdır. Meto-
marfik mənşəli halqavarı strukturlar isə əksinə, qırışıqlıq qurşaqlarda 5%, 
qədim platformalarda isə 24,5%-dir. Kembriyəqədərki dövrdə yer qabığında 
maqma-tik mənşəli qabıqaltı halqavarı strukturlar - 30%, maqmatogen qabıq 
halqavarı strukturlar isə 22% təşkil edir. Fanerozoy yaşlı yer qabığında isə 
qabıqaltı dairəvi strukturlar - l%, qabıq halqavarı strukturlar isə 65%-dir. Vul-
kanik halqavarı strukturlar plutonogen  strukturlara nisbətən azlıq təşkil edir. 

 
10.2. Halqavarı strukturların qeydə alınması, öyrənilməsi və 

identifikasiyası  üsulları 
 

Təcrübə göstərir ki, halqavarı strukturların öyrənilməsini müəyyən bir 
ardıcıllıqla həyata keçirmək lazımdır. 

V.A.Buş halqavarı strukturların öyrənilməsi zamanı bir sıra keçmiş sovet 
geoloqlarının tədqiqatlarının nəticələrini təhlil edərək, üçmərhələli: a) aşkar-
etmə; b) öyrənmə; v) genezisin təyini ,əməliyyatlarını  təklif etmişdir. 
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Halqavarı strukturların öyrənilməsi üzrə Moskva Dövlət Universitetinin 
“Kosmik geologiya” laboratoriyasının materialları və təcrübə təsdiq edir ki, 
ikimərhələli: a) aşkaretmə mərhələsi; b) identifikasiya (eyniləşdirmə) mərhələsi 
daha optimal təhlil sxemidir. 

 
10.2.1.Aşkaretmə mərhələsi 

  
Bu mərhələ distansion planalma materiallarının deşifrələnməsi, topoqrafik 

xəritələrin, geoloji və geofiziki materialların təhlilindən ibarətdir. 
Halqavarı strukturların aşkar edilməsində ən həssas üsul distansion 

zondlama materiallarının deşifrələnməsidir. Məlumdur ki, aerokosmik şəkillər-
də dairəvi anomaliyalar özünü konsentrik halqalar, ellipslər, qövslər, fototonal 
ovallar, çevrələr və s. kimi büruzə verir. Belə foto anomaliyaların dayanıqlığını 
həmin rayonun şəkillərinin dövrülüyünün yoxlanılması ilə (hər il və hər 
mövsüm üzrə) təyin etmək olar. Bu anomaliyalardan daha inandırıcı olan - 
müxtəlif zamanda çəkilmiş, müxtəlif miqyas və spektr zonalarından alınmış 
şəkillərdə saxlanılanlardır. Halqavarı strukturların deşifrələnməsində RL-şəkil-
ləri (radiolokasiya) optik diapazonda alınmış şəkillərdən heç də geri qalmır. 

Landşaft indikasiya  deşifrələmə üsulu halqavarı strukturların indikatoru 
rolunu oynayan landşaft elementlərinin aşkar edilməsi üzərində qurulmuşdur. 
Müxtəlif landşaft struktur vilayətlərdə indikasiya əlamətləri fərqli olur. Məsə-
lən, səhralarda eol qumlarının dinamik tiplərinin (silsilə, barxan və təpəciklərin) 
sərhədlərinin, dağlıq rayonlarda erozion dərələrin və dağ silsilələrinin rəsmini,  
kənd təsərrüfatı üçün yararlı əkin sahələrinin sərhədlərini, erozion buzlaq 
relyefi inkişaf etmiş sahələrdə buzlaq mənşəli göllərin forma dəyişməsini 
istifadə etmək olar. Halqavarı strukturların aşkar edilməsində topoqrafik 
xəritələrin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu məqsədlə, əksərən ortamiqyaslı dəqiq 
topoqrafik planalma xəritələri daha çox yararlıdır. Bu xəritələrdə aerokosmik 
şəkillərlə aşkar edilmiş halqavarı strukturların sərhədləri ilə üst-üstə düşən 
halqavarı, dairəvi və konsentrik elementləri, çay şəbəkələrini, suayırıcıları, 
izometrik qalxma və düşmə elementlərini seçmək olur. Buna baxmayaraq, 
V.A.Buş müəyyən etmişdir ki, bu üsulun imkanları aerokosmik deşifrələmə 
üsulundan iki dəfə azdır. 

Halqavarı strukturlar həmçinin, struktur geomorfoloji, neotektonik, geo-
loji, geofiziki, geokimyəvi, hidrogeoloji və digər xüsusi xəritələrin təhlili 
nəticəsində aşkar edilə bilər. 

Diametri yüz və ya min kilometrlərə çatan nəhəng halqavarı strukturları 
aşkar etmək üçün xüsusi vərdiş tələb olunur. Çünki onların sərhədləri qeyri-
dəqiq, yuyulmuş olur, aydın seçilmir və yaxud üstəgəlmiş cavan strukturlarla 
örtülür. Müasir relyefdə belə strukturlar iri oroqrafik sistemlərlə, dağ massiv-
lərilə və yaxud dağarası və dağətəyi çökəkliklərlə izlənilir. Belə iri halqavarı 
strukturların tədqiqiat təcrübəsi göstərir ki, adətən kontinental səviyyəli şəkil-
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lərdə dağ sistemi kimi özünü büruzə verən qalxımlara tünd, çökəkliklərə isə 
açıq fototon (fotorəngçaları) uyğun gəlir. 

 
10.2.2.İdentifikasiya mərhələsi 

 
 Bu mərhələdə halqavarı strukturları formalaşdıran tektonik strukturların 

və geoloji kütlələrin yaşı və əmələgəlmə səbəbləri öyrənilir. 
Halqavarı strukturların genezisinin aydınlaşdırılmasının əsas üsulu 

onların geoloji işlər zamanı alınmış məlumatlarla müqayisəsidir. V.A.Buş hesab 
edir ki, distansion geoloji və geofiziki materialların müqayisəsində əsas şərt 
onların miqyaslarının yaxın olmasıdır. Müqayisə edilən materialların miqyas-
larındakı fərqin iki dəfədən artıq olmaması tövsiyə edilir. Müqayisə edilən 
materialların kompleks olması və öyrənilən halqavarı strukturun təxmini gene-
zisindən asılı olaraq seçilməsi mütləqdir. Məsələn,diametri bir neçə yüz km 
olan platformaların tektonik halqavarı strukturlarını öyrənmək üçün, ilk növbə-
də aşağıdakı tektonik və geofiziki materialları toplamaq lazımdır: bünövrənin 
üst hissəsinin və çökmə örtük horizontlarının struktur xəritəsi; astenosfer, Mo-
xoroviçiç və Konrad və s. səthlərinin strukturunu əks etdirən dərinlik seysmo-
zondlama və seysmik tədqiqatların nəticələri. Geoloji ,geofiziki və distansion 
materialların birbaşa müqayisəsi heç də həmişə düzgün fikrə gəlməyə imkan 
yaratmır; belə halda halqavarı strukturların genetik əlamətlərinin dəqiqləşdi-
rilməsinə kömək edən xüsusi xəritə, sxem və kəsilişlərin tərtib edilməsi faydalı-
dır. Bunlardan isə paleotektonik, paleocoğrafi, paleovulkanoloji, litoloji-fasial, 
petroloji-struktur, formasion və s. materiallar daha əhəmiyyətli ola bilər. 

Toplanmış məlumatların təhlili zamanı, hər şeydən əvvəl, halqavarı 
strukturların sərhədlərində yerləşən geoloji sahənin, onun, geoloji əmələgəlmə-
lərin yaşı, litoloji-petroqrafik və formasiya tərkibi, tektonik strukturu, relyef 
xüsusiyyətləri, geomorfologiya, neotektonika, anomal geofiziki sahələrə və 
metallogenik xüsusiyyətlərinə görə yerləşən çərçivəsindən fərqlilik dərəcəsi və 
xarakteri aydınlaşdırılmalıdır. Halqavarı strukturların ayrı-ayrı konsentrik və 
radial elementlərinin bu və ya digər geoloji kütlələr və tektonik strukturlarla 
əlaqəsinin təyini son dərəcə əhəmiyyətlidir. Əgər kosmik şəkildə deşifrə edilmiş 
halqavarı struktur planda izometrik formalı qranit massivi ilə tam üst-üstə 
düşürsə,  bu halda həmin strukturu plutonik dairəvi struktura aid etmək olar. 
Əgər deşifrə olunmuş halqavarı struktur platforma örtüyü süxurlarının inkişaf 
etdiyi sahələrdə yerləşirsə, təpəcikli yüksəkliklər və ağırlıq qüvvəsinin müsbət 
anomaliyasına tam uyğun gəlirsə, iri çay dərələri ilə əhatələnirsə, xırda çay 
şəbəkələrinin radial şəkli ilə səciyyələnirsə, bu halda onu platforma örtüyünün 
müsbət tektonik dairəvi strukuturu adlandırmaq olar. 

En kəsiyi bir neçə yüz km olan iri halqavarı strukturlar müxtəlif 
mənşəlivə yaşlı geoloji əmələgəlmələrdən təşkil olunur ki, bu da onların 
müxtəlif amillərin təsiri altında və uzun geoloji zaman ərzində formalaşmasını 
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təsdiq edir. Bəzi hallarda geoloji amillər çoxluğu içərisində zəncir kimi 
qalanlarını ardınca çəkib aparan bir aparıcı amili seçmək olar. 

Bununla belə, bəzi halqavarı strukturların genezisinin təyini gələcəyin 
işidir. Halqavarı meqastrukturların quruluşunda müxtəlif geoloji proseslər 
(metamorfik, plutonik, tektonik, vulkanik)  nəticəsində əmələ gəlmiş struktur 
elementlər və maddi komplekslər iştirak edir. Bu strukturlar adətən milyon-
milyard illəri əhatə edən  geoloji inkişaf tarixinə malikdir. 

Nisbətən kiçik halqavarı strukturlar isə adətən, monogenetik olub, çox 
vaxt bir geoloji aktlı prosesdən törəyir. 

Yer qabığının halqavarı strukturlarının aşkar edilməsi və tətqiqində 
geofiziki xəritələrin analizinə əsas üsullardan biri kimi baxmaq lazımdır (şəkil 
72,73). Xüsusilə qiymətli informasiyaya Yerin qravitasiya və maqnit sahəsi 
xəritələri, dərinlik seysmik zondlama materialları malikdir. Halqavarı struktur-
ların aydınlaşdırılması və tətqiqində müxtəlif miqyaslı geofiziki xəritə və 
sxemlərdən istifadə etmək olar. Orta və irimiqyaslı xəritə və sxemlər çox da iri 
olmayan strukturların, kiçik miqyaslılar isə həcmli dairəvi obyektlərin təyi-
nində yararlıdır. Təssüflə qeyd etmək lazımdır ki, yaxın zamanlara qədər 
geofiziki xəritələrin tərtibi zamanı, yer qabığındakı dairəvi obyektlər nəzərə 
alınmamışdır. Buna görə də faktiki geofiziki məlumatların interpretasiyası elə 
aparılmışdır ki, nəticədə bir çox halqavarı strukturlar ya nəzərdən qaçırılmış, ya 
da xətti strukturlarla demək olar ki, görünməz olmuşdur. Bir də  əsas diqqəti 
halqavarı strukturların geokimyəvi xüsusiyyətlərinin təyininə və onunla əlaqə-
dar, faydalı qazıntılara vermək lazımdır. Bundan ötrü, halqavarı strukturların 
sərhədlərinin və yaxud onların əsas struktur elementlərinin filiz yataqları ilə üst-
üstə düşmə xarakterini qiymətləndirmək lazımdır. 

Çox da böyük olmayan (on kilometrlərlə ölçülən) halqavarı strukturlar 
üçün konkret yatağın bütövlükdə halqavarı struktura uyğun gəlməsini təyin 
etmək vacibdir. İri halqavarı strukturlar üçün isə yataqların, onların mərkəzinə, 
xarici sərhəddinə, daxili konsentrik dairələrə və yaxud radial elementlərə nəzə-
rən yerləşmə qanunauyğunluqlarını təyin etmək lazımdır. Bu uyğunluq, filiz 
yataqlarının geoloji əmələgəlmələrlə genetik əlaqəsinin təyinində əlavə təhlil 
edilməlidir. Məsələn, Cənubi Uraldakı kolçedan və qızıl yataqlarının plutonik 
halqavarı strukturlarla məkan uyğunluğu, kolçedan yataqları üçün sahəvi, qızıl 
yataqları üçün isə genetik əlaqə kimi aydınlaşdırılmışdır. Genezisdən əlavə, 
filizləşmə ilə halqavarı strukturun yaş uyğunluğu nəzərə alınmışdır. Daha bir 
misal, Hindistanın bəzi müsbət tektonik halqavarı strukturlarının (Mezozoy 
platforma örtüyündə kembriyəqədərki bünövrə qalxımı) mərkəzindəki dəmirli 
kvarsit yataqları, bu halqavarı strukturların sahəsində yerləşən boksit yataqla-
rından fərqli olaraq, onlarla genetik əlaqəli deyildir.  
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Şəkil 72. İntruziv  massivlərlə  əlaqədar  olan  halqavarı strukturların  

interpretasiyasının  nəticələri: 
a – Buqe  anomaliyası,  b -  AT  anomaliyası,  c – KŞ-n  deşifrələnmə  sxemi  (Y.N.İsayev  və  
İ.V.İsayevaya  görə). 1 – maqnit  sahəsinin  izoxətləri;  2 – qravitasiya  sahəsinin  izoxətləri;  3 
– qneys  və  qranitoqneyslər;  4 – metamorfik  şistlər;  5 – qranitlər;  6 – qabbro;  7 – geoloji  
sərhədlər;  8 – qırılmalar;  9 – Ag  anomaliyalarını  əmələ  gətirən  hesabi  gövdələr; 10 –
maqnit  anomaliyalarını  əmələ  gətirən  hesabi  gövdələr. 

 
 

Şəkil  73. Aldano-Stanov  regionunda  Pakçi  halqavarı strukturu  və  onun  
relyefdə  və  geofiziki  sahələrdə  ifadəsi: 

A – deşifrələmə  sxemi, B – maqnit  sahələrinin  səmti, C – relyefin  nisbi artımı, D–geoloji  
quruluşun sxemi. 1–KŞ–də deşifrə olunmuş struktur xətlər; 2–maqnit  sahəsinin izodinamları;  
3 – 6 - relyefin  enerjisi: 3- 600-800 m, 4–400- 600 m, 5–200-400m, 6- 0-200 m; 7–doğranma  
zonaları, 8–qırılmalar, 9–alt təbaşir andezitləri, 10–qranitoidlər; 11-13–kembriyəqədər  
törəmələr: 11–qabbro-amfibolitlər, 12–mərmərlər, 13–kristallik  şistlər,  14 – riolit  damarları. 
 

Beləliklə, müxtəlif tipli və miqyaslı aerokosmik şəkillərin kompleks 
öyrənilməsi, bütün mümkün olan geoloji və geofiziki materialların təhlili, 
topoqrafik materialların araşdırılması və müqayisəli planetoloji yanaşma yer 
qabığında halqavarı strukturların dəqiq aşkar edilməsini, məkana görə yayılma 
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qanunauyğunluqlarını, faydalı qazıntılarla əlaqəsini və onların geoloji inkişaf 
xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsini təmin edə bilər. 

Meteoritlərin düşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş impakt strukturların 
öyrənilməsi xüsusi vərdiş tələb edir. Bəzi meteorit kraterləri astroblemlər 
şəkillərdə halqavarı struktur kimi çox dəqiq görünür. Bəziləri isə ya zəif seçilir, 
ya da heç görünmür. Təkcə kosmik planalma materiallarının deşifrəsi ilə zərbə 
kraterlərini ayırmaq mümkün deyildir. Ona görə də ayrılmış strukturları yer 
səthində yoxlamaq lazımdır. Astroblemlər dairəvi səd fraqmentlərin olması, 
mərkəzində təpəcik, kraterin daxili və xaricindəki süxurların intensiv çatlılığı və 
bəzən də dairəvi səddən kənarda radial şüavari süxur tullantılarının olması ilə 
səciyyələnir.Bu əlamətlər astroblemlərin əksər hissəsinə məxsusdur, onların (bu 
əlamətlərin) şəkillərdəki aşkar görünməsi onların hansı süxurlardan (effuziv və 
ya çökmə) əmələ gəlməsindən, formalaşma zamanından və strukturu örtən 
süxur kompleksinin quruluşundan asılıdır. Əsas elementlərdən biri isə, kraterin 
dibini təşkil edən süxurlarda animetamorfizmin izlərinin olmasıdır. Bu 
strukturların saxlanılmasında zaman əsas rol oynayır. Struktur nə qədər qədim 
olarsa,bir o qədər  pozulmuş, dağılmış olur və bununla əlaqədar olaraq,kosmik 
şəkillərdə bir o qədər pis deşifrə edilir. V.V.Fedınski belə strukturların aşkarı 
üçün asılılıq tətbiq etmişdir: impakt kraterlərin aşkar edilməsi ehtimalı onların 
sahəsi ilə düz, yaşı ilə tərs mütənasibdir. Böyük diametrli, yaşı 10 milyon il-dən 
çox olan impakt strukturların əksəriyyəti tullantı qırıntı sədləri ilə əhatə 
olunmuş dairəvi çökəkliklərın morfoloji formasını itirmişdir. 

 
10.3. Halqavarı  strukturların təsnifatı 

 
Halqavarı strukturların təsnifatına dair məsələlərlə bir çox keçmiş sovet 

alimləri (V.V.Solovyev; V.A.Buş və b.) məşğul olmuşlar. 
Halqavarı strukturların təsnifatılarının əsasını müxtəlif prinsiplər: 

morfoloji xüsusiyyət, həcm, dərinlik, genetik əlamət, deşifrələnmə dərəcəsi, 
relyefdə özünü büruzəvermə xarakteri və s. aiddir. Halqavarı strukturların 
struktur genetik xüsusiyyətlərinə əsaslanan ən əhəmiyyətli təsnifat Moskva 
Dövlət Universitetinin «Kosmik geologiya»laboratoriyasının bir qrup tədqi-
qatçıları ilə Xarici geologiya və Aerogeologiya ÜETİ (Ümumittifaq Elmi 
Tədqiqat İnstitutu) əməkdaşları tərəfindən birlikdə işlənib hazlanmışdır. Sınaq-
dan çıxarılmış və ən təkmil bölgü kimi qəbul edilmiş bu təsnifatın əsas para-
metrləri halqavarı strukturların həcmi və onların genetik müxtəlifliyi: endogen, 
kosmogen və ya ekzogen mənşəyini müəyyənləşdirən geoloji proseslər 
seçilmişdir. Halqavarı strukturlar nüvə və xarici sərhəddən təşkil olunmuşdur 
(şəkil 74). 
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Şəkil 74. Halqavarı strukturların quruluş sxemi:  

A-konsentrik;  B-əlaqəli;  C-orbital;  D-mürəkkəb. 
 

Halqavarı strukturların sərhədləri nüvədən daha uzaqlaşmış konsentrik 
elementlər və ya fotoanomaliyalarla hüdudlanmış xarici sərhədlər hesab olunur. 
Bu strukturlar tez-tez qırılma sistemləri ilə mürəkkəbləşirlər: konsentrik, 
kəsişən, seqmentvarı, radilal. Halqavarı strukturların kosmik şəkillərdə əks 
olunması müxtəlifdir və bir sıra amillərdən asılıdır: ölçü, tektonik fəallıq, 
saxlanılma dərəcəsi və s. Eyni zamanda kiçik diametrli halqavarı strukturların 
böyük diametrli obyektlərlə müqayisədə daha dəqiq və etibarlı deşifrə olunması 
əsas amil hesab olunur. 

Halqavarı strukturların relyeflə müxtəlif münasibətləri müəyyən 
edilmişdir, belə  ki, onlar relyefin uyğun forması ilə əks olunduqda düzünə, əks 
münasibətdə olduqda isə cevrilmiş hesab olunurlar. Təbiətdə halqavarı struktur-
lar tez-tez çökəkliklər qismində çıxış edirlər. Onlar yer səthində tək və ya qrup 
halında yerləşirlər. Hələlik geoloji ədəbiyyatlarda halqavarı strukturların təyin 
olunmasında vahid terminologiya yoxdur. Hazırda halqavarı strukturlarla yanaşı 
Yer qabığında halqavarı obyektləri təyin etmək üçün ayrı-ayrı müəlliflər tərə-
findən aşağıdakı anlayışlar istifadə olunur: “halqavarı morfostrukturlar”, “mər-
kəzi tip morfosrukturlar” (V.V.Soloyev), “mərkəzi tip kosmogeoloji struktur-
lar” (Z.F.Volceqursk, V.Q.Pro-nin), “izometrik strukturlar” (D.M.Trofimov), 
“mərkəzi kosmogeoloji obyektlər” (V.A.Fovarskaya) və s. 

Geoloji ədəbiyyatlarda halqavarı strukturların genezisi uzun müddət müza-
kirə olunmuşdur. Bir sıra tədqiqatçılar (V.Z.Barsukov, İ.A.Necayeva, B.S.Zeylik, 
A.Qudvin, F.Kinq və s.) halqavarı strukturlara meteoritlərin izləri kimi, digərləri 
isə (S.S.Bıstrovskaya, V.Q.Mojayeva və s.) tektonik-maqmatik proseslərin nəticəsi 
kimi baxırdılar. Tədricən kosmik şəkillər üzrə təcrübənin toplanması, onların 
öyrənilməsinin geoloji analizi yer səthində halqavarı strukturların daha çox genetik 
tiplərinin aşkar olunmasına imkan verdi. Halqavarı strukturların təsnifatı ilə bir sıra 
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alimlər, o cümlədən B.A.Buş, O.M.Barisova, A.K.Qluxa, Y.S.Kuteynikova, 
S.İ.Strelnikova və s. tədqiqatçılar məşğul olmuşlar. 

Halqavarı strukturlar bir çox əlamətlər üzrə təsnif olunurlar: ölçülərinə, 
genezisinə, quruluşunun mürəkkəbliyinə, relyeflə əlaqəsinə, kosmofotoşəkil-
lərdə əks olunmalarına, həndəsi xüsusiyyətlərinə görə və s. 

Bu strukturlar  müxtəlif üsullarla aşkar olunurlar: geoloji (planalma), 
geomrfoloji (relyefin quruluşunun təhlili) və geofiziki (maqnit və qravitasiya 
anomaliyalarının təhlili). Lakin əsas üsul aerokosmik materialların deşifrələn-
məsi hesab olunur. 

Kosmik şəkillərdə müxtəlif tip və miqyaslı halqavarı strukturlar ətraf 
sahələr və ya şəkil təsvirlərilə müqayisədə  müxtəlif, o cümlədən acıq və tünd 
fotoanomaliyalarla ayrılır. Onlar sahəvi tam dairəvi və ya xətti və qövsvarı 
konturlarla əks olunurlar. Fotoanomaliyalar struktur daxilində və xaricində 
landşaft xüsusiyyətlərilə (bitki, torpaq, relyef), həmcinin süxurların litoloji 
tərkibi, tektonik, hidrogeoloji şərait və s. əlaqədardır. Bu zaman halqavarı 
strukturlar kosmik şəkillərdə aydın və qeyri aydın əks oluna bilərlər. Aşkar 
olunmuş halqavarı anomaliyaların daha etibarlı təsdiq olunması ücün  müxtəlif 
mövsümlərdə və müxtəlif spektrlərdə cəkilmiş kosmik şəkillərə kompleks 
baxmaq lazımdır. Kosmik şəkillər üzrə ayrılmış halqavarı strukturlar sonradan 
geoloji olaraq interpretasiya olunmalı, geoloji, geofiziki və geomorfoloji 
üsullarla onların mənşəyi, yaşı və s. parametrləri aydınlaşdırılmalıdır.  

Halqavarı obyektlərin geoloji üsullarla interpretasiyası onların məlum 
geoloji obyektlərlə (intruziyalarla, tektonik strukturlarla və s.) əlaqəsinin bərpa 
olunmasına imkan verir. Bunun ücün halqavarı strukturların sərhədləri  geoloji 
əmələgəlmələrin həm səthdə, həm də dərinlikdə sərhədlərilə müqayisə olunur. 
Bu zaman strukturların və geoloji obyektlərin konturları üst-üstə düşə bilər, 
məsələn, intruziyalar və ya vulkanik formalar. 

İri halqavarı strukturların sərhədlərinə müxtəlif geoloji proseslər (maq-
matik, metamorfik, tektonik) nəticəsində formalaşmış müxtəlif yaşlı və müxtəlif 
cinsli geoloji əmələgəlmələr uyğun gəlir. Bu geoloji proseslər iri halqavarı 
strukturlara nisbətən cavan hesab olunurlar. Buna görə də iri halqavarı struk-
turların genezisinin müəyyən olunması cətinlik törədir. 

 
10.3.1.Halqavarı strukturların ölçüləri və genezisi 

 
 Halqavarı strukturların öyrənilməsi təcrübəsi göstərir ki, kifayət qədər 

dəqiq və elmi əsaslandırılmış təsnifatın yaradılması üçün çoxsaylı əlamətlərdən 
(ölcü, morfologiya, relyefdə əksolunma, genezis və yaş) ikisi əsas hesab olunur: 
ölçü və genezisi. Halqavarı strukturların diametri geniş intervalda dəyişir və 
ölçülərinə görə 4 sinfə ayrılır: 1) diametri bir neçə yüz və  ilk min kilometrlərə 
qədər olan meqastrukturlar; 2) diametri ilk yüz  kilometrlərlə ölçülən makro-
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strukturlar; 3) diametri 10-15 kilometrdən 150 kilometrə qədər olan mezost-
rukturlar; 4) diametri 10-15 kilometr olan mikrostrukturlar.  

Məlum olduğu kimi, strukturların ölçüləri bir qayda olaraq, onların 
dərinlik üzrə yatımı ilə əlaqədardır. Daha iri meqa və makrostrukturlar mantiya 
yatımına malikdir, mezo və mikrostrukturlar isə qabıqla əlaqədardır. Geofiziki 
sahələr üzrə təhlilə görə, strukturların dərin horizontlarla əlaqəsi daha dəqiq 
müəyyən oluna bilər. Qabıq üçün bazalt, qranit və ya çökmə metamorfik qatla 
əlaqədar olan strukturların ayrılması mümkündür. 

Formasına görə halqavarı strukturlar sadə və mürəkkəb tiplərə ayrılır. 
Sadə strukturlar halqa, oval və dairə formasında təzahür edir, mürəkkəb 
strukturlar isə konsentirik quruluşa malikdir. Həm sadə, həm də mürəkkəb 
strukturlar qapanmış, fraqmentar və yarımhalqavarı ola bilər. 

Relyefdə əks olunmasına görə halqavarı strukturlar qalxmalarla əks 
olunmuş müsbət və enmələrlə əks olunmuş mənfi tiplərə ayrılır. Bir sıra 
halqavarı strukturlarda vallar və ya qalxma zonaları ayrılır. Bir sıra strukturlar 
isə relyefdə mürəkkəb və ya denudasion proseslərin pozulması ilə əlaqədar 
olaraq aydın olmayan formalara malik olur. Hazırda öyrənilən halqavarı 
strukturlar arasında müxtəlif qitələrdə müsbət formalı strukturlar üstünlük təşkil 
edir. 

Halqavarı strukturların müxtəlif geoloji amillərlə (endogen, ekzogen, 
kosmogen) sərtləşmiş genetik xüsusiyyətləri nisbətən az əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu zaman halqavarı strukturlar bəzən bir geoloji amillə təmsil oluna bilər və 
onlar bu halda monogen hesab olunurlar. Əgər halqavarı strukturlar bir neçə 
geoloji proseslərin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində təzahür edirsə, bu halda onlar 
poligen hesab olunurlar. Halqavarı strukturların ölçüləri arasında, onların 
quruluşunun mürəkkəbliyində və formalaşma müddətində dəqiq və birbaşa 
asılılıq qeyd olunur. Məsələn, kiçik halqavarı strukturlar monogenezislidir və 
nisbətən qısa müddətli geoloji proseslərin nəticəsidir. Diametri yüz km və daha 
artıq olan halqavarı strukturlar isə bir neçə geoloji proseslərin (maqmatizm, 
metamorfizm, tektonogez və s.) nəticəsində formalaşa bilər. Belə halqavarı 
strukturlar uzun müddət  bəzən bir neçə mln il ərzində formalaşır. 

Monogen halqavarı strukturlar daha iri poligen strukturları mürəkkəbləş-
dirir. Halqavarı strukturların bütün bu kimi quruluş xüsusiyyətlərini və forma-
laşma mexanizmini nəzərə alaraq, onların təsnifatı işlənilmişdir. Təsnifatın 
əsasını iki əsas əlamət təşkil  edir: ölçü və struktur genetik müxtəliflik. Ölçü-
lərinə görə beş əsas struktur sinif ayrılmışdır: meqa, makro, mezo, mini və 
mikro. Qeyd etmək lazımdır ki, adətən halqavarı strukturların 10-20%-nin 
genetik xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkün olmur. Bu halda onları 
genezisi aydınlaşdırılmamış xüsusi tip strukturlara aid etmək olar. 

Hazırda mövcud olan müxtəlif tip halqavarı strukturları aşağıdakı genetik 
qruplarda birlşəşdirmək olar: 1) metamorfogen; 2) maqmatogen; 3) tektonogen; 
4) mürəkkəb genezisli nuklearlar və impaktlar; 5) ekzogen strukturlar. 
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10.3.2.Metamorfogen halqavarı strukturlar 
 

Metamorfogen halqavarı strukturlar dərinlikdə baş verən intensiv 
metamorfizm prosesi nəticəsində əmələ gəlir və makro və mikrostruktrlarla 
təmsil olunur. Bu strukturlar Z.J.Salopom tərəfindən demək olar ki, qədim 
qranit metamorfik qabıq daxilində yerləşmiş qneysli qırışıqlıq ovalları və 
qranit-qneysli günbəzlər kimi təsvir olunmuşdur. Onlar qədim platformaların 
qalxanlarında kembriyəqədərki süxurların inkişaf sahələri üçün xarakterikdir. 
Bəzən onlara orogen sahələrdə də rast gəlinir. 

Qneysli qırışıqlıq ovallarının diametri 200-260 km-ə qədər olub (makro- 
və mikro strukturlar), relyefdə qalxmalarla əks olunur. Onlardan bir çoxu 
mürəkkəb blokvarı quruluşa malikdir. Strukturun mərkəz hissəsi adətən arxey 
və erkən proterozoy yaşlı metamorfik süxurlardan (qneyslər, qranulitlər, bəzən 
isə yaşıl daşlaşmış süxurlar) təşkil olunmuşdur. 

Qranit qneysli günbəzlərin diametri bir neçə km-dən 50 km-ə qədər, 
bəzən isə 300-400 km-ə qədər olur (mikro və mezostrukturlar). Relyefdə və 
kosmik şəkillərdə  onların izometrik forması aydın müşahidə olunur. Bu 
strukturlar qneyslər, qranit-qneyslər, qranit-dioritlər, qranitlər və miqmatitlər-
dən təşkil tapmışdır. Qranit-qneysli günbəz tip strukturlar bütün platformaların 
qalxanlarında geniş yayılmışdır. Onlar qırışıqlıq ovallarının həm daxilində, həm 
də xaricində inkişaf tapmışdır. Ovallarla müqayisədə onlar daha cavan hesab 
olunur və formalaşması dərinlik diaprizmilə əlaqələndirilir. Daha iri strukturlara 
müsbət və ya mənfi maqnit anomaliyalarının izometrik sərhədləri uyğun gəlir. 

Qneys-qırışıqlıq ovalları, adətən fanerozoyaqədərki qranit-metamorfik 
qabığın daxilində yerləşir. Onların mərkəz hissəsi çox zaman arxeyalt protero-
zoy qatları ilə mürəkkəbləşmişdir. Metamorfik qatlar və çay şəbəkələrinin 
rəsmləri konsentrik formalara malik olur. Çox zaman qneys-qırışıqlıq ovalları-
nın radioloji yaşının metamorfik qatın mərkəzindən kənarlarına doğru azalması 
(cavanlaşması) nəzərə çarpır ki, bu da litosferdə turş qranit materialının qədim 
akkumulyasiya mərkəzi olması fikrini irəli sürməyə imkan verir. 

Qranit-qneys günbəzləri, adətən orta-üst proterozoy yaşlı olub, protome-
tamorfik qabığın daha qədim substratı üzərində yaranmış və kontinental qranit-
metamorfik layın təkmilləşməsinin maddi ifadəsi hesab olunan qranitləşmə və 
maqmatik diapirizm prosesləri ilə bağlıdır. Qranit-qneys günbəzləri, adətən 
qneys qırışıqlıq ovalları və ya nuklearlar ətrafında satellit, nadir hallarda isə 
xaotik qruplar şəklində yerləşir. Halqavarı strukturların quruluşu, onların sər-
hədləri daxilində həm polingen, həm də xüsusi maqmatik mənşəli qneys-qranit 
və qranit, qranodiorit və miqmatitlərin üstünlüyü ilə səciyyələnir. 

Həm qneys-qırışıq ovallarını, həm də qranit-qneys günbəzlərini çox 
zaman qədim platforma plitələrinin örtüyü altında aşkar etmək mümkün olur. 
Halqavarı strukturlar distansion planalma materialları əsasında deşifrələnir və 
aydın konsentrik plana malik qravitasiya və maqnit sahəsi ilə müşayiət olunur; 
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bu strukturlarla, adətən sərhədləri halqavarı strukturlarla konform olan  
qravitasiya və maqnit anomaliyası sahələri  əlaqədar olur. 

Adətən belə strukturlar paleozoy və mezokaynozoy əmələgəlmələrinin 
tektonik planına və strukturlarının səciyyəsinə kifayət dərəcədə təsir edir. Digər 
hallarda metamorfogen halqavarı strukturlar ya tamamilə pozulur, ya da 
onlardan yalnız cüzi seqmentar qalıqlar qalır. 

 
10.3.3.Maqmatogen halqavarı strukturlar 

 
Maqmatik mənşəli halqavarı strukturlar qabıqaltı (mantiya) və qabıq 

maqmatizmi ilə əlaqədar ola bilər. Maqmatizmin təzahür formasına görə onlar 
vulkanik (və ya vulkan -plutonik) və məxsusi plutonik tiplərə ayrılır. 

Son illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, maqmatik halqavarı strukturlar 
bütün ölçülərlə təmsil olunmuşdur: diametri 10 km-lərlə olan ministrukturdan  
300-400 km olan makrostrukturlara qədər. Maqmatik mənşəli halqavarı 
strukturlar arasında hələlik meqastrukturlar müəyyən edilməmişdir. Qabıqaltı 
maqmatizmlə əlaqədar olan halqavarı strukturlar qədim platformalarda üstünlük 
təşkil edir. Onlar, xüsusən Afrika, Ərəbistan kratonu sahəsində geniş inkişaf 
tapmışdır. Qabıq maqmatizmlə əlaqədar olan strukturlar fanerozoy qırışıqlıq 
zolağında daha çox müşahidə olunur və qırışıqlıq sistemi boyunca uzanaraq 
zəncirvarı formalar əmələ gətirirlər.  

Vulkanik qabıqaltı halqavarı strukturlar xüsusən trappların inkişaf tapdığı 
sahələrdə geniş yayılmışdır (Sibir, Hindistan), plutonogen strukturlar isə 
qabbro-anortozit və qələvi-ultraəsasi maqmanın təzahürü ilə əlaqədardır və 
Afrikada (Buşveld kompleksində), Baltik qalxanında (Xibin və Yovozersk 
komplekslərində) müəyyən edilmişdir. 

Qabıq maqmatizmi ilə əlaqədar olan vulkanik strukturlar uzun müddətli 
vulkanik zolağın inkişaf tapdığı fanerozoy kontinental qabığda, həmçinin 
müasir vulkanik adalar qövsündə geniş inkişaf tapmışdır. Onlar Paleotetsin 
kənarlarında və Ural - Monqol qırışıqlıq zolağı boyunca az sayda müşahidə 
olunur. 

Özlərində vulkan kalderalarını əks etdirən bu genetik tip halqavarı 
strukturların ministrukturları yer səthində olduqca geniş yayılmışdır (Ararat, 
Araqas, Avaçin, Etna və s.). Plutonik qabıq halqavarı strukturları qranit 
maqmatizmi ilə əlaqədardır və müxtəlif formalı intruziv kütlələr əmələ gətirirlər 
(batolitlər, fakolitlər, ştoklar və s.). Bu tip strukturlar da təbiətdə geniş yayıl-
mışdır. Onlar əsasən fanerozoy qırışıqlıq zolağı ərazisində (məsələn, Verxoyan-
Çukotka qırışıqlıq sahəsində, Tibetdə, Şimali Amerika Kordilyerində), həmçi-
nin qədim platformalarda (Ukrayna və Baltik qalxanlarında, Madaqasqarda və 
s.) geniş təmsil olunmuşlar. 
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10.3.3.1.Vulkanik və vulkan-plutonik halqavarı strukturlar 
 

Mantiya mənşəli halqavarı strukturlara qədim platformaların trapp sahəsi 
arasında daha tez-tez rast gəlinir (məsələn, Hindistan yarımadasında təbaşir 
yaşlı Dekan trapp sahəsində və Sibir platformasında Tunqus trapp sahəsində).  
Adətən 100-150 km diametrə malik olan bu tip strukturlar bəzən dərinlik 
qırılma zonalarında yerləşir. Tunqus trapp sahəsi daxilində bu strukturlara 
qədim qalxan vulkanları və püskürmə mərkəzləri, həmçinin iri trapp sillərin 
köklü zonaları uyğunlaşmışdır. 

Qabıqaltı maqmatizmlə əlaqədar olan bu strukturlar qədim platformaların 
trapp sahələri üçün çox səciyyəvidir. Onlar əsasən Hindistandakı Dekan, Sibir 
platformasındakı Tunqus trapp sahələrində daha çox inkişaf tapmışdır. Adətən 
çox da böyük olmayan (100-150 km-ə qədər) bu strukturlar dərinlik qırılmaları 
zonalarında yerləşir. Belə halqavarı strukturlara qədim yuyulmuş qalxan vul-
kanları və püskürmə mərkəzləri, o cümlədən, iri trapp sillərinin özək (əsas) 
zonaları ilə əlaqədar olur. Trapp formasiyalarının mürəkkəb polifasial tərkibli 
olması xüsusi tədqiqatlar aparmadan, vulkanik və vulkan-plutonik halqavarı 
strukturların differensiasiyasının (fərqləndirilməsinin) həyata keçirilməsini 
qeyrimümkün edir.  

Belə halqavarı strukturların ikinci qrupu kaynozoy yaşlı riftegenez 
sahələrə daha çox meyl edir və Böyük Afrika rifti zonasında özünü daha yaxşı 
büruzə verir. 

Qabıq maqmatizmi ilə əlaqədar olan vulkanik halqavarı strukturlar 
meqastrukturlardan əlavə, bütün struktur siniflərdə özünü göstərir. Onların 
arasında meqastrukturlara çox nadir hallarda rast gəlinir, mezo və ministruk-
turlar, o cümlədən mezozoy və kaynozoy yaşlı vulkanik qurşaqlardakı fanero-
zoy yaşlı kontinental qabıqla əlaqədar olan tipik  mikrostrukturlar  da üstünlük 
təşkil edir. Məhz halqavarı strukturlar bu qurşaqların struktur planının əsas 
cizgilərini formalaşdırır. 

Analoji vulkanik halqavarı strukturların az hissəsi, Tetis okeanını və Ural-
Monqol qırışıqlıq qurşağının daha qədim okeanik strukturlarını haşiyələndirən 
üst paleozoy və devon vulkanik qurşaqlarında qeydə alınmışdır. Ehtimal  ki, bu, 
belə halqavarı strukturların saxlanılma dərəcəsi ilə əlaqədardır. Bir çox vulka-
nik halqavarı strukturlar müasir vulkanik ada qövsü sahələrində yerləşir və 
onların sıxlığı nisbətən azdır. Bu da həm müasir vulkanik  çöküntülərin örtücü 
təsiri, həm də digər strukturtektonik şəraitlərlə əlaqədardır. 

Qırışıqlıq qurşaqların vulkanik qatları, əsasən növbələşən (çox zaman 
ritmik) lava və tuf, o cümlədən subvulkanik gövdələr, ekstruziv və intruziv 
günbəzlər və qranitoidlərin komaqmatik vulkanik massivləri ilə yarılmış bazalt, 
andezit, dasitriolit, subqələvi tərkibli vulkanik çökmə yığıntıların örtüklərindən 
təşkil olunmuşdur. Vulkan strukturlarının xarici konsentrləri adətən normal 
çöküntülərin sirk şəkilli sistemləri ilə ona görə üst-üstə düşür ki, strukturun 
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daxili hissəsi maqmatik ocağın boşalması nəticəsində passiv çökməyə (düşmə-
yə) məruz qalır. 

Qabıq maqmatizmilə əlaqədar olan vulkanik halqavarı strukturların 
içərisində ən iriləri (150-200 km) adətən radial qırılma sistemilə müşayiət 
olunan, çevrə  və ya oval formalı geniş muldavarı çökmələr kimi özünü büruzə 
verən vulkanik (bəzən vulkan-tektonik) depressiyalardır. Adətən belə çökmə-
lərin mərkəzində vulkanik qatların əmələ gəlməsinə imkan yaradan stratovul-
kanlar və ya qalxan vulkanları qrupu yerləşir. Eroziyaya daha çox məruz qalan 
vulkanik depressiyaların mərkəz hissələrində adətən effuziv layların tərkibilə 
komaqmatik olan qranitoid plutonu qrupları yerləşir. Ehtimal  ki, bu intruziyalar 
maqmatik ocağın açılmış üst hissələridir. Beləliklə, vulkanik mezastrukturlar 
əksərən mənfi struktur formalara aid olan poligen (vulkanik, tektonik, plutonik) 
əmələgəlmələrdir. 

Müsbət vulkan-plutonik strukturlar hələ zəif öyrənilmişdir. Adətən onlar, 
nisbətən kiçik qalınlığa malik, tufogen qatla örtülmüşdür və vulkanik qurşaq-
ların köklü yataqlarının geniş qalxımları kimi özünü büruzə verir, vulkanik 
qatlarla komaqmatik olan kütləvi qranitoid intruziyaları ilə müşayiət olunur. Bu 
tip strukturlar Qazaxstan və Monqolstanın devon və üst paleozoy qırışıqlıq 
qurşaqlarında məlumdur. Onlar çox nadir hallarda halqavarı strukturlarla müşa-
yiət edilir və adətən plutonlarla əlaqədar olur. 

Vulkanik ministrukturlar vulkanik qurşaqlarda çox geniş yayılmışdır. 
Onlar vulkanik depressiyanın mərkəz hissələrində qruplaşır, yaxud onların 
kənarları boyunca satellit strukturlar əmələ gətirir. Çox zaman belə halqavarı 
strukturlar radial və ya kəsib keçən qırılmaların vulkanik mezastrukturlarının 
xarici  çevrəsi ilə kəsişən hissələrində əmələ gəlir. Onlar adətən iri vulkanların 
kalderasını təmsil edərək (Vezuvidə MontenSoms, Ermənistanda Araqas, 
Kamçatkada-Avaçinsk, Uzon və s. tipli) və yaxud ayrı-ayrı iri strativulkanlar 
Etna (köndələn xətdə 80 km-dən çox), Ararat, Dəməvənd, Klyuçevskaya sopka 
(sönmüş vulkan) kimi vulkanik aparatlarla əlaqədardır. Stratovulkanlardan ən 
irilərinin ölçüsü mezastrukturun ölçülərinə yaxın olur. Ministrukturların çox 
hissəsi monogen vulkanik aparatlarla əlaqədardır, konik və radial daykalar 
sistemi ilə müşayiət olunur. 

Qabıq vulkanik qurşaqlarda vulkanik mikrostrukturlar da çox geniş yayıl-
mışdır. Adətən onlar kiçik vulkanik strukturlarla (nekklər, monogen aparatları, 
şlak konusları, kiçik qalxan vulkanları) və ya vulkan-plutonik əmələgəlmələrə 
uyğun gəlir. 

Tunqus sineklizinin halqavarı strukturları kəsişən və layvarı dolerit 
intruzivlərinin, bəzi hallarda isə bazalt örtüklərinin uyğunlaşdığı qapalı və ya 
oraqvarı əyri vallarla əks olunmuşdur. Bu regionda V.N.Bryuxanov və 
V.A.Buşun qeyd etdiyi kimi, tez-tez dəfələrlə birbirinin üzərinə qalanmış halqa 
formaları müşahidə olunur. Bu zaman kiçik diametrli strukturlar böyük 
diametrli strukturların üzərinə qalanmış olurlar. Müəyyən olunmuşdur ki, 
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Tunqus sineklizinin əksər halqavarı strukturları trias yaşlı eroziyadenudasiya 
prosesləri nəticəsində əhəmiyyətli dəyişilmiş vulkan tektonik çökəkliklərin  
nəhəng kalderaların qalıqlarına cavab verir  (şəkil 75). 

 

 
Şəkil 75. Maqmatogen halqavarı strukturların formalaşma sxemi. 

 
Daha bir qrup halqavarı strukturlar qabıqaltı maqmatizmlə sərtləşərək, 

Sakit Okean vulkanogen zolağının arxasında səpələnmiş strukturlar (diametri 
100 km-dən böyük olmayan) əmələ gətirirlər. 

Qabıq halqavarı struktur qrupları kaynazoyun riftogenezinə daha çox 
meyllidir və Böyük Afrika rift zonasında yaxşı əks olunmuşdur (məsələn, 
Qırmızı dəniz rift zonasında Klimancaro vulkan tektonik halqavarı strukturu). 

Sonuncu halda Yəmən Ərəb Respublikasının cənub-qərb sahilində 
yerləşən Cazibat-Zunar (şimal) və Cazibat-Əl-Haniş (cənub) adalarının 
halqavarı vulkanik strukturları Qırmızı dəniz rift zonasının müasir vulkanizmilə 
birbaşa əlaqəlidir və üst pliosen bazaltlarından təşkil tapmışdır. 

Cazibat-Zunar halqavarı strukturunun sərhədi diametri 8 km-ə yaxın olan 
maili qalxan vulkana uyğun gəlir və diametri 1 km-ə qə-dər olan dəqiq deşifrə 
olunmuş iki kaldera zirvəsinə malikdir. Vulkanik halqavarı struktur şimal-şərq 
istiqamətli paralel qırılma sistemlərilə kəsilir və aero və kosmik planalma 
materiallarına görə dəqiq deşifrə olunan radial çat sisteminə malikdir. 

Cazibat-Əl-Haniş halqavarı strukturu adanın qeyd olunacaq genişlən-
məsilə üst-üstə düşməsinə baxmayaraq, praktiki olaraq, relyefdə əks olunma-
mışdır. Ada boyunca qırmızı dəniz riftinin transformqırılma sisteminə paralel 
şimal-şərq istiqamətli çat sistemi uzanır. Çat boyunca 9 dəqiq deşifrə olunmuş 
şlak konuslarının zəncirləri yerləşir. 

Avroasiyanın qabıq halqavarı strukturları: 1) subqələvi vulkan kontinental 
vulkan zolağının vulkanik strukturları ilə; 2) adalar qövsü vulkan zolağı ilə  
əlaqədardır.  

Halqavarı strukturların daha bütöv vulkanik kökü gec mezozoy paleogen 
kontinental vulkan zolağında qitə ilə Sakit okean arasında yerləşmiş Oxot-
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Çukotka, Primorsk, Katasiya və Tibet vulkan qurşağında yerləşmiş strukturlarla 
təmsil olunmuşdur. Burada müxtəlif diametrli (1-10 km-dən 200-300 km-ə 
qədər) yüzlərlə halqavarı strukturlar qeyd olunmuşdur. İri halqavarı strukturlar 
geniş vulkan tektonik çökəklik görünüşünü xatırladır. Bəzi hallarda isə 
qranitoid intruzivlərilə müşaiyət olunan vulkanik zolağın qalxmış bünövrəsilə 
üst-üstə düşən müsbət formalarda müəyyən edilmişdir. Bu halda halqavarı 
strukturun genezisi vulkan-plutonik kimi qeyd olunur. 

Şimali Amerika qitəsində vulkan-plutonik halqavarı struk-turlar regionun 
cənub-qərb hissəsində mezozoy-kaynazoy vulkanizmi sahəsində inkişaf 
tapmışdır. Məsələn, Qayalı dağların cənub hissəsində kosmik şəkillərdə San-
Xuan strukturu daha aydın deşifrə olunur. Bu struktur özündə triastəbaşir 
çöküntüləri və paleogen,neogen vulkanitlərilə dolmuş çökəkliyi əks etdirir. Bu 
strukturun quruluşu üzərində ətraflı dayanaq. Quruluşda kembriyəqədərki 
süxurlar iştirak edən San-Xuan dağları şimala doğru yarımhalqavarı olaraq 
çökəkliyi əhatə edir. Çökəklik onu cənub-şərqdən hüdudlandıran çoxsaylı 
qövsvarı parçalanmalarla pozulmuşdur. Bünövrənin strukturunda çökəklik 3 
km-ə qədər dərinliyə, mantiya sahəsində isə halqavarı və hətta konsentrik 
anomaliyaya uyğun gəlir. 

Koloroda yaylası daxilində yerləşən San-Xuan, Koloroda və digər 
çoxsaylı strukturlar özlərində iri vulkan tektonik halqavarı strukturları əks 
etdirir. Koloroda halqasının mürəkkəb quruluşu maqnit sahəsinin konsentrik 
halqavarı quruluşunda əks olunmuşdur. Buna görə də Koloroda yaylasının 
müasir strukturu daha qədim  kembriyəqədərki  dövrü əks etdirir. 

Regionun digər böyük halqavarı strukturu Böyük hövzə strukturudur. O, 
Kordilyer submeridional zolağının şərq və qərb qanadlarına ayrıldığı mərkəzi 
hissələrdə yerləşmişdir. Bu struktur həm kosmik şəkillərdə, həm də bütün 
xəritələrdə yaxşı əks olunmuşdur. Strukturun mərkəz hissəsində Hövzə və 
Silsilə əyaləti sahəsində və onun kənarları üzrə bir sıra daha kiçik vulkan-
tektonik halqavarı strukturlar Qərbi Yut (diametri 300 km-ə yaxın), Mərkəzi 
Nevada (diametri 240 km), Solt-Zeyksk (diametri 210 km) və s. inkişaf tap-
mışdır. Bu strukturlar quruluşca yaxındır: mərkəzi hissəsi düşmüşdür və 
vulkanitlərdən təşkil olunmuşdur, onları əhatə edən silsilə qövsvarı formaya 
malikdir və əksər hallarda şimala və cənuba doğru qapanmamışdır; onlar qədim 
süxur komplekslərindən təşkil olunmuşdur. 

Böyük Hövzə halqavarı strukturu onun kənarları boyunca yerləşmiş 
kembriyəqədərki süxurların çoxsaylı çıxışları ilə müşayiət olunur. Bu iri 
çökəklik kosmik şəkillərdə yaxşı əks olunmuşdur. Ağırlıq qüvvəsi sahəsinin 
dəqiq tədqiqatları sübut edir ki, bu tip qravitasiya anomaliyasının təzahür etmə-
si mantiyanın isti axınının inkişafını göstərir. Kaldera mürəkkəb quruluşu əhatə 
edir. Burada 1,2 mln il əvvəl turş vulkanik süxurlar (riolitlər) püskürməyə baş-
lamışdır. Sonradan kalderanın əmələ gəlməsilə maqmatik ocağın qabığının 
kəskin düşməsi baş vermişdir. Bu mərhələyə riolit külləri örtüyü cavab verir. 
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Kalderanın diametri 80 km-ə qədərdir. Altdan isinmənin davam etməsi çoxsaylı 
qeyzerlərin təzahür etməsinə səbəb olmuşdur. Hazırda onların sayı 200-ə 
qədərdir. 

Qeyd edək ki, Meksika ərazisində vulkan qurğularının əksəriyyəti halqa-
varı formadadır və müxtəlif istiqamətli qırılma zonalarının kəsilmə qovşaq-
larına uyğunlaşaraq, müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərdə konsentrik formada 
olmaqla, yaxşı deşifrə olunur. 

Cənubi Amerikanın vulkanik halqavarı strukturları arasında diametrləri 
400-450 km olan nisbətən iri iki struktura baxılmışdır. Bu strukturlar Titikana 
dənizindən qərbdə yerləşmişdir. Onlar əsasi və turş tərkibli lavaların hesabına 
formalaşmışdır və kosmik şəkillərdə konsentrik formada olduqca etibarlı deşifrə 
olunur. 

Bu strukturlarla yanaşı, iri və orta miqyaslı kosmik şəkillərdə And zolağı 
boyunca inkişaf tapmış vulkan qurğuları aydın görünür. 

Avstraliya ərazisində maqmatik halqavarı strukturlar arasında eyniadlı 
adanın mərkəzində formalaşmış Tasman halqavarı strukturu ayrılmışdır. Bu 
strukturun diametri 150 km-ə qədərdir və relyefdə halqavarı mənfi anomaliya 
şəklində zəif əks olunmuşdur. Struktur iki müxtəlif  tektonik zonada: gec 
kembriyəqədərki qırışıqlıq zolağı və paleozoy qırışıqlıq sistemi. 

Tasman strukturu ilə ilk təbaşir yaşlı trapp sahəsi üst-üstə düşür və 
strukturun yaşı təbaşir qəbul olunmuşdur. Aralıq dənizi alp dağ qırışıqlıq 
zolağının Zakarpatye, Şərqi Tavro-Kiçik Qafqaz və Urmiyə-Doxtar halqavarı 
strukturları, həmçinin Kamçatka regionu qismən eroziyaya uğraması və kiçik 
diametrli (50 km-ə qədər) olması ilə fərqlənir. Bu strukturlar adətən iri poligen 
stratovulkanlara - Elbrus, Kazbek, Ararat, Demavəndi və s. uyğun gəlir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, yaxşı öyrənilmiş bu strukturlar aerokosmik şəkillərdə aydın 
deşifrə olunmur. Bunun səbəbi strukturların xarici sərhədlərində cavan yaşlı 
lava materiallarının toplanmasıdır. 

Məlumdur ki, neogen dördüncü dövr kontinental vulkanik zolağı demək 
olar ki, vulkan tektonik mənşəli çökəkliklərdə inkişaf tapmışdır. Vulkan kalde-
rası tipli iri kalderaya misal olaraq, Ermənistandakı Araqas vulkan qurğusunu 
göstərmək olar. Diametri 150 km-ə qədər olan iri halqavarı strukturlara, həmçi-
nin Kamçatkada yerləşən Klyuçevskaya Sopka və Şiveluç strukturlarını da aid 
etmək olar. 

Daha bir qrup analoji genezisli halqavarı strukturlar Kuril, Flippin, Yapon 
və Zond müasir adalar qövsü vulkan zolağının, həmçinin Aralıq dənizinin 
vulkan qövsünün strukturlarını əmələ gətirir. Bu strukturlar müasir lava 
materialları ilə örtülməsilə əlaqədar olaraq, kosmik şəkillərdə çətinliklə deşifrə 
olunurlar. Buna görə də onların etibarlı aşkar olunması üçün əlavə topoqrafik və 
batimetrik xəritələrdən, geoloji,geofiziki materiallardan və s. istifadə olunması 
tələb olunur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, paleozoy və mezozoy qırışıqlıq sistemində adalar 
qövsü vulkan zolağında halqavarı strukturlar müşahidə olunmur. Bir sıra 
tədqiqatlar, o cümlədən V.M.Bryuxana və V.A.Buş qeyd edirlər ki, bu regionun 
halqavarı strukturları intensiv qırışıq əmələgəlmə prosesləri və yer qabığının 
deformasiyası nəticəsində pozulur. 

Vulkanik halqavarı strukturlar üçün aşağıdakı amillər səciyyəvidir: 
1)zolaq şəklində təyin olunma; 2)qranit- metamorfik qatın yaşına və quruluşuna 
görə fərqlənən, yer qabığının müxtəlif cinsli bloklarının tikiş qovşaqları hesab 
olunan iri eninə dərinlik qırılma zonalarına dəqiq uyğunlaşması. Belə aydın 
uyğunluq Oxot-Çukotka zolağında, Kamçatka yarımadasında müəyyən olun-
muşdur; 3)vulkanik zolağın uzanmasını kəsən qırılmaların xüsusi rolu, eninə və 
uzununa qırılmaların kəsişmə qovşaqları. Bu amillər mühüm vulkan qovşaq-
larının yerləşməsini təyin edir və xüsusən Oxot-Çukotka, Primorsk və Katasiya 
zolağı üçün xarakterikdir; 4)iri vulkan tektonik çökəkliklər boyunca yerləşmiş 
kiçik halqavarı strukturlar satelitləri xatırladır. 

 
10.3.3.2.Plutonik halqavarı strukturlar 

  
Qabıqaltı maqmatizmlə əlaqədar olan plutonik halqavarı strukturlar 

adətən Afrika-Ərəbistan kratonunda daha geniş yayılmışdır. Daha iriləri (200 
km-ə qədər) mezo  və ministrukturlar qabbro-anortozit və qələvi-ultraəsasi 
maqmanın geniş yayılması ilə əlaqədardır. Məsələn, Buşveld kompleksi 
(zəncirvarı düzülmüş üç halqavarı struktur), Madaqasqarda Manami massivi, 
Baltik qalxanında Xibinsk və Lovozer plutonları əmələgəlmələrini müşayiət 
edir. Onların yaşı  alt proterozoydan paleozoya qədər dəyişir. 

Paleozoy, mezozoy və kaynozoy yaşlı qələvi qabıqaltı maqmanın, karbo-
natitlərin və kimberlitlərin geniş yayılması ilə mikrostrukturların əksəriyyəti 
əlaqədardır. Belə halqavarı strukturları formalaşdıran intruziyaların arasında, 
kiçik ştoklar və diatremlərdən başqa, Sudanda Salala, Britaniya adalarında Mul, 
Sibirdə Kondyor və s. kimi məşhur dairəvi və konusvarı intruziyalar da vardır.  

Qitələrdə qabıq qranitoid maqmatizmi çox geniş yayılmışdır və onlar 
hazırda məlum olan halqavarı strukturların, demək olar ki, yarısının əmələ 
gəlməsində iştirak edir. Bu maqmatizm həm qədim platformaların fanerozoya 
qədərki kontinental qabığında, həm də fanerozoy yaşlı qırışıqlıq qurşaqlarında 
inkişaf tampışdır. 

Plutonik halqavarı strukturların yaranması həm yer səthinə yaxın, həm də 
litosferin səthə yaxın hissəsində gizlənmiş qabıq qranitoid plutonları ilə əlaqə-
dardır. Onlar plaqioqranit, qranodiorit və normal qranitlər vasitəsilə qabbro-
diorit və dioritlərdən alyaskit və qələvi-qranit tərkibli intruziyalara qədər qabıq 
maqma intruziyalarının çox geniş spektrini müşayət edir. Plutonik halqavarı 
strukturlarla əlaqədar olan intruziyaların formaları müxtəlifdir (məsələn, iri 
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batolitlər, qalın çat intruziyaları, iri izometrik ştoklar, dairəvi və konsentrik 
intruziyalar). 

Plutonların və halqavarı struktur sərhədlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə görə, 
onların erozion kəsilişlərində V.A.Buş üç müxtəlif qrup ayırır: qranit plutonu-
nun erozion sərhədinin bütövlüklə daxilində yerləşən endoplutonik strukturlar; 
plutonun çıxış sərhədlərinə uyğun gələn periplutonik halqavarı strukturlar; 
mərkəzi hissədə qranitoidlərin  çıxışı ilə uyğun gələn (və ya intruziya eroziya 
ilə açılmamışdır, lakin onun mövcudluğu dolayı geoloji məlumatlar və ya 
geofiziki zondlama ilə təyin edilir) ekzoplutonik halqavarı strukturlar. 

Plutonik halqavarı  strukturlara qabıqaltı  mənşəli  ultraəsasi  süxurlardan,  
böyük  ehtimalla,  qabıq  mənşəli  turş və  orta  turş  süxurlara  qədər  müxtəlif  
tərkibli  intruziv  massivlər  aid  edilir. 

Bu tip halqavarı strukturlar qabıqaltı (mantiya) maqmatizmlə əlaqədar 
olub, Afrika-Ərəbistan kratonunda və Şərqi Avropa platformasında ətraflı 
öyrənilmişdir. 

Bu regionun daha iri mezo və mini strukturları qabbro anortozit və qələvi 
ultraəsasi maqmanın təzahürü ilə əlaqədardır və Buşveld kompleksinin (zəncir-
varı yerləşmiş üç halqavarı struktur), Madaqaskar adasında Manama massivi-
nin, Baltik qalxanında Xibin plutonun əmələ gəlməsinə uyğunlaşmışdır. Bunla-
rın yaşı ilk proterozoydan paleozoya qədər hesab olunur. 

Paleozoy, mezozoy və kaynazoy yaşlı qabıqaltı qələvi maqmanın, karbo-
natitlərin, həmçinin kimberlitlərin təzahür etməsilə diametrləri ilk km-lərdən 
15-20 km-ə qədər olan mikrostrukturlar əlaqədardır. Bu strukturların formalaş-
masını şərtləndirən intruzivlər arasında böyük olmayan ştoklar və diametrlərlə 
təmsil olunmuş halqavarı inruzivlər iştirak edir ( məsələn, Sudanda Salame, 
Sibirdə Konder kompleksləri və s.) (şəkil 76). 

Afrika-Ərəbistan kratonunda halqavarı strukturların əhəmiyyətli miqdarı 
qələvimafit ultramafit və mafit ultramafit tərkibli massivlərin təzahür etməsilə 
əlaqədardır. 

Məşhur erkən proterozoy yaşlı Buşveld massivi diametri 20 km-ə qədər 
olan iri halqavarı strukturla bir sırada əmələ gəlmişdir. Onun halqavarı quruluşu 
noritlərin, piroksenitlərin, harsburgitlərin, dunitləri diferensasiyaya uğramış 
layların çıxışlarının, həmçinin ətraf çökmə və vulkanogen komplekslərin 
halqavarı yerləşməsilə xarakterizə olunur. Massivin strukturunda başlıca rolu 
dioritlər və olivinli dioritlər oynayır. 

Kompleksin mantiya mənşəli olması, həmçinin kütlənin qalxmasının beş 
əsas kanal üzrə baş verməsi dəqiq müəyyən olunmuşdur. Bununla yanaşı, 
mantiya ocağında nisbətən tədrici ərimə sial qabığın hissə-hissə əriməsinə və 
gec qraniti verən ərintinin təzahür etməsinə səbəb olmuşdur. Maraqlıdır ki, bir 
sıra tədqiqatçılar Buşveld kompleksinə yüksək sürətli təsir strukturu kimi 
baxmışlar. Bu zaman massivin qabığını təşkil edən çökmə süxurların əriməsi 
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baş vermişdir. Qranit və dioritlərin təzahür kompleksinin impakt modeli 
zərbədən sonra regional gərginliyin zəifləməsilə təyin olunmuşdur.  

 

 
Şəkil 76. Mərkəzi halqavarı struktur və kalderanın quruluş sxemi  

(Tixomirov, 1985): 
a-blok diaqramında mərkəzi-halqavarı strukturlar və onların müxtəlif (A, B, C) kəsim səviy-
yəsində təsviri (mərkəzi hissə, hd-halqavarı dayka, kd-konik dayka); b- müxtəlif kəsiliş səviy-
yəsində kəsiliş (b) və planda (v) kalderalar. 

 
Mantiya mənşəli halqavarı strukturlar Anqol qalxanının cənubunda erkən 

proterozoy  yaşlı Kunen qabbroanortozit massivində müəyyən edilmişdir. Bu 
strukturun orta ölçüsü (diametri) 10-20 km, maksimum isə 60 km təşkil edir. 
Məxsusi Kunene massivi qabbro, anortozit, norit və olivinli anortozit “qat”la-
rından təşkil olunmuş, diferensasiyaya uğramış iri intruziv kütlədir. 

Afrikada məşhur halqavarı strukturlardan biri Tauden sineklezi daxilində 
yerləşən Rişat strukturu hesab olunur. O, Reqibat massivinin şərq yamacında 
rifey və alt və orta paleozoy çöküntülərinin inkişaf tapdığı sahədə yerləşir. 
Müəyyən olunmuşdur ki, Rişat strukturu onun daxilində qismən açılan dolerit 
intruziyası ilə əlaqədardır. Oxşar və nisbətən kiçik ölçülü struktur Axahhar 
massivinin cənub kənarında aerofotoşəkillərdə qeyd olunmuşdur. Bunlar devon 
yaşlı çöküntüləri yarmış intruzivlərlə əlaqədardır.  

Qabbro qranitoid halqavarı strukturuna Sudanın Şimal-Şərqində Qırmızı 
dəniz sahilindən 75 km məsafədə yerləşən Sasa intruzivini aid etmək olar. 
Intruziv massiv diametri 6 km olan halqavarı formaya malik olub, mərkəzində 
qabbroidlər, kənarlarında isə peqmatitlərin damar və ştokları, karbonat süxur 
kütlələri, karbonatitlər və qranitlər inkişaf tapmışdır. 
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Tipik oxşar, mərkəzi hissəsi qələvi qabbroidlərdən təşkil olunmuş halqa-
varı intruziya Sudanın şimal hissəsində, Qırmızı dənizdən 120 km qərbdə 
yerləşən Salala intruzivi hesab olunur. İntruziya oval (oxun uzunluğu 7-85 km) 
formaya malikdir. O, erkən proterozoy əmələgəlmələrdə təzahür etmişdir, bifo-
kal quruluşludur və bir neçə böyük və kiçik halqavarı komplekslərdən təşkil 
tapmışdır. 

Qabbroların “laylanma”sından təşkil olunmuş halqavarı intruzivlər 
Tanzaniyanın cənubunda Ubendiy zolağında üst arxezoy yaşlı qabbroanortozit 
kompleksini və katarxey ortoqranulitlərini yararaq, Nyassa-Rukva-Tanqanika 
riftinə uyğun gələn zona əmələ gətirir. 

Ərəbistan-Hubiy qalxanında “laylanmış” qabbro massivləri Qırmızı dəniz 
və Aden körfəzi ərazisində lokallaşmışdır. Onlar Səudiyyə Ərəbistanında, 
Misirdə və Sudanda geniş inkişaf tapmışdır. Səudiyyə Ərəbistanında “laylan-
mış” qabbro massivləri 0,83 km-dən 10-24 km-ə qədər ölçüyə malik olmaqla, 
dairəvi oval formaya malikdir. Əksər hallarda onlar qneysli bloklar arasında 
sinklinal quruluşları əmələ gətirən aşağı rifey yaşlı yaşıldaş qatını yarırlar. 
Massiv əsasən kosmik şəkillərdə yaxşı deşifrə olunan klinopiroksenli qabbro-
lardan, noritlərdən, troktolitlərdən və anortozitlərdən təşkil olunmuşdur. 

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Afrika qitəsi halqavarı quruluşlu intruziv-
ləri əmələ gətirən qələvi süxurların və onlarla əlaqədar olan karbonatitlərin 
geniş inkişafı ilə xarakterizə olunur. Qələvi maqmatizm təzahüretmə vaxtına 
görə erkən kembriyəqədərdən Oldon-Zenqayi (Kenya) vulkanının karbonat 
lavalarının müasir axınına qədərki dövrü əhatə edir. 

Qələvi maqmatizm təzahürünün maksimum fəallığının üç dövrü ayrılır: 
kembriyəqədər erkən paleozoy, gec paleozoy, mezozoy (perm, trias, yura, 
təbaşir) və kaynazoy. 

Qələvi süxurlar adətən polifasial tərkibi və uzunmüddətli inkişafı ilə 
xarakterizə olunan mürəkkəb, çoxfazalı halqavarı massivlər əmələ gətirir. Onlar 
qələvi ultraəsasi, qələvi qabbro və nefelin siyenit tərkibli süxurları (siyenitləri, 
nefelinli siyenitləri, iyolitləri, qələvi qabbroları, hipoksenitləri, karbonatitləri və 
s.) əks etdirirlər. Çoxfazalı massivlərdə qələvi süxurlar adətən halqavarı 
intruzivin nüvəsini əmələ gətirən ultraəsasi süxurlarla birlik əmələ gətirirlər. 
Daha tipik halqavarı massivlər üçün aşağıdakı süxur ardıcıllığı xarakterikdir: 
siyenitlərdən nefelinli siyenitlərin xarici hissəsinə və iyolitlər və piroksenitlər 
karbonatit ştoklarına qədər. Ayrı-ayrı massivlərin formalaşması 50-70 mln.il 
intervalında baş vermişdir. Lakin Nubiy qalxanında isə halqavarı intruzivlərin 
formalaşma intervalı 200-300 mln.il olmuşdur. 

Qələvi süxur və karbonatit massivləri müəyyən dərəcədə eroziyaya uğra-
mışdır. Tipik intruziv əmələgəlmələrdən tədricən (izometrik ştok və daykalar-
dan) özündə eroziyaya uğramış vulkanların boğaz fasiyasını əks etdirən tipik 
lava, tuf və vulkanik brekçiyalardan təşkil olunmuş vulkan-plutonik kompleks-
lərə keçid müşahidə olunur. 
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Halqavarı intriziv massivlərin təyin olunması qeyri bərabərdir. Onlar bir 
cərgədə konsentrasiya əmələ gətirir və ya sıx yerləşmiş olurlar. Bir sıra tədqi-
qatçıların qeyd etdiyi kimi, əksər Şərqi Afrika qələvi süxur və karbonatit mas-
sivləri rift zonasının və karbonatitlərin kəsişmə qovşağına uyğunlaşmışdır və 
müxtəlif tərtibli qırılmaların kəsişməsi və şaxələnməsi ilə təyin olunur. Mas-
sivlərin yerləşməsində qırılmaların rolunu nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
bu əlaqə universal deyildir. Hər bir qırılma, o cümlədən rif parçalanmaları 
qələvi karbonatit maqmatizmi üçün maqma nəzarətedici hesab olunmur. 

Ərəbistan-Hubiy qalxanında gec proterozoy qələvi intruzivləri şimal-şərqi 
Sudanda Qırmızı dənizin qərbində inkişaf tapmışdır. Onlar burada quruluşunda 
minimum iki sərbəst intruziv kompleks ayrılan halqavarı intruziya massivilə 
təmsil olunmuşdur. Çoxsaylı və çoxfazalı massivlər uzunmüddətli inkişafı ilə 
xarakterizə olunur. Onların diametri 1-3 km-dən 15-20 km-ə qədərdir. Halqa-
varı massivlər quruluşlarına görə üç qrupa ayrılırlar. Birinci və ikinci qrupu 
mərkəzi hissəsi qabbroidlərdən və qələvi süxurlardan təşkil olunmuş massivlər 
təşkil edir. Üçüncü qrupa isə kaldera tip halqavarı komplekslər aid edilir. 
Radioloji təyinetmənin məlumatlarına görə (K/Ar) üsulu), halqavarı intruzivlər 
735-430 mln. il əvvəl, daha doğrusu, gec proterozoy erkən paleozoy dövründə 
formalaşmışdır. Ayrı-ayrı halqavarı massivlərin formalaşma intervalı (140 mln. 
il əvvəl) təşkil edir. 

Hubiy qalxanında qələvi intruzivlərin yerləşməsində uzun müddətli inki-
şafa malik, dərinlik yatımlı submeridional parçalanmalar başlıca rol oynayır. 

Karbonatitli Yueş halqavarı kompleksi ən iri niobium yataqlarından biri 
hesab olunur. Massiv submeridional istiqamətli ellipsoid formaya malikdir. 
Massivin mərkəzində kankrititli siyenit massivləri durur. Massivin təmas 
süxurları albitləşmiş və albitmikroklinegirinli, fenitlərə çevrilmişdir. 

Qabıq maqmatizmlə əlaqədar olan plutonogen halqavarı strukturlar mezo 
və ministrukturlarla təmsil olunmuşdur, makrostrukturlar iştirak etmir. Onların 
əksər hissəsi fanerozoy zolağında və qədim platformalarda yerləşmişdir. Onlar 
üçün sahəvi yerləşmə səciyyəvidir, bəzən iri parçalanma zonaları boyunca 
zolaqlı yerləşmələri qeyd olunur.  

Plutonik halqavarı strukturlar qabıq qranitoid maqmatizminin təzahürü 
zamanı litosferin səthində, səthəyaxın hissəsində və gizli  formalaşa bilirlər. 
Onlar geniş spektrdə qabbrodiorit və dioritlərdən alyaskitlərdən və qələvi-qranit 
tərkibli intruzivlərə qədər qabıq maqmatizmi intruziyası ilə müşaiyət olunurlar. 
Plutonik halqavarı strukturların əlaqədar olduğu intruziyaların forması olduqca 
müxtəlifdir. Bunlar iri batolitlər və ya geniş çatlı intruzivlər ola bilərlər.  

Plutonların sərhədlərilə qarşılıqlı əlaqəsinə görə, halqavarı strukturların 
erozion kəsilişində üç morfoloji tip ayrılır: qranitoid plutonunun bütövlükdə 
daxili erozion sərhədində yerləşən endoplutonik halqavarı strukturlar; pluton-
ların kiçik əyilmələri istisna olmaqla, plutonun çıxışlarına uyğun gələn pluton-
kənarı strukturlar; ekzoplutonik strukturlar. Bu zaman qranitoidlərin çıxışları 
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strukturun mərkəz hissəsini əhatə edir və ya intruziya eroziya vasitəsilə 
tamamilə açılmamışdır. 

Plutonik halqavarı strukturların quruluşu üzrə dəqiq geoloji,geofiziki 
məlumatların öyrənilməsi göstərir ki, onların xarici sərhədi daha çox ayrılma 
çatlarının səpələnmə zonaları ilə şərtlənmişdir. Bu zaman strukturun daxili 
hissəsi şaquli qabarmaya məruz qalır. Sonuncuya səbəb təmas süxurlar arasında 
nisbətən yüngül qranit kütləsinin izostatik büruzə verməsi ola bilər. Bu 
təsəvvürün dolayısı təsdiqinə səbəb bir çox hallarda qranit massivləri üçün 
xarakterik olan sahə üzərində fəal neotektonik qalxmalar ola bilər. Bu hadisə 
həmçinin paleozoy yaşlı massivlər üçün də qeyd olunur. Bir çox hallarda 
geofiziki məlumatlar təsdiq edir ki, deşifrə olunan endoplutonik halqavarı 
strukturların səthində intruziv süxurlar maksimum şaquli qalınlığa malikdir. 
Plutonik strukturlar arasında mikro strukturların inkişaf etməməsi onların 
formalaşmasının izostatistik mexanizminin mümkünlüyünün məhdud olması ilə 
izah olunur.  

Digər hallarda plutonik strukturların xarici halqavarı sərhədinin mənşəyi 
aşınma və denudasiya proseslərilə müqayisədə endotəmas və ekzotəmas 
süxurların mexaniki davamlılığının müxtəlifliyilə əlaqədardır. Relyefdə 
intruziya ətrafında halqavarı val, mərkəzində isə çökəkliklər formalaşır.  

Bir sıra iri plutonik halqavarı strukturlar (məsələn, Zerendin) bir qrup 
qranit massivlərini əhatə edir. Belə strukturların mənşəyi hələlik mübahisəlidir. 

Plutonik halqavarı strukturlar qədim platformalarda kifayət qədər geniş 
inkişaf tapmışdır. Onlara səciyyəvi misallar olaraq, Ukrayna qalxanında orta 
proterozoy yaşlı Korostensk plutonunu, Baltik qalxanında üst proterozoy qranit-
lərinə uyğunlaşmış strukturları, həmçinin Afrikada halqavarı qranit massivlərlə 
əlaqədar olan strukturları göstərmək olar. Eyni zamanda kembriyəqədərki  qitə 
qabığında plutonik strukturların digər strukturlara nisbətən rolu azdır. Ehtimal 
ki, bu, qədim qalxanlarda plutonik strukturların sərhədlərini əhatə edən meta-
morfizm prosesilə əlaqədardır. 

Fanerozoy qırışıqlıq qurşağı ərazisi üçün plutonik halqavarı strukturlar 
daha xarakterikdir və onlar burada bütün halqavarı strukturların 1/3-ni təşkil 
edir. Oxşar strukturların çox hissəsi Sibir platformasının cənub sərhədi boyunca 
Yuxarı Çukotka qırışıqlıq sistemində yerləşmişdir. 

Plutonik halqavarı strukturların öyrənilməsi çoxlu yeni geoloji məlumat-
ların alınmasına imkan verir. Geniş qranit sahəsi sərhədləri daxilində deşifrə 
olunan endoplutonik halqavarı strukturlar bir  çox maraqlı məlumatlar verə bilər 
(məsələn, Bureun massivi, Zabaykalye və Stanov silsiləsi batolitləri). Həmin 
məlumatlar müəyyən dərəcədə belə massivlərin endotektonikasını açmağa 
imkan verir. Ekzoplutonik strukturların izlənilməsi təcrübi əhəmiyyət kəsb edir. 
Ekzoplutonik strukturlarla müasir errozion kəsimdə açılmamış qra-nitoid 
massivləri və filiz yataqları əlaqədar ola bilər. 
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Indi isə plutonogen mənşəli qabıq halqavarı strukturlarının qısa səciy-
yəsinə baxaq. 

Avroasiyada bu halqavarı strukturlar qranitoid plutonlarının müasir 
eroziya ilə açılması ilə əlaqədardır və fanerozoy qırışıqlıq qurşağında olan 
halqavarı strukturların yarısından çoxunu təşkil edərək, geniş yayılmışdır. 

Proterozoy qitə qabığının inkişaf sahəsində belə strukturlar V.A.Buş, 
V.N.Bryuxanov və b. məlumatlarına görə, sayca azlıq təşkil edir. Bu da qədim 
qalxanlarda plutonik halqavarı strukturların elementlərinin "yuyulmasına" 
səbəb olan metamorfizm prosesilə izah olunur. Maraqlıdır ki, Ural qabbroid 
massivi halqavarı strukturlarla ümumiyyətlə müşaiyət olunmur.  

Qabıq plutonik halqavarı strukturların əksəriyyətinin diametri 50-100 km-
dən artıq olmur. Onlar V.N.Bryuxanov və V.A.Buşun qeyd  etdiyii kimi, iri 
ştokların kənarlarını və böyük olmayan qranitoid batolitlərini əhatə edən adi 
submeridional zonalar üzrə əmələ gəlmişdir.  

Səciyyəvidir ki, qabıq plutonik kütlələr üzrə əmələ gələn bir çox halqavarı 
strukturlar kosmik şəkillərdə halqavarı strukturların xarici sərhədində forma-
laşan təmas metamorfizmləşmiş ətraf süxurların halqavarı areolları hesabına 
dəqiq deşifrə olunur. Bəzi hallarda isə halqavarı strukturların formalaşmasına 
səbəb olan intruziv kütlələr eroziya vasitəsilə açılmamış olur. Bu zaman onların 
mövcudluğu dolayı əlamətlər vasitəsilə müəyyən olunur. Məsələn, Balxaş gölü-
nün şərq sahilində Alkalin halqavarı strukturu qravitasiya və maqnit sahələrinin 
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilmişdir.  

Həmçinin diametri 200-300 km olan halqavarı strukturlar da məlumdur: 
məsələn, Qazaxıstanda Zarandin halqavarı strukturu, Burenin massivinin, 
Zabaykalyenin, Şimali Monqolustanın halqavarı strukturları. Belə hallarda 
qranitoid massivləri ümumi maqmatik mənbəyə malikdir və halqavarı struk-
turlar formasında təzahür edir. Qranitoidlərin geniş sahəsi daxilində bəzi hallar-
da bir sıra halqavarı strukturlar deşifrə olunur. Belə kiçik halqavarı strukturlar 
ya geoloji xəritəalma ilə müəyyən olunmamış intruziyalarla, ya  da intruzivləri 
formalaşdıran ayrı-ayrı maqma çatdıran kanallarla əlaqədar ola bilər. 

Qranitoid intruzivlərinin qabıq plutonik halqavarı strukturları Afrika və 
Ərəbistanın bütün qalxanlarında geniş inkişaf tapmışdır.  

Böyük olmayan (75-150 km-ə qədər) halqavarı strukturlar kembriyəqə-
dərki bünövrənin çıxışları üçün xarakterikdir (Reqibat, Ahaqqar, Tanzaniya 
massivləri və s.). Belə halqavarı strukturlar bir çox hallarda qranitoidlərin 
halqavarı massivlərinə uyğun gəlir və bəzilərinin təbiəti müəyyən olunma-
mışdır. Madaqaskar adasında kembriyəqədərki kratonlaşma və mezozoy, kay-
nazoy fəallaşması  ilə əlaqədar olan bir sıra qranit massivləri kosmik şəkillərdə 
qırılmalarla və qeyri-müəyyən genezisli daha kiçik halqavarı strukturlarla 
mürəkkəbləşmiş halqavarı strukturlar formasında əks olunmuşdur. Sonuncular 
bir sıra hallarda daha gec günbəzvarı intruzivlər kimi interpretasiya olunurlar. 
Bu halqavarı intruziyaların ölçüləri 5 km-dən 15 km-ə qədərdir. Arxeozoy 
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qranitlərinin inkişaf tapdığı sahələrdə diametri 30-50 km olan və qismən 
eroziya vasitəsilə açılmış iri qranitoid günbəzlərinə cavab verən daha iri 
halqavarı strukturlar qeyd olunur. 

Diametri 50 km-dən kiçik olan çoxsaylı halqavarı strukturlar cavan 
qranitoid komplekslərinə (Air, Ahaqqar yaylası, Ərəbistan-Hubiy qalxanı) və 
nefelinli siyenitlər (Anqola, Mozambik, Malavi, Keniya) kompleksinə uyğun 
gəlir. Əksər hallarda bu fanerozoy strukturları qədim proterozoy və arxey 
kratonları daxilində analoji olaraq halqavarı əmələgəlmələrin diametri üzrə 
aydın deşifrə olunurlar. 

Mərkəzi tip maqmatik halqavarı komplekslər Afrika,Ərəbistan platforma-
sının fəallaşmasının səciyyəvi struktur morfoloji forması hesab olunur. Halqa-
varı intruzivlərin məkanca yerləşməsinin təhlili göstərir ki, onlar dəqiq tektonik 
nəzarətlə aşkar olunurlar. 

Halqavarı intruzivlər uzunmüddətli inkişafa malik mürəkkəb heterogen və 
bir çox formasion əmələgəlmələri əks etdirir. Onların diametri ilk km-lərdən 
10-15 km-ə qədərdir, formalaşması gec proterozoydan kaynazoya qədər davam 
etmişdir. Ərəbistan-Hubiy əyalətində radioloji və geoloji məlumatlara əsasən 
müəyyən olunmuşdur ki, onlar kembri, ordovik, silur, devon, perm, yura, 
təbaşir və paleogen dövrlərində formalaşmışdır. Ayrı-ayrı intruzivlərin 
formalaşmasının yaş diapazonu 35-50-dən 330 mln. ilə qədər qəbul olun-
muşdur. 

Liviyanın cənub-şərq dağlıq hissəsində bir sıra intruziv massivlər kon-
sentrik halqalar əmələ gətirir. Onların ən irilərinin ölçüləri 30x30 km təşkil edir. 
Mərkəzdən uzaqlaşdıqca halqavarı strukturların ölçüləri azalır və sonda 2x5 km 
ölçüdə halqavarı dayka formasını alırlar. 

Ərəbistan yarımadasının cənubunda Daala halqavarı strukturunun şimal-
şərq hissəsində cavan postektonik qranit və siyenitlərin iri massivləri yerləşir. 
Qranit və siyenitlərlə həmçinin 15x15 km ölçüdə Cabel Şub oval halqavarı 
strukturu əlaqədardır. Bu halqavarı struktur relyefdə çökəkliyə uyğun gələn və 
mərkəzə istiqamətlənmiş konsentrik atılma sistemlərindən təşkil olunmuşdur. 
Belə hesab etmək olar ki, Şub strukturu Daala strukturundan sonra formalaş-
mışdır. Plutonik qabıq strukturuna, həmçinin ərazinin cənub-qərb hissəsində 
meridional istiqamətdə zəncirvari quruluş əmələ gətirən üç böyük olmayan (5-7 
km) struktura aid edilir. Iki cənub struktur postektonik qranosiyenitlərin dairəvi 
ştoklarını müşaiyət edir, şimal struktur isə həmin kompleksin siyenit intruziv-
lərilə əlaqədardır. 

Amerika qitəsi ərazisində qabıq maqmatizmi prosesilə əlaqədar olan 
halqavarı strukturların səciyyəsinə baxaq. 

Şimali Amerikanın Kanada qalxanında qranit-qneys günbəzlərinin inkişaf 
sahələri arasında plutonogen mənşəli maqmatogen strukturlara rast gəlinir. 
Onlar arasında diametri 10 km-lərlə olan batolit və lakkolit tip qranitlər və əsasi 
(anortozitlər, qabbrolar) və qələvi (nefelinli siyenitlər) tərkibli strukturlar ayrı-
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lır. Qrenvill əyaləti boyunca çox böyük olmayan intruzivlərin zəncirvarı forma-
ları uzanır. Plutonik strukturların yaşı kembriyəqədər hesab olunur. 

Maqmatogen halqavarı strukturlar Qayalı dağında və Şimali Amerika Kor-
dilyerinin qərb mərkəzi hissəsində geniş inkişaf tapmışdır. Qayalı dağında onlar bir 
neçə zonada konsentrasiya əmələ gətirirlər; onlardan biri dağın submeridional 
istiqamətlərdən en istiqamətinə dönməsi yerinə uyğunlaşmışdır. Burada qranitlərin, 
monsonitlərin, dioritlərin, kvars və ultraəsasi siyenitlərin lakkolit və ştokları ilə 
təmsil olunmuş plutonik strukturların əksər hissəsinə rast gəlinir. 

Cənubi Amerikada maqmatogen halqavarı strukturlar, orta hesabla, 100-
250 km ölçüyə malikdir. Onlar ərazicə əsasən And qırışıqlıq zolağına uyğun-
laşmışdır və əsasən Cənubi Amerika materikinin qərb kənarı boyunca yerləş-
mişdir. Maqmatogen halqavarı strukturlar Amazon nuklearı daxilində yerləşmiş 
Madeyra çayının sağ sahilində örtük süxurları ilə əlaqədardır. Cənubi Amerika-
da iki tip maqmatogen struktur ayrılmışdır: plutonik və vulkanik (vulkan-
plutonik). Burada onların əmələ gəlməsi qabıq maqmatizmi prosesilə əlaqədar-
dır. Onlar əsasən turş, qismən isə əsasi tərkibli süxurlardan təşkil olunmuşdur. 
Plutonik halqavarı strukturlar And zolağının müxtəlif yaşlı qranitoidlərilə, 
həmçinin Brazilya və Qviana qalxanının qranitlərilə əlaqədar formalaşmışdır və 
metallogenik baxımdan əhəmiyyət kəsb edirlər. Onlarla qızıl, gümüş, bismut, 
nadir metal, mis və digər faydalı komponentlərin yataq və təzahürləri əlaqədar-
dır, müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərdə aydın deşifrə olunurlar. 

Azərbaycan ərazisinin halqavari strukturları. Kosmik şəkillərin və aero-
fotoşəkillərin deşifrələnmə nəticələrinin geoloji planalma, geoloji, geofiziki, 
geomorfoloji, geokimyəvi və  metallogenik məlumatlarla birgə kompleks təhlili 
əsaında Azərbaycan ərazisində müxtəlif təbiətli və ölcülü bir sıra halqavari 
strukturlar aşkar olunmuşdur. Onlar genetik olaraq vulkan-plutonik  günbəzlər 
və qalxımlar, pelyefdə kaldera və vulkan aparatları kimi özünü büruzə verən  
tektonik strukturlar, naməlum genezisli tektonik,  halqavarı və qövsvarı tiplərə 
aid edilir. Bu halqavarı strukturların əsas hissəsi qrup halında, əsasən Gəncə-
çay-Axıncaçay (Şəmkir, Daşkəsən, Gədəbəy, Qaradağ, Xar-xar, Çanaxçı, Qoşa, 
Abdal, Şamlıq, İsakənd, Yeldağ, Qəribli, Qızılqaya), Tərtər-Əkərəçay hövzələ-
rində (Qarabağ yaylası), Təttərçayın orta axım hövzəsində (Drombon, Qızılbu-
laq, Mehmana), Zəngilan-Mehri rayonunda (Zəngilan, Mehri, Ordubad-Kilit), 
Böyük Qafqazın cənub yamacında (Balakən, Quton, Samur, Zaqatala, Qax), 
Xəzərin qərb sahili boyunca və Cənub-Kür çökəkliyində (Zərdab, Şirvan, 
Qızılağaç, Lənkəran və Talış) cəmlənmişdir. 

Halqavarı strukturlar arasında Qarabağ yaylasında kiçik və orta ölçülü, 
Şəmkir qalxımında isə orta və iri ölçülü halqavarı strukturlar inkişaf tapmışdır. 
İri halqavarı strukturlat arasında 3-5 km diametrində halqavarı strukturlar qeyd 
olunur. Vulkan-plutonik halqavarı strukturların mərkəz hissəsində (Şəmkir, 
Daşkəsən, Gədəbəy və s.) orta və əsasi tərkibli iri intruziv massivlər yerləş-
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mişdir. Kiçik halqavarı strukturlar əksər hallarda ayrı-ayrı vulkan aparatları, 
subvulkanlar, kişik intruzivlər və s. kimi təzahür edirlər. 

Azərbaycanda müxtəlif  struktur-formasion zonalarda  makro,  mezo  və  
mikromaqmatogen halqavarı strukturlar ayrılır. Eninə xətlərdə onların  diametri  
bir neçə km-dən 100 km-ə qədər dəyişir. Maqmatogen halqavarı strukturların 
formalaşması əsasən mezokaynozoyda baş vermişdir və qabıqaltı (mantiya) 
maqmatizmlə olduğu kimi, həm də qabıq maqmatizmi ilə əlaqədardır. Sonun-
cunun təzahüretmə formasına görə, onlar plutonik, vulkanik (vulkan-tektonik)  
və ya vulkan-plutonik kimi tiplərə bölünür. Halqavarı intruziyaların fəzaca  
yerləşməsinin analizi göstərir ki, maqmatik komplekslər dəqiq tektonik  nəzarə-
tə malikdir, iri qırılma və rift zonalarına aid edilir. Halqavarı plutonik  struktur-
ların xüsusilə böyük sayı Ordubad və Dəlidağ filiz rayonlarında, Dağlıq  
Talışda yerləşir və onların yerləşməsində uzunmüddətli fəal dərinlik qırılma  
zonaları  əsas  pol  oynayır. 

Qabıqaltı genezisli plutonik halqavarı strukturlara Talış qövsdaxili  
riftinin intruziv massivləri, qabıq mənşəli - Dəlidağ, Mehri-Ordubad, Atabəy-
Slavyanka, Xarxar, Cəyir aid edilir. 

Talış qövsdaxili riftdə peridotitlər, o cümlədən subqələvi qabbroidlərlə  
təmsil olunan plutonik massivlər bu halqavarı strukturların mərkəzində  yerləşir. 

Dəlidağ halqavarı strukturu eyniadlı intruziv massivi əhatə edir. Massivin  
inkişaf  rayonu qravitasiya  sahəsində  iri  intruziya  kimi  interpretasiya  olunan  
intensiv lokal anomaliya ilə əks olunur. Qravimetrik məlumatlara görə, o,  
eosen qatları və dördüncü dövr lava örtüyü altında gizlənən nəhəng batolitin  
kiçik bir hissəsi kimi təqdim olunur. Ehtimal olunur ki, halqavarı strukturun  
konturları həmin batolitin sərhədlərinə uyğun gəlir. 

Süxurların petroqrafik tərkibinə görə intruziv massivin mərkəz hissəsi 
kvars  dioritlərə, qranit-sienitlərə, qranitlərə və qranitdioritlərə aiddir . 

Mehri-Ordubad intruziv massivin inkişafı rayonunda iri tektonik-plutonik 
halqavarı struktur deşifrələnir ki, o da həmin massivin və İrandakı Qaradağ  
intruzivinin  sərhədlərinə  uyğun  gəlir. 

Kosmik və kiçik miqyaslı aerofotoşəkillərin deşifrələnməsi nəticəsində 
Şəmkir horst qalxımı və Daşkəsən qraben sinklinorisi hüdudlarında Şəmkir, 
Daşkəsən və digər iri halqavarı strukturlar ayırmaq mümkün olmuşdur. Bu 
halqaların diametri 20-30 km-ə çatır. Strukturların mərkəz hissəsində nisbətən 
qədim yaşlı və dərində formalaşmış Atabəy-Slavyanka və Gilanbir plagio-
qranit, Gədəbəy, Daşkəsən, Barum-Barsum və Şəmkir qrupu qranitoid intru-
zivləri yerləşir. 

Qaradağ filiz sahəsinin daxil olduğu Gədəbəy filiz rayonunda yuxarıda 
göstərilən iri halqavarı strukturların daxilində diametrlə ölçüləri 2-3 km-ə çatan 
daha kiçik halqavarı qırılmalar, qövsvarı parçalanmalar və struktur xətlər ayırmaq 
mümkündür (şəkil 77). Kiçik halqavarı strukturlar zəncir şəklində Slavyanka 
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köndələn parçalanması boyu şimal-qərb istiqamətdə uzanaraq, əsas etibarilə 
müxtəlif cəhətlərə istiqamətlənmiş qırılmaların kəsişdiyi düyünlərə uyğun gəlir. 

 
Şəkil 77. Atabəy-Slavyanka plagioqranit massivində parçalanma 

pozulmaları və müxtəlif istiqamətli çat sistemləri. 
Qaradağ məntəqəsi. İri miqyaslı aerofotoşəkil. Nisbətən tünd incə zolaqlar boyu inkişaf tapan 
ikinci dərəcəli parçalanma pozulmaları (1) və qısa nazik xətlərə uyğun gələn çoxlu sayda çatlar 
(2) aydın deşifrə olunur. Plagioqranitlərin kvarslaşmış massiv növləri  görünür (3). Onlar 
qayalıq formalarla və çatlardakı çoxlu sayda erozion şırımlarla təmsil olunmuşdur. 
 

Qaradağ, Xarxar, Arıxdam, Zəhmət, Atabəy, Qumlu və digər məntəqələrdə 
müəyyən edilən xırda halqavarı qırılmalar geomorfoloji xüsusiyyətlərinə görə 
kosmik və aeroşəkillərdə dəyirmi, nadir  hallarda ellips şəkilli görünüşə malikdir. 

Təsvir edilən xırda halqavarı strukturlar öz təbiəti etibarilə ayrı-ayrı 
vulkan aparatları, subvulkan və xırda, səthə yaxın intruzivlərlə sıx bağlı olub, 
aerofotoşəkillərdə aydın, səlis deşifrə olunurlar (şəkil 78). 

Samanlıq, Xarxar kəndlərindən şimalda yerləşmiş məntəqələrdə aerofoto-
şəkillərdə çoxlu sayda qövsvarı parçalanmalar və struktur xətlər də ayrılır. 
Onların əmələgəlmə təbiəti heç də həmişə aydın deyil və çöl müşahidələrilə zəif 
təsdiqlənir. Ehtimal ki, bu halqavarı strukturlar qədim, dərin fəallıqlı qövsvarı 
və digər qırılma zonaları hesabına əmələ gəlmişdir. 

Şəmkir qalxımı və xüsusilə Gədəbəy filiz rayonunu əhatə edən ərazinin 
kosmik, orta və iri miqyaslı yüksəklik şəkillərinin deşifrələnməsi, habelə yer 
səthindəki yoxlama marşrutları nəticəsində o qədər də böyük ölçülərə malik 
olmayan (5-10-dan 20-30 km2-ə qədər), ayrı-ayrı tektonik blokları sərhədlən-
dirən şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətli regional parçalanma pozulmaları 
ayrılmışdır. Bu bloklar özünəməxsus geoloji quruluşla və filiz əmələgəlmə üçün 
vacib hesab edilən müxtəlif istiqamətli filizyerləşdirici və filizənə zarətedici 
pozulmalarla səciyyələnir. 
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Şəkil 78. Atabəy-Slavyanka plagioqranit massivində parçalanma 

pozulmaları və müxtəlif istiqamətli çat sistemləri. 
Xarxar məntəqəsi. İri miqyaslı aerofotoşəkil. Tektonik pillələrlə aydın ifadə olunan daha iri 
parçalanmalar (1), incə tünd zolaqlı ikinci dərəcəli parçalanma pozulmaları (2) və incə tünd 
zolaqlı kiçik ölçülü lələkvarı çatlar (3). Şəklin aşağı sol küncündə oval formalı kiçik halqavarı 
struktur aydın nəzərə çarpır. 

 
Aerofotoşəkillərdəki bu xırda parçalanmalar iri qırılmalarla müqayisədə 

orta yura çöküntülərində daha yaxşı görünür və hidrotermal dəyişmiş süxurlar, 
habelə bitki örtüyü hesabına tünd fotoçalar yaradaraq ensiz, düzxətli zolaq 
şəklində deşifrə olunurlar (şəkil 79). 

Vulkanik, vulkan-plutonik və vulkan-tektonik halqavarı strukturlar  me-
qastrukturdan başqa bütün ölçü sinifləri ilə təmsil olunur. Nəzərdən keçirilən  
tiplərin halqavarı strukturları Kiçik Qafqazın mezokaynozoy struktur formasion 
zonalarında  daha  çox  yerləşir. 
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Şəkil 79. Qaradağ mis-porfir yatağının mərkəzi hissəsi. 

İri miqyaslı aerofotoşəkil. Aerofotoşəkildə parçalanma pozulmaları, çat zonaları və 
daykalarla yarılmış plagioqranit intruzivi təsvir edilmişdir. Şimal-şərq və meridionala yaxın 
istiqamətli parçalanma pozulmaları (1) və çat zonaları (2) aydın deşifrə olunur. 

 
Vulkan-plutonik halqavarı strukturlar daha çox Löh-Qarabağ zonasının 

Şəmkir horst-qalxımının mərkəz hissəsində yayılmışdır. Onlara, birinci  növbə-
də, Gədəbəy filiz rayonu, xüsusilə Xarxar halqavarı strukturlar qrupu, Zəyəm-
çay, Şəmkirçay və s. hövzələrin halqavarı  strukturları  aid  edilir  (şəkil 80).   

Bu strukturlar daha çox lineament zonaları ilə müşayiət olunur, ya da xətti  
pozulmaların müxtəlif səmtli sistemlərinin kəsişmə düyünlərində yerləşir. Hal-
qavarı strukturların belə yerləşməsi mürəkkəb daxili quruluşa malik struktur-
ların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bu cəhətdən Xarxar halqası daha böyük  
maraq kəsb edir. Bu halqa diametri 50 km olan və submeridional istiqamətdə  
yüngülcə dartılmış oval formaya malikdir. Kosmik şəkillərdə həmin struktur  
müxtəlif əlamətlərə görə, əsasən yerləşdiyi mühitdən nisbətən açıq fotoçalara  
görə fərqlənən mürəkkəb çıxıntı ilə qeyd olunur. Strukturun oval forması 
Zəyəmçayla Şəmkirçayın sağ sahili arasındakı çayarası sahəni əhatə edən alt və  
üst  bayos vulkanogenlərinin sərhəddinə uyğun gəlir.  

Yuxarıda qeyd edilənlər təsdiq edir ki, halqavarı strukturların özülünün  
qoyulması bayos vulkanogen kompleksinin konsolidasiyası ilə eyni zamana  
təsadüf edir. Bat dövründən başlayaraq, halqavarı strukturların sərhəddinə  
daxili sahəsi nisbətən yüklənməyə məruz qalmışdır ki, nəticədə də bat vulka-
nogen çökmə  çöküntülərinin toplanması  baş  vermişdir. Belə  geoloji  quruluş  
nəzərdən keçirilən strukturu çökmə kaldera tipinə aid etməyə imkan verir ki,  
bu faktı da Gədəbəy rayonunda iri intruziya və yaxud turş və ya zəif turş  



191 
 

tərkibli intruziyalar qrupu kimi interpretasiya olunan geniş mənfi qravitasiya  
anomaliyasının mövcudluğu təsdiq  edir. Xarxar strukturunun xarici haşiyəsi 
vulkanik qurğunu  kifayət qədər xarakter olaraq nəzərə çarpdırır. 

 
Şəkil 80. Gədəbəy filiz rayonunun geoloji xəritəsi (V.M.Babazadə,  

A.Ə.Məsimov,  V.G.Ramazanova  görə, 1990): 
1 – müasir  allüvial-prolüvial  çöküntülər; 2 – qumlu, orqanogen-qırıntı əhəngdaşları  (J3O3-
km); 3 – andezit porfiritləri  və  onların  tufları (J2bt); 4 – kvars  plagioporfirlər  və  onların  
müxtəlif  qırıntı tufları (J2bj2). İntruziv  süxurlar: 6 – qabbro,  qabbro-dioritlər, qabbro-
diabazlar (J3-k1);7 – qranodioritlər, kvarsdioritləri, dioritlər; 8 – plagioqranitlər (J2bj).  Dayka  
kompleksi: 9 – diabazlar  və  diabaz porfiritləri; 10 - lamprofirlər; 11 – kvars  dioritləri,  kvars 
diorit-porfiritləri;12– ikinci dərəcəli kvarsitlər. Qırılma pozulmaları: 13 – filiztəmərküzləşdirən  
submeridional;  14 – suben;  15 – digər  qırılmalar: a) təyin  edilmiş;  b) fərz  edilən.  Yataqlar  
və  təzahürlər:  16 – Gədəbəy  mis-kolçedan  yatağı;  17 – mis-porfir (1 – Qaradağ, 2 – Xarxar,  
3 – Cəyir,  4 – Sini-Yarsk,  5 – Maarif,  6 – Böyük  Qalaça);  18 – mis-polimetal (1 – Daşbulaq,  
2 – Qızılcadağ,  3 – Şəkərbəy);  20 – Bitti bulaq  mis-arsen. 
 

Qeyd  olunan  nisbətən  iri  halqavarı  strukturların  hüdudlarında   bir  
sıra  ikinci  dərəcəli  xırda  halqalar  ayrılır  ki,  bunlar  da  qismən  məşhur 
vulkan-plutonik  quruluşa və  intruziv  massivlərə,  bəzi  yerlərdə  ola  bilsin  ki, 
açılmamış  intruziv  kütlələrə  uyğun  gəlir. Belə  daha  xırda  halqalar  Atabəy-
Slavyanka plagioqranit, Cəyirçay və  Xarxar qranodiorit, kvars diorit  intruziv  
massivlərə  uyğundur. 
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Xarxar halqavarı struktur ilə fəzaca əlaqədar olan Xarxar-Qaradağ mis-
porfir yataqlar qrupu Gədəbəy-Dəlidağ submeridional birbaşa lineamentinin  
hissəsi hesab olunan şimal-şərq istiqamətli filiz təmərküzləşdirən struktura  
aiddir və üç: şimal-qərb, submeridional və halqavarı strukturların mərkəz  his-
səsini əhatə etməklə en pozulma sistemlərinin kəsişmə düyünlərində  yerləşir.     

Bu halqavarı strukturların mövcudluğu çöl tədqiqatları ilə təsdiq 
olunmuşdur. Beləliklə, Xarxar-Qaradağ filiz sahəsinin tərkibinə daxil olan Cə-
yirçay mis-porfir filiz təzahürü hüdudlarında konsentrik formalı mikrohalqavarı  
struktur müəyyən olunmuşdur. Müasir erozion kəsimdə bu strukturun ayrı-ayrı  
hissələri qövsşəkilli qırılma pozulmaları seriyası şəklində qeyd olunur. Pozulma 
zonalarının qalınlığı 10-50 m. arasında dəyişir. Pozulma zonalarında süxurlar 
katakliz və hidrotermal dəyişikliyə kvarslaşma, kaolinləşmə, doğranma  kimi  
proseslərə  məruz  qalmışdır. Hidrotermal dəyişilmiş süxurlar  minerallaşmışdır. 

Eninə xətlərdə daxili və xarici halqavarı strukturların ölçüləri 5-6 km 
təşkil edir. Şəkillərdə onlar dəqiq, relyefdə yaxşı ifadə olunan konsentrik for-
malı düzgün dairələr kimi deşifrələnir. Xarici halqa qapanmamışdır və  Cəyir-
çay intruzivinin şərq təmasına uyğun gəlir. Halqavarı strukturun daxili hissəsi 
kvars-diorit tərkibli intruziv kütlələrin xırda çıxışları ilə kəsilmiş, üst bayosun 
vulkanogen və vulkanogen çökmə əmələgəlmələri ilə mürəkkəbləşmişdir. Daxi-
li  halqanın şərq hissəsi ziqzaqvarı formaya malik olub, bəzi yerlərdə Ağrıtəpə-
çayın  yatağına  uyğun  gəlir. 

Halqavarı strukturun qərb hissəsində daxili və xarici halqalar arasında və  
xarici halqadan sonra əsasən plaqioqranitlər və kvars dioritlər hesabına əmələ  
gəlmiş ikinci dərəcəli kvarsitlər inkişaf tapmışdır. Cəyirçay filiz təzahürü  rayo-
nunda mis-porfir filizləşməsinin yerləşməsində və konsentrasiyasında böyük rol 
serisit muskovit fasiyasının ikinci dərəcəli kvarsitlərinə məxsusdur. 

İkinci dərəcəli kvarsitlərin inkişaf sahəsində və halqavarı strukturların  
daxili hissəsində mis və qızılın lokal geofiziki anomaliyası (VP 10%-ə qədər) 
və geokimyəvi anomaliyalarının olması bu rayonda filizləşmənin yeni  konsen-
trasiyasının  aşkar  olunması  perspektivliyini  təsdiq  edir. 

Gədəbəy-Çənlibel vulkan-plutonik qurğusuna  uyğun  gələn iri  halqavarı  
strukturun mərkəz hissəsi Atabəy-Slavyanka plagioqranit massivini əhatə edən 
qravimaqnit sahəsində qeyd olunur. Bu ovalın daxilində daha xırda halqavarı  
strukturlar ayrılır ki, bunlardan da Cəyirçay halqası daha aydın ifadə olunur.  
Cəyirçay halqasının hüdudlarında intensivliyi 100-200 qamm olan, mərkəzi  
anomaliyadan aralanan andezit və diabaz tərkibli kvars diorit daykalarına uyğun 
gələn, maqnit sahəsinin radial istiqamətlənmiş lokal anomaliyaları qeyd olunur. 

İntensivliyi 500 qamm olan müsbət işarəli lokal anomaliyalara görə 
yarımhalqavarı struktur ilə qranitoidlərin  Dağ-Cəyir qrupu əks olunur. 

Kompleks geofiziki tədqiqatın nəticələrinin analizi və onların aşkar  edil-
miş halqavarı, qövsvarı strukturlarla müqayisəsi, onların lineament zonalarının  
hissələri ilə birləşməsi, nəhayət Şəmkir horst qalxımı sahəsinin blok quruluşu  
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misporfir və onlarla əlaqəli, Cəyir tektonik blokundakı (xüsusən Qaradağ,  
Xoşyal, Cəyirçay anomaliyaları) anomaliyalara uyğun gələn kolçedan,  mis-po-
limetal və qızıl, filiz yataqlarının aşkar edilməsini potensial perspektiv hesab  
etməyə imkan verir. Həmçinin Daşbulaq və Qabaqtəpə intruziv massivlərinə  
aid  olan  anomaliyalar  da  perspektivli  hesab  olunur. 

Löh-Qarabağ ada  qövsündə bu tipli halqavarı strukturlar Murovdağ və 
Mehmana filiz rayonlarında qeyd olunur. Sonuncuda Gəncə, Ağdam lineament  
zonasının Ağdam antiklinoriumu ilə kəsişməsində Mehmana qranitoid intruzivi  
və Kasapet-Gülyataq xırda intruzivlər qrupunun yerləşməsinə nəzarət edən  
nisbətən  iri qapanmamış makrohalqavarı struktur aydın görünür. 

Geoloji struktur, petroloji-geokimyəvi məlumatların əsasında müəyyən 
olunur ki, Murovdağ antiklinoriumunun Turaqaçay, Ağdərə, Ağcakənd, Daş-
kəsən çökəklikləri ilə qovuşduğu zonalarda, xüsusilə də cərhəd zolağında kim-
meriy mərhələsinin filizləşməsinin üstünə məxsusi alp mərhələsinin filizləşməsi 
yığılır. Bu isə əvvəllər yaranmış qırılmaların (lineamentlərin–birbaşa filiztop-
layıcı strukturların) tektonik fəallaşması, şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətli 
yeni qırılma və çatların əmələ gəlməsi ilə əlaqədardır. 

Bu nöqteyi nəzərdən kosmik şəkillərlə deşifrə olunan iri birbaşa struktur 
olan Gədəbəy-Dəlidağ lineamentinin Murovdağ üstəgəlməsi, rayon ərazisində 
deşifrə nəticəsində müəyyən olunmuş dairəvi və xətti qırılma strukturları ilə 
qovuşma zonaları ən perspektivli sayıla bilər. Bu tip strukturlar boyu sahəcə və 
genetik olaraq yan süxurların hidrotermal metasomatik dəyişməsi müşahidə 
edilir və filizləşmənin ən intensiv konsentrasiyası turş vulkanitlərin və 
qranitoidlərin postmaqmatik fəaliyyəti olan mərkəz tipli solfatorfumoral 
sahələrlə  əlaqədardır (şəkil 81). 

Filizləşmə əsasən müxtəlif tipli vulkanik qurğular olan (vulkan günbəzlər, 
ekstruziyalar, vulkanizmlə sinxron olan subvulkanik sistemlər) ibarət olan lokal 
tağ qalxmalarına aiddirlər. Onlar kosmik şəkillərdə halqavari, yarım halqavari 
strukturlar kimi ifadə olunurlar. Bununla əlaqədar olaraq, lokal tağ qalxmaları  
halqavari strukturlar konkret filiz sahələri kimi ayrıla bilər. Belə yüksək pers-
pektivli sahələrə Tülallar-Şorsu, Daşaqıl, Qaraqaya, Qızılqaya, Göygöl, Alaxan-
çanlı, Şahkərəm və s. aid etmək olar. 

Əsas filiznəzarətedici qırılmalar maqmadaşıyıcı kanallarla  sahəcə üst-
üstə düşür və bu zaman maksimal hidrotermal dəyişmə vulkanik qurğuların 
boğaz fasiyasının hüdudlarında müşahidə edilir. 

Beləliklə, Murovdağ filiz rayonunda bir sıra perspektivli lokal sahələr 
ayırmaq olar ki, onlarda qızıl polimetal, kolçedan, qızıl saxlayan mis-porfir tipli 
filizləşmələrinin ixtisaslaşmasını proqnozlaşdırmaq olar. Bu sahələr geokimyə-
vi, geofiziki anomaliyalar vasitəsi ilə təstiqlənir və adətən kosmik şəkillərdə 
halqavari strukturlarla ifadə olunan orta və turş tərkibli effuziv piroklastik və 
intruziv sistemlərlə təmsil olunmuşdur. Perspektivli sahələrdə şimal-şərq, 
cənub-şərq, dairəvi xırda qırılma və çat sistemi geoloji və kosmik şəkillərlə də-
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qiq ayrılır. Filiz minerallaşmaları adətən məhz belə kiçik qırılma zonalarında 
müşahidə edilir və şimal-şərq, halqavari qırılmalar hidrotermal məhlulların 
qalxması, filiz minerallaşmasının toplanması üçün ən əlverişli vahidlər 
olmuşdur. 

 

 
                       
Şəkil 81. Murovdağ horst-qalxımında filizyerləşdirici  xətti və halqavarı 

struktur elementlərinin  yerləşmə sxemi: 
1-qabbro-kvars-diorit-qranodioritlər; 2-qırılma pozulmaları; 3- iri tektonik bloklar 
sərhədindəki regional qırılmalar; 4-submeridional istiqamətli maqma-filiz nəzarətedici 
regional qırılmalar; 5-maqma-filiz nəzarətedici relyef forması ilə əks olunmuş şimal-şərq 
istiqamətli lineamentlər; 6-bloklar və strukturlar daxilində lokal qırılmalara uyğun olan 
lineamentlər; 7-kosmik şəkillər üzrə ayrılmış halqavarı və ya oval strukturlar: a) intruziyanın 
eroziyası ilə açılmış vulkan-plutonik; b) kalderalar; 8-gefiziki işlərlə ayrılmış dərinlik 
qırılmaları; 9-alp kompleksinin alt hissəsində və örtüyündəki qırılmalar; 10-alp kompleksinin 
alt hissəsndəki blokdaxili qırılmalar. 

  
Yuxarıda qeyd olunanları yekunlaşdıraraq, belə nəticəyə gəlirik ki, Kiçik 

Qafqazın əsas metallogenik vahidlərindən  biri olan Murovdağ filiz rayonunda 
filizləşmə rayonun geoloji inkişaf mərhələlərində fəallaşan uzunmüddətli 
dərinlik qırılmaları ilə filiztoplayıcı strukturlarla dövr edən postmaqmatik 
məhlullarla əlaqədardır. Əgər alp qırışıqlıq dövrünün birinci mərhələsində 
hidrotermlərin dövrünə ümumqafqaz istiqamətli dərinlik qırılmaları xidmət 
etmişdisə, sonrakı dövrlərdə dərinlik qırılmalarının  əhəmiyyətli rolunu daha 
cavan eninə, dairəvi qırılmalar, çatlar oynamışdır. Buna uyğun olaraq, daha 
dəqiq hidrotermal dəyişmələr müxtəlif yaşlı pozulmaların qovuşma sahəsinə 
aiddir. Məhz bu qovuşmalara sənaye əhəmiyyətli qızıl-polimetal, mis-kolçedan, 
qızıl saxlayan mis-porfir filizləşmələri aiddir. 
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Kosmik şəkillərdə deşifrə olunmuş qırılma pozulmalarının təhlili və onla-
rın aerofotoşəkillərlə, topoqrafik xəritələrlə, geoloji,geofiziki məlumatlarla və 
çöl tədqiqatlarının nəticələri ilə müqayisəsi göstərir ki, qırılmalar adətən  relyef-
də aydın əks olunmuşdur. Filiz sahəsi və eyniadlı kaldera daxilində müəlliflər 
tərəfindən ilk dəfə əvvəllər məlum olmayan  və kəsişmə qovşağında əksər fliz 
təzahürlərinin təmərküzləşdiyi xətti, oval, qövsvarı strukturlar ayrılmışdır. 
Bundan  əlavə, konsentrik  formalı mini halqavarı strukturlar daha iri və dəqiq 
əks olunmuş hesab olunur (Drambon və Qızılbuлaq yarım halqavarı struk-
turları) (şəkil 82). 

 
 

Şəkil 82. Qızılbulaq mis,qızıl,kolçedan yatağının yerləşməsinin struktur 
mövqeyi (Məmmədov Z.İ., 2005). 

 
Drambon yarımhalqavarı strukturu eninə 2 km-ə yaxın diametrə malikdir. 

O, qırılma zonasının qövsvarı zonasında təzahür etmiş diorit, porfirit və kvars-
diorit intruziv kütlələrinin ətrafında qövsvarı forma əmələ gətirir. Sonuncu 
Qızılbulaq çökmə kalderasının şimal-şimal-şərq qanadına uyğun gəlir. Halqa-
varı struktur şimal-qərbdə Tərtər eninə dərinlik qırılması ilə kəsilmişdir. Onun 
şimal-qərb qurtaracаğı Тərtərçay vadisinin dördüncü dövr çöküntülərilə örtül-
müşdür.  

Məxsusi Qızılbulaq halqavarı strukturu iki konsentik yerləşmiş  halqadan  
ibarət olub, Drombon halqavarı strukturundan cənub-qərbdə qeyd olunur. Hal-
qanın xarici hissəsi ellipsoid formasına malik olub, 2,5 km-lik oxa malikdir. 
Burada deşifrə olunmuş konsentrik sərhədlərin interpretasiyası çətinlik törədir. 
Struktur orta və üst yuranın vulkanogen və vulkanegen-çökmə süxur kompleks-
lərinin inkişaf etdiyi sahəyə uğunlaşmışdır. Qızılbulaq halqavarı strukturunun 
şimal-qərb qurtaracağı, həmçinin Tərtər çayının sağ yamacının dördüncü dövr 
çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Strukturun quruluşu мüxtəlif maqmatik əmələgəl-
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mələrin dəyişilməsi ilə şərtlənən dəqiq əks olumuş konsentirik zonallığa 
malikdir. Süxurlar kənarlardan mərkəzə doğru, ardıcıl olaрaq bat və bayoş 
əmələgəlmələrilə əvəz olunur. Strukturun mərkəzində və cənub-şərq qurtaraca-
ğında bütün üst bayoz və bat süxur komplekslərini yаran, bаyos və bat yaşlı orta 
əsasi və turş tərkibli izometrik formalı subvulakanik kütlələrin yeddi kiçik çıxışı 
ayrılmışdır.               

Ayrılmış halqavarı sturuktur geofiziki sahədə lokal maqnit və mənfi 
qrafitasiya anomаliyası ilə əks olunmuşdur. Maqnit sahəsində hər iki halqavarı 
strukturun vəziyyəti eynidir. Onların daxilində səthə uyğun gələn lоkаl müsbət 
anomaliya qeyd olunur. Qravitasiya sahəsində hər iki halqavarı struktur ağırlıq 
qüvvəsinin aşağı qiymətinə uyğun gəlir, eyni zamanda hər iki struktur lokal 
sahələrə uyğun gəlir. Qradient zonasında bu strukturların ağırlıq qüvvəsi, orta 
əsasi tərkibli açılmamış intruzivlərə uyğun gələn lokal  minimumlarla üst-üstə 
düşür.  

Qızılbulaq filiz rayonun halqavarı strukturları haqqında baxılan məlu-
matlar onların mənşəyi və yaşı haqqında bir sıra mülahizələr yürütməyə imkan 
verir. 

Drombon yarımhalqavarı stukturunun mənşəyi ilk növbədə yüksək  aеro-
foto və kosmik şəkillərdə aşkar olunmuş, dərinlik qövsvarı qırılmaların  fəallığı 
ilə şərtlənən, onun vulkan-plutonik gensizli olmasını təsdiq edən diorit-porfirit 
və kvarslı diorit-porfirit tərkibli hipabissal intruziv kütlələrin halqavarı kontu-
runa uyğunlaşması ilə səciyyələnən maqmatizmlə əlaqədar olması ilə izah 
olunur. Belə forma adətən vulkanizm və mərkəzi tip plufonik  diaprizm ilə 
əlaqədar  olan vulkan-plufonik   mənşəli halqavarı strukturlar üçün  xarakterik-
dir. Qızılbulaq halqavarı strukturu vulkanik proseslər nəticəsində əmələ gəlmiş-
dir (şəkil 83).  

 
Şəkil 83. Qızılbulaq  yatağı  sahəsində xətti və halqavarı strukturların deşirə 

xüsusiyyətləri.  Halqavarı strukturlar: Qazanbulaq (I), Derombon  (II) İmarət-
Qərvənd  (III). 
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Filiz sahəsinin halqavarı strukturunun yaşı geniş  diapazonda dəyişir. 
Bunu onun orta yuradan neokoma qədər müxtəlif yaşlı maqmatik əmələgəl-
mələrlə uyğunlaşması təsdiq edir. Digər tərəfdən, müxtəlif yaşlı  maqmatitlərin 
bu və ya digər strukturda mövcudluğu ilkin yatmış halqavarı  qırılmaların dövrü 
fəallığını göstərir. 

 Mehmana filiz rayonunda  mərkəzi hissədə  konsentrik halqavarı struktur 
daxilində, polimetal, mis və kükürd, kolçedan filizləşməsini yerləşdirən və 
nəzаrət edən submeridional və şimal-qərb istiqamətli filizli qırılmalrın  kəsiş-
məsi və ya  haçalanması  müşahidə olunur (şəkil 84).  

 
Şəkil 84.  Mehmana filiz rayonunda  xətti və halqavarı  

strukturların deşirə xüsusiyyətləri. 
 

Vulkanik strukturlar özünü uzun  müddət  inkişaf  edən  tektonik  vahidlər  
kimi büruzə verir. Bu strukturların yaranmasında böyük rol vulkanizm və  
tektogenezə  məxsusdur.  Vulkanik  halqavarı  strukturlar vulkanlar,  kalderalar,  
günbəzlər, qalxan vulkanları, stratovulkanlarla təqdim olunurlar. Onların dia-
metri adətən ilkin 100 km-i aşmır. Onlar müxtəlif yaşa və relyefdə müxtəlif  
saxlanma  dərəcəsinə  malikdir. Vulkanik  və  vulkan-tektonik  strukturlar Talış 
intraqövs riftində, Löh-Qarabağ ada qövsündə (Zəyəm-çay hövzəsi), Qoças və  
Ordubad əyilmələrində aşkar edilir. 

Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi prosesində Dağlıq Talışda mərkəzində  
Savalan stratovulkanı yerləşən Savalan mezohalqavarı strukturu ayrılır, ehtimal  
ki, Talış qırışıqlıq sistemi onun xarici şimal-şərq hissəsi hesab olunur. Savalan  
halqavarı strukturu hüdudlarında 10-dan artıq yüksək dərəcəli (səviyyəli) halqa  
ayrılır ki, onlar da öz morfologiyasına görə çökmə kalderasına (Quludaş, 
Kurokşu) və ya paleovulkanların mərkəzi ilə olan günbəzlərə  (Qoverin, Lerik  
və s.) uyğun gəlir. Ehtimal olunur ki, Savalan mezohalqavarı strukturu iki  
transform lineamenti Palmir-Abşeron və Baqrovdağ arasında inkişaf etmişdir. 

Savalan mezohalqavarı strukturu, öz növbəsində şimal-qərb, şimal-şərq,  
submeridional lineamentlərlə kəsilmişdir və nisbətən xırda vulkan-tektonik  
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quruluşa uyğun gələn mikrohalqavarı strukturlarla mürəkkəbləşmişdir. Burada,  
paleogen dövründə Talış-Qaradağ subqələvi və qələvi vulkan-plutonik  assosia-
siyası geniş inkişaf tapdığı halda, neogen dördüncü dövrdə Savalan, Laçın  
lineamentinin  (kosmik  şəkillərin  deşifrələnməsi prosesində  aşkar  edilmişdir),  
o cümlədən digər suben, meridional qırılmaların fəallaşması sayəsində  əhəng-
daşı qələvi  və  subqələvi  seriyaları  yaranmışdır. 

Vulkanik və vulkan-tektonik  halqavarı  strukturların  inkişafına  misal  
Axıncaçay və Zəyəmçay arası massiv ola bilər. Burada Löh-Qarabağ ada  
qövsünün digər sahələrində olduğu kimi, vulkanogen əmələgəlmələrin xarakter  
xüsusiyyətlərindən  biri vulkanik qurğuların qorunub saxlanılmış hissələrinin  
mövcudluğu hesab olunur ki, onların da arasında filizli vulkan-tektonik  halqa-
varı  strukturlar  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edir. 

Kosmik şəkillərdə bu vulkan tektonik əmələgəlmələr müxtəlif genezisli  
halqavarı, yarımhalqavarı strukturlar şəklində ayrılır. Adətən onlar şəkillərdə  
asan deşifrələnir, onlara tünd fotoçalar uyğun gəlir, bundan əlavə, onun  aşkar-
lanması üçün əlamət hidroşəbəkənin konturu hesab oluna bilər. Burada  halqa-
varı strukturlar çay və ya çay şəbəkəsinin əyrisinə (radial mərkəzəqaçan kontur-
la) uyğun gəlir. 

Daha böyük maraq doğuran Qəribli, İsakənd, Abdal, Çanaqçı, Qızıldağ  
halqavarı strukturlarıdır. Bu halqavarı strukturlar müxtəlif genetik tiplərə aid  
edilir; onların arasında kaldera, ekstruziv, günbəz, vulkan-günbəz, untruziv- 
günbəz, tektonik-maqmatik və s. ayrılır.    

Kalderalar bilavasitə Zəyəmçay hövzəsində xəritələnir və Şamlıq, Qəribli  
kalderaları ilə təmsil olunur. Bu strukturlar mis-porfir, mis-kolçedan və s.  
yataqların formalaşmasında indikator hesab olunur və daha mühüm filiznə-
zarətedici vulkan tektonik struktura aid edilir. Çanaqçı kalderası daha görkəmli  
hesab olunur, o, kosmik şəkillərdə daha aydın aşkarlanır və Çanaqçı çay hövzə-
sində Zəyəmçayın sağ sahilində yerləşir. Çanaqçı vulkan tektonik strukturu üzə  
çıxmış intruziyalar paleovulkanik qurğunun qorunub saxlanılmış reliktləri ilə  
çökmə kalderası kimi özünü büruzə verir (şəkil 85). 

Relyefdə kalderanın yuranın vulkanogen-çökmə süxurlarını kəsən hissəsi  
yaxşı deşifrə olunur. Kalderanın daxili hissəsi qarışıq tərkibli vulkanitlərlə   
andezit-dasit, dasit və riolit tərkibli iqrimbrit, riolitlərin lavabrekçiyaları və  
onların  tufları  ilə  tamamlanmışdır  və  böyük  miqdarda  orta  və  turş  tərkibli  
subvulkanik kütlələrlə  yarılmışdır.  Çanaqçı  kalderasının  hüdudlarında  bayos  
vulkanogen əmələgəlmələri bazalt (alt bayos) və riolit (üst bayos) komplekslərə  
parçalanmışdır. 

Kalderanın şimal və cənub-şərq hissəsində mərkəz tipli alt bayos vulkanik  
aparatlarının reliktləri qorunub saxlanılmışdır. Kalderanın mərkəzində daxili  
hissəsi kvars dioritləri və plagio-qranitlərlə mürəkkəbləşmiş Çanaqçı intruziyası 
üzə çıxır. Qabbroidlər halqavarı kütlə şəklində kvars dioritlərini haşiyələyir. 
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Şəkil  85. Çanaqçı  kalderasının sxematik  geoloji  xəritəsi. 
1 – dördüncü  dövr  çöküntüləri;  2 -  üst  bayos  riolitləri  və  onların  tufları;  3 – alt  bayos  bazaltları,  
andezit-bazaltlar  və  onların  tufları;  4 -  üst  yura  subvulkanik  andezitləri  və  dasitləri;  5 - üst  bayos 
subvulkanik  riolitləri və  riodasitləri;  6 - əsas  və  turş  tərkibli  daykalar;  7 – qabbro,  qabbro-dioritlər;  
8 – kvars  dioritləri,  qranodioritlər;  9 – vulkanik  mərkəzlər;  10- yarılmalar;  11 – mis filiz  təzahürləri;  
12 – dəmir filiz  təzahürləri; 13 – mis-sürmə təzahürləri. 

 
Göründüyü kimi, Çanaqçı vulkan-plutonik strukturunun formalaşması alt 

bayosdan üst yuraya qədər uzun inkişaf yolu keçmişdir. Belə ki, alt bayosda  
Zəyəmçay boyu “uzunömürlü”  yarılma  baş vermişdir.  Üst  bayosda  tektonik 
fəallıq davam etmiş, turş vulkanizm püskürmüş və çökmə kalderasının  əsası 
qoyulmuşdur. Üst yurada qabbro və kvars dioritlərinin intruziyaları  formalaş-
mışır. 

Əsrikçayın sağ sahilini əhatə edən Qoşa filiz sahəsində müxtəlif miqyaslı  
aerokosmik şəkillərin (1:1000000, 1:500000, 1:200000 miqyaslı) deşifrələn-
məsi sayəsində bir sıra halqavarı və xətti strukturlar aşkarlanmışdır ki, onlardan 
bəziləri müxtəlif filiz yataq və təzahürlərinin yerləşməsində biavasitə  müsbət 
rol oynayırlar. 

Deşifrələnmənin nəticələrinə və geoloji müşahidələrə görə Axıncı və 
Zəyəm çayları hövzəsinin halqavarı və xətti strukturları ayrılmışdır. Burada 
Qoşa filiz sahəsinin struktur vəziyyətinin sxemi tərtib edilmiş və bu struktur 
elementlərin dəqiq diferensiasiyası qeyd olunmuşdur (şəkil 86).  

Kosmik şəkillərin müxtəlif mərhələlərlə deşifrələnməsi nəticəsində 
Axınca və Zəyəm çayları hövzəsində bir sıra müxtəlif tərtibli halqavarı 
strukturlar ayrılmışdır. Bu strukturlar (Qoşa, Yeldağ, Şamlıq, İsakənd, Qəribli 
və Qızılqaya)  mənşəyinə görə müxtəlif genetik tiplərə aid edilir (kaldera, 
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ekstruziv, günbəz, vulkan-günbəz, tektonik-maqmatik və s. tiplər). Ölçülərinə 
görə mini struktura aid edilən (10-15 km-ə qədər) və diametri bir neçə yüz m-ə 
çatan kiçik halqavarı  strukturlar ayrılır (şəkil 86). 

 
Şəkil 86.  Axınca və Zəyəm çayları hövzəsində halqavarı və xətti strukturların 

yerləşmə sxemi  (Mansurov M.İ., 2004): 
1- halqavarı strukturlar; 2-3- xətti strukturlar.  
 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz halqavarı strukturlardan daha böyük maraq kəsb 
edən Əsrik və Axınca çayları arasında yerləşmiş Qoşa halqavarı strukturudur. 
O, mənşəyinə görə vulkan-plutonik tipə, ölçüsünə görə isə mini struktura (10-
15 km-ə qədər) aid edilir. Bu struktur relyefdə yaxşı əks olunmuş konsentrik 
formada deşifrələnir. Onun daxili hissəsi bayosun vulkanogen və vulkanogen- 
çökmə süxurlarından təşkil tapmışdır. Sonuncu öz növbəsində kvars-diorit 
intruzivi və dasitriolit subvulkan kütlələrinin çıxışları ilə yarılmışdır.  

Deşifrələnmiş materialların və mövcud geoloji, geofiziki, geomorfoloji 
məlumatların müqayisəli təhlili göstərir ki, Qoşa filiz sahəsi müasir strukturda 
turş intruziv kütlələrlə, müxtəlif tərkibli daykalarla yarılmış və mənfi qravi-
tasiya sahəsinə malik çökmə kalderası ilə əks olunmuş uzunmüddətli filiz-
maqmatik mərkəzini özündə birləşdirən eyni adlı halqavarı strukturun daxilində 
yerləşmişdir. 

Strukturun daxilində turş və orta tərkibli intruzivlər və ekstruzivlər 
yerləşmişdir. Halqanın daxilində eyni zamanda bir neçə kiçik halqa və yarım-
halqa qeyd olunmuşdur. Bütün bunlar kosmik və yüksəklik aerofotoşəkillərdə, 
müxtəlif yaşlı və tərkibli vulkanogen, vulkanogen-çökmə süxurları əhatə edərək 
yaxşı həkk olunurlar. Bu strukturun halqavarı xüsusiyyəti paleovulkan 
qurğularının subvulkan kütlələri ilə, metasomatitlərin filiz təzahürləri və blok 
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pozulmaları ilə əlaqəsində qeyd olunur. 
Filiz sahəsi hüdudunda strukturun oval forması alt və üst bayosun vulka-

nogen süxurlarının sərhədlərinə uyğun gəlir. Ən zəngin filizləşmə məntəqələri 
halqavarı strukturun mərkəzindəki vulkan qurğularına uyğunlaşmışdır. Bu 
qarşılıqlı münasibətdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, halqavarı strukturun 
əmələgəlməsi bayos vulkanogen kompleksinin konsolidasiyası ilə eyni vaxtda 
baş vermişdir. 

Filizləşmə əksər hallarda vulkanogen süxurlarda və onları kəsən subvul-
kan kütlələrində cəmləşmişdir. Filiz kütlələrinin yerləşməsi, həm halqavarı 
struktur, həm də nisbətən geniş intervalda dəyişən xətti tektonik qırılmalarla 
nəzarət olunur. 

Şamlıq halqavarı strukturu kaldera tiplidir və şərqdə yaxşı saxlanılmış 
Haçaqaya, Maraldağ, qərbdə isə Kamandar vulkan qurğuları ilə hüdudlan-
mışdır. Halqavarı strukturun kənar hissələrində üst bayos yaşlı intruzivlər, 
daykalar, riolitlərin və riodasitlərin ştokları inkişaf etmişdir.  

Kalderanın geoloji quruluşunda alt bayos yaşlı aqlomerat lavaları, riolit 
və riodasitlərin tufları və tufbrekçiyaları iştirak edir. Struktur daxilində müxtəlif 
fiziki anomaliyalarla səciyyələnən törəmə kvarsitlər zolağı inkişaf etmişdir. 
Məsələn, Bala Şamlıq sahəsində 2,5x1,5 km ölçüdə sulfid minerallaşmalı YP 
(yaradılmış polyarlaşma) anomaliyası ayrılmışdır. Bu anomaliya daxilində 5%-
lik fonda  = -15 % intensivlikli sərbəst YP anomaliyası ayrılmışdır. Qəribli 

sahəsindəki anomaliya Zəyəm çayı bayunca uzanmaya malikdir. 
Şamlıq halqavarı strukturu yan süxurların şistləşməsi və kvarslaşması ilə 

müşahidə olunan müxtəlif istiqamətli qırılma pozulmaları ilə kiçik bloklara 
bölünmüşdür. Bu qırılma pozulmaları kosmik şəkillərdə asanlıqla deşifrələnir.  

İsakənd halqavarı strukturu Zəyəm çayının sol sahilində yerləşmişdir və 
morfoloji cəhətcə uzunsov formaya malikdir. O, Əhmədabad Qoşa və Yeldağ 
qırılmalarının kəsişmə düyününə uyğunlaşan Yeldağ halqavarı strukturu ilə 
konsentrik olaraq qovuşur. Struktur vulkan günbəz tipə aid edilir. Filiz sahəsi 
daxilində ona Yeldağ vulkan qurğusu cəlb olunmuşdur. Bu qurğunun mərkəz 
hissəsində geniş zolaq şəklində konsentrik yerləşmiş daykalarla və kiçik qırılma 
pozulmaları ilə haşiyələnmiş düşmə kalderası yerləşmişdir. Bu strukturun 
formalaşması relyefdə müsbət formaya malik mərkəz tipli Yeldağ vulkanik 
fəaliyyəti ilə şərtlənmişdir. Həmin strukturda mərkəzdən kənarlara doğru riolit 
və riodasitlərin konsentrik daykaları, həmçinin vulkan mərkəzindən radial 
aralanan qırılma pozulmaları yerləşmişdir. 

Bu sahədə geofiziki tədqiqatlarla bir YP anomaliyası (3%-lik fonda inten-
sivlik  =-10%) ayrılmışdır. Bu anomaliya törəmə kvarsitlərdə yerləşərək, 

möhtəvi minerallaşmalı qırılma pozulmaları ilə nəzarət olunan üç areolla əhatə 
olunmuşdur. 

Qızılqaya halqavarı strukturu ekstruziv günbəz tipinə aid edilir. Bu struktur 
Əsrikçayın sol sahilində yerləşmişdir və şimal-şərq və şimal-qərb istiqamətli 
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qırılmaların kəsişmə düyünündə müşahidə olunur. Strukturun mərkəz hissəsində 
mərkəzə doğru sərt düşmə bucağı ilə səciyyələnən riolit tərkibli ekstruziv günbəz 
yerləşmişdir. Riolitlər Qızıldağ vulkanının boğazını doldurur, onun kənarları isə 
eruptiv brekçiyalardan təşkil olunmuşdur. Strukturun formalaşmasında daykaların 
rolu böyükdür. Onlar, şimal-qərb istiqamətdə uzanmaya malik olub, tərkibinin 
müxtəlifliyi ilə səciyyələnir (andezitlərdən dasitlərə, riolitlərə qədər). 

Abdal  halqavarı  strukturu  da  analoji  mənzərəyə  malikdir. Ekstruziv 
günbəz strukturuna Qızıldağ halqası misal göstərilə bilər. Gec yura yaşlı  struk-
tur Tovuzçayın sol sahilində kəndin yaxınlığında yerləşir.  Yanıqlı şimal-qərb 
və şimal-şərq uzunluqlu yarılmaların kəsişməsinə  aiddir. 

Strukturun  mərkəz  hissəsində  riolit  tərkibli  ekstruziv  günbəz  yerləşir. 
Strukturun formalaşmasında dayka əmələgəlmələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Sonuncular müxtəlif tərkibə (andezitlərdən dasit, riodasitlərə qədər) malik  
olmaqla şimal-qərb istiqamətində uzanır. Vulkanın daha turş süxurları pirit, 
xalkopirit, qalenit minerallaşmadan ibarət kvarsbarit damarcıqları ilə  ikinci  
dəfə  dəyişikliyə  məruz  qalmışdır. 

Göyçə-Həkərə  zonasında  (Ağyataq,  Şorbulaq,  Levçay  və  s.)  bir  sıra  
civə və civə sürmə yataqları halqavarı  strukturlarla nəzarətlənir. Bu strukturlar 
özünəməxsus endogen filiz konsentra-siyası qurşağını yaradaraq, şimal, şimal-
qərb  və  yaxın  en  istiqamətində  lineamentlərlə  mürəkkəbləşir. 

Günbəz halqavarı strukturlar paleogen  dövründə  Ordubad  əyilməsində  
inkişaf etmişdir. Bu strukturlar (Alagöz, Ləkəyataq) mərkəz tipli vulkan  
kalderasına uyğun gəlir və eninə sürüşmələr və aralanma horizontal  yerdəyiş-
mə  yarılmaları  ilə  mürəkkəbləşmişdir. 

Misxan-Zəngəzur strukt formasion zonanın kosmik şəkillərinin deşifrələn-
məsi burada iri vulkanik qurğulara, şlak konuslarına uyğun gələn halqavarı  
strukturları ayırmağa imkan vermişdir. Bəzən hətta lava axınlarının  sərhədləri-
ni  izləmək,  həmçinin  kiçik  vulkanlar  zəncirini  müəyyən  etmək olur.  Buna  
misal  eyniadlı  yarılmaya  aid  olan  İşıqlı  konsentrik  halqavarı  strukturunu  
göstərmək  olar.  Halqavarı  strukturun  formalaşması  tərkibinə  görə  subqələvi  
traxibazalt, traxiandezit  seriyasına  uyğun  gələn  üst  pliosen dördüncü  dövr  
vulkanizminin  fəaliyyətinə  əsaslanır. 

Yuxarıda  qeyd  edilən  halqavarı  strukturlar   regional  tektonik  zonalar  
sistemlərinin kəsişməsində öz quruluş və vəziyyət  xüsusiyyətlərinə,  maqmatik  
komplekslər dəstinə və onlarla əlaqədar olan endogen filizləşməyə görə  quru-
luşlarının araşdırılması faydalı qazıntıların proqnozunda böyük  əhəmiyyət  kəsb  
edən  yüksək endogen fəallıq qovşaqlarına  uyğun  gəlir  (V.M.Babazadə, 2007).    

Distansion  zondlama  materiallarının  analizi  neft-qaz  axtarışı  işlərinin  
nəzəri  tədqiqatlar  kompleksinin  ayrılmaz  hissəsidir.  Bu  məqsədlə  Cəlilabad  
neftli-qazlı  rayonunun  və  Kiçik  Qafqazın  ona  qonşu  vilayətlərinin  kosmik  
şəkillərindən  istifadə  edilmişdir  (şəkil 87). 
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Şəkil 87. Cəlilabad perspektiv  neft-qaz  zonasında  halqavarı  və  xətti  

strukturların  yerləşmə  sxemi. 
1 – lokal antiklinal strukturlar: 1–Qərbi-Kürd; 2–Kürd; 3–Xəlfəli; 4–Orta Muğan; 5–Şorsulu; 6– Qırmızıkənd;  
7 – Puşkin;  8 - Novoqodovsk; 9 – Prişib;  10 – Masallı;  11 – Tumarxanlı;  12 – Görməli; 13 – Bəyxan; 2 -  
oliqosen-miosen  çöküntülərinə  görə  təyin  edilmiş  lokal  antiklinal  strukturlar;  3 – yaşına  görə  müxtəlif  
çöküntülər  üzrə;  4 -  Kürboyu  neft-qazlı  zonasını Cəlilabad perspektiv  neft-qaz  zonasından  ayıran  xətt 
(geofiziki  üsullarla  təyin  edilmişdir);  5 – kosmik  şəkillərdə  deşifrələnmiş  lineament  (Xıllı-Qazıməmməd);  6 
– mürəkkəb  seysmik  material  zonası;  7 – halqavarı  strukturlar. 

 

Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi nəticəsində şimal və  mərkəz  hissələrdə  
qruplaşmış 20 - yə  qədər iri  və  xırda  halqavarı  strukturlar ayrılır. Bu struk-
turlardan bəziləri Kürd, Xəlfəli, Şorsulu, Tumarxanlı, Görməli, Bəyxan kimi  
basdırılmş  strukturların  üzərinə  yığılır. 

Bundan əlavə, Cəlilabad neftli-qazlı zonasında Kürboyu neft-qazlı zonanı 
Cəlilabad perspektiv neft-qaz zonasından ayıran, submeridional uzanmaya  
malik  iri  lineament  (Xıllı-Qazıməmməd) qeyd  olunur. 

Vulkan-tektonik depressiyalara misal olaraq, Kəlbəcər muldasını  göstər-
mək olar ki, o da lava və müxtəlif tərkibli tuf örtüklərinin laylanması ilə  dol-
muş  qövsvarı  və  halqavarı yarılmalarla  mürəkkəbləşmişdir. 

 
10.4.Tektonogen halqavarı  strukturlar və diapirlər 

 
Tektonogen halqavarı strukturlar meqastrukturlardan başqa, bütün struk-

tur siniflərlə təmsil olunur. Onlar əsasən şaquli tektonik hərəkətlərin təsiri 
altında formalaşır; halqavarı strukturların horizontal tektonik hərəkətlərlə 
əlaqəsi hələ kifayət dərəcədə öyrənilməmişdir, lakin ehtimal ki, dairəvi struk-
turlar qitələrdə mövcuddur və onların tam dəqiqliklə ayrılması hələlik mümkün 
deyildir. 
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Morfoloji olaraq, bu strukturlar arasında müsbət, mənfi və mürəkkəb 
quruluşlu tiplər ayrılır. Belə strukturların ölçüləri ilk on km-dən yüz km-ə qədər 
və hətta min km-ə qədərdir. Strukturların yaşı müxtəlifdir. Onlardan bir çoxu 
paleozoy, mezozoy və kaynazoy müddətində uzunmüddətli konsedimentasiyon 
inkişaf etmiş və qırışıqlıq özülün və örtüyn deformasiyasında təzahür etmiş, 
həmçinin maqnit və qravitasiya sahələrinin anomaliyalarında əks olunmuşdur. 

Müsbət strukturlar anteklizlərə, tağlara və bünövrənin çıxışlarına uyğun 
gəlir. Bir sıra hallarda kristallik bünövrənin poliqonal bloku platforma örtüyün-
dən səthə doğru transformasiya edərək kosmik şəkillərdə izometrik əmələgəl-
mələr kimi əks olunurlar. Platforma örtüklərində müsbət strukturların formalaş-
ması qranit massivlərinin özünü büruzə verməsi və çökmə komplekslərin 
deformasiyası ilə əlaqədardır. 

İri müsbət strukturlara Xəzəryanı çökəklikdə Astarxan və Uil tağları, 
Qərbi Sibir platformasında Xantı-Mansiy tağları və s. aiddir. İri tağ strukturları 
adətən radial konsentrik quruluşa malikdir. Eyni zamanda çay dərələrinin 
uyğunlaşdığı qövsvarı və radial qrabenlər əhəmiyyətli rol oynayır. Qövsvarı 
qrabenlər bütövlükdə düşən və qalxan blokları şərtləndirərək vallarla növbələ-
şirlər. Kosmik şəkillərdə deşifrə olunan həm halqavarı strukturlar, həm də 
onların ayrı-ayrı qövsləri, radial və sahəvi elemenləri bünövrənin relyefində, 
çökmə örtüyün quruluşunda və maqnit sahəsində əks olunmuşdur.  Az iri 
müsbət strukturlara iri çökəkliklərdə (Xəzəryanı, Meksikayanı və s.) inkişaf 
tapmış diapir duz günbəzləri  aid edilir. 

Mənfi strukturlar platformalarda sineklizlərə, çökəkliklərə və muldalara 
uyğun gəlir. Daha iri izometrik sineklizlərə platformalarda (Afrikada Konqo və 
Tauden, Qazaxstanda Balxaşyanı sineklizləri və s.) rast gəlinir. Belə sinekliz-
lərin diametri yüz  km-lə ölcülür. Bünövrənin qabığında onlardan bir çoxu 3-4 
km qalınlığında çöküntülərlə təmsil olunmuş çökəkliklərə uyğun gəlir. Bir sıra 
sineklizlər vallarla əhatə olunmuşdur və onların üzərində çökmə örtüyün qalın-
lığı azalır. Bunların formalaşması rifey və ilkin paleozoydan neogen dördüncü 
dövrə qədər davam etmişdir. Bu genetik sinfə həmçinin diapir halqavarı struk-
turlar da aid edilir. Tektonik halqavarı strukturlar platforma tektonogenez pro-
seslərinin məhsulu hesab olunur.  

Tektonik halqavarı strukturlara əksər duz  günbəzləri hövzələrində rast 
gələn diapir halqavarı strukturları da aid etmək olar. Daha iri diapir halqavarı 
strukturlara duzaltı yatağın geniş qalxımlarına və duz massivlərinə, kiçikləri isə 
(monostrukturlar) ayrı-ayrı, əksərən, kəsilmiş duz günbəzlərinə uyğun gəlir. Gil 
diapirləri və iri palçıq vulkanları da həmçinin halqavarı strukturlarla müşaiyət 
olunur.   

Tektonogen halqavarı strukturları üst mantiyanın mantiya diapirilə əlaqə-
ləndirmək olar. Onlar sedimentsiferdə böyük qalınlıqlı çökmə süxur kompleks-
lərilə iri oval və ya dairəvi çökəkliklərə (eninə bir neçə yüz km) uyğun gəlir. 
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Platforma örtüklərində halqavarı formalı tektonik qalxmalar konsolidasiyaya 
uğramış bünövrənin uyğun qalxması ilə əlaqədardır. 

Tektonik halqavarı strukturların quruluşunda həm plikativ (qırışıqlıq), 
həm də dizyunktiv (qırılma) dislokasiyalar aparıcı rol oynaya bilər. Bütövlükdə 
isə, dizyunktiv tektonik halqavarı strukturlar („rinq bloklar“), görünür nisbətən 
aztabeli mövqedədir. Belə strukturlara nadir hallarda rast gəlinir. 

Tektonik halqavarı strukturların çox hissəsi platforma tektogenez proses-
lərilə əlaqədardır və bütün qitələrdəki qədim və cavan platforma sallarının 
mənfi və müsbət halqavarı strukturlarının əsas hissəsini təşkil edir (şəkil 88).  

Tektonik halqavarı strukturların ikinci böyük qrupunu yeni neogen dör-
düncü dövr orogenik tektogenezlə əlaqədar strukturlar təşkil edir. Onlar həm 
orogenik çökəkliklərdə, həm də orogenik qalxımlarda yerləşir. Çökəkliklərdə 
bu strukturların həm müsbət, həm də mənfi formaları müəyyən edilmişdir. 
Qalxımlarda isə hələlik yalnız müsbət qeydə alınmışdır. Onlar yüksəklik ampli-
tudlu və ölçülü neotektonik qalxımların və ya qırışıqlıq sistem periklinal çökək-
liklərinin sərhədlərinə uyğun gəlir. Məsələn, Apalaç sisteminin cənub qurtara-
cağında makrostrukturların içərisində mənfi halqavarı strukturlar üstünlük təşkil 
edir. Hər iki morfoloji formaların içərisində mezostrukturlar bərabər miqdarda 
paylanmışdır. Monostrukturlarda müsbət strukturlar üstünlük təşkil edir. Belə 
bölgülərin (yayılmaların) səbəbi hələlik məlum deyildir.   

 

 
Şəkil 88. Afrikanın cavan çökəkliklərinin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar   

olan tektonogen halqavarı strukturları. 
 



206 
 

Daha iri mürəkkəb quruluşlu tektonik çökəkliklər Tauden və Konqo 
çökəklikləri hesab olunur. Bunlaın diametrləri müvafiq olaraq, 1000 və 800 km 
təşkil edir. Hər iki çökəkliyin inkişafı rifeydə başlamış və bütün fanerozoy boyu 
davam etmişdir. Tauden və Konqo halqavarı çökəklikləri az miqdarda dəniz, 
çox miqdarda isə kontinental mənşəli çökmə formasiyalarla dolmuşdur. Onlar-
da terrigen, əhəmiyyətli miqdarda isə qırmızı rəng formasiyası üstünlük təşkil 
edir. Bəzən çökəkliyin mərkəzi hissəsində dəniz karbonat formasiyası üstünlük 
təşkil edir. Uzunmüddətli irsi çökmə nəticəsində bütün fanerozoy ərzində çök-
mə formasiyanın submarin qalınlığı 1-3 km-ə çatmışdır. 

Tauden çökəkliyində mezozoya qədərki çökmə formasiyalar müəyyən 
dərəcədə dolerit və diabazların subvulkanik kütlələrilə yayılmışdır.  

Saxara plitəsinin şərq hissəsində geniş, uzunmüdətli inkişafa malik halqa-
varı çökəkliklər yerləşmişdir: Əlcəzair-Liviya, Kufra və Murzuk. Bu halqavarı 
çökəkliklər paleozoy və mezozoyun qalın çöküntülərilə tamamlanmışdır. Hal-
qavarı çökəkliklərin bünövrəsi hamar deyildir və əyilmiş sahələrdə çökmə sü-
xurların qalınlığı 7 km təşkil edir (Əlcəzair-Liviya). 

Murzuk halqavarı çökəkliyi 350 km diametrə malikdir. Bu strukturda 
kəsilişin əsasında çəhrayımtıl qumdaşı formasiyası inkişaf tapmışdır. Yuxarıda 
qeyri-uyğun yatıma malik 350-1000 m qalınlığında Xasayna formasiyasının 
(kembri yaşlı) qumdaşları və dəmirli kvarsitlər, onların üzərində isə ordovik 
yaşlı gillər, alevrolitlər və qumdaşları yatır (25-200 m qalınlığında). Murzuk 
halqavarı çökəkliyinin səciyyəvi kəsilişi bütün fanerozoy müddəti ərzində onun 
fəal tektonik inkişafa malik olduğunu göstərir  (şəkil 89). 

Planda halqavarı formada olan Əlcəzair-Liviya çökəkliyi Liviya ərazisi-
nin qərb hissəsini əhatə edir və eninə istiqamətdə 500 km, meridional istiqa-
mətdə isə 300 km məsafədə izlənilir. Əlcəzair-Liviya çökəkliyində mezozoy, 
kaynazoy struktur mərtəbəsi demək olar ki, paleozoy struktur mərtəbəsinin tağ 
hissəsini kəsərək yatır. 

Beləliklə, 100-1000 km diametrində tektonogen halqavarı strukturlar, iri 
tektonik çökəkliklərin və qalxımların inkişaf tapdığı fanerozoy sahəsində qeyd 
olunur. 

Diapir halqavarı strukturlar duz və gil diaprizmi ilə korrelyasiya təşkil 
edir. Onlar böyük olmayan strukturlarla (diametri 10 km-lərlə olan) təmsil olun-
muşdur. Belə strukturlar həm səthə çıxan duz ştoklarına (diapirlə yarılmış), həm 
də platforma örtüyü altına basdırılmış duz ştoklarına uyğun gəlir. Platforma 
örtüyü çöküntülərini yarmayan duzların toplanması halqavarı strukturlar forma-
sında təzahür edir və deşifrə əlamətlərinə görə yarılmış diapirlərdən fərqlənmir. 
Diapirli halqavarı strukturlarla mənfi struktur formalar birlik təşkil edir. Bu 
strukturlar, adətən həmçinin müsbət diapir strukturlara nisbətən zəif halqa 
formasında təzahür edir. 
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Şəkil 89. Murzuk çökəkliyinin tektonogen mənfi halqavarı strukturu: 

1-kosmik şəkillərin deşifrə olunması nəticəsində müəyyən olunmuş Murzuk halqavarı strukturu-
nun sərhədi; 2-qabıq qranitoid plutonunun təzahürü ilə əlaqədar olan maqmatogen mənşəli 
halqavarı strukturlar; 3-qeyri-müəyyən mənşəli halqavarı strukturlar; 4- qırılma pozulmaları; 
5-Şimali Murzuk lineamenti. 
 

Tektonogen və diapir halqavarı strukturlar Hind yarımadasının (Tailand, 
Laos, Kampuçiya) mezozoy, kaynazoy çökəkliyində də müşahidə olunur. 
Laosda oxşar strukturlar geniş inkişaf tapmışdır. Üst trias-yura təbaşir çökmə 
kompleksləri terrigen, qırmızı rəng duz formasiyasının üstünlüyü ilə çökəklik 
tip iri, yaxşı ayrılan halqavarı və oval strukturlara cəlb olunmuşdur. Belə 
halqavarı və oval strukturlar tektonik mənşəli kiçik halqavarı strukturlarla 
mürəkkəbləşmişdir. Bu tip strukturların inkişaf sahəsinə gips daşıyan və duz 
formasiyaları uyğunlaşmışdır.  

Duz tektonikası strukturu üçün adətən ümumiləşdirilmiş, çöküntüləri 
yaran, örtən kütlə olan “diapir” terminindən istifadə olunur. Təbii duz diapirləri 
çökmə örtükdən fərqlənir və ya onunla qeyri-uyğun təmasa malikdir. Diskor-
dant duz diapirləri layvarı şaquli duz layları, duz ştokları, günbəzləri, örtükləri, 
armudşəkilli genişlənmələr, ayrılmış diapirlər və duz yastıqları ilə təmsil olun-
muşdur. 

Duz yastıqları Mərkəzi İranda Böyük Kevir səhrası altında geniş inkişaf 
tapmışdır. Bu duz səhrası şimalda Elbrus dağı və cənub-qərbdə Zaqros dağı 
arasında yerləşmişdir. Duz ştokları Cənubi və Mərkəzi İranın bir sıra neftli 
rayonlarında yaxşı öyrənilmişdir. Burada onlar kembriyəqədərki Hörmüz for-
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masiyası ilə təmsil olunmuşdur və qismən effuziv duz daşıyan örtüklərlə örtül-
müşdür. Mərkəzi İranda ştoklar daha cavan alt və orta üçüncü dövr duzları 
hesabına formalaşmışdır. Hər iki rayonda onların diametri 10-11 km-ə çatır. 
Ştokların morfologiyası hətta bir rayonda geniş intervalda dəyişir. Onlar sim-
metrik (şaquli monoklinal) və qeyri-simmetrik (əyilmiş oxlu) ola bilir. Cənubi 
İranda geniş inkişaf tapmış duz ekstruziyaları 5-10 km dərinlikdən Hörmüz duz 
qatının qalxması ilə əlaqədardır. Hörmüz duz qatı paleozoy və mezozoy yaşlı 
karbonat çöküntülərindən keçərək 200-ə yaxın duz ştokları əmələ gətirmişdir. 
Hörmüz duz tektonikası Zaqros qırışıqlıq zonasında erkən parçalanmaların baş 
verməsi və 15 mln. il əvvəl mezozoy diaprizmində üstəgəlmələrin əmələ gəlmə-
silə şərtlənmişdir. 

Meksika körfəzində duz strukturlarının təkamül tarixi diapirlərin ölçüsü, 
forması və tektonik vəziyyətlərinə görə müəyyən edilir. Aparılan tədqiqatlar 
nəticəsində burada 100-ə qədər duz strukturları aşkar olunmuşdur. Onların yaşı 
100 mln. ildən müasir dövrə qədər, ölçüləri isə 20 km-dən 180 km-ə qədərdir. 
Bu strukturlar Şərqi Texas rayonundan sahilyanı düzənliyi keçməklə kontinen-
tal yamaca qədər olan bir ərazidə yerləşmişdir. Daha mürəkkəb qanunauy-
ğunluq ayrı-ayrı strukturların inkişaf sürətinə aid edilir. Burada qalxan duz 
massivinin həcmi və diapirdə onların yerləşmə üsulları başlıca rol oynayır. 
Şərqi Texas hövzəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, duz yataqlarının və 
diapir mərhələsinin əmələgəlmə sürəti bu və ya digər strukturda oxşardır və 10-
60 mln. il təşkil edir (orta hesabla, 20 mln.il duz yastıqları üçün, 25 mln.il isə 
diapirlər üçün). Bu diapirlər yuxarıda yatan süxurları yardıqdan sonra növbəti 
10-15 mln.il ərzində maksimum sürətə malik olurlar. 

Beləliklə, tektonogen halqavarı strukturların formalaşması həm kontinen-
tal tip yer qabığının bərpasında, həm də kontinental qabığın inkişafı zamanı 
orogenez hadisəsini müşaiyət edir. 

Tektonik halqavarı strukturlar şaquli tektonik hərəkətlərin təsiri nəticə-
sində formalaşır. Lakin bununla yanaşı, horizontal hərəkətlər nəticəsində 
formalaşan strukturlar da məlumdur. Tektonik hərəkətlərin təzahür formalarına 
görə, tektonogen mənşəli halqavarı strukturlar dislokasiya əyilmələrilə (plika-
tiv), parçalanma dislokasiyaları ilə (dizyunktiv) və ya diaprizim hadisəsilə 
(inektiv) əlaqədar ola bilər. Tektonogen halqavarı strukturlar morfologiyasına 
görə nüvənin qalxması ilə müşaiyət olunan müsbət, basdırılma ilə müşaiyət 
olunan mənfi və halqavarı struktur daxilində qalxma və çökəkliyin halqa forma-
sında olduğu mürəkkəb olurlar. Platformalarda diametri 20-30 km olan halqa-
varı strukturlar məhəlli qalxımlara və platforma örtüyünün braxiantiklinal 
qırışıqlığına uyğun gəlirlər. Bu müxtəliflik arasında mənfi strukturlara təcrübi 
olaraq rast gəlinmir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, heç də bütün tektonogen plikativ halqavarı 
strukturlar platformalarda onun örtüyünün müsbət və mənfi formalarına cavab 
vermir. Struktur xəritələrdə real struktur formalar halqavarı strukturların deşifrə 



209 
 

olunan sərhədlərindən daha mürəkkəbdir. Bu onunla əlaqədardır ki, kosmik 
şəkillərdə məxsusi qırışıqlıqlar deyil, onun formalaşmasını müşaiyət edən 
tektonik çat sistemləri deşifrə olunur. 

Azərbaycanda tektonogen halqavarı strukturlar Böyük Qafqazda, Kür  
çökəkliyində, Abşeron yarımadasında, qismən Kiçik Qafqazda aşkar edilmişdir. 
Halqavarı strukturların ölçüsü, bir qayda olaraq, onların özülünün dərinliyi  ilə 
əlaqədardır. Daha iri meqa və makrostrukturlar mantiya, mezo və  mikrostruk-
turlar isə daha çox qabıq özülə malikdir. Böyük Qafqazın tektonogen  halqavarı  
strukturları dairəvi, oval, yarımhalqavarı qapanmamış, qövsvarı formaya  ma-
likdir. Bu strukturların dəqiq genezisini təyin etmək mümkün deyildir. Lakin 
faktiki materiallara əsasən böyük inamla ehtimal etmək  olar ki, onlar özülün  
çıxıntısına  və  neotektonik  qalxımlara  uyğun  gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki,  
halqavarı strukturların inkişaf zonasında əlvan metalların çoxsaylı yataqları, o  
cümlədən zəif də olsa  Böyük Qafqazın dayka qurşağını əmələ gətirən intruziv 
maqmatizmin inkişafı cəmlənmişdir. Bundan əlavə, maqmatik  əmələgəlmələrə  
uyğun gələn geofiziki anomaliyalar aşkar edilmişdir. Bütövlükdə bu  məlumat-
lar təsdiq edir ki, qeyd edilən halqavarı strukturların mərkəzləri dərin yatıma  
malik intruziv massivlərin zəif aşınmış hissələrinə uyğun  gəlir. Ona görə də,  
ehtimal ki, bir çox belə halqavarı strukturlar mürəkkəb genezisə malikdir.  

Böyük Qafqazın cənub yamacında əvvəldə qeyd olunduğu kimi, Quton 
halqavarı və Balakən, Şəki və Qax yarımhalqavarı strukturları ayrılmışdır. 
Bunlardan 40 km diametrə malik Quton halqavarı strukturu daha böyük hesab 
olunur və Dağıstan ərazisinə qədər izlənilir. Quton halqavarı strukturndan 
cənub-qərbdə Balakən-Zaqatala filiz rayonunu əhatə edən Balakən yarmhal-
qavari strukturu yerləşmişdir. Bu strukturun  eninə ölçüsü 10-12 km təşkil edir. 
Bir qayda olaraq, Balakən yarmhalqavarı strukturu Baş Qafqaz parcalanması ilə 
kəsilir və iki bərabər hissəyə bölünür. Genetik olaraq, Quton halqavarı, Bala-
kən, Şəki və Qax yarımhalqavarı strukturları tektonogen və ekzogen tiplərə aid 
edilir. 

Maqnit  və  qravitasiya  sahələri,  o  cümlədən  qlobal  çatlılığın  dərinlik  
üzrə dəyişməsi xarakteri  ilə  alınmış  materialların  müqayisəsi  belə  ehtimal  
etməyə imkan verir  ki, Böyük Qafqazda Zaqatala, Qax, Şəki və s. ayrı-ayrı  
geoloji  bloklar  ayrılır. Ayrılmış halqavarı  strukturlar  bu bir  qədər qalxmış  
(Zaqatala, Şəki)  və  düşmüş  (Qax) bloklara  uyğun  gəlir. Zaqatala  bloku  üzrə  
məlumatlar daha  böyük  maraq  kəsb  edir.  Hələ  keçən əsrin  60-cı  illərinin  
əvvəllərində Zaqataladan şimala doğru aeromaqnit planalması ilə  ΔT sahəsinin  
uçuşun nisbi hündürlüyü ilə korrelyasiya əlaqəsinin  analizi göstərmişdir ki, o,  
dərinlik obyekti ilə əlaqədardır. Sahənin xarakterinə və səpinti axınlarında  
molibdenin mövcudluğuna əsaslanaraq fərz olunur ki, müəyyən edilən obyekt  
özünü qranitoid intruzivi kimi  büruzə verir ki, ehtimal ki, həmin rayonun 
filizinin  mürəkkəb  genezisinin  hidrotermal  tərkibi  onunla  əlaqədardır.    
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Cəlilabad neftli-qazlı rayonunda Kür çökəkliyi və Abşeron yarımadasında 
olduğu kimi, deşifrələnmiş  çoxsaylı halqavarı strukturlar uzununa və lokal  
antiklinal strukturların üzərinə yığılır ki, bu da geofiziki məlumatlarla təsdiq  
olunur.  

Yuxarıdakı məlumatlardan aydın olur ki, Azərbaycanın tektonogen  
halqavarı strukturları şaquli tektonik hərəkətlərin təsiri altında formalaşmışdır.  

 
10.5. Halqavarı   morfostrukturlar 

 
 Diametri 2 km-dən 4 km-ə qədər olan halqavarı morfostrukturlar Avro-

asiyanın şərq kənarı boyunca B.V.Yejov, M.Q.Zolotov, V.V.Soloyev, B.İ.Xud-
yakov və digər tədqiqatçılar tərəfindən ayrılmışdır (şəkil 90). Kosmik şəkillərdə 
qlobal səviyyədə ümumiləşmədə ilk dəfə olaraq, sərhədləri relyef və hidro-
şəbəkə şəkilləri üzrə kifayət qədər aydın təyin olunan nəhəng halqavarı əmələ-
gəlmələri görmək mümkün olmuşdur. 

 
  
Şəkil 90. Şərqi Asiyanın nəhəng morfostrukturlarının sxemi. Mərkəzi tip 

morfostrukturlar (A.P.Kulakov, 1986): 
1-qitələr (I-Yan Kolım, II-Aldan, III-Amur, IV-Şərqi Çin)  və qitələr kənarı (V-Berinq, VI-Oxot, 
VII-Yapon dənizi, VIII-Koreya, XI-Malay, X-Siyam); 2-transregional Sakit okean qırılma 
zonaları; 3-mərkəzi tip meqastrukturlar (diametri 300-1000 km). 
 

Bu strukturların ayrılması və konturlaşdırılması zamanı özünəməxsus 
halqavarı meqastrukturlar əmələ gətirən qırılmaların və konsentrik lineament 
sistemlərinin yaxşı deşifrə olunması böyük rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
halqavarı lineamentlər və qırılmalar yüksək nizamlı çay şəbəkəsinin şəkillərini, 
iri dağ silsiələrinin və çökəkliklərin əlamətlərini, həmçinin qitələrin müasir 
sahil xətlərinin sərhədlərini əks etdirir. Bir sıra tədqiqatçılar, xüsusən də 
A.P.Kulakov qeyd  edir ki, materiklərin meqastrukturlarının sərhədləri boyunca 
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planda qövsvarı formaya malik dağ qurğuları yerləşir, onların mərkəzi 
rayonlarında isə aşağı dağlıq və düzənlik oval relyef üstünlük təşkil edir. 

Ehtimal olunur ki, onların konsentrik quruluşunu qeyd edən halqavarı 
morfostrukturların geomorfoloji görünüşü sonuncuların uzunmüddətli geoloji-
tektonik təkamülünün nəticəsi hesab olunur (şəkil 91). Baxılan strukturlar, 
bütövlükdə radial konsentrik quruluşunu saxlayaraq, xüsusiyyətlərinə görə ideal 
halqalardan fərqlənir. Bu onunla izah olunur ki, onlar  özlərində təbii geoloji 
əmələgəlmələri əks etdirir və mərkəzi tip ideal simmetriya belə miqyasda 
təcrübi olaraq mümkün deyildir. Lakin simmetriyanı pozan başlıca səbəb, 
A.P.Kulakova görə, halqavarı morfostrukturların geomorfoloji görünüşünü və 
geoloji-tektonik quruluşunu mürəkkəbləşdirən sonrakı tektonik deformasiyalar 
olmuşdur. Baxılan strukturların səciyyəvi xüsusiyyətləri, onların 30-40% və 
daha artıq hissəsinin örtülü olmasıdır. Bu zaman relyef, interferensiya zona-
sında, V.V.Solovyevin məlumatlarına görə, əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəb 
olması və şaxələnməsilə fərqlənir. 

 
Şəkil 91. Mərkəzi tip kənar-materik morfostrukturların inkişaf sxemi 

(Kulakov, 1986): 
a-tağ qalxımının formalaşması (Pr); b-sakit irsi inkişaf (Pz); c-daha yüksək nizamlılıqlı 
halqavarı strukturların basdırılması, destruksiyası və inkişafı (Mz). 
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Halqavarı morfostruktur-nəhənglərlə yanaşı çox kiçik miqyaslı kosmik 
şəkillərdə uzunluğu 2-3 min km, eni 80-150 km və daha böyük olan trans-
regional lineametrlər kifayət qədər etibarlı deşifrə olunur. Transregional linea-
ment zonalarının əhəmiyyətli uzunluğu və eni onların mantiya ilə genetik 
əlaqəsinin olmasını söyləməyə əsas verir. 

Halqavarı morfostruklarla münasibətdə transregional lineamentlər kəsən 
hesab olunurlar. Transregional lineamentlərin əksəriyyəti və onların zonaları 
Sakit okean halqası çökəkliyini konturlaşdıran qlobal Sakit okean qırılma 
sistemilə əlaqədardır. Nəhəng halqavarı morfostrukturlar Şərqi Avroasiyanın 
regional morfostrukturunun əsasını əmələ gətirərək, A.P.Kulakovun qeyd  
etdiyi kimi, kembriyəqədərki dövrdə əmələ gəlmişdir və regionun müasir 
geoloji strukturunda və relyefində aydın müşahidə olunur. Bu strukturların 
aşkar olunması Avroasiyanın şərq kənarının geoloji tektonik quruluşu və 
təkamülü haqqındakı təsəvvürlərə daha ciddi yanaşmağa  sövq edir. Çünki 
halqavarı morfostruktur və nuklearların məkanca müqayisəsi onların oxşarlığını 
göstərir: məsələn, Sinkoreya nuklearı Yapon dənizi və Koreya halqavarı mor-
fostrukturunun interferensiya zonasında yerləşmişdir, Cənubi Çin və Hind-Çin 
nuklearları isə tamamilə Şərqi Çin və Siam halqavarı strukturlarına uyğun gəlir. 

Yer kürəsinin 1:50 000 000 miqyaslı xəritəsinin morfometrik anlizi 
nəticəsində, onun səthində planetar və daha kiçik miqyaslı halqavarı morfo-
strukturlar aşkar olunmuşdur (şəkil 92). İki planetar halqavarı morfostrukturlar 
(mənfi Sakit Okean və müsbət-Atlantik okean) yerin planetar asimmetriyasını 
müəyyən edir. Yerin asimmetriyası mənfi Arktika və müsbət Antarktida 
halqavarı morfostrukturları hesabına əmələ gəlmiş qütb və meridional asim-
metriyalarla mürəkkəbləşmişdir. İkinci tərtibli ekvatorial strukturlar–Şərqi Sakit 
Okean və Hind okeanı planetar halqavarı morfostrukturlarının (Sakit okean və 
Atlantik okeanı) təmasında yerləşmişdir. Saxara, Konqolez, Ərəbistan, Kalahar, 
Madaqaskar və dugərləri (Afrikada), Böyük hövzə, Bermud, Meksika (Şimali 
Amerikada), Peru, Amazon, Brazilya (Cənubi Amerika), Şərqi Hindistan, Avs-
traliya və digər üçüncü tərtibli halqavarı morfostrukturlar məlum nuklearlarla 
üst-üstə düşür. 

Halqavarı morfostruktuların ölçüləri eninə 150000 km-dən (birinci 
tərtibli) 3000 km-ə qədər (üçüncü tərtibli) dəyişir. Onların mənbəyi mantiya, 
bəzən isə nüvə təbiətli hesab olunur. 
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Şəkil 92. Nəhəng halqavarı morfostrukturlar: 

1-4-müxtəlif tərtibli halqavarı strukturlar; 5-nuklearlara uyğun gələn halqavarı morfostruk-
turlar; 6-qanadlarının qeyri-bərabər hərəkəti ilə səciyyələnən halqavarı morfostrukturlar. 

 
10.6.Meteorit partayışları-geoloji amillər kimi 

 
 Məlum olduğu kimi, alimlər meteorit kraterlərinin mövcud olmasını 

çoxdan ehtimal edirlər. Hələ XVII əsrdə Robert Quk Yer səthində onların 
mövcud olmasını öz elmi nəşrlərində qeyd etmişdir.  

XIX əsrin sonunda Cilbert bəzi halqavarı strukturların meteorit mənşəli 
olmasını sübut etmişdir. XX əsrin başlanğıcında Naynincer məşhur Arizon 
kraterinin meteorit mənşəli olmasını göstərmişdir. 1921-ci ildə isə meteorit-
krater təsəvvürü Vegener tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 

1936-cı ildə K.P.Stankovic tərəfindən meteorit partlayışlarının nəzəri 
əsasları işlənilmiş və kraterlərin partlama nəzəriyyəsinin əsasları hazırlanmışdır. 
Buna baxmayaraq, hələ son illərə qədər meteorit partlayışlarının dəqiq maddi 
meyarları işlənib hazırlanmamışdır (qırıntılar və kürəciklər formasında meteorit 
qalıqları istisna olmaqla). 

Kosmosdan yer səthinin vizual müşahidəsinə imkan verən kosmos 
dövrünün başlanması, Yerin müxtəlif regionlarının müxtəlif miqyaslı kosmik 
şəkillərinin alınması, Aydan gətirilmiş süxur nümunələrinin öyrənilməsi, 
partlayışlar zamanı süxurlarda baş verən reaksiyaların tədqiqi üzrə eksperi-
mental işlərin aparılması və digər məsələlərin həlli kosmik geologiyada inkişafa 
səbəb olur. 

Süxurların zərbə və ya partlayış metamorfizminin əsas əlamətlərinin, 
onların meteorit kütlələrilə təmasının öyrənilməsi, partlayış kraterlərinin hansı 
əlamətlərinin olması və s. məsələlər kosmik geologiyada alimlərin diqqətini 
cəlb edən əsas məsələlərdən hesab olunurdu. 
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Partlayış kraterlərinin əmələ gəlməsi adi tektonik gərginlikdən ((0,5-1)x10² 
Mpa) daha böyük olan təzyiq şəraitilə (1000000 Mpa-a qədər) səciyyələnir. Bu 
zaman qeyd etmək lazımdır ki, meteorit kütlələrinin təması zamanı baş verən 
təzyiq çox qısa müddətdə müəyyən olunur.  Bu müddət həqiqətən kiçik olur və 
saniyələrlə ölçülür. Proses zamanı təzyiq kəskin düşür, vakuum halı alınır və 
tempratur 5000ºC-ə qədər yüksəlir. 

Tempraturun düşməsi təzyiqə nisbətən zəif  sürətlə baş verir. Lakin bu 
digər geoloji proseslərə nisbətən daha tez baş verir. Alimlər qeyd edirlər ki, 
maddələr 1000000 Mpa-dan yüksək təzyiq şəraitində ion plazma halına çevrilir. 
M.Densanın fikirlərinə görə, 2x1000000 Mpa-dan yüksək təzyiq şəraitində 
süxurların tam əriməsi baş verir. Şuberanın məlumatlarına görə isə meteorit 
kraterlərində böyük enerjinin təsiri altında elementlərin transmutasiyası baş 
verir və müvafiq olaraq onların miqdar nisbəti dəyişir. 

Hazırda J.A.Necayevin qeyd etdiyi kimi, diametri 100 m-dən 100 km-ə 
qədər olan meteorit kraterlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu tip kraterlər mete-
oritlərin daşıdığı enerji ilə müəyyən edilən zərbə və partlayış tiplərinə ayrılırlar. 
Bu zaman hesablamaların göstərdiyi kimi, enerji (ε) əmələ gələn krater for-
masının ölçüsü ilə (D) əlaqədardır: ε-D³. Əgər meteoritin sürəti (11-30 km/san) 
və kütləsi (1000 t) olduqca böyükdürsə, onda o, yer qabığının nisbətən böyük 
dərinliyinə nüfuz edərək  və  partlayaraq partlayış kraterini əmələ gətirir. Əgər 
meteoritin uçuş sürəti və kütləsi kiçikdirsə, bu zaman o, ya atmosfer qatında 
yanır, ya da yer səthində dərinliyə nüfuz etmir. Bu zaman partlayışsız zərbə 
krateri formalaşır. Belə halda meteoritlərin yalnız kənar hissələri əriməyə məruz 
qalır, hissə-hissə “ovxalanır” və ümumi kütlə saxlanılmış olur. Zərbə kraterləri 
10 m-dən kiçik olur və onlarla ətraf süxurların dəyişilməsi əlaqədar olmur. 
Onlarda qırıntıların formalaşmasında meteorit maddələrinin iştirakı müəyyən 
edilir və ətraf süxurların qismən əriməsi qeyd olunur.  

Partlayış kraterlərində, hətta diametri 1 km-ə qədər olan kraterlərdə ətraf 
süxurların tərkibində və strukturda əhəmiyyətli dəyişiklik hiss olunur. Partlayış 
yerlərində vulkanik fəaliyyətlər nəticəsində formalaşan vulkanik çökmə 
kalderalarından fərqlənən düzgün formalı halqalar formalaşır (şəkil 93). 
Halqaların kənarları boyunca xarici val-ətraf süxurların intensiv dəyişilməsinə 
səbəb olur və mərkəzəqaçma qırışıqlığında daxili val əmələ gəlir. Kraterin 
mərkəzində hündürlüyü kraterin valından aşağıda olan mərkəzi qalxma 
formalaşır. Meteorit kraterlərində iki səciyyəvi çat sistemləri inkişaf tapmışdır: 
konsentrik və radial. Konsentruk çatlar mərkəzi qalxımı və konsentrik valı bir-
birindən ayırır. Radial çatlar krateri ayrı-ayrı bloklara-qövslərə ayırır. Partlayış 
kraterinin dərinliyi onun diametrindən asılıdır. Diametrin artması ilə strukturun 
dərinliyi tədricən azalır. Kraterin dərinliyinin onun diametrinə olan nisbəti 
zərbə və kiçik partlayış strukturları üçün ¼, iri strukturlar üçün isə ½ təşkil edir. 
Partlayış meteorit kraterlərinin diametrləri onları əmələ gətirən meteoritlərin 
ölçülərinin təxminən 10 dəfə artıq olmasını söyləməyə imkan verir. 
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Kraterin partlama zonasında ərimiş ətraf süxurlar hesabına linzalar, onla-
rın qırıntıları əmələ gəlir. Burada həmçinin meteoritlərin qismən assimilyasiya 
olunmuş maddələrinin iştirakı da mümkündür. Onların qalınlığı krater struk-
turunun radiusunun ¼-dən ½-ə qədərini təşkil edir. Bu süxurlar partlayış 
strukturunun mərkəzi hissəsində müəyyən olunur və ətraf süxurlarda əmələ 
gəlmiş çatları dolduraraq damara oxşar formalı kütlələr əmələ gətirir. Süxur-
ların çatlılıq zonası və taqamit linzaları ətrafındakı brekçiyalar bəzən böyük 
qalınlığa malik olur. 

Qeyd olunduğu kimi, partlayış brekçiyaları və ya impaktitlər yalnız yerli 
mənşəli deyil, həm də bünövrədən gətirilmiş böyük dərinlikli müxtəlif qırıntı-
lardan təşkil olunmuşdur. Sementləyici kütlə eynicinsli deyil, bəzən əhəmiyyətli 
miqdarda kristallaşmış şüşədən ibarətdir. 

Meteorit partlayışı prosesi zamanı impakt əriməsi nəticəsində əmələ 
gəlmiş süxurların aşağıdakı əsas əlamətlərini qeyd etmək olar: 1) qırıntıların və 
sementləyici şüşənin tərkibinin müxtəlifliyi; 2) ətraf süxurların deformasiya 
fraqmentlərinin çoxluğu; 3)kristallik möhtəvilərin (fenokristallarının) iştirak 
etməməsi, impakt süxurların vulkanik süxurlardan kəskin fərqlənməsi. 
 

 

 
Şəkil 93. Partlayış zamanı süxurlardakı çatların quruluş sxemi (Petrov və b. 

görə, 1971): çatlar: 1-radial; 2-halqavarı; 3-qırılmalar. 
 

Partlayış strukturlarının geofiziki tədqiqatları zamanı maraqlı nəticələr 
alınmışdır. Kraterlər daxilində ətraf sahə fonunda seysmik, maqnit və 
qravitasiya anomaliyaları qeyd olunur. Bu anomaliyaların əlamətləri partlayışa 
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səbəb olan proseslərdən, həmçinin süxurların möhkəmliyindən asılı olaraq 
dəyişə bilir. Bu anomaliyaların formaları oval və halqavarı olur. 

Müsbət maqnit anomalyaları adətən dəmir meteoritlərin düşdüyü 
sahələrdə baş verir. Belə anomaliyalar həmçinin halqavarı və radial qırılmalar 
və çatlar boyunca təzahür edən əsasi və ultraəsasi kütlələr də qeyd olunur. 

Mənfi qravitasiya, həmçinin seysmik anomaliyalar intensiv çatlılıq 
zonaları üçün zarakterikdir. Meteorit kraterləri qravimetrik profilli vulkanik 
kalderalardan tamamilə fərqlənir. Kraterlərin profilləri zəif əyilmiş formaya 
malikdir. Kalderanın profili isə əhəmiyyətli dərəcədə dərinlik quruluşuna 
malikdir. 

Meteorit partlayışlarının maqmatik kütlələrin və onlarla əlaqədar olan 
faydalı qazıntıların yerləşməsində rolu əhəmiyyətli hesab olunur. Kola 
yarımadasında, Sadberidə, Qazaxıstanda və digər regionlarda konsentrik çat və 
halqavarı strukturların mərkəz hissəsində əsasi və ultraəsasi süxurların dəfələrlə 
qeyd olunması bu hadisəni təsdiq edən amillərdən biri hesab olunur. Maqmatik 
kütlələrin meteorit kraterlərilə ehtimal olunan əlaqəsi maqmatik mənşəli faydalı 
qazıntıların yerləşməsi məsələsini ortaya çıxarır. Hazırda bunu mis-nikel 
filizlərinin ultraəsasi süxurlarla əlaqəsi sübut edir. Bu əlaqə Kanadada Sadberi 
yatağı üçün və oxşar olaraq Kola yarımadasında Moncetundra, Pecenqa və 
digər yataqları üçün səciyyəvidir. 

Meteoritlərin partlayış posesi digər filiz daşıyan komplekslərə, məsələn, 
peqmatitlərə də təsir göstərə bilər.  

 
10.7. Yerin qədim halqavarı  strukturları – nuklearlar 

 
Məlum olduğu kimi halqavarı strukturlar ən müxtəlif tektonik vilayətlətdə 

inkişaf tapmışdır, müxtəlif genesiz və geoloji yaşa malikdir, morfologiya və 
ölçülərinə görə fərqlənir. Bir çox tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, daha iri halqavarı 
strukturlar yer qabığının daha dərin horizontlarının və üst mantiyanın defor-
masiyasını əks etdirir. Bununla əlaqədar olaraq, kosmik şəkillərin materialları 
üzrə və morfoloji məlumatlara görə ayrılmış iri halqavarı strukturları səciyyə-
ləndirmək, onların mənşəyi haqqında mülahizələrə baxmaq, yer qabığının 
təkamülündə, faydalı qazıntıların qlobal yerləşmə qanunauyğunluğunda, müasir 
geoloji proseslərin inkişafında (məsələn, seysmik, vulkanik və s.) onların rolunu 
qiymətləndirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Nuklearlar adlanan nəhəng halqavarı strukturlar yalnız qədim platfor-
malar daxilində, daha doğrusu litosferin daha stabil sahələrində ayrılır. Halqa-
varı strukturlar-nəhənglər ilk dəfə Y.V.Pavlovsk, M.Z.Qluxovsk, V.M.Moralyev 
və b. tərəfindən Sibir platformasında və Baltik qalxanında öyrənilmişdir. 
Distansion zondlama materiallarının (DZM) deşifrələnməsi, geoloji-geofiziki 
materialların təhlili və onların morfoloji üsullarla tədqiqatı nəticəsində qədim 
platformalarda çoxlu iri dairəvi sistemlər aşkar edilmişdir. Bu sistemlər böyük-  
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(500-3800 km) və kiçik- (100-900 km) ölçülü mürəkkəb quruluşlu konsentrik 
halqavarı strukturlar və qövsvari lineamentlərdən təşkil olunmuşdur. Kiçik 
ölçülü strukturlar böyük ölçülü strukturların kənar hissələrində yerləşərək, 
özlərini onların satelitləri kimi büruzə verir (şəkil 94). 

Nuklearlar Sibir platformasında, Baltik qalxanında və Şimali- Amerika 
platformasında daha dəqiq öyrənilmişdir. 

Kompleks geoloji-geofiziki interpretasiyanın və kosmik planalmanın 
əsasında M.Z.Qluxovski Sibir platformasının bünövrəsində 8 nuklear ayırmışdır 
ki, onların da bir hissəsi morfostruktur üsulla müəyyən edilmiş və geokon 
adlandırılmışdır. 

Kosmik şəkillər üzrə materiallar əldə olunana qədər nuklearlar tədqiqat-
çılara məlum deyildi. Onların aşkar olunması ilə bütün geoloji-geofiziki mate-
rialların analizində, təbiətlərinin və litosferdə geoloji mövqelərinin aydınlaş-
dırılması məsələsi ortaya çıxdı. Aşkar olundu ki, bu strukturların mövcud 
olması geoloji morfostruktur və geofiziki materiallarla daha etibarlı təsdiq 
olunur. Onlar bütövlükdə və ayrı-ayrı elementlər ilə anomal maqnit və qravi-
metrik sahələrdə kifayət qədər aydın əks olunmuşdur. Onlardan bəziləri əvvəl-
lər O.B.Qintov və V.V.Solovyev tərəfindən morfometrik analizlərlə müəyyən 
edilmiş, sonralar isə kosmik şəkillərin deşifrə olunması ilə dəqiqləşdirilimişdir. 

 
Şəkil 94. Yerin  nuklearlarının  yerləşmə  sxemi (a),  Hondvananın 

nuklearlarının  palinspastik  sxemi (b). 
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Ayrılmış nuklearlardan hər biri öz fərdi xüsusiyyətlərinə malik olmaları 
ilə yanaşı, bir sıra ümumi xüsusiyyətlərə də malikdirlər. Bütün kembriyəqədərki 
poligen-metasomatik və maqmatik komplekslər mərkəzi simmetriyaya malikdir 
və yer qabığının iri “yumurtavarı” strukturlarına cavab verirlər. Ümumilik 
ondan ibarətdir ki, nuklearlar yer qabığının ilkin bazit qabığının əriməsi 
mərhələsində formalaşmışdır.  

Yer qabığının formalaşmasının ilkin mərhələsində əmələ gəlmiş və onun 
inkişafının bütün kontinental mərhələsində (1600-1900 mln. il) inkişaf etmiş 
nuklearlar özlərində heterogen siallik nüvəni əks etdirir. Nuklearlar internuk-
learlarla müqayisədə konsolidasiya olunmuş qabığın və litosferin böyük qalın-
lığı ilə xarakterizə olunurlar. Nuklearlar və internuklear sahələr litosfer plitələri-
nin daha konservativ elementləri hesab olunurlar. Onlar kembriyəqədərki 
süxurlarda platforma örtüyünün altında və örtük süxurlarında əks olunmuşlar. 
Nuklearlar iri anteklizlərə, qalxanlara və fundament çıxışlarına, internuklearlar 
isə məkanca sineklizlərə, iri çökəkliklərə və trapp sahələrinə uyğun gəlirlər. 

Nuklearlar sinform və antiform tiplərə ayrılırlar. Birinci halda bu struk-
turların tağı nisbətən daha cavan süxurlarda, ikinci halda isə nisbətən qədim 
süxurlarda yatmış olur. Bütün məlum nuklearlar kembriyəqədərki yaşıldaş 
zolağın kənarlarına doğru daha meyllidir. Onlar transkontinental əhəmiyyətli 
halqavarı strukturlar hesab olunur və Yer kürəsinin bütün qitələrində aşkar 
olunmuşdur. Ən iri nuklear Şimali Amerika nuklearı hesab olunur. O, Kanada 
qalxanını, Böyük düzənliyi və Qayalar dağının bir hissəsini əhatə edir. Bu 
nəhəng halqavarı struktur ilk dəfə D.Soul tərəfindən aşkar olunmuşdur və 
meteorit zərbəsi nəticəsində əmələ gəlmiş qədim pərgər “yarığı” kimi təsvir 
olunmuşdur. 

Şimali Amerika nuklearları təxminən iki bərabər hissəyə ayrılır: özündə 
Kanada qalxanını əks etdirən şərq və Böyük düzənliyi əhatə edən qərb. Bu 
hissələr bir-birindən bünövrənin yaşına və geoloji tarixinə görə fərqlənir. 

Şimali Amerikada daha bir nəhəng halqavarı struktur N.V.Makrovoy 
tərəfindən səciyyələndirilimiş Koloroda nuklearıdır. Bu struktur Kordilyerin 
mərkəzi hissəsində yerləşir. Şərq kənarı Qayalar dağı qövsünü, qərb kənarı isə 
Sahil silsiləsi qövsünü əhatə edir. Onun halqavarı forması konsentrik yerləşmiş 
qədim süxurları və cavan intruziv massivlərlə qeyd olunur. Koloroda 
təbəqəsinin mürəkkəb strukturu maqnit sahəsinin konsentrik halqavarı quruluşu 
ilə əks olunmuşdur. 

Cənubi Amerikada Brazilya qalxanının əksər hissəsini və Qviananın 
bütün ərazisini əhatə edən Amazon nuklearı – halqavarı strukturu ayırılmış və 
təsvir olunmuşdur. Amazon nuklearı kiçik miqyaslı kosmik şəkillərdə kifayət 
qədər yaxşı deşifrə olunur. Eyni zamanda onu morfoloji və geoloji-geofiziki 
parametrlərinə görə də izləmək mümkündür. Bu strukturun şimal-qərb və qərb 
sərhədləri relyefdə And zolağına doğru dərinləşən qədim qalxanın kraton 
düşməsinə keçid zonasında qeyd olunur. 
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Avroasiyanın nuklearları üç qədim platformada yerləşmişdir: Şərqi 
Avropa, Hind və Sibir. Bunlar platformanın bünövrəsinin daxili quruluşunda 
mühüm rol oynayır və müəyyən dərəcədə bu qurğuların fanerozoy tarixini 
müəyyən edirlər. Məsələn, üç yaxın əlaqəli nuklearlar-Svekonorvec, Svekofen-
nokarel və Kola-Zapland Baltik qalxanının formalaşmasını müəyyən etmişlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, nuklearlar haqqında ilk məlumatlar 1983-cü ildə 
M.Z.Qluxovski, Y.Q.Kats və  V.M.Moralyev tərəfindən verilmiş və “Qitələrin 
halqavarı strukturları xəritəsi” tərtib olunmuşdur (M.Z.Qluxovski və b., 1983). 
M.Z.Qluxovski nuklearların formalaşma prosesini və inkişafını təhlil edərək, 
onların əmələ gəlməsində 5 mərhələ ayırmışdır: 1)yerin inkişafının erkən 
mərhələsində ilkin ultrabazit –bazit qabığının aşkar olunması yerində xaotik 
yerləşmiş iri halqavarı strukturlar-sinform kalderalar və antiform qalxanlı 
vulkanlar əmələ gəlmişdir. “Qaynar nöqtələrdə” bu ərimələr lateral qeyri-
bircinsli mantiyanın radiogen isinməsi prosesləri ilə əlaqədar olmuşdur. Bu 
prosesin ardınca ultrabazit-bazit protoqabığının alt horizontunun və melanokrat 
substratın yüksək tempraturlu sərhədinin hissə-hissə əriməsi baş vermişdir. 
Nəticədə heterogen enderbit bazit qatı formalaşmışdır. Qədim enderbit bazit 
birliyinin süxurları əksər hallarda sinform tip nuklearların xarici və bəzi 
hallarda isə antiform tip nuklearların daxili hissəsini əhatə edir; 2) protokon-
tinental və ya nukleara keçid mərhələsində sinform strukrurun daxilində və 
antiform strukturun yamacında dezinteqrasiya məhsullarının toplanması, əsasi 
və subqələvi tərkibli lavanın axması və fumoral fəaliyyət məhsullarının, 
hemogen və qırıntı süxurlarının çökməsi baş vermişdir. Bu keçid mərhələsinin 
struktur maddi kompleksləri başlıca olaraq sinform tip nuklearların daxili, 
qismən isə xarici hissəsində yayılmışdır. Sedimentasiya, vulkanizm və qranit 
əmələgəlmə prosesləri bu mərhələdə, həmçinin antiform tip meqastrukturların 
yamacında və bünövrənin pozulma məhsullarının toplandığı digər çökəkliklərdə 
baş vermişdir; 3) növbəti protokontinental mərhələdə nuklearların, protokon-
tinental qabığın nüvəsinin formalaşması baş vermişdir. Bu mərhələdə protokon-
tinental qabığın kompleksləri indikatorları hesab olunan anortozit və alyaskitli 
kalium qranitlərinin təzahürü baş vermişdir; 4) riftogen mərhələ özündə 
əvvəlki mərhələnin qeyri-tektonikasının, protokontinental qabıq və onun qövs 
boyunca qalıqları və nuklearların radial lineamentlərilə sərtlənmiş subxətli 
tektonikaya keçidini əks etdirir. Bu mərhələdə üst arxezoy alt proterezoy yaşıl-
daş zolağının və ya vulkanogen, vulkanogen-terrigen və dəmirli silisiumlu 
formasiya ilə tamamlanmış nuklearların satelitlərinin və özlərinin xarici hissəsi-
nə uyğunlaşmış rift troq sistemləri formalaşmışdır. Bu mərhələdə uzanmış 
tektonik zolağın fəal formalaşması baş vermişdir; 5) riftogenez mərhələsi 
kontinental keçid mərhələsilə sıx əlaqədardır. Bu zaman nuklearların kənar 
hissəsində, həmçinin erkən proterozoyda vulkanogen və vulkanogen-çökmə 
süxurlarla tamamlanmış yeni riftogen tikiş strukturları formalaşmışdır. Eyni 
zamanda bu riftogen strukturların inkişafı ilə yanaşı bir neçə internuklear 
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sahələrdə protokontinentlətin yamac və daxili hissələrində karbonat-terrigen, 
terrigen, qismən isə vulkanogen-terrigen çöküntülərin toplanması baş vermişdir. 

 
10.8. Halqavarı  strukturlarla lineamentlərin qarşılıqlı əlaqəsinin bəzi 

problemləri 
 

 Halqavarı strukturların lineamentlərlə genetik və sahəvi əlaqələri çoxtə-
rəfli və mürəkkəbdir. Bu sahənin öyrənilməsində ilk addımları O.M.Borisov, 
V.İ.Makarov, L.İ.Solovyova,V.V.Solovyov atmışlar. Buna baxmayaraq, həmin 
problem axıra qədər öyrənilməmişdir. Halqavarı strukturlarla lineamentlər 
arasında bağlılıq vardır, lakin onlar formalaşma zamanlarına görə bir-birindən 
fərqlənirlər. Halqavarı strukturlarla lineamentlər arasındakı əlaqənin üç növə 
ayrılması mümkün hesab edilir: 

1) lineamentlər ilkin strukturlardır, halqavarı strukturlar isə törəmələrdir;  
2) halqavarı strukturlar və lineamentlər eyni zamanda əmələ gəlmişdir və 

sıx genetik əlaqəlidir; 
 3) halqavarı strukturlar – ilkindir, lineamentlər isə ikincidir. 
1.Ayrı-ayrı lineamentlər və ya onların zonaları ilkin olduğu üçün, sonrakı 

geoloji proseslərə təkan verir, məsələn, vulkanik aparatların əmələ gəlməsini 
şərtləndirir ki, bu hal da təbitdə daha çox yayılmışdır. 

Vulkanik mənşəli halqavarı strukturların təhlili göstərir ki, onlar nəinki 
Yerdə, hətta başqa planetlərdə də lineament tektonikası ilə sıx əlaqədardır. 
Müasir vulkan fəaliyyətnin inkişaf etdiyi Kamçatka və başqa əyalətlərdə, 
müasir vulkanik qurumların lineamentlərlə əlaqəsi dəqiq izlənilir. Belə əlaqələr 
yer kürəsinin bütün qitələrində inkişaf tapmış qədim vulkanik əyalətlərdə də 
nəzərə çarpır. Mars planetində deşifrə olunmuş qlobal dərəcəli bir neçə linea-
ment həmin planetin Olimp, Arsiya, Pavlina, Askriysk və s. qalxan vulkanla-
rının düzülüşünə nəzarət edir. 

Vulkanik fəaliyyət adətən Yerin müxtəlif inkişaf mərhələlərində fə-
allaşmış dərinlik xətti strukturlarla əlaqədar olur. 

Azərbaycanda, Orta Asiyada və yer kürəsinin digər regionlarında inkişaf 
tapmış palçıq vulkanlarından ibarət xırda halqavarı strukturlar da birbaşa 
lineamentlərlə əlaqədardır. 

Bəzən üç və daha çox lineamentlərin kəsişdiyi düyünlərdə də halqavarı 
strukturlar əmələ gəlir. Belə hallarda lineamentlərə ilkin, halqavarı strukturlara 
isə törəmələr kimi baxmaq lazımdır. Lineamentlər düyünündə yerləşən halqa-
varı strukturların ölçüsü ayrı-ayrı lineamentlər arasındakı məsafə ilə düz 
mütənasibdir, onların forması isə düyünü əmələ gətirən lineamentlərin sayından 
asılıdır. 

95-ci şəkildə halqavarı strukturların formalarının kəsişən lineamentlərin 
səciyyəsindən asılılıq sxemi göstərilmişdir. 
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Şəkil 95. Halqavarı strukturların  formalarının kəsişən  lineamentlərin  

xarakterindən  asılılığın  sxemi ( V.İ.Makarov  və  L.İ.Solovyovaya  görə). 
 

Bəzi tədqiqatçılar Uzaq Şərq timsalında müəyyən etmişlər ki, halqavarı 
strukturlar çox vaxt lineamentlərin qurtaracaq hissəsində yerləşir. Bu hadisənin 
mexanizmi hələ də dəqiq tədqiq olunmamışdır. 

2.Halqavarı strukturlar və lineamentlərin əmələ gəlməsi  hər iki struk-
turun eyni vaxtda əmələ gəlməsi zamanı baş verən proseslərlə əlaqədar ola 
bilər. Məsələn, qeyd edilmişdir ki, Pamir-Alayın çox nəhəng halqavarı struk-
turları iki cüt kəsişən yerdəyişmələrlə vurulub çıxarılmış blokların hərəkəti 
nəticəsində yaranmışdır. Bəzi lineamentlərə böyük radiuslu halqavarı struktur-
ların bir hissəsi kimi, yəni nuklear kimi baxmaq lazımdır. 

3.Halqavarı strukturlar və lineamentlər arasındakı əlaqənin üçüncü tipi 
riftogenez prosesləri ilə izah edilir. Daha iri riftlər əsasən uzunmüddətli inki-
şafda olan, kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərdə halqavarı strukturlar kimi görünən 
qalxımların ox hissəsinə aid olur. Dartılma qüvvəsilə bağlı deformasiya yer 
qabığında rift əmələ gətirir və qırılmaları göstərir. 

 Buna misal olaraq, Qırmızı dəniz riftinin quruluşuna baxaq. O, Afrika-
Ərəbistan platformasının metamorfik süxurlarından təşkil tapmış, böyük tağ 
qalxımı olan halqavarı strukturun ox hissəsində yerləşir; riftin əmələ gəlməsi 
üst təbaşir dövrünə aiddir, onu təşkil edən süxurlar isə üst oliqasen dördüncü 
dövr yaşlıdır. 

Qırmızı dəniz riftinin bütün quruluş xüsusiyyətləri göstərir ki, riftəmələ-
gəlmə yer qabığının dartılması və sonradan dağılması ilə bağlıdır, yəni 
lineamentogenez prosesinə, kosmik şəkillərdə halqavarı struktur kimi görünən 
qalxımdan sonrakı törəmə proses kimi baxmaq lazımdır. 

Lineamentlər bəzi vulkanik əyalətlərdə halqavarı strukturlara nisbətən 
törəmə əmələgəlmələr kimi də yarana bilər. Göstərilən dəlillər halqavarı 
strukturlar və linemanetlərin qarşılıqlı əlaqəsinin mürəkkəbliyini təsdiq edir və 
göstərilən problemin gələcək tədqiqatlarda daha dəqiq öyrənilməsini tələb edir. 
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Lineament və  halqavarı  strukturların  arasındakı  münasibətin  müəyyən  
edilməsi onlarda filizliliyin proqnozlaşdırılması üçün böyük əhəmiyyətə ma-
likdir. Bir qayda olaraq, bütün  genetik  tiplərin halqavarı strukturlarının daxili  
quruluşunda  xətti strukturlar lineamentlər, o cümlədən yarılmalar, qrabenlər  
iştirak edir. Onlar bu strukturları mürəkkəbləşdirir və əksər hallarda sonuncu-
lardan cavan hesab olunurlar. Kosmik  şəkillərdə bu əlaqəni müəyyən etmək və 
bir çox halqavarı strukturların yerləşməsində və paylanmasımda  lineamentlərin 
rolunu qiymətləndirmək mümkün olur (şəkil 96). 

Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın ərazisində, uyğun olaraq, baykal, her-
sin, kimmeri və alp maqmatik komplekslərinin konsolidasiyasına gətirib  
çıxaran tektonik silsilələr ayrılır. Belə ehtimal olunur ki, halqavarı strukturlar  
hələ baykal dövründə əmələ gəlməyə başlamışdır, sonralar dəfələrlə dəyişilmiş,  
yeniləşmişdir.  Kosmik  şəkillərin  deşifrələnməsi vulkanogen mənşəli bütün  
halqavarı strukturların lineamentlərlə (Löh-Qarabağ ada qövsü, Misxan-Zəngə-
zur kollizion zonası və s.) sıx əlaqədardır. 

 
 

Şəkil 96. Ağduzdağ-Zod eninə zonası hüdudlarında strukturların geoloji-tekto-
nik vəziyyəti (V.M.Babazadə, N.Ə.İmamverdiyev, Z.İ.Məmmədov və b. 2000). 

1 -  Gədəbəy-Dəlidağ lineament  zonası;  2 – halqavarı  strukturlar:  a) tektonik-müsbət,  b) 
mənfi;  3 – maqmatik;  4 – Ketidağ  kalderası;  5 – filiz  sahələrinin  konturları:  1 – Ağduzdağ;  
2 – Zod-Söyüdlü;  6 – Dəlidağ  qranitoid  intruzivi. 
 

Əksər sahələrdə halqavarı strukturlar üç və daha çox lineamentin kəsişmə  
qovşağında əmələ gəlmişdir. Ehtimal ki, bu halda lineamentlərə ilkin, halqavarı  
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əmələgəlmələrə isə ikinci dərəcəli strukturlar kimi baxmaq lazım gəlir. Linea-
ment qovşağında əsası qoyulmuş halqavarı strukturların konfiqurasiyası və  
ölçüsü ayrı-ayrı lineamentlər arasındakı məsafə və qovşaq əmələ gətirən  
lineamentlərin sayına  düz mütənasibdir. Halqalara isə müxtəlif ölçüyə və yaşa  
malik strukturların əlaqəsinin nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. 

 
10.9. Yerin və digər planetlərin halqavari  

strukturlarının müqayisəli təhlili 
 

Günəş sisteminin bəzi planetlərinin litosfer quruluşunda halqavarı 
strukturlar birinci dərəcəli rol oynayır. Onlar Ayda, Marsda, Merkuridə, Vene-
rada, Yupiter peyklərində və digər kainat kütlələrində aşkar edilmişdir. 

Mars planetinin halqavarı strukturlarının öyrənilməsi, onların arasında 
Yer litosferində təyin edilmiş strukturların analoqu kimi: impakt və maqma-
togen mənşəli iki genetik sinif ayırmağa imkan yaratmışdır. 

Yerdən fərqli olaraq, impakt halqavarı strukturlar digər planetlərdə, xüsu-
silə Ay və Marsda daha çox qeydə alınmışdır. Bu planetlərdə impakt kraterlər 
çox geniş yayılmışdır. Planetlərin müxtəlif səthlərinin nisbi yaşının təyinində 
kraterləşmənin sıxlığının böyük əhəmiyyəti vardır: səth nə qədər qədim olarsa, 
onun üzərində meteorit kütlələrinin zərbəsi bir o qədər çox olur. Bu üsulla yer 
qrupuna aid olan planetlərdə müxtəlif yaşlı səthlərin ayrılması mümkün 
olmuşdur. Məsələn, kraterləşmə sıxlığına görə Mars iki hissəyə bölünür: 
nisbətən cavan və zəif kraterləşmiş – şimal; qədim və intensiv kraterləşmiş - 
cənub. Marsın və Ayın kraterləri ölçülərinə, quruluşuna və dağılma dərəcəsinə 
görə bir-birindən fərqlənir. Onların morfologiyası, kraterlərin geniş diapazo-
nunda dəyişən ölçülərindən asılıdır. Kiçik diametrlərdə (3-5 km) kraterlər sadə 
quruluşa malik olur, 5-15 km diametrdə onların formaları mürəkkəbləşir: 
dairəvi sədd və mərkəzi təpəcik əmələ gəlir. 50-80 km diametrli kraterlər mü-
rəkkəb quruluşlu dairəvi sədlərlə əhatə olunur və ya bir neçə mərkəzi təpəciklə 
mürəkkəbləşir. Kosmik şəkillərdə kraterlərin ətrafında partlayış zamanı geniş 
material tullantıları görünür. 

Saxlama dərəcəsinə görə, Mars kraterlərini müxtəlif yaş generasiyasına 
bölmək olur. Kraterlərin dağılma agentləri-ekzogen (qravitasiya, kriogen, eol, 
flüvial və s.)  və  endogen (lava eroziyası və tektonik hərəkətlər) proseslərdir. 

Mars kraterləri dağılma dərəcəsinə görə dörd yaş generasiyasına bölünür: 
Korolevskaya (ən gec), Lomonosov, Kepler və Nyuton. 

Ayda isə üç qrup impakt krater ayrılır: kopernik (ən gec), ptolomeyev və 
ptolomeyevəqədər. 

Hazırda planetlərin kraterlərləşməsinin sıxlığı xəritələri hazırlanmışdır və 
həmin xəritələrdə müxtəlif yaşlı  strukturlar ayrılmışdır. Beləliklə, planetlərin 
halqavarı strukturlarının öyrənilməsinin, xüsusilə Mars və Ayın əsas struktur-
larının nisbi yaşa görə bölünməsində böyük əhəmiyyəti vardır. 
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İmpakt strukturlardan fərqli olaraq, Marsda maqmatogen mənşəli halqa-
varı strukturların sayı azdır. Onlar aşağıdakı iriölçülü qalxanabənzər vulkanlar-
dan ibarətdir: Olimp, Arsiya, Alba, Askriy və s. 

Bunlara, 600 km-dən böyük diametrli halqavarı struktur əmələ gətirən 
Olimp vulkanını nümunə göstərmək olar. Onun vulkan kraterinin ölçüsü 60 km-
ə, vulkanik qurumunun hündürlüyü  isə 24-25 km çatır. Marsın digər vulkan 
aparatlarının nisbətən kiçik olmasına baxmayaraq, onlar yer vulkanlarından 
dəfələrlə böyükdür. 

Mars planetinin ən böyük vulkanik qurumları nəhəng tac qalxımının 
mərkəzində yerləşərək, 1800 km uzunluqlu lineament boyu şimal-şərq istiqa-
mətində zəncirvarı düzülmüşdür. Mars planetinin qalxanvari vulkanlarının 
əksəriyyətində,Yer kürəsində olduğu kimi, qövsşəkilli qırılmalar deşifrə edilir. 

Ay və Marsın halqavarı strukturları barədə verilən məlumatlar göstərir ki, 
səciyyələrinə görə onlar Yer kürəsi halqavarı strukturları üçün qəbul olunmuş 
təsnifat sisteminə oxşardır, sonunculardan yalnız kəmiyyətcə fərqlənir. 
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XI. DİSTANSİON ZONDLAMA MATERİALLARININ TEKTONİK 
TƏDQİQATLARDA İSTİFADƏ EDİLMƏSİ 

 
11.1. Yerdəki tektonik tədqiqatlar zamanı kosmik  

informasiyanın tətbiqi 
  

Tektonik tədqiqatlarda kosmik şəkillərin istifadəsi məsələlərinə bir çox 
alimlərin, o cümlədən: V.A.Buşun, V.V.Kozlovun, V.İ.Makarovun, L.M.Ras-
svetayevin, V.Q. Trifonovun və başqalarının elmi işləri həsr edilmişdir. 

Kosmik təsvirlərin geniş təsviri və generalizasiyası, onlardan müasir 
tektonik problemlərin həllində istifadə etməyə imkan yaradır ki, bunlar da 
aşağıdakılardır : 

1. Bütövlükdə, yer qabığının dərinlik tektonikasının tədqiqatlarında;  
2. Platformaların, qalxanların, qırışıqlıq və vulkanik qurşaqların və digər 

əsas geotektonik elementlərin tektonik planının aydınlaş dırılmasında; 
3. Yer qabığının müxtəlif dərəcəli qırılma pozulmalarının öyrənilməsində; 
4. Qrışıqlıq strukturların təhlili və onların qırılma pozulmaları ilə 

qarşılıqlı münasibətində (pozulma qırışıqlıq birliyində).  
Yer qabığının dərinlik quruluşunun kosmik informasiyanın köməyi ilə 

öyrənilməsi kosmik şəkillərin nadir xüsusiyyətlərinə (rengenoskopiklik), yəni 
dərinlik tektonik strukturlarının zəif dislokasiya olunmuş və ya dislokasiya 
olunmamış, nisbətən cavan çöküntü örtükləri altından özünəməxsus «işığasalın-
mış» kimi görünməsinə əsaslanır. Bu zaman kosmik təsvirlərin yer qabığının 
dərinlik quruluşu haqqındakı müxtəlif məlumatlarla dəfələrlə aparılan müqayi-
səsinin göstərdiyi kimi, müşahidə nə qədər böyük məsafədən  aparılarsa və 
kosmik şəkillərin həlletmə qabiliyyəti nə qədər az olarsa, deməli, görünüş bir o 
qədər böyük və generalizasiya güclüdür, ona görə də dərinlikdəki deformasiya-
lar yer səthindəki landşaft xüsusiyyətlərində özünü yaxşı əks etdirəcəkdir. 

 Kosmik şəkillərin «rentgenoskopiklik»xüsusiyyəti yer səthinin bəzi 
sahələrində nəinki məlum dərinlik strukturlarının yerləşməsini və ölçülərini 
dəqiqləşdirməyə, hətta yeni dərinlik quruluşu elementlərini də təyin etməyə  
imkan verir. Bu, həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, kosmik şəkillərin köməyi 
ilə yer qabığının dərinlik quruluşunu üst mantiyaya qədər tədqiq etmək olar. Bu 
tədqiqatlar, xüsusilə iri geotektonik vilayətlərin kəsişmə zonalarında (məsələn, 
çox qalın dislokasiya olunmuş orogen qırışıqlıq kompleks qurşaqları ilə 
maskalanmış qədim platformalarda) çox əhəmiyyətlidir. 

Buna misal olaraq, Şərqi-Avropa platformasını əhatə edən alp dağ-qırışıq-
lıq zonasının lineament şəklini göstərmək olar (şəkil 44). Onlar bütün yer qabı-
ğını Moxoroviçiç səthinə qədər kəsir, dərinlik bloklarına ayıraraq rayonlaşdırır, 
blokları sərhədləndirir (Şimal-Qərbi və Gənub-Şərqi Qafqaz); Şərqi-Avropa 
platforması və alp dağ qırışıqlıq zonasının əsas sərhədlərini təyin edir; alp 
zonanın əsas struktur elementlərini (meqantiklinoriumlar, sinklinoriumlar, 
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aralıq massivləri, dağarası çökəklik və əyilmələri) sərhədləndirir; müxtəlif seys-
mik fəallığa və parametrlərə malik zonaları əhatə edir. 

Bütövlükdə, kosmik şəkillərlə alınmış kompleks geoloji-geofiziki məlu-
matlarla yoxlanılmış lineament şəkilləri platformalar və onların dağqırışıqlıq 
əhatələri arasında bucaqvari sərhədlər verir. 

Kosmik şəkillər müxtəlif tipli  və yaşlı qırışıqlığın tektonik zonalarındakı 
müxtəlif geoloji informasiyaya malikdir. Bundan əlavə, hər bir konkret tektonik 
zona üçün, generalizasiyanın bu və ya digər dərəcəli kosmik şəkillərində nisbə-
tən tam və dəqiq əks olunan müəyyən geoloji obyektlər yığımı səciyyəvidir. 

Cavan və qədim platformaların plitələri şəraitində geoloji obyektlərin 
deşifrələnməsində landşaftın xarici komponentlərinin hərtərəfli təhlili və 
onların litogen əsasla korrelyasiya əlaqələrini məyyən etmək lazımdır. 

Kontinental dərəcəli generalizasiyanın kosmik şəkillərində aşağıdakıları 
ayırmaq mümkündür : 

-gizli qırılmaları əks etdirən  müxtəlif dərəcəli xətti strukturlar : platfor-
malar və onları əhatə edən qonşu qırışıqlıq vilayətləri kəsən transkontinental və 
transregional xətti lineamentlər; 

-özüllərin səthi strukturları ilə əlaqəli olan və onların əsas struktur 
elementlərini sərhədləndirən, tektonik blok rolunu oynayan regional ele-
mentlər;  

- platforma örtüyündə kifayət qədər intensiv inkişaf etmiş lokal li-
neamentlər; 

- fotosahələrə görə ayrılan və əsasən qalxmış və ya enmiş neotektonik 
bloklara cavab verən sahəvi obyektlər; 

- özülün iri qalxımlarına uyğun gələn halqavarı strukturlar; 
- özünün kənarlarından biri vasitəsilə iri qırılmalara söykənən, bir-birinə 

paralel və adətən qapanmamış həlqə şəklində olan, 200-300 km-ə qədər uzun-
luğa malik iri qövs sistemləri. Bu sistemlərin özülün və platforma örtüyünün 
hər hansı bir struktur elementinə uyğunluğu hələ məlum deyildir. 

Regional kosmik şəkillərdə diametri bir neçə on km olan halqavarı struk-
turlar daha dəqiq deşifrə olunur. Plitələr müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərin 
deşifrələnməsi nəticəsində tektonik rayonlaşdırma: lineamentlərin geoloji təbiə-
tinin öyrənilməsi və izlənilməsi, sahəvi, dairəvi və qövsü strukturların, özülün 
bloklarının öyrənilməsi, regional və lokal qalxma və düşmələrin aşkarı üçün 
əsas ola bilər. 

Qədim platforma qalxanları. 8-ci fəsildə qeyd olunduğu kimi, konti-
nental kosmik şəkillərdə xətti obyektlər, birincisli kosmik şəkillərdə plat-
formaların trasregional xətti strukturlarının tərkibinə daxil olan lineamentlər, 
yəni qalxanların daxili quruluşu ilə zəif əlaqəsi olan, nisbətən cavan yaşlı və 
qalxanları kəsən; ikincisi - çox uzun, dərinlik qırılmalarına bənzər, nazik xətti 
strukturlar və ya bir-birinə yaxın lineamentlər zolağı; üçüncüsü - müxtəlif foto 
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rəngçalarlı, tez-tez növbələşən subparalel, bəzən də kulis (ling, qol) formasında 
yerləşmiş zolaqlar (dırmıq izi) kimi özünü büruzə verir. 

Sahəvi obyektlərdə, adətən nisbətən açıq rəngçaları ilə seçilən və qədim 
qalxanların nəhəng dairəvi sistemləri ilə (nuklearlar ilə) sıx əlaqəsi olan, eni bir 
neçə yüz kilometrlərlə ölçülən iri qövsvari strukturlar deşifrə olunur. Qədim 
qalxanların səciyyəvi elementləri olan halqavarı strukturlar adətən qrup şək-
lində – konsentrik yerləşən qövslər, nadir hallarda isə ovalqapalı xətti element-
lər kimi özünü büruzə verir. 

Regional və lokal səviyyəli şəkillər dərinlik pozulma strukturlarının quru-
luşunu dəqiqləşdirməyə və onları təşkil edən xətti elementləri ayırmağa imkan 
yaradır. Belə generalizasiya səviyyəli şəkillərdə sahəvi obyektlər adətən halqa-
varı strukturlarla əlaqədardır. Regional kosmik şəkillərdə nəhəng halqavarı 
strukturlar onları yaradan xətti və qövsvari elementlər kimi görünür. 

Lokal və dəqiq şəkillərlə metamorfik-qırışıqlıq qatların və qalxanların 
maqmatik kütlələrinin daxili strukturları haqqında məlumat almaq olur. Sahəvi 
obyektlər kimi onların üzərində çox vaxt tərkib və metamorfizm dərəcəsinə 
görə fərqlənən struktur maddi komplekslərin inkişaf etmiş sahələri ayrılır, 
məsələn, qranit rapakivilər, mərkəzi tipli qələvi intruziyalar və s. Xətti 
strukturlar diaklazlardan, yəni yerdəyişməmiş çatlar və nisbətən qısa, 20 km-
dən kiçik amplitudlu pozulmalar (regional dərəcəli xətti strukturlara uyğun 
gələn zonalarda qruplaşan, neotektonik yeniləşmiş sürüşmələr və horiznotal 
yerdəyişmələr). Diametri 40-50 km-dən artıq olan dairəvi strukturlar dəqiq 
şəkillərdə adətən fraqmentlər şəklində deşifrələnir. Müxtəlif tərkibli maqmatik 
kütlələrə uyğun gələn, diametri 10 km-ə kimi  olan halqavarı strukturlar isə 
yaxşı deşifrə olunur. 

Kosmik şəkillərin köməyi ilə qədim qalxanlarda öyrənilən əsas geoloji 
obyektlər aşağıdakılardır : 

-qalxanların tektonik rayonlaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən, yer qabığının ilkin parçalanması dövründə yaranmış meqahalqavarı 
strukturlar sistemi; 

-qneys-qranit strukturları, çox vaxt bəzi qrabenlər və s. ilə əlaqədar olan 
xətti zolaqlıqlar; 

-yüksək tektonik fəallıq və keçiricilik ilə səciyyələnən qırılmalar, xüsusilə 
radial pozulmaların halqavarı strukturların qövsvari elementləri ilə kəsişmə və 
birləşmə düyünləri; 

-qələvi və ultraəsas intruziv süxurlar, o cümlədən kimberlitlər əmələ 
gətirən və meqadairəvi sistemlərə daxil olan gizli tektonik fəallaşma zonaları və 
irsi inkişaf edən qövsü qırılmalar. 

Cavan platforma qalxanlarının-kontinental kosmik şəkillərində dairəvi 
obyektlər, adətən paleozoy qırışıqlıq sistemi kristallik özülünün dərin metamor-
fizmləşmiş süxurlarının çıxışları və yaxud qranitoid plutonları ilə əlaqədardır. 
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Bu obyektlər, həmçinin müasir kəsilişdə açılmamış maqmatik kütlələrlə də 
əlaqədar ola bilər. 

Regional kosmik şəkillərdə xətti strukturlar planda düzxətli və ya zəif 
əyilmiş qırılmalar, qırılma zonaları, o cümlədən müxtəlif fototəsvirli sahə 
sərhədləri kimi görünür. 

Rəngçalarlı və fotorəsmlərinə görə seçilən sahəvi obyektlər iri struktur 
formalar, məsələn, Qütb-Uralı, Ural-Taunun və s. antiklinoriumları  kimi 
interpretasiya olunur. 

Qranitoid kütlələri ilə əlaqəli və diametri 20 km-dən 80 km-ə qədər olan 
halqavarı strukturlar daha yaxşı deşifrə olunur. Lokal kosmik şəkillərdə xətti 
obyektlər, adətən qırılıb-düşmə, qırılıb-qalxma, yerdəyişmə və bəzən də 
üstəgəlmələrin kifayət qədər dəqiq diaqnostikası ilə qırılmalar və  qırılma 
zonaları kimi interpretasiya olunur. Halqavarı strukturlar qranitoid massivlərinə 
və ya subvulkanik kütlələrə uyğun gəlir.  

Dəqiq generalizasiya dərəcəsinə malik olan kosmik şəkillərdə özlərinə 
xas daxili struktura malik konkret geoloji kütlələr ayrılır. Həlli, cavan platforma 
qalxanlarının müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərinin məlumatlılığı ilə müəyyən 
olunan əsas tektonik məsələlərə aşağıdakılar aiddir: 

- qırışıqlıq qurşaqların regional strukturlarının tektonik xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi (məsələn, Uralın və Qazaxstanın); 

- dərinlik və açılmamış geoloji obyektlərin tədqiqi; 
- regional və lokal generalizasiya dərəcəli kosmik şəkillərə görə struktur 

maddi komplekslərin aşkar edilməsi; 
- intruziv əmələgəlmələrin tərkib və struktur quruluşuna görə (dəqiq və 

lokal şəkillərin köməyi ilə) bölünməsi. 
Orogen zonaların-relyefinin xeyli parçalanmış olması bu sahələrdə 

kosmik şəkillərin istifadəsini çətinləşdirir. Digər tərəfdən isə, dağ qırışıqlıq 
sahələrin intensiv neotektonik hərəkətləri yeni tektonikanın əsas elementlərinin 
dəqiq əks olunmasına kömək edir. 

Kontinental kosmik şəkillərdə xətti strukturlar, dağ silsilələrini və 
dağətəyi çökəklikləri və ya dağarası depressiyaları ayıran qırılmalar yaxşı və 
dəqiq əks olunur. Bəzi qırılma pozulmaları geoloji planalmanın məlumatlarına 
görə artıq məlumdur, bəziləri isə ilk dəfə deşifrə olunur. Dağ qırışıqlıq 
(transorogen) və düzənlik platforma sahələrini kəsən transkontinental və 
transregional lineamentlər daha böyük maraq kəsb edir. 

Sahəvi obyektlər, xüsusilə halqavarı strukturlar, dağ qırışıqlıq sahələrinin 
intensiv eroziyaya  parçalanmaya məruz qalması səbəbindən xətti strukturlara 
nisbətən çətin deşifrə olunur. 

Regional kosmik şəkillərdə xətti strukturlar müasir dövrdə yeniləşmiş 
qırılmaları, sahəvi obyektləri (oroqrafik və neotektonik elementləri) əks etdirir, 
diametri 50 km-ə qədər olan halqavarı strukturlar isə mənfi və ya müsbət 
oroqrafik elementlərə uyğun gəlir. 
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Lokal generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə sərbəst deşifrə olunan 
obyektlər kimi, tam ayrılması, əksər hallarda relyefin parçalanma dərəcəsindən 
asılı olan maddi komplekslər və səciyyəvi struktur assosiasiyalar çıxış edir: orta 
dağlıq şəraitdə deşifrə  obyektləri sahənin kifayət qədər böyük hissəsində, 
alpinotip relyef rayonlarında isə ayrı-ayrı sahələrdə ayrılır. 

Qırışıqlıq sahələrdə, maddi komplekslərin sərhədlərinin yerdəyişməsinin 
rəngçaları və təsvir rəsminin kəskin dəyişməsi dəqiq əks olunduğuna görə xətti 
strukturlar yaxşı aşkar olunur və xəritələnir. Maddi və struktur komplekslər 
daxilində qırılmalar və çatlar əmələ gətirən xətti strukturlar, relyefdə onlara aid 
edilən şırım və pillə əmələgəlmələri, hidroşəbəkənin düzxətli kəsimləri və bitki 
örtüyünün kəskin dəyişməsi ilə seçilir. 

Lokal kosmik şəkillərdə ayrılan halqavarı strukturlar ya tac neotektonik 
qalxımlar, ya yer səthinə yaxın açılmamış intruzivlərin əksi, ya da orogen 
sahələrdə vulkanotektonik strukturlar kimi interpretasiya olunur. 

Beləliklə, orogen sahələrin müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərinin 
deşifrələnməsi aşağıdakı əsas məsələləri həll etməyə imkan verir: 

- planalmanın ənənəvi üsulları ilə təyin edilməmiş, əvvəllər araş-
dırılmamış əsas struktur elementlərin təmas zonalarını və iri köndələn və ya 
diaqonal (transorogen) xətti strukturları aşkar etməklə, orogen sahələrin 
regional strukturlarının xüsusiyyətlərini və ümumi cəhətlərini təyin etmək; 

- özülün qalxmış və enmiş sahələrini aşkar etmək, maqmatik kütlələrin 
yerləşmə qanunauyğunluqlarını müəyyən etmək və dərinlik qırılma zonalarının 
istiqamətini təyin etməklə, dərinlik geoloji quruluşun elementlərini araşdırmaq; 

 - süxur kütlələrinin iri horizontal yerdəyişmələri ilə əlaqədar olan 
pozulma strukturlarını (regional üstəgəlmələr və şaryaclar) aşkar etmək; 

  -filizləşmənin yerləşməsinə nəzarət edən və yüksək məsuliyyətli tikinti 
obyektləri zonasında (yüksək dağ sahələrində bəndlər və su ambarları, traslar, 
yollar, neft,qaz və su kəmərləri və s.) müasir endogen (seysmiklik, vulkan 
püskürməsi) və ekzogen (sürüşmələr, uçqunlar, sellər) geoloji proseslərin 
inkişafını müəyyən edən struktur amillərin tətbiqi əhəmiyyətini öyrənmək. 

Kontinental və regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə 
vulkanik qurşaqlar fototəsvir xüsusiyyətlərinə görə dəqiq sərhədlənir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, onların sərhədləri qırılmalarla üst-üstə düşdükdə daha dəqiq 
görünür. 

Kontinental və regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə xətti 
strukturlar adətən iki tip dərinlik pozulmalarına uyğun gəlir: vulkanik 
qurşaqların uzanmasına və  eninə paralel. 

Kontinental və regional kosmik şəkillərdə sahəvi obyektlər qədim özülün 
qalxmasını əks etdirir. 

Diametri 100 km və daha çox olan iri halqavarı strukturlar kontinental və 
regional generalizasiya səviyyəli kosmik şəkillərdə dəqiq deşifrə olunur və çox 
vaxt vulkanik qurşaqlardan kənara çıxır. 
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Lokal kosmik şəkillərdə qırılmaların ümumi şəbəkəsi və vulkanik mənşəli 
halqavarı strukturlarla əlaqədar olan böyük miqdarda xətti strukturlar deşifrə 
olunur. 

Lokal kosmik şəkillərdə bozumtul rəngili ayrı-ayrı vulkantektonik depres-
siyalar, qrabenlər, üstəgəlmə çökmələri və həmçinin subvulkanik kütlələr, 
səciyyəvi ensiz zolaq şəkilli vulkanogen çökmə komplekslərdən təşkil tapmış 
sahələr, cavan bazalt plato sahəsi və iqnimbritlərdən təşkil olunmuş depres-
siyalar sahəvi obyektlər kimi ayrılır. 

Kosmik şəkillərin köməyilə vulkanik qurşaqların öyrənilməsi zamanı 
mühüm tektonik məsələ – eninə, uzununa və diaqonal xətti strukturların 
interpretasiyası; müxtəlif miqyaslı halqavarı strukturların aşkarı və öyrənilməsi; 
lineamentlərlə halqavarı strukturlar arasındakı fəzavi və genetik əlaqələrin 
təyini; maqma daşıyan kanalların əsas zonalarının ayrılması və tektonik əsasda  
maqmatik ocaqların sahəvi yerləşmə qanunauyğunluqlarının qiymətləndirilməsi 
problemidir. 

İri geotektonik zonaların birləşmə zonalarının- öyrənilməsində kosmik 
informasiyanın tətbiqi, hazırda prinsipial əhəmiyyətə malikdir,yəni alınmış yeni 
nəticələr yaranmış təsəvvürü  kəskin dəyişir. Məsələn, Avraziya və Hondvana 
platformalarının birləşməsinin Aralıq dənizi dağ qırışıqlıq qurşağı kəsimində  
yenidən bərpasını (rekonstruksiyasını) göstərmək olar. Kosmik şəkillərin deşif-
rələnməsinin nəticələrinə əsasən tərtib edilmiş birləşmə sxemi, ümumiyyətlə 
diaqonal (şimal-qərb və şimal-şərq) və ortoqonal (submeridional  və suben dai-
rəsi) lineamentlərin qanunauyğun uyğunlaşması ilə səciyyələnir. Lineament-
lərin istiqaməti və onların dinamik yayılması aşağıdakılarla sıx bağlıdır: dia-
qonal sıxılma (suben dairəsi) və dartılma (submeridional) zonaları. Diaqonal 
qopmalar Avrasiya platformasının Hondvana qurusu ilə pazşəkilli birləşmə 
zonalarını göstərir, bununla belə, pazlar mantiya ilə əlaqəli seysmik mənbələrə 
malikdir; suben dairəsi istiqamətli qırılıb-qalxmalar və üstəgəlmələr, həmin 
səmtli Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağını, submeridional qırılmalar isə onların 
eninə tektonik zonallığını şərtləndirir. Bütövlükdə, öyrənilən zonanın lineament 
şəkli yer qabığının romb şəkilli dərinlik bölgülərini aşkar edir. Bunun  birbaşa 
struktur-morfoloji əlaməti, platformalara nüfuz etmiş Kipr, Kuşka, Şimali- 
Ərəbistan, Şimali-Hindistan və pazabənzər məhdudlaşdırıcı zonaların olmasıdır 
(şəkil 97). 

Əsas geodinamik rol submeridional və şimal-şərq istiqamətli lineament-
lərə məxsusdur. Bunlara misal olaraq, alp Aralıq dənizi struktur qurşağı altında 
dəqiq izlənilən və qonşu platformalarda davam edən, o cümlədən özünün 
Avraziya və Hondvana platformalarını sanki “tikən” Kipr- Cənubi-Ural, Pal-
mir-Abşeron, Ural-Oman və s. lineamentləri göstərmək olar. 

Beləliklə, Avraziya və Hondvana platformalarının birləşmə zonalarının 
kosmik şəkillərlə öyrənilməsi, adları çəkilən platformalar arasındakı sıx geodi-
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namik əlaqəni və yer qabığında rombşəkilli dərinlik bölgülərinin olmasını aşkar 
edir. 

Kontinental səviyyəli generalizasiyaya malik kosmik şəkillərin deşifrə-
lənmə nəticələrinin təhlili göstərir ki, planetar lineamentlər və onların zonaları 
və ya qurşaqları bu və ya digər meqa  və makrorelyef formalarının paylan-
masında, o cümlədən, qitə,okean sərhədlərinin ayrılmasında böyük rol oynayır. 
63-cü şəkildən aydın görünür ki, bir çox qitələrin düzxətli sahillərinin olması, 
məsələn, Cənubi Amerikanın Sakit okean (Çili), Afrikanın cənub-şərq (Hind 
okeanı) sahilləri və s.  onların uzanma istiqamətindəki lineament və lineament 
sistemləri ilə nəzarət edir. 

 
Şəkil  97. Avraziya və Hondvana platformalarının birləşmə zonalarının  

rekonstruksiyası: 
1–platformalar; 2–Aralıq dənizi qırışıqlıq qurşağı; 3–6 - lineamentlər və onların uzanma istiqamətləri: 3– 
submeridional, 4–suben, 5–şimal-şərq, 6–şimal-qərb; 7- lineamentlərlə əmələ gələn zolaqlar: 1–Cənubi  
Pannon, 2–Krım, 3–Cənubi Ural, 4- Qenuezck, 5- Şimalo İonik, 6–Krım, 7–Kipr, 8–Şimali Ərəbistan, 9–
Kuşka,  10 – Tarim,  11 – Liviya,  12 – Şimali  İndostan;  8-9 – qanadların  birləşmə  istiqaməti:  8 – 
şaquli,  9 – horizontal;  10 – sıxıcı  qüvvələrin  istiqaməti; 11 – submeridional  lineament  zonaları:  I – 
Pireney,  II – Alp,  III – Balkan,  IV – Krım,  V – Qafqaz,  VI – Kopetdağ,  VII – Himalay. 

 
Qitələrin dairəvi sahələri isə (məsələn, Meksika körfəzi və ya Şimal-

Qərbi Afrika rayonlarının) halqavarı strukturların sərhədlərinə uyğun gəlir.  
Qitələrin bir-birinə yaxınlaşdığı zonaların öyrənilməsində tədqiqat-

çılardan çox böyük diqqət tələb edilir, çünki yer qabığının qitələrinin və okean 
dibinin müasir struktur planının inkişafında nəinki qitə ucqarlarını 
sərhədləndirən uzununa xətti strukturlar, hətta bu ucqarların uzanmasına əks və 
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diaqonal olan lineamentlər də böyük rol oynayır. Belə lineamentlər Çukotka-
Alyaska dairəsində qitə,okeana keçid zonasında izlənilir. Burada şimal-şərq və 
şimal-qərb istiqamətli lineamentlər əksinə istiqamətlənərək (suben dairəsi 
istiqamətində) keçid zonasını hüdudlandırır. 

Qırılma pozulmalarının-öyrənilməsində kosmik informasiyanın istifadəsi 
Yerin müxtəlif geotektonik vilayətlərindəki (məsələn, qədim və cavan platfor-
malarda orogen və vulkanik qurşaqlarda və s.) dizyunktiv dislokasiyaların təyin 
edilməsinə və s. imkan yaradır. Kosmik şəkillərin deşifrələnməsi və interpre-
tasiyası nəticələrinin ənənəvi mövcud geoloji xəritələrlə ilkin müqayisəsi, 
xüsusilə yeni aşkar edilmiş xətti strukturların miqdarında özünü göstərən 
məlumatların həddən çox artmasına gətirib çıxarmışdır. Kosmik şəkillərdə 
ayrılmış lineament sistemlərinin təhlili, bir qayda olaraq, yeni kateqoriyalara 
aid edilir və əksər hallarda qədim komplekslərin strukturlarında özünü büruzə 
verən,fəallaşmış pozulma sistelərinə cavab verən, geoloji planalma prosesində 
qeydə alınmamış yeni, ayrı-ayrı pozulmaların və hətta onların sistemlərinin 
təyin edilməsinə imkan verir. 

Kosmik şəkillərdə deşifrə olunmuş lineamentlərin öyrənilməsi və onların 
geoloji-geofiziki interpretasiyası V.İ.Makarova, L.İ.Solovyovaya yer qabığında 
kəsişən struktur planın; V.İ.Makarova, V.Q.Trifonova, Y.K.Şukinə yer qabığı-
nın səthəyaxın və dərinlik horizontlarında dishormonik struktur planın olmasını; 
A.E.Fyodorova Yerin coğrafi qütblərinə yönələn xətti pozulmaların loksodrom 
səciyyəsini göstərməyə; V.Y.Qonikberqə isə örtülü və ya çətin keçilən rayon-
larda tektonik gərginliyin yeni sahələrinin rekostruksiyası imkanını verdi. 

Kosmik şəkillərlə qırışıqlıq strukturların öyrənilməsi zamanı alınan 
məlumatların çoxu qırışıqlığa görə rayonlaşdırmaya aid edilir. Kosmik şəkillə-
rin fototəsvir xüsusiyyətlərinə əsasən qırışıqlığın deformasiya gərginliyinə, 
uzanmasına, yerləşməsinə və s. parametrlərinə görə sahələr ayırmaq olur. 

Qırışıqların morfologiyasının daha dəqiq öyrənilməsi və onların tiplərinin 
aydınlaşdırılması yalnız uyğun deşifrələmə əlamətlərinin (stratiqrafik və struk-
tur-geoloji) mövcud olduğu halda aparıla bilər. Bunun üçün aşağıdakı şərtlər 
vacibdir : 

a) fotostratiqrafik kəsilişin tərtib edilməsinə imkan verən yaxşı açlış; 
b) relyefin və rəngçalarının səciyyəsinə görə seçilən və fotomarkir hori-

zontunun olmasına imkan yaradan kəsilişin kifayət dərəcədə qalın laylara 
bölünməsi; 

v) qırışıqlığın ölçülərinin mümkün qədər böyük olması və onların 
uzununa qırılmalara nisbətən zəif pozulması. 

Kosmik şəkillərin vasitəsilə geoloji və tektonik tədqiqatların miqyaslarını 
dəqiqləşdirməklə, nəinki pozulma dislokasiyalarının, hətta qırışıqlıq dislokasi-
yalarının da ayrılması və öyrənilməsi üzrə təcrübə əldə etməklə, pozulma 
qırışıqlıq assosiasiyalarının və ya ansambllarının kompleks tədqiqinə imkan 
yarandı (şəkil 98). Kosmik informasiyanın tektonik tədqiqatlarda geniş tətbiqi 
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nəticəsində hazırki dövrə qədər toplanmış geoloji,geofiziki materiallardan 
istifadə etməklə, deşifrələnmənin alınmış nəticələrinin çoxplanlı kompleksləş-
dirilməsi və korrelyasiyası tələb olunur. 

Beləliklə, kosmik informasiya „bu günün tektonikası“ məsələlərinin 
həllində və „böyük tektonikanın“ suallarına cavab axtarılmasında geniş tətbiqini 
tapır ki, bu da gələcək tektonik tədqiqatlarda kosmik şəkillərin istifadəsinin 
genişləndirilməsini tələb edir. 

 
Şəkil 98. KŞ-in deşifrələmə nəticələrinə görə sağtərəfli horizontal yerdəyişmə-

nin qırılma-qırışıqlıq  assosiasiyasının işlənilməsinin  nümunəsi: 
a – horizontal yerdəyişmə və üstəgəlmə-kiçik amplitudlu; b–qırışıqlıq yerdəyişmənin inkişafı 
qırışıqların  mürəkkəbləşməsinə,  əks  vergentlik  üstəgəlmələrinin  əmələ  gəlməsinə, eninə və  
uzununa  lineamentlərin  sıxlığınınb  çıxarır; c–qırışıq-yerdəyişmə  strukturlarının sonrakı  
mürəkkəbləşməsi diaqonal  üstəgəlmələr  yelpiyinin  inkişafına  gətirib  çıxarır; 
1–strariqrafik təmaslar; 2-4–qırılma pozulmaları: 2–müəyyən edilməmiş kinematika ilə,3–üstə-
gəlmə və əks faylar, 4-horizontal yerdəyişmə; 5–landşaftın KŞ-də deşifrələnmiş iri xətti  
elementləri, 6–yatım elementləri, 7- üst pleystosen çöküntülərinin inkişaf sahələri. 
 

11.2. Yer qrupu planetlərinin müqayisəli tektonik təhlili 
 

Belə təhlil, xüsusən kosmik planalmanın yaranmasından sonra mümkün 
olmuşdur. Mars, Venera, Merkuri, Ay və digər planetlərin planetlərarası avto-
matik stansiyalarla (PAS) kosmik planalması onların tektonikasının öyrənil-
məsinə böyük imkanlar yaratdı. Hazırkı dövrdə PAS-ın köməyi ilə bəzi yer 
qrupu planetlərinin tektonik xəritəsini tərtib etməyə imkan verən xeyli dəlillər 
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alınmışdır. Keçmiş sovet geoloqları tərəfindən Ayın və Marsın tərtib edilmiş 
kiçikmiqyaslı tektonik xəritəsi nəşr olunmuşdur,Venera planetinin tektonik 
xəritəsini  tərtib etmək üçün isə işlər aparılır. 

PAS-ın köməyi ilə toplanmış materialların təhlili planet kütlələrinin 
tektonikasında bəzi mühüm ümumi qanunauyğunluqları təyin etməyə imkan 
yaratmışdır (şəkil 99). Aşkar edilmişdir ki, onların hamısına, qabığın tərkibi, 
qalınlığı və quruluşunun müxtəlifliyi ilə şərtlənən asimmetriya xasdır. Bütün 
planetlərdə müxtəlif kinematikalı və dərəcəli qırılma pozulmaları qeydə 
alınmışdır ki, onların da əksəriyyətində riftogenez prosesinin olması təsdiq 
edilmiş, bəzilərində isə seysmikliyin nişanələri aşkar olunmuşdur. 

 

Şəkil 99. Yer qrupu planetlərinin və Ayın tektonik xəritəsi. U.Q.Kats, V.V.Kozlov,  
E.D.Sulidi-Kondramyevə  görə. 

Qitələr: 1–qədim nüvələr, 2–plitələr, 3–orogen qurşaqlar, 4–mikroqitələr, 5–talassoid və  
subtalassoidlər;  okeanlar:  6 – okean  plitələri,  7-  okeanların  xarici  hissəsi,  8 – riftlər;  
keçid  zonaları:  9 – kordilyerlər,  10 -  qitə  və  dənizlərin  sərhədləri. 
 

Planetlərin kosmik planalma materialları onların tektonik rayon-laşdırıl-
masına imkan  yaratmışdır.  Bu isə müxtəlif quruluşlu qabıqların ayrılmasına 
əsaslanmışdır. Demək olar ki, yer qrupu planetlərinin hamısında kontinental, 
okeanik və keçid tektogenez vilayətləri ayrılır. 

Kontinental tektogenez vilayətlər.Planetlərdə bu tip vilayətlər, kosmik 
şəkillərdə qırılmalar, dağ silsilələri, təpəciklər və çökəkliklərlə mürəkkəbləşmiş 
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planet qabığının mürəkkəb quruluşlu qalxmış sahələri kimi ayrılır.Burada 
talassoidlər və subtalassoidlər, tağ qalxımları, Venerada isə qırışıqlıq qurşaqları 
ayrılır. 

Talassoidlər – kordilyerlərlə əhatə olunmuş iri materikdaxili və kənar 
çökəkliklərdir. Marsda olan talassoidlərə misal olaraq, iri (1600 km-ə qədər) 
Ellada çökəkliyi tipli strukturu göstərmək olar. 

Bu çökəkliyin dibi Mars səthinin sıfır səviyyəsindən 3-4 km aşağı 
düşmüşdür. Qravimetrik məlumatlara görə, bu çökəklikdə ağırlıq qüvvəsi 
anomaliyası və planet qabığının qalınlığının azalması qeydə alınmışdır. 

Subtalassoidlər öz quruluşuna görə talassoidlərə çox yaxın olub, onlardan 
kiçik həcmi (400-500 km-ə qədər), düzgün dairəvi forması və bəzən kordilyer-
lərin olmaması ilə fərqlənir. Talassoidlərin və subtalassoidlərin genezisi hələ də 
tam məlum deyildir. Bəzi tədqiqatçılar onların əmələ gəlməsini asteroid həcmli 
meteoridlərin (planetozimaleyaların) düşməsi ilə izah edirlər. Tağ qalxımları, 
Marsın quruluşunun əsas xüsusiyyətlərindəndir. Onlar bəzi regionlarda nisbətən 
cavan əmələgəlmələr olduğuna görə, qədim strukturların yenidən qurulmasına 
gətirib çıxarmışlar. Marsda olan Farsida və Eliziy tağ qalxımları ilə iri qalxan 
vulkanları (Olimp, Aksriy və s.) əlaqədardır. 

Qırışıqlıq dislokasiyalar hələlik yalnız Venera planetində qeydə alınmış-
dır. Burada, radiolokasiya təsvirlərilə keçmiş Sovet alimləri aşağıdakı tektonik 
formaları ayırmışlar: xətti dislokasiya qurşaqları, qırışıqlıq-qırılma dislokasiya-
ları, sahəvi plastik deformasiya, vulkan-tektonik halqavarı strukturlar (ovoid-
lər). 

Okeanik tektogenez vilayətləri özünü relyefdə, qonşu materiklərlə müqa-
yisədə bir neçə km aşağı düşmüş, nisbətən düz depressiyalar kimi büruzə verir. 
Onlar cavan səthlər olduğundan, əhatə olunduğu materiklərə nisbətən xeyli zəif 
kraterləşmişdir. Bəzi planetlərin okeanik düzənliklərində, məsələn, Marsda və 
Ayda (qalxmış, intensiv kraterləşmiş təpəciklər sahəsi formalı) mikroqitələr 
ayrılır. 

Onlar, hər tərəfdən qırılma pozulmaları ilə əhatə olunmuş qalxmış bloklar 
hesab olunur. Müxtəlif istiqamətli qırılma pozulmları planetlərin bazalt 
səthlərini müxtəlif səmtlərdə kəsir. 

Keçid tektogenez vilayətləri planet qabığının materik-okean sərhədində 
yerləşmiş və okean əmələgəlmə proseslərinə cəlb olunmuş sahələrdir. Onlar 
tektonik cəhətdən daha çox pozulmuşdur. Burada, kontinental vilayətin kənarı 
boyu qırılmaların yüksək konsentrasiyası, çoxlu miqdarda qırılıb-düşmə 
pillələri deşifrələnir. 

Keçid tipli strukturlara kordilyerlər – maierikdaxili çökəkliklərin daxili 
perimetri üzrə yerləşən blok qalxımları aiddir.Kordilyerlərin çökəkliklərlə 
təması qırılmalar boyu keçir. 

Qırılma pozulmaları planetlərdə  müxtəlif kinematika və uzunluqlara 
malik müxtəlif struktur formalarda rast gəlir. Onlar daha dəqiq Mars planetində 



236 
 

öyrənilmişdir. Bu planetin səthində V.V.Kozlov tərəfindən bir neçə qırılmalar 
sistemi təsvir edilmiş və öyrənilmişdir ki, onların da arasında qırılıb-düşmə, 
qırılıb-qalxma, yerdəyişmə və naməlum təbiətli yerdəyişmə qırılmaları qeyd 
edilir. Kosmik şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, riftogenez bəzi planetlərdə 
(Mars, Venera, Ay) kifayət qədər geniş yayılmışdır. Riftlər kəskin pillələrlə 
hüdudlanan dərin qrabenəbənzər çökəkliklərdir. Mars planetinin rift sistemi 
daha yaxşı öyrənilmişdir (Farsida qalxımının şərq yamacında yerləşən Mariner 
dərəsi). Bu rift en dairəsi istiqamətində təxminən 4000 km uzanır. Sistemin eni 
500 km-ə çatır, dərinliyi isə 4-5 km qeyd olunur. Bu rift sisteminin təhlili onun 
yerdəki riftlərə çox oxşar olduğunu təsdiq edir. 

Tektonik asimmetriya Yer və yer qrupu planetlərinin səciyyəvi xüsusiy-
yətidir. Yerə tektonik asimmetriyanı Sakit okean–Antraktidanın, Avstraliyanın, 
Asiyanın, Şimali və Cənubi Ameri-kanın qırışıqlıq sistemləri ilə əhatə olunmuş, 
orta dərinliyi 4 km-ə çatan çökəklik verir. Sakit okean dairəsinin mövcudluğu 
Yerə strukutur qeyri-bircinslilik verir. Belə struktur qeyri-bircinslilik Marsda 
(böyük Şimal düzənliyi), Ayda (Fırtınalar Okeanı), Merkuridə (Kaloris çökək-
liyi) qeyd olunur ki,bu da planet səthinin 1/3-ni təşkil edir. Planetlərdəki 
asimmetriya problemi haqqında mövcud mülahizələrdən birini rotasiya hərə-
kətilə əlaqələndirirlər. 

Planetlərin tektonikasının öyrənilməsi Günəş sisteminin inkişaf qanuna-
uyğunluğu və Yerin inkişafının ilkin mərhələsini təyin etmək üçün zəruridir. 
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XII. MÜASİR GEOLOJI PROSESLƏRİN TƏDQİQATINDA  
KOSMİK İNFORMASİYANIN TƏTBİQİ 

 
12.1. Zəlzələlərin öyrənilməsi 

 
Yerin seysmikliyinin öyrənilməsində kosmik informasiyanın tətbiqi İ.V. 

Ananin, Ek.Bonçev, V.V.Kozlov, V.İ.Makarov, Y.D.Sulidi-Kondratyev, 
V.Q.Trifonov, S.Şanov və  başqa tədqiqatçıların işlərində öz əksini tapmışdır. 

Kosmik şəkillərin köməyi ilə seysmik proseslərin tədqiqatında lineament 
yanaşması geniş tətbiq olunur.Bu isə kosmik şəkillərdə deşifrə olunmuş 
lineamentlərlə seysmiklik arasında sahəvi əlaqənin təyinindən ibarətdir. 

Seysmotektonikada, seysmik rayonlaşdırmada və zəlzələlərin proqnozlaş-
dırılmasında geoloji,geofiziki və seysmoloji materialların köməyi ilə müxtəlif 
məsələləri həll etmək mümkündür: 

l. Cavan (üst pleystosen-qalosen) tektonik pozulma və deformasiyaların 
(seysmodislokasiya) morfologiyasını və kinematikasını diaqnozlaşdırmaq, 
seysmik rejimlərin müxtəlifliyi ilə bağlı olan cavan pozulmaların morfoloji 
fərqini və kinematikasını təyin etmək: məlumdur ki, güclü zəlzələlər adətən fəal 
üstəgəlmə zonalarında çox,fəal  yerdəyişmə zonalarında nisbətən az, aralanma 
və qırılıb-düşmə zonalarında isə nadir hallarda rast gəlir. 

2. Ayrı-ayrı zəlzələlərin pleystosen əyalətlərinin quruluşunu, morfologi-
yasını və ölçülərini dəqiqləşdirmək. Məsələn, 1960-cı il fevralın 29-da baş 
vermiş Aqadir zəlzələsinin (M-5,75; E-1013 coul; H-2-3 km) əmələ gəlməsinin, 
yerüstü tədqiqatların nəticələrinə görə, suben dairəsi istiqamətli Cənubi Atlas 
qırılması boyu hərəkətlərlə əlaqədar olduğunu söyləmişlər. Kosmik şəkillərin 
təhlili suben dairəsi istiqamətli Cənubi Atlas və submeridional Periatlantik 
lineament zonalarının kəsişmə zonasında yerləşən, yüksək tektonik fəallıqla 
bağlı olan iki pleystosen zəlzələ zonasının inkişafını aşkar etmişdir (şəkil100 a). 

3. Kosmik şəkillərdə deşifrə olunmuş lineamentlər və zəlzələlərin episen-
trinin yerləşməsi arasındakı asılılığı aşkar etmək. Məsələn, Şərqi Qafqazın cə-
nub yamaclarındakı episentri zəif, dərin olmayan (5-10 km) zəl-zələlər, kosmik 
şəkillərdə ayrılmış regionun zolaqlı strukturlarını müxtəlif istiqamətlərdə kəsən 
və «Süpürgə»strukturu əmələ gətirən lineamentlərə meyl edir (şəkil 100b). 

4. Seysmik zonaların dinamik şəraitini təyin etmək (onlarda üstünlük 
təşkil edən horizontal, şaquli və kompleks hərəkətlərin kinematikasını və 
istiqamətini təyin etmək hesabına) və güclü zəlzələlərin mənbə mexanizminin 
müxtəlif tiplərini öyrənmək. Beləliklə, kosmik şəkillərdə əks olunan müxtəlif 
mexanizmli güclü zəlzələ zonalarının müqayisəsi belə nəticəyə gətirib çıxardı 
ki, mənbələrində şaquli hissələr olan güclü  zəlzələlər irimiqyaslı fotoşəkillərdə 
zona boyu nazik zolaq kimi, kiçikmiqyaslı skaner təsvirlərində isə uzunluq 
lineamentləri kimi özünü büruzə verir. Əgər zəlzələlərin mənbəyində horizontal 
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hərəkətlər üstünlük təşkil edirsə, onda kosmik şəkillərdə seysmik zonaların 
təsvirinin bu və ya digər tipi arasında fərq olmur. 

 
Şəkil  100. Seysmotektonik tədqiqatlarda KŞ-n istifadəsinin variantları: 

a – zəlzələlərin  pleystoseyst  zonalarının  quruluşunun  dəqiqləşdirilməsində: 
1 – Aqadir zəlzələsinin izoseystləri, balla; 2–geoloji xəritələmə zamanı səthdə izlənilən  qırılma  
pozulmaları; 3- səthi  strukturda dəqiq ifadə olunan fleksurlar; 4–Periatlantik  qırılma  zonası;  
5–Cənubi Atlas qırılma zonası; b–KŞ-də deşifrə olunan, zəlzələnin episentri ilə (müxtəlif  
diametrli çevrələr) lineamentlərin (bütöv və qırıq xətlər) yerləşməsi arasında asılılığın müəyyən  
edilməsində; v–seysmonəzarətedici strukturların ayrılması və istiqamətinin təyin edilməsində: 
1–seysmonəzarətedici lineament zonaları, 2–zəlzələnin normativ intensivliyi zonaları arasında  
sərhəd, balla; 3-5–40 km -ə qədər dərinlikdə zəlzələ ocaqlarının mümkün yaranma zonaları: 3- 
M≥8,1; 4- M=7,1-8,5; 5- M=6,1-7,0,  6- həmçinin, 200 km-ə qədər dərinlikdə (M≥7,1). Seys-
monəzarətedici lineament zonaları: I–Budapeşt-Lbob, II–Azov-Cənubi Ural, III–Pontiysk-
Kizlar, IV–Palmir-Abşeron-Qərbi Ural, V–Reşt–Şərqi Aral, VI–Meşxed-Daşkənd. 
 

5. Seysmik nəzarət olunan strukturları ayırmaq, izləmək (şək.64v) və 
onların, seysmotəhlükəli regionlarda yer qabığının dərinlik quruluşu ilə 
əlaqəsini təyin etmək. Məsələn, Mərkəzi Qızıl qumda Qazli seysmofəal 
rayonun kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərinin deşifrəsi zamanı submeridional və 
suben dairəsi istiqamətli tektonik zonalar aşkar edilmişdir, nisbətən irimiqyaslı 
təsvirlərdə isə 1976-cı ildəki zəlzələ zonasının episentrini doğrayan şimal-şərq 
və şimal-qərb istiqamətli lineamentlər çox aydın aşkar olunur (şəkil 101). 
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Məlum geoloji və geofiziki məlumatlar V.Q. Trifonova və V.N.Makarova 
submeridional istiqamətli lineamentləri yer qabığının ən dərin qatlarında və üst 
mantiyada özünü fəal göstərən deformasiyanın; şimal-şərq istiqamətləri  
Mərkəzi Qızılqumda kristallik özülün pozulmasının, şimal-qərb istiqamətliləri 
isə yer qabığının ən üst hissəsinin pozulmasının əksi kimi interpetasiya etməyə 
imkan verdi. 

6. Dərinlikdə  gizlənmiş tektonik fəal zonaların aşkar edilməsi hesabına 
uzunmüddətli seysmik proqnozun geoloji əsasını yaratmaq. Onlar litosferin iki 
və ya daha çox qatının dishormonik (bir-birinə nisbətən) deformasiyası zamanı 
əmələ gəlir. Bununla belə, gərginliyin daha çox konsentrasiyası litosfer qatının 
sərhədlərində əmələ gəlir. Bu hadisə, xüsusən müxtəlif istiqamətli cavan 
hərəkətləri səciyyələndirən yer qabığı və litosfer bloklarının (elementlərinin) 
təmas zonalarında baş verir. 

7. Zəlzələnin növbəti proqnoz imkanlarını təyin etmək. Bunun üçün 
seysmik əyalətlərin tipik sahələrinin kompleks zondlanması tələb olunur. Bu 
kompleksə MKF-6 tipli kamera ilə çoxzonalı fotoplanalma, lidar, infraqırmızı 
və radiolokasiya planalmaları aiddir. Bu onunla izah olunur ki, əgər çoxzonalı 
və radiolokasiya planalması əsasən cavan strukturların morfologiyasının öyrə-
nilməsində tətbiq edilirsə, infraqırmızı və s. planalma növləri və ölçülərin kö-
məyi ilə bu strukturlarda nəmliyin dəyişməsi, istilik axımının variasiyası, yeraltı 
suların kimyəvi tərkibi və onunla əlaqədar qaz emanasiyası öyrənilir. Bu 
tədqiqatlar havadan qravimetrik və maqnitometrik müşahidələrlə birlikdə apa-
rıldıqda, güclü zəlzələlərin distansion əlamətlərinin (əvvəlcədən xəbərver-
mənin) dəstini aşkar edə bilər ki, bu da öz növbəsində, seysmotəhlükəli əyalət-
lərdə aerokosmik monitorinq (növbə çəkmək) sisteminin yaradılması məsələsini 
qarşıya qoyur. 

Kosmik vasitələrlə seysmoproqnoz işləri hazırda təmərküzləşmə səviyyə-
sindədir, lakin zəlzələlərin növbəti proqnoz sistemində kosmik informasiyanın 
rolunu qiymətləndirərkən, ESP-ni yerüstü seysmik və geofiziki,o cümlədən 
avtomatik stansiyalardan məlumatların operativ toplanması, işləmə və xəbər-
darlıq mərkəzlərinə ötürülmə vasitəsi olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 

Lineament və onların sistemlərinin zəlzələ mənbələrinin yerləşmə xüsu-
siyyətləri ilə sahəvi əlaqələrinin tədqiqi göstərir ki, zəlzələlərin əksəriyyətinin 
episentri: a) lineament və onalrın zonaları boyu yerləşir; b) iki və daha çox 
lineamentlərlə əhatə olunmuş blokların daxilində lokallaşır;  v) lineamentləri öz 
aralarında (bir-biri ilə) və ya geoloji təsdiq olunmuş qırılmalarla kəsişmə 
sahələrinə (yeni tektonik pozulmaların kəsişmə düyünlərinə) aid edirlər. 
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Şəkil  101. Qazlı  seysmoaktiv  rayonunun  yeni  strukturda  və  Mərkəzi  Qızıl-
qum  lineamentlər  sistemində  mövqeyi.  V.İ.Makarov  və  V.Q.Trifonova  görə: 
1–3–nisbi qabarma dərəcəsinə görə differensasiya olunmuş antiklinal qalxımlar; 4– Amudərya  
və Sırdərya çayarası sahədə izogipslərin mövqeyi, 100 m; 5–daha çox aktiv əyilmə və neogen-
dördüncü dövr çöküntülərinin toplanması zonaları; 6–daha dərin əlahiddə çökəkliklər; 7– 
Zərəfşan sinklinal zonasının ümumiləşmiş konturları; 8–fleksura-qırılma pozulmaları zonaları  
(ştrixlər düşmüş qanad tərəfə çevrilmişdir, vektorla mümkün horizontal yerdəyişmənin  
istiqaməti  göstərilmişdir );  9 – Türkistan _Alay  lineamenti  (qırılma-fleksura  zonası);  10 – 
KŞ-də  ayrılmış  qırılma  pozulmaları,  11 – Qazlı  zəlzələsinin  (1976)  pleystoseyst  zonası. 

 

Son vaxtlar neotektonik halqavarı strukturlarla zəlzələlərin cihazla təyin 
edilmiş episentrləri arasındakı sahəvi əlaqə haqqında məlumatlar əldə edilmiş-
dir (şəkil 102). 

Keçmiş SSRİ və ətraf ərazilərin seysmik rayonlarının aero- və kosmik 
üsullarla çoxillik tədqiqatı müxtəlif seysmotektonik məsələlərin həllində müx-
təlif miqyaslı distansion üsulların geniş tətbiqi və inkişafının məqsədəuy-
ğunluğunu göstərmişdir. 

İrimiqyaslı distansion materiallar (aerofotoşəkillər) müasir qırılma dislo-
kasiyalarının və seysmodislokasiyaların çöl xəritələnməsi zamanı tətbiq edilə 
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bilər. Ortamiqyaslı distansion materiallar (kosmik şəkillər)  geoloji və geofiziki 
informasiyalarda əks olunmayan, gizli tektonik pozulma zonalarının axtarışı və 
ayrılması zamanı, yəni yeni yaranan qırılmaların axtarışı, ayrılması və izlənil-
məsi zamanı tətbiq edilə bilər. 

 
Şəkil 102.  BAM  zonasının  Muysk-Kuandinsk  rayonunun  zəlzələ  episentrinin  
və  halqavarı strukturların  fəzavi  korrelyasiyasına  misal (A.F.Petrova görə). 
1–erozion vadilər və neotektonik qalxımların yamacları; 2–neotektonik qrabenlərin dibi; 3-   
neotektonik  horst-dağlar; 4–holosen qırılmalarına və makroçatlara cavab verən ensiz landşaft  
lineamentləri; 5–qədim intensiv denudasion  pozulmalara cavab verən enli xətti və qövsvarı  
landşaft elementləri; 6–ensiz erozion kəsilmələrlə ifadə olunan holosen halqavarı strukturları;  
7–torpaq-bitki örtüyünün ensiz anomaliyaları ilə ifadə olunan holosen halqavarı strukturları; 8 
– zəlzələnin episentrləri M≥6,9-dan  və M=5,8-6,4. Rift çökəklikləri: M–Muysk-Kuandinsk, Ч– 
Çarsk. Halqavarı strukturlar: 1–Üst Lurbunsk, 2–Çukçudinsk, 3–Kiçik Kudinsk, 4–Mudariysk,  
5–Şaman, 6–üst Bambukan. 

 
Kiçikmiqyaslı distansion materiallar (kosmik şəkillər) yer qabığının blok-

larını sərhədləndirən müxtəlif seysmik parametrlərin qiymətlərinin kəskin 
fərqlənməsilə seçilən, seysmonəzarətli lineamentlərin axtarışı və ayrılmasını 
təmin etməklə, seysmik rayonlaşdırmada tətbiq edilir. Belə lineamentlərə misal 
olaraq, Balkanlarda: Vena-Varşava, Skutari Peç Vrança lineamantlərini; Qaf-
qazda: Pont-Kizlyar, Palmir-Abşeron lineament zonalarnı, Türkmənistanda 
Balxanarası-Uzboy lineament zonasını və Tacikstanda Darvaz lineamentini 
göstərmək olar. 

Müxtəlif miqyaslı distansion materialların birgə tətbiqi kompleks seysmo-
tektonik tədqiqatlar üçün əsas şərt olmalıdır. Kosmik şəkillərin tətbiqi işçilər 
üçün zaman və güvvə qənaətinə imkan yaradır. Bu iş onları, öyrənilən sahənin 
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potensial seysmikliyini qiymətləndirərkən, on minlərlə aerofotoşəkillərə bax-
maq üçün güvvə və zaman sərfindən azad edir. Bütövlükdə, seysmogeoloji və 
seysmotektonik tədqiqatlarda kosmik şəkillərin deşifrələnməsi ilkin mərhələ 
olmalıdır. 

 
12.2. Seysmiklik  və  seysmoaktiv  zonaların  proqnozu 

 
Son on və hətta daha əvvəlki illərin, o cümlədən 25 noyabr 2001-ci il  

Abşeron yarımadasında baş verən zəlzələ üzrə məlumatların analizi zamanı bu  
problemin aşağıdakı xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilmişdir: yeni tektonika 
maqmatik fəallıq və seysmiklik bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Belə əlaqə zəlzələlərin  
təzahürü  və  tektonik  blokların  hərəkəti,  yarılma  strukturlarının təzahürü,  
kontinental riftlərin inkişafı, su səviyyəsinin  qalxması, yeraltı suların kimyəvi  
tərkibinin dəyişməsi və s. ilə aşkar olunur. Azərbaycanın müasir tektonik  
planında məşhur şimal-qərb və ona qonşu çimal-şərq sistem lineamentlərdən  
əlavə, transformasiya  hesabına  submeridional və  suben  strukturları izlənilir.  
Bu halda şimal-qərbi anomaliyalar daha çox maqnit sahələri üçün, subme-
ridional  və  suben  isə – qravitasiya  sahəsi  və  relyef  səthi  üçün   xarakterdir. 
Aydındır  ki,  sonuncu  anomaliyalarda  daha  çox  qədim  və  cavan  strukturlar  
təzahür etdiyi halda, maqnit sahəsi əsasən mezozoy maqmatizmi ilə əsaslanır. 
Birinci iki istiqamətli (şimal-qərb və şimal-şərq) yarılmalar bir sıra eyniölçülü  
tektonik bloklara bölür. Digər sözlə, bloklararası hesab olunur və uzun fasiləli 
inkişafla xarakterizə olunur, onların birləşmə qovşaqları – bəzən yeni tektonik  
gərginliyin  fasiləliyi və böyük maqnitud  (M>7), intensivlik (10 bala qədər) və  
dərinliklə (20-60 km) başlayan submeridional və yaxın horizontal sıxılma ilə  
həyata keçən yüksək seysmoaktivliklə xarakterizə olunur.    

Qafqazda dağıdıcı dərinlik (mantiya) zəlzələlərin bu dağlıq ölkəni şimal-
qərbdə Stavropoldan Türkiyənin cənubunda Van gölünə qədər kəsən Transqaf-
qaz eninə qalxımının fəallaşması ilə əlaqədar olduğu fərz edilir. Bu qalxım  
boyunca və onun qanadları üzrə şərqdə və qərbdə diferensial şaquli hərəkətdə  
iştirak  edərək  dağıdıcı  zəlzələlər  yaradan  şimal-şərq  uzunluqlu  dərinlik  rif 
(üst  proterozoy) yarılmaları  keçir. Ə.Ş.Şıxəlibəylinin fikrinə görə, bu eninə  
şimal-şərq  yarılmaları Şərqi  və  Qərbi  Qafqazı  aşağı  salmış,  Şərqi  Qafqaz  
və  Qərbi  Qafqaz  eninə  əyilmələrini yaratmışdır. Hələ Spitak zəlzələsində  
(1989) Ə.Ş.Şıxəlibəyli  qeyd  edirdi  ki,  bu  zəlzələ  şimal-qərbi  Ermənistanın  
geniş  ərazisini,  şərqi Türkiyəni, Van gölünə qədər Ərzurumu əhatə edir;  
şimalda o, Stavropola qədər yayılır, şərqdə isə Azərbaycanın  ərazisini  (Qazax,  
Kəlbəcər,  İsmayıllı,  Şamaxı və  s. rayonları)  əhatə  edir. Spitak  zəlzələsindən  
iki  il  sonra  (29-30 aprel 1991-ci il) baş xerən Cənubi Osetin zəlzələsi bu  
iddianı  təsdiq  etdi.  Bu  zələzələ  Gürcüstan  və Ermənistanın kifayət qədər  
ərazisini,  Azərbaycanda  isə  Şəmkir,  Yevlax və Ağdam rayonlarının ərazisini 
əhatə  etmişdi. Cənubi  Osetin  zəlzələsi  Spitak  zəlzələsindən  daha  güclü  idi  
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və Ərzurumdan Axalkalaki-Kazbek və Stavropola qədər böyük sahəni, yəni  
Trans qafqaz eninə qalxımının bütün zolağını əhatə edirdi ki, bu da həmin  
vilayətlərin iri seysmogen geostrukturlarının tektonik quruluşunun ümumiliyi  
ilə  izah  oluna   bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Zəngəzurun seysmoaktiv rayonu kosmik  şəkil-
lərdə yaxşı nəzərə çarpan Kiçik Qafqaz lineament zonasının daha fəal  parçala-
rından biri hesab olunan  Qirratax yarılması ilə əlaqədardır. Bütövlükdə Orta  
Kür depressiyası zonası və Kiçik Qafqazın şimal yamaclarında zəif seysmiklik  
fonunda nisbətən yüksək seysmikliyə malik Gəncə ətrafı rayon şimaldan Kiçik  
Qafqazı əhatə edən yarılma zonasına aiddir. 

Seysmoaktiv zonaların konfiqurasiyalarının zəlzələ ocaqlarının  dərinliyi-
nin nəzərə alınması ilə iri geotektonik strukturlarla müqayisəsi ehtimal etməyə  
imkan verir ki, Böyük Qafqazın cənub yamacında əsas  seysmogen strukturlar  
Vəndam antiklinoriumu, Zəngi üstəgəlməsi və Basqal örtüyüdür. Burada  
ayrılan Zaqatala, Oğuz  və Şamaxı zonaları bu strukturlar boyunca uzanaraq,  
Niyaldağ, Goradil və Zəngi qırılmaları üzrə lokallaşır; Xəzəryanı seysmoaktiv  
zona  Qafqazönü  lineament  boyu  uzanır  və  maksimal  seysmik  aktivliyə  
Siyəzən üstəgəlməsi və Altıağac qırılması ilə kəsişmə düyünündə malik olur.  
Kiçik Qafqazda seysmoaktiv zonalar Dilican, Laçın, Ərdəbil lineamentinə, 
Naxçıvanda,Yerevan, Ordubad  yarılmasına,  Dağlıq  Talışda  Kiçik  Qafqazönü  
yarılmasının  cənub-şərq  qurtaracağına  aiddir. 

Azərbaycanda bütün zəlzələlər qabıq mənşəlidir, daha dərinləri (40 km-ə  
qədər) Kürdəmir rayonunda və ehtimal ki, Mərəzə kəndində yerləşir (Zorat-
Xilmilli-Sığırlı  şimal-şərq  yarılmasında).V.Y.Xain və b. Avraziyanın  alp  
qurşağının  qalıq  mantiya  seysmikliyinin  təzahürü  şəraitini  analiz  edərək,  
diffuziv  (səpələnmiş)  xarakterə  malik  mantiya  zəlzələlərinin  bir-birindən  
geridə  qalan   səkkiz  sahəsini ayırmışdır.  Zəlzələ  ocaqlarından  biri  Qroznı 
və Dağıstanda  və Azərbaycanda  Xəzər  dənizi  sahilboyu  rayonu hesab edilir. 
Müəlliflər şimal-şərq rif yarılmaları ilə əlaqədar olan, lakin Böyük Qafqazın  
şimal ətəkləri boyunca Skif platforması ilə birləşmə sahəsində yerləşən Qroznı 
və  Orta-Xəzər  dərinlik  zəlzələlərinin  mövcudluğu  əsasında belə bir  nəticəyə 
gəlmişlər ki, burada Kür  plitəsinin  Böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi altında 
şimal-şərq  istiqamətində subduksiyasını bildirən seysmofokal zona vardır.  
İrandakı Zaqros qrupu zəlzələləri də Ərəb plitəsinin kolliziyası ilə əlaqələndi-
rilir.  Bu  tədqiqatçılar hesab edirlər ki, hər bir region üçün əvvəlcə üst mantiya  
səviyyəsində  müəyyən  struktur  zonallıq  yaranır. Qafqaz  üçün ptoterozoy alt  
kembridə şimal-şərq zonallığı, Krım və Çernoqorsk vilayəti üçün üst mantiyada  
100  km  dərinlikdə  əvvəlcə  suben,  sonra  ehtimal ki, üst proterozoyda  şimal-
şərq zonallığı, Zaqros və Fəratda arxeydə şimal-şimal-qərb zonallığı  yaranmış-
dır. Bütün  mərhələlərdə  ilkin  zonallıq,  “üstünün  örtülməsinə” baxmayaraq  
baş vermişdir. Neotektonik  mərhələdə  Qafqazda  şimal-şərq  zonallığı  təzahür   
edir. 
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Tədqiqatlar göstərmişdir ki, Orta Araz əyilməsində Bütün güclü zəlzələlər 
yeni hərəkətlərlə və qədim yarılmaların fəallaşması ilə şərtlənir. Ona görə də  
sonuncular  seysmogen zonaların  ayrılması üçün əsas kimi götürülmüşdür ki, 
bu da zəlzələnin baş verməsinin geoloji şəraitinin, silkələnmənin  maksimal  
qüvvəsinin təyini və seysmik rayonlaşdırma nöqteyi nəzərindən böyük maraq  
kəsb  edir.   

Üç kateqoriya seysmogen zona ayrılır. Birinci kateqoriya seysmogen  
zonalara yer qabığını bütün qalınlığı üzrə kəsən və onun iri bloklarını “qarışıq  
salan” fəal  dərinlik  yarılmaları  aid  edilir. Onlara  M=6-6,5 və 8, bəzən 9 bal  
intensivliyə malik zəlzələlər aiddir. İkinci kateqoriya seysmogen zonalara  Kon-
rada sərhədinə (20-25 km) çatan 30-40 km uzunluqlu regional qırılmalar  aid 
edilir. Onlarda maksimal təkanların intensivliyi 7, bəzən 8 bala çatır (M=5-5,5).   
Üçüncü kateqoriya seysmogen zonalara kristallik  özülün  əsasına qədər nüfuz  
edən 20-25 km uzunluqlu yarılmalar aid edilir. Onlarda maksimal təkanlar 6-7 
bal (M=4-4,5)  intensivliyə  malik  olur. 

Orta Araz yarılmasının seysmogen zonası Araz çayı boyunca suben isti-
qamətdə uzanır. Bu zona ilə 1910-cu ildə baş verən (episentri Arazın orta axa-
rında yerləşən) 7 ballı (M=4,6) və bəlkə də, 8 ballı (İqdır) (Türkiyə -  M=5,5),  
o cümlədən episentrləri Artamat, Vedi rayonlarında və digər yerlərdə olan bəzi  
zəif təkanlar (5-6 bal) əlaqədardır. 

 
12.3. Vulkanik təzahürlərin və  strukturların öyrənilməsi 

 
Vulkanik regionların tədqiqatında kosmik şəkillərin tətbiqi nəinki püskür-

mə prosesini öyrənmək və ya vulkanik strukturları, vulkan məhsul-larının 
yayılma sahələrini xəritələmək, hətta vulkanik təzahürlərin dərinlik və səthi 
geoloji strukturlarla əlaqəsinin səciyyəsi haqqında informasiya almaq, konkret 
mənbənin zamana görə inkişafını və onların sonrakı təkamülünü izləmək  
imkanını da yaradır. Bundan əlavə, vulkan fəaliyyətinin fəallaşması dövründə 
bəzi struktur əmələgəlmə proseslərini və yer qabığının tektonik dəyişməsini 
müşahidə etmək, qeydə almaq və birbaşa öyrənmək mümkündür. Bu zaman 
nəinki proses haqqında keyfiyyətli yeni təsəvvür, hətta bəzi kəmiyyət səciyyə-
sini də almaq mümkündür (şəkil 103). 

Kosmik üsullarla tədqiqat obyekti kimi vulkanizmin mühüm xüsusiyyət-
lərindən biri də onun dinamikliyi, zaman intervalında bir neçə ildən saat və 
dəqiqələrə qədər müxtəlif parametrlərin (morfologiya və mənbənin ölçüləri, 
temperatur rejimi və qaz spektri, fiziki sahələr və seysmik fəallıq və s.) dəyiş-
məsidir. Lokal vulkanlar və ayrı-ayrı vulkan təhlükəsi olan rayonlar miqyasında 
belə materiallar vulkanik  strukturların formalaşma dinamikasını öyrənərkən və 
ayrı-ayrı mənbələrin, onların qruplarının və ya bütöv vulkanik rayonların 
fəallaşma dövrünün proqnozlaşdırılması zamanı lazımdır. 
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Şəkil 103. Ortamiqyaslı KŞ-n deşifrələnmə nəticələrinə görə Cənubi Kamçatka  

vulkanotektonik  strukturunun  sxemi.  B.V.Yojov  və  S.Y.Apreskova  görə. 
Çöküntülər: 1–mezozoy, 2–vulkanitlər və vulkanogen-çökmə (P3), 3- vulkanitlər (N1), 4- vul-
kanitlər (N1

1 –N2); strukturun  elementləri: 5–aşınmış kalderalar və vulkanların yamacları (N2-
Q1), 6–dördüncü dövr stratovulkanlar, 7- kövrək (boş) çöküntülər, 8–areal vukkanizmin  
təzahürü, 9–subvulkanik gövdələr, 10–qranitoidlərin intruziyaları (N1), 11–qırılma  
pozulmaları,  12 – dördüncü  dövr  vulkanotektonik  depressiyaların  sərhədləri. 
 

Qlobal miqyasda bu materiallar, bir tərəfdən strukturların forma-laşma-
sında, yer qabığının maddi tərkibini və geoloji tarix boyu yer kürəsi səthinin 
coğrafi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində vulkanizmin rolu, digər tərəfdən isə 
Yerin müasir qlobal tektonik fəal qurşaqlarının axtarışı və aşkar edilməsində 
nadir materiallardır. Yeni müqayisəli planetologiya elminin inkişafı ilə əlaqədar 
olaraq, son zamanlar fəal yer vulkanizmi proseslərinin tədqiqi daha böyük 
aktuallıq kəsb edir.  

Kosmik vasitələrlə alınmış külli miqdarda materiallar Günəş sisteminin 
bir çox planetlərində, o cümlədən Marsda, Ayda, Ve-nerada Yerdəkinə oxşar 
vulkanik proses izlərinin və yaxud Yupiterin peyki İoda müasir vulkanizm 
fəaliyyətinin olmasını sübut etdi. 

Hazırda vulkanik hadisələri və strukturları öyrənmək üçün, müxtəlif 
meteoroloji peyk sistemlərindən, təbii ehtiyatları tədqiq etmək üçün Yerin 
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xüsusi süni peyklərindən («Lendsat»və «Meteor») alınmış kosmik təsvirlərdən 
və həmçinin orbital stansiyalarda və idarə olunan kosmik gəmilərdə qurulmuş 
cihazlarla alınmış kosmik şəkillərdən istifadə edirlər. Bundan əlavə, kosmo-
navtlar tərəfindən xüsusi hazırlanmış proqram üzrə aparılan kosmovizual 
müşahidələrdən də istifadə olunur. 

 
12.4. Mühəndisi-geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar 

 
Mühəndisi geoloji tədqiqatlarda aero və kosmik informasiyanın artan 

əhəmiyyəti haqqında bir çox xarici alimlərin (V.K.Kuçaya, A.L.Revzon, 
A.V.Sadov, V.S.Fedorenko və s.)  işlərində qeyd edilmişdir. 

Toplanmış məlumatların nəticələrinə əsasən aşağıdakı mühəndisi geoloji 
məsələlərin həllində kosmik şəkillərin tətbiqinin zəruriliyi aydın olur: 

l. Ərazinin fəal xalq təsərrüfatı istifadəsində olan sahələrində yaradılan 
ərazi sənaye komplekslərinin mühəndis geoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi və 
proqnozu. 

2. Mühəndisi mühafizə və ərazinin səmərəli istifadəsi ilə əlaqədar ətraf 
mühitin qorunması. 

3. Ekstremal şəraitdə sürüşmələrin, uçqunların, sellərin, sahillərin yuyul-
masının və s. fəallaşmasının vaxtında proqnozlaşdırılması məqsədi ilə rayonlar-
da meteohidrogeoloji vəziyyətin sistematik (rejim) və fövqəladə müşahidəsi. 

Aero və kosmik şəkillərdə özünəməxsus əksetdirmə kimi alınan mühən-
disi geoloji şərait eyniadlı xəritələmənin obyekti rolunu oynadığına görə, aero  
və kosmik şəkillərin deşifrəsi süxurların mühəndisi geoloji formasiyasının 
yayılması sərhədləri və onların struktur tektonik əsaslandırılması ana süxurların 
litoloji stratiqrafik formasiya komplekslərinin yayılma sahələrini təyin etmək və 
sərhədləndirmək, onların qarşılıqlı əlaqələrinin səciyyəsini aşkar etmək, ekzo-
gen geoloji proseslərin inkişafında sahəvi qanunauyğunluqları aydınlaşdırmaq 
və mühəndisi geoloji şəraitin formalaşmasında struktur tektonik amilin rolunu 
başqa üsullara nisbətən, daha dərinlikdə qiymətləndirmək haqqında məlumat 
almağa imkan yaradır. 

İndi də təbii mühitə və insanın təsərrüfat fəaliyyətinə kifayət qədər  təsir 
göstərən, mühəndisi geoloji şəraitin daha dinamik elementlərindən biri 
olduğuna görə, ekzogen geoloji proseslərin öyrənilməsində kosmik şəkillərin 
(KS) tətbiqinə baxaq. 

Ekzogen geoloji proseslərin öyrənilməsinin əsas məqsədi, onların zonal 
və regional qanunauyğunluqlarının aşkarı; onların dinamikasının, fəallığının, 
intensivliyinin tədqiqatı və həmçinin insanın mühəndisi təsərrüfat fəaliyyəti ilə 
bağlı olan obyektlərə təsirinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Digər üsullarla 
həlli mümkün olmayan bu məsələlərin yerinə yetirilməsində müxtəlif dərəcəli 
dəqiqlik və generalizasiyalı (lokal, regional və hətta qlobal) ekzogen proseslər 
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haqqında obyektiv və operativ informasiyaların alınmasının təmin edilməsində 
məhz distansion üsul (DÜ) əsas rol oynayır. 

Qlobal səviyyəli generalizasiyaya malik şəkillərdə,  ekzogen proseslərin 
inkişafı üstünlük təşkil edən iri əyalətlər (akkumulyativ, denudasion və qravita-
sion) və paragenetik assosiasiyaların əsas qrupu ayrılır. Burada əsas deşifrələn-
mə əlaməti təsvirlərin rəngçalarıdır. 

Regional səviyyəli kosmik şəkillərdə müxtəlif dərəcəli morfostrukturlar 
(plato, dağ silsilələri, dağarası çökəkliklər, çalalar, dairəvi çökəkliklər) və 
onların elementləri (tağlar, qanadlar, əyilmə sahələri) ayrılır. Onların, ekzogen 
proseslərin genetik tipləri ilə əlaqəsi təyin edilir. Bu isə onların özünəməxsus 
indikatorlarıdır. Bu səviyyəli generalizasiyaya malik kosmik şəkillərdən alınmış 
informasiya, ekzogen proseslərin tiplərə ayrılması və onların yayılmasının 
ümümi xəritəsinin tərtibi zamanı istifadə edilir. Burada əsas de-şifrələnmə 
əlamətləri olan ekzogen proseslərin rəsmi fototəsvirlərdə böyük rol oynayır. 

Lokal səviyyəli yüksəklik və kosmik şəkillər əsas morfoskulptur tiplərin 
(eroziya, sürüşmələr, uçurum töküntülər və s.) aşkar edilməsinə, ekzogen 
proseslərin genetik tiplərinin yayılma xüsusiyyətlərinin öyrənmlməsi üçün 
lazımi informasiyaların alınmasına, müxtəlif formaların yaş generasiyasının 
təyin edilməsinə, geoloji süxur komplekslərinin və onların litoloji tərkiblərinin 
deşifrələnməsinə imkan yaradır. 

Deşifrələnmənin nəticələri, ekzogen proseslərin hazırkı vəziyyətinin və 
şəraitinin xüsusi xəritələrinin tərtib edilməsi, kəmiyyət göstərijiləri əsasında 
onların yaranma intensivliyinə görə ərazinin rayonlaşdırılması və başqa 
məqsədlər üçün istifadə edilir. 

Bu səviyyəli şəkillərdə deşifrələmə əlaməti kimi obyektin kon-fiqurasiya-
sının rolu azalır, lakin fototəsvirlərin rəsmlərinin rolu artır. Belə ki, relyefin bir 
çox formaları: təpəciklər, boşqab və qıfformalı çökəkliklər, çay yataqları və s.   
müxtəlif formalı zolaqlıqlar, fototəsvirlərin ləkəli və dənəli rəsmlərini əmələ 
gətirərək, kosmik şəkillərdə inteqral ifadə formalarını alır. Rəsmin böyüməsi ilə 
təsvirin rəngçalarının rolu da artır. 

Xatırlamaq lazımdır ki, təsvirin rəsmi və rəngçalarına görə relyefin 
ekzogen formalarının tanınması zamanı, adətən stereoskopik şəkillərin istifadə-
sinə nisbətən, kifayət qədər böyük miqdarda səhvlər ortaya çıxır. 

Bu səhvlərdən yayınmaq üçün geomorfoloji deşifrələnmənin dəqiqliyini 
artırmaq məqsədilə, kompleks landşaft indikatorlarının daha geniş istifadəsi və 
onların əsasında landşaftindikator sxeminin tərtibi məsləhət görülür. 

Dəqiq səviyyəli generalizasiyaya malik aerokosmik şəkillərdə relyef 
formalarının və onun elementlərinin morfologiyasının xüsusiyyətləri və 
morfometriyası aşkar edilir ki, bu da ekzogen proseslərin mənbələrini nəinki 
xəritələməyə və dəqiq öyrənməyə, hətta onların ayrı-ayrı geomorfoloji, geoloji-
litoloji və hidrogeoloji şəraitləri ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağa imkan yaradır. 
Bu da öz növbəsində, ekzogen proseslərin inkişaf mərhələlərini təyin etməyə, 
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onların inkişafının təkamül sırasını qurmağa, fəallaşma dərəcəsini kəmiyyətcə 
qiymətləndirməyə imkan verir. Bu generalizasiya səviyyəli distansion material-
ların informasiyası ekzogen proseslərin (yamacda) inkişaf dinamikasını əks 
etdirən dəqiq mühəndisi geoloji xəritələrin tərtibi üçün istifadə olunur.Burada 
əsas deşifrələmə əlaməti kimi - relyefin stereoskopik deşifrələmədən alınmış 
ekzogen formalarının konfiqurasiyası və onların ölçüləri qəbul edilir. Tanınajaq 
obyektlərin çox hissəsi differensiasiya olunmuş əkslər olduğundan fotoşəkil-
lərin təsvirləri cüzi rol oynayır. 

 Nisbətən etibarsız əlamət foto  rəng çalar hesab edilir. Bu da ondan irəli 
gəlir ki, o kifayət dərəcədə fotoplanalmanın texniki şəraitindən, fəsillərdən, 
zaman və meteoroloji amillərdən asılıdır. 

Məsələn, sürüşmə prosesinin proqnozlaşdırılması müxtəlif üsullarla aparı-
lır, ona görə də distansion zondlamanın tətbiq yolları və üsullarının seçilməsi 
konkret tədqiqatın icra müddətindən və miqyasından asılıdır. 

Müddətsiz proqnozun məqsədinə geoloji şəraitin və konkret sahənin 
müxtəlif tipli və miqyaslı sürüşmə hadisəsinə meylliliyinə görə dərəcələnməsi 
aidddir. Burada proqnozun müvəqqəti aspekti olmur. 

Uzunmüddətli proqnozlaşdırma gələcəkdə baş vermə ehtimalı olan 
sürüşmənin tipini və yerini, hətta sürüşmənin uzunmüddətli orta təkrarlığını 
təyin etməyə imkan verir. 

Qısamüddətli proqnoz sürüşmə prosesi başlayana qədər onun yerini, 
ölçülərini və fəallaşma dövrünü müəyyən hüdüdda (saat, gün, həftə, ay, hətta il) 
ehtimal etməyə qadirdir. Sürüşmə proseslərinin proqnozlaşdırılmasının göstəri-
lən növlərinin elementləri müxtəlif miqyaslı işlərdə əks etdirilə bilər. 

Uzunmüddətli ortamiqyaslı sürüşmələrin proqnozlaşdırılmasında distan-
sion planalma materiallarının istifadəsini, Dağlıq Dağıstanın sürüşmə hadisələri 
timsalında göstərmək olar. Burada kompleks deşifrələmə nəticələrinə görə, 
antiqafqaz istiqamətli lineamentlərə  Andiya, Samur-Arqun, Avar-Sulak  və 
Subqafqaz istiqamətli lineamentlərə Əhəngdaşlı və Şistli Dağıstan əyalətlərini 
ayıran Sərhəd lineamentinə meyl edən, seysmik mənşəli çoxlu miqdarda 
fayqırılmaları qeydə alınmışdır. 

Dəqiq sürüşmə proqnozlaşdırılmasında məqsəd konkret yamacın sürüşmə 
təhlükəsinin təyinidir. Distansion zondlama materiallarından daha çox proqnoz 
işlərinin ilkin mərhələsində istifadə edilir. Çünki kifayət qədər böyük sahələr-
dəki mühəndisi geoloji şəraitin xüsusiyyətləri haqqında informasiya almaq 
vacibdir. 

Əgər ortamiqyaslı və dəqiq sürüşmə proqnozlaşdırılması distansion zond-
lamanın köməyi ilə yaxşı işlənmiş və təcrübədə tətbiq edilmişdirsə, onda 
sürüşmələrin qısamüddətli proqnozlaşdırılması haqqında yalnız bu sahədə 
kosmik informasiyanın tətbiq imkanları və perspektivliyi nöqteyi nəzərdən 
danışmaq olar. 
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Mühəndisi geoloji şəraitin proqnozlaşdırılması və qiymətlən dirilməsi 
zamanı müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərin təhlili dövründə təyin edilmiş 
struktur tektonik amillərin rolu böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu işlərin 
nəticəsində məlum pozulmaların (lineamentlərin) və ya qırılmaların gizli 
davamı aşkar edilir, fəallaşmış qırılmalar müəyyənləşdirilir, yerüstü tədqiqat-
larda çətin aşkar edilən eninə və ya diaqonal pozulmalar (lineamentlər) deşifrə-
lənir, yer qabığının qədim və müasir sıxılma və dartılma sahələri qeydə alınır, 
endogen və ekzogen proseslərin əlaqəsi tam aydınlaşdırılır, seysmik amillərin 
sürüşmə və uçqunların inkişafına təsiri dəqiqləşdirilir, kontinental yamajların 
sualtı hissəsinin relyefi və dərinliyi  təyin edilir. Alınmış nəticələr dərinlik 
geofizikası və seysmik tədqiqatların məlumatlarını şərh etmək üçün əsas olur 
ki, bu da mühəndisi-geoloji xəritələməyə və rayonlaşdırmaya yeni keyfiyyət 
verir. Buna misal, Şimali Qafqazda Ardon çayı dərəsinin yamajlarının mühən-
disi geoloji şəraitinin inkişafına struktur tektonik amilin təsirinin öyrənilməsini 
göstərmək olar. Burada müxtəlif miqyaslı distansion zondlama materiallarının 
kompleks deşifrələnməsi ortoqonal və diaqonal sistemli lineamentlərin möv-
cudluğunu aşkar etdi. Suben dairəsi istiqamətinin üstünlük təşkil etdiyi 
pozulmalarla əksəriyyəti pozulmalara nisbətən bucaq altında uzanan lineament-
lər arasındakı disharmonik münasibət çox aydın görünür ki, onlar da burada 
kəsişmə və ya şaxələnmə düyünləri əmələ gətirir. Məhz, pozulmaların və 
lineamentlərin kəsişməsindən əmələ gəlmiş sahələrdə, Ardon çayı dərəsinin 
yamaclarında ekzogen geoloji proseslərin müxtəlif formaları (Dallaqkau 
sürüşmə massivi), uçurun-töküntü yığımı, (Tib qəsəbəsi rayonunda), sel 
təhlükəli hövzənin sərhədləri (Kasaykomdonda) inkişaf etmişdir. Ayrı-ayrı 
lineamentlər və onların ahəngi həm öz aralarında, həm də qırılmalarla, 
qırılmaların divarlarının və iri sürüşmə kütləsinin daxili quruluşunun 
elementlərinə nəzarət edir (şəkil 104). 

Təyin edilmiş münasibət, yer qabığının dərinlik pozulmaları və linea-
mentləri formasında əks olunan müasir geoloji fəallığın olmasını sübut etməklə, 
uçurumların və sürüşmələrin Arkanzasın şimal-qərb hissəsində və Göyçayətrafı 
rayonu sahəsinin kosmik şəkillərində deşifrələnmiş lineament zonalarına meyl 
etməsi haqqında olan məlumatları təsdiq edir. 
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Şəkil 104. Seysk (Şimali  Qafqaz)  sürüşmə  massivinin daxili  quruluşunun  

qopmuş hissəsinin  divarının  və  elementlərinin  qırılma-lineament  nəzarəti. 
Çökünttülər:  1 – proterozoy,  2 – paleozoy,  3 – mezozoy;  süxurlar:  4 – qranitlər,  5 – 
qranodioritlər; strukturların  və  yamacların  quruluşunun  elementləri:  6 – qırılmalar,  7 – 
lineamentlər,  8 – gətirmə  konusları,  9 - uçurum-töküntü yığımı,  10-11 – sürüşmə  hissəsinin 
divarları  (10 - əsas,  11 - əlavə),  12 – ayrı-ayrı  blokvarı  sürüşmələr. 

 
Yer qabığının lineament şəklinin mühəndisi geoloji interpetasiyasının  

məqsədəuyğunluğunu və effektivliyini artırmaq məqsədi ilə, yeni geoloji 
istiqamət çərçivəsində mühəndisi geodinamik və lineament tektonikası 
elmlərinin təmasında, mühəndisi geoloji şəraitin formalaşmasında yeni 
mühəndisi lineamentologiya elmində lineamentlərin struktur tektonik rolunu 
araşdırmaq təklif olunmuşdur ki,bu da lineamentlərin və lineament sistem-
lərinin yer qabığının təkamülündəki rolu və əhəmiyyətinin təhlili əsasında 
geoloji proseslərin inkişafının məkanı qanunauyğunluğunu öyrənməyə xidmət 
edir. Kosmik informasiya ətraf mühütin qorunması (ekologiya) üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu informasiya, xüsusilə, mühəndisi mühafizə, yuyulma 
və şoranlaşma sahələrini öyrənərkən mənimsənilən ərazilərin təsərrüfat üçün 
səmərəli istifadəsilə bağlı işlərdə qarşısı tutulmuş göllərin, bataqlıqlaşmış 
sahələrin, uçqun təhlükəsi olan rayonların tədqiqatı zamanı, təbii mühitin 
dəyişməsini sənədləşdirərkən və təhlil edərkən, məsələn, Baykal-Amur 
magistralı, Baş-Qaraqum kanalı kimi iri obyektlərin tikintisilə əlaqədar və 
yaxud çay axımlarının yerini dəyişməsi, iri su ambarlarının yaradılması, 
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„Smoq“ buludlarının yerini dəyişməsi, ərazinin səhralara çevrilməsi və s. ilə 
əlaqədar çox istifadə edilir. 

Mühəndisi geoloji tədqiqatlarda kosmik informasiyanın tətbiqinin üçüncü 
dairəsini meteohidrogeoloji şəraiti fövqəladə olan rayonların sistematik 
müşahidəsi təşkil edir. Qar yığımları və qarərimə və ya buz sahələrinin 
kiçilməsi rayonlarında kosmik planalmanın məlumatları əsasında, 
hidrometeoroloji proqnoz – sürüşmələrin, uçqunların və xüsusilə, sel 
axımlarının proqnozlaşdırılması və öyrənilməsi hidrometeroloji amilin operativ 
nəzərə alınması, yeni ekzogen geoloji proseslərin inkişafına və vəziyyətinə 
mühəndisi geoloji nəzarətin aparılması imkanını verir. Çünki sonuncular 
haqqında məlumat, eyni zamanda böyük ərazilər üçün alına, onlar isə,öz 
növbəsində, hidrometeoroloji məlumatlarla tutuşdurula bilər. 

Geoloji mühitin qorunması və meteohidrogeoloji şəraitin izlənilməsində 
aktual məsələlərdən biri aerokosmik monitorinqin (AKM) təşkilidir. 
Aerokosmik monitorinq  geoloji mühitin vəziyyətinin və onun təbii və texniki 
amillərin təsiri altında məkan və zaman etibarilə dəyişməsinin reqlament üzrə 
dövrü distansion müşahidə sistemidir. Aerokosmik  monitorinqin  məqsədi 
geoloji mühitin vəziyyətinin operativ izlənilməsi və onun üzərində nəzarət, 
lokal və regional proqnoz üçün distansion informasiyanın istifadəsi, onların 
təbii və antropogen amillərin təsiri altında dəyişməsinin öyrənilməsidir. AKM-n 
obyekti, distansion zondlama materiallarında birbaşa və ya dolayı əks olunan 
geoloji mühitin dəyişən hissələridir:süxurların fiziki-mexaniki və möhkəmlik 
xassəsi: qrunt sularının yatım dərinliyi və minerallaşması; müasir: təbii 
(sürüşmələr, uçqunlar, sellər, karstlar, seysmiklik, vulkanizm və s.) və  
tektonogen (su anbarlarının sahil hissəsinin yuyulması, bataqlıqlaşma, çökmə 
və s.) geoloji proseslərin inkişaf qanunauyğunluqları. AKM, istehsal sahələrinin 
səmərəli yerləşdirilməsi sxeminin tərtibində, dövlət planının ekoloji  bölməsinin 
perspektiv işləilməsində və s. sahələrdə istifadə edilməlidir. 

Hazırda kosmik informasiya bütün kompleks ekzogen proseslərin (yamac 
sürüşməsi, sel, buzlaq, karst, eol, eroziya, uçqun, tökülmə, abraziya və s.) 
öyrənilməsində geniş istifadə olunur.  

Məsələn, kosmik şəkillərin tətbiqi sellərin əmələ gəlməsinin 
geoloji,geomorfoloji şəraitinin düzgün qiymətləndirilməsinə kömək edir. 
Kosmik şəkillərdən istifadə sel hadisəsinin kiçik  və ortamiqyaslı xəritələnməsi 
zamanı daha effektiv olur. Burada işin əsas məqsədi selin inkişaf şəraitinin 
təhlilidir. Kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərin deşifrələnməsi: a)geomorfoloji 
rayonların və ya relyef tiplərinin sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə; b)tektonik 
çatlar, qırıl-malar və ya lineamentlərin sıxlaşma sahələrinin sərhədləndiril-
məsinə; v)ərazinin eroziyaya uğraması və ya açılış dərəcəsinin 
qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Ortamiqyaslı kosmik şəkillər yerüstü və 
aerovizual işlərlə birlikdə ortamiqyaslı sel hövzələrinin tiplərə ayrılması üçün 
əsas (lazımi) sahələrdə istifadə edilə bilər. 
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Distansion zondlama materialları müasir buzlaşma əyalətlərinin 
öyrənilməsində də tətbiq edilə bilər. Yay mövsümünün sonunda əldə edilən 
müxtəlif miqyaslı distansion zondlama materiallarında, həmin zaman dağlarda 
qarın əriməsi ilə əlaqədar olaraq,  iri buzlaqlar və buz massivləri aşkar olunur. 
Belə şəkillərdə buzlaq əmələgətirən sahələr və ablyasiya sahələri yaxşı seçilir; 
buz şəlalələrinin, yan  və son morenlərin vəziyyəti təyin edilir; buzlaqların 
morfoloji tipi (dərə buzları, çökəklik, karst və s.) aşkar edilir. Ritmik hərəkət 
edən buzlaqların monitorinqi (daimi müşahidəsi) üçün kosmik şəkillərin 
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır.  

Distansion materialların tətbiqi qar uçqunlarını  dağ yamaclarında qar 
kütlələrinin qəflətən yerini dəyişməsi və ya uçmasını öyrənərkən qiymətli 
informasiya almağa imkan yaradır, çünki kosmik şəkillərdə, qar uçqunları baş 
verə bilən iri qaryığımı hövzələrini (karlar, troqlar,erozion dərələr,denudasion 
çökəkliklər və s.) ayırmaq və sərhədləndirmək, o cümlədən, onların formaları, 
ölçüləri, dərinliyi, səthin meyilliyi, bitki örtüyünün səciyyəsi haqqında lazımı 
məlumat almaq  mümkün olur. 

Kosmik informasiyadan istifadə nəticəsində ,xüsulikdən ümumiliyə doğru 
tədqiqatlarla səciyyələnən yerüstü və aerogeoloji işlərə, kosmik şəkillərin 
işlənilməsinə xas olan ümumilikdən xüsusiliyə doğru üsul əlavə olunur. Bu da 
müsbət nəticələrə gətirib çıxarır və müxtəlif səhvlərin olması imkanlarını 
azaldır, lakin müasir (aerokosmik üsul) mühəndisi geoloji tədqiqatlardan 
ənənəvi aerofotoplanalma, aerovizual və yerüstü çöl işlərinin kompleksini 
istisna etmir. 

Distansion zondlama materiallarının tətbiqilə, sahənin geokrioloji 
şəraitinin öyrənilməsi və xəritələnməsi landşaft üsuluna əsaslanır və o, 
şəkillərin xüsusi deşifrələnməsindən və deşifrələnmə nəticələrinin 
interpretasiyasından ibarətdir. Rusiyanın, Kanadanın şimal rayonlarında və 
digər regionlarda daimi donma hadisələrinin və proseslərinin tədqiqat təcrübəsi 
göstərmişdir ki, geokriologiyada distansion zondlama materiallarının müxtəlif 
növlərinin tətbiqinə baxmayaraq, çoxzonalı kosmik fotoşəkillər xüsusilə 
effektlidir. 

MK-2 kamerası ilə alınmış çoxzonalı kosmik şəkillər yüksək informasiya 
imkanlarına malik olub, kiçik-   və ortamiqyaslı daimi donma xəritələrinin 
tərtibi üçün yararlıdır.Qeyd etmək lazımdır ki, kosmik şəkillərin geokrioloji 
interpretasiya xüsusiyyəti deşifrələmə və hesablama üsullarının birgə tətbiqi ilə 
bağlıdır. Bu zaman landşaft deşifrələnməsinin nəticəsi, həm hesablama zamanı 
ilkin məlumatların alınması, həm də onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi və 
korreksiyası üçün istifadə edilir. 

Hidrogeoloji tədqiqatlarda kosmik informasiyanın dəyəri ondan ibarətdir 
ki, distansion zondlama materialları tədqiqatçılara yeraltı suların dinamikasına 
təsir göstərə bilən struktur (plikatik və dizyunktiv) formaların yerini təyin 
etməkdə kömək edir. 
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Hidrogeoloji tədqiqatlarda kosmik planalma materialları aşağıdakı 
məsələlərin həllində öz tətbiqini tapa bilər: yeraltı suların regional yayılma 
qanunauyğunluqlarının öyrənilməsində; kiçik- və ortamiqyaslı hidrogeoloji 
xəritələmə və rayonlaşdırmada; yerüstü və yeraltı axımların formalaşma 
şəraitinin tədqiqində, yeraltı və yerüstü suların qarşılıqlı əlaqəsinin 
qiymətləndirilməsində. 

Hazırda kosmik şəkillər çay vadilərinin qumlu massivlərində, qırılma 
pozulmalarının və süxurların yüksək çatlılığının sulu zonalarının, gətirmə 
konuslarının və karst inkişaf etmiş sahələrin yeraltı sularının ümumi və dəqiq 
axtarışı zamanı istifadə edilir. 

Ümumi axtarışlar zamanı distansion zondlama materiallarından 
istifadə:1)landşaft indikasion xəritənin; 2)hidrogeoloji rayonlaşdırmanın xüsusi 
xəritələrinin; 3)yeraltı suların axtarışı üçün perspektiv sahələrin xəritələrinin; 
4)yeraltı suların dəqiq axtarışı üçün tövsiyələrin tərtib edilməsinə imkan verir 

Distansion zondlama materiallarının deşifrələnməsi dəqiq axtarış işlərinin 
mütləq elementlərindəndir, çünki deşifrələmə nəticəsində alınmış informasiya, 
axtarış zamanı istifadə olunan hidrogeoloji xəritələrin ümumi informativliyini 
artırır, yerüstü nöqtəvi və profil müşahidələrinin ərazidəki hidrogeoloji şəraitlə  
bağlanmasına və yerüstü işlərin aparılmasının daha effektiv planlaşdırılmasına 
imkan yaradır. 

Bu məsələlərin həllində əhəmiyyətli rolu, öyrənilən ərazidə əsas sahələri 
və regional profilləri səmərəli yerləşdirməyə imkan yaradan, distansion 
zondlama materiallarının çöl işlərinə başlamazdan əvvəlki deşifrələnməsi 
oynayır. 

Landşaft fizionomik komponentlərin formalaşması xassəsinə fəal təsir 
göstərən, yer səthinə yaxın yatan yeraltı suların hidroindikasiyası çox zaman 
bitki hidroindikatorların kök sisteminin dərinliyə getməsilə təyin edilir. Burada 
deşifrələmə nisbətən yaxşı işlənmiş geobotanik, geomorfoloji və kompleks 
landşaft indikatorları sisteminə əsaslanır.  

Gök sistemi sərhəddindən aşağıda yerləşən və praktiki olaraq bitkilərə və 
ərazinin relyefinə təsir göstərməyən yeraltı suların hidroindikasiyası, onların 
(yeraltı suların) minerallaşmasına və su balansına təsir göstərən atmosfer 
çöküntülərinin infiltrasiyasını qiymətləndirməyə əsaslanır. Belə qiymətləndirmə  
yerüstü axımların əhəmiyyətini artıran müvəqqəti su axımlarının infiltrasiyasına 
və onların şəbəkəsinin sıxlaşmasına kömək edən relyefin mənfi formalarının 
aşkar edilməsi hesabına aparılır. Yer səthindən sukem çirməyən laylarla ayrılan 
təzyiqli suların hidroindikasiyası birbaşa deyil, dolayı yolla (distansion 
zondlama materiallarında ayrılmış tektonik strukturların çöküntülərin 
infiltrasiyasına və yerüstü axımın filtrasiyasına təsirinə görə) aparılır. 

Həm platforma, həm də qırışıqlıq əyalətlərin yeraltı sularının hərəkəti 
üçün, distansion zondlama materiallarında lineament və ya onların sistemləri 
kimi kifayət qədər dəqiqliklə ayrılan geoloji strukturların dizyunktiv elementləri 
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xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qırılma pozulmalarının hidrogeoloji rolu  onlara iri 
yeraltı su çıxışlarının, yüksək sərfə malik quyuların, yeraltı sularla qidalanan 
yerüstü axımların aid edilməsi ilə müəyyən olunur. Həndəsi (uzunluğu, eni, 
uzanma azimutu), struktur (kinematika, amplitud), landşaft (bitki örtüyünün 
paylanması və hidroşəbəkənin rəsmi) və deşifrələmə (foto rəng-çalar) 
əlamətlərinin kompleks təhlili hidrogeoloji məqsədlər üçün məlumatların 
alınmasına imkan yaradır. 

Bir sıra hallarda distansion zondlama materiallarının məlumatları əsasında 
qırılmaların və lineamentlərin fəzavi paylanmasının təhlili yeraltı su axımlarının 
qarşısının kəsilməsi və dərində yerləşən sulu komplekslərin (artezian hövzələri) 
yayılma sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə imkan verir. 

Dizyunktiv pozulmaların hidrogeoloji rolunun qiymətləndirilməsi müasir 
geologiyanın əhəmiyyətli, ümumi nəzəri problemi və praktiki məsələsidir. Bu 
məsələnin həllində, müasir geologiyanın bir çox sahələri üçün effektivliyi 
təsdiq olunmuş, dəqiq tətbiqini tapmış lineament yanaşması böyük rol oynama-
lıdır. Distansion zondlama materiallarının mövcud geoloji,geofiziki və digər 
məlumatlarla kompleks istifadəsi qırılma pozulmalarının sululuğunun qiymət-
ləndirilməsi üsulunun təkmilləşdirilməsi yollarının axtarışına kömək etməlidir. 

 
12.4.1.Hidrogeoloji  və  mühəndisi - geoloji tədqiqatlarda geofiziki üsullar 

 

İçməli suya təlabat və su təchizatı, hidrotexniki, hidromeliorativ, sənaye 
və mülki tikintilərin inkişaf sürəti artdıqca hidrogeoloji və mühəndisi – geoloji 
tədqiqatların həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi zərurəti də meydana 
çıxır. Belə tədqiqatlarda geofiziki üsulların tətbiqi elmi – texniki inkişafın vacib 
elementlərindən biridir. 

Geofiziki üsullar aşağıdakı spesifik tələblərə cavab verməlidir: 
a) təbii proseslər və mühəndisi – texniki amillərin təsiri nəticəsində 

məkan və zaman etibarı ilə fiziki xüsusiyyətləri dəyişən, nisbətən az 
dərinliklərdə (bir neçə vahiddən onluqlara qədər, nadir hallarda ilkin yüzlüklərə 
qədər) geoloji mühitin yüksək dəqiqliklə öyrənilməsi;  

b) geofiziki işlərdə vaxt və vəsait sərfini azaltmaq və təkrar müşahidələr 
aparmaq üçün yüngülləşdirilmiş kiçik cihazların və üsulların tətbiqi; 

c) az dərinlikli kəşfiyyatda keçilməsi çətin olmayan buruq quyularının və 
dağ qazmalarının geniş istifadəsi. 

Son vaxtlar hidrogeoloji, mühəndisi – geoloji və donuşluq qlyasioloji 
tədqiqatlarda kompleks geofiziki üsulların tətbiqi zəruri hesab edilir  ki,  bu  da  
nəinki avtomatlaşdırılmış sistem vasitəsilə informasiyanın alınması və işlə-
nməsinin tətbiqi əsasında mühəndisi – geofizikanın elmi – texniki səviyyəsinin 
yüksəldilməsində, həmçinin geoloji mühitin öyrənilməsi və onun qorunmasının 
təşkil edilməsi  zamanı qeyri-geofizik mütəxəssislər tərəfindən mühitin fiziki 
xassələrinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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12.4.1.1. Hidrogeoloji  tədqiqatlar 
 

Aşağıdakı hidrogeoloji məsələlərin həllində geofiziki üsullar uzun 
müddətdir ki, müvəffəqiyyətlə istifadə edilir: müxtəlif miqyaslı hidrogeoloji 
planalma; qrunt, karst – çat və artezian sularının axtarışı və kəşfiyyatı; yeraltı 
suların dinamikasının tədqiqi; faydalı qazıntı yataqlarının subasma şəraitinin 
öyrənilməsi; hidromeliorativ və torpaq  meliorativ tədqiqatların aparılması və s. 

 
 

Hidrogeoloji  planalmada geofiziki  üsullar 
Vizual müşahidə və kiçikmiqyaslı planalma 

 
Geniş sahələrin vizual müşahidə və kiçikmiqyaslı (1:500000 – dən kiçik) 

hidrogeoloji planının alınmasının əsas məqsədi hidrogeoloji hövzələrin, 
artezian, lay, çat, lay,çat, qrunt suları strukturlarının ayrılması və şirin, mineral 
və termal su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi nöqteyi - nəzərindən ərazinin 
rayonlaşdırılmasıdır. Bu planalma zamanı xüsusi geofiziki tədqiqatlar aparılmır, 
lakin gravimetrik, elektromaqnit zondlaması, seysmokəşfiyyat və həmçinin 
kosmik planalma üsulları ilə aparılmış geofiziki – struktur xəritələmənin 
məlumatlarından istifadə edilir. 

Bu üsulların nəticəsini susaxlayan və su keçirməyən layların ayrılmasına, 
həmçinin onların hidrogeoloji parametrlərinin qiymətləndirilməsinə istiqamət-
ləndirmək məqsədəuyğundur (məsələn, regional su keçirməyən layların hansı 
dərinlikdə yatmasının təyini (ƏDÜ, SDÜ, MTZ, BS-nin məlumatlarına görə), 
eninə müqavimət və uzununa keçiriciliyin köməyi ilə (ŞEZ-in məlumatlarına 
görə) layın sululuq xassəsinin qiymətləndirilməsi, çox hallarda çat sularını idarə 
edən (qravimaqnit, distansion elektromaqnit planalmalarının və elektromaqnit 
profilləmənin məlumatlarına görə) tektonik qırılmaların aşkar edilməsi.  

Ortamiqyaslı planalma. Ortamiqyaslı (1:200000-1:100000) hidrogeoloji 
planalmanın məqsədi sahəni planşetlər üzrə öyrənmək və aşağıdakı hidrogeoloji 
məsələləri həll etməkdir: sudaşıyan və su saxlayan kompleksləri aşkar etməklə 
kəsilişləri hidrogeoloji stratifikasiyalamaq; aerasiya zonasını, qrunt, lay və çat 
suları qatlarını öyrənmək; şirin, mineral və termal suları aşkar etmək; sahənin 
mühəndisi – geoloji şəraitini öyrənmək və kənd təsərrüfatı meliorasiyası, su 
təchizatı üçün hidrodinamik, hidrokimyəvi, hidrotermik, krioloji şəraiti araşdır-
maq. 

Ortamiqyaslı hidrogeoloji planalmada distansion aerokosmik (radioistilik 
və radiotelemetrik) planalma, bir neçə zondlama üsullarından (ŞEZ, ŞEZ-YP, 
RLZ, MTZ, SDÜ) və profilləmə (EP, TP, DEMP, (DATP), RKHUD), qravi-
metriya kimi geofiziki üsullardan istifadə edirlər. Bundan əlavə, bütün quyu-
larda QGT (quyularda geofiziki tədqiqatlar) və parametrik zondlama da tədbiq 
edilir. Üsulun seçilməsi təbii şəraitə (arid (buxarlanmanın atmosfer  çöküntü-
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lərinə  nisbətən  üstünkük təşkil etdiyi zonaların iqlimi), humid (atmosfer çö-
küntülərinin buxarlanmaya nisbətən üstünkük təşkil etdiyi zonaların iqlimi) və 
ya nival  (uzunmüddətli donmuş süxurların yayıldığı sahələrin  iqlimi)), geoloji 
quruluşa, qarşıya qoyulmuş məqsədə və tədqiqatın dərinliyinə müvafiq olur. 

Çöl işləri ya 1x1 km sıx şəbəkədə zondlama işi aparmaqla sahəvi planal-
ma ilə, ya da ayrı – ayrı yüksək informativ sahələri interpolyasiya yolu ilə 
öyrənməklə aparılır. 100-200 m addımlarla profilləmə geomorfoloji və geoloji – 
geofiziki şəraitin nisbətən kəskin dəyişməsi istiqamətində aparılır. 

Geofiziki üsulların məlumatlarının interpretasiyası təkcə kəsilişlərin 
həndəsi parametrlərinin alınması deyil, həm də bilavasitə nəticələrin geoloji – 
hidrogeoloji araşdırılması və ən əvvəl, geoloji – geofiziki parametrlərinə, ehti-
mal-statistik əlaqə əsasında süxurların süzülmə xassəsinin (süzülmə əmsalı, 
sukeçiricilik və s.) təyininə yönəlməlidir. Məsələn, 105 saylı şəkildə Şərqi Av-
ropanın müxtəlif rayonlarında sulu layların eninə elektrik müqavimətindən 
(Ts=ph) sukeçirmənin (Ts=KFh) asılılıq qrafiki göstərilmişdir ki, bundan da 
ŞEZ-n məlumatlarına əsasən sukeçirməni qiymətləndirmək üçün istifadə etmək 
olar. 

 
Şəkil 105. Müxtəlif regionlar üçün süxurların sukeçiriciliyinin eninə elektrik 

müqavimətindən asılılığı (V.İ.Bobrinev, İ.M.Melkanovski, T.A.Pavlovun 
məlumatlarına görə). 

Müqayisə nöqtələri və Rh-n Te-dən asılılıq qrafikləri: 1,6 – Şimali Çaun suvarma sistemi 
(Kuybışev vilayəti); 2,7 – Ryazan-Vasilyev sistemi (Ulyanov vilayəti); 3,8 – «Stolbsı»sahəsi 
(Belarusiya resp.); 5,10 – «Ptiç»sahəsi (Belarusiya resp.); 11 – Sırdərya artezian hövzəsi. 
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İrimiqyaslı planalma. İrimiqyaslı (1:50000 və daha iri) hidrogeoloji 
planalma içməli su, sənaye və kənd təsərrüfatının su təchizatı, otlaqların və 
torpaqların meliorasiyası kimi konkret məsələlərin həlli məqsədilə aparılır. 
İrimiqyaslı dəqiq geofiziki planalmanın hidrogeoloji məqsədi ortamiqyaslı 
planalma  ilə  analojidir. Lakin onlar su təchizatı və meliorativ tədbirlərin 
texniki lahiyələndirilməsi üçün nəzərdə tutulduğuna görə fərqlənməlidir: 

a) quyulardan müşahidə yolu ilə alınmış məlumatların dəqiqliyi, 
müqayisəli şəkildə fiziki – mexaniki və su süzmənin miqdari təyininin yüksək 
dəqiqliyi; 

b) quyuların sayının 2-5 dəfə ixtisarı hesabına, minimum  vəsait  və vaxt 
sərfi  ilə hidrogeoloji işlərin aparılması, lakin bu zaman quyularda (və ya 
şurflarda) mütləq təcrübi – süzülmə işləri aparılmalıdır. 

İrimiqyaslı hidrogeoloji planalma zamanı bir –biri ilə sıx əlaqəli 
kompleks səth, quyu geofizikası üsulları və geoloji – geofiziki müşahidələr 
tətbiq edilir. Bu kompleksin əsas çöl geofiziki üsulları aşağıdakılardır: ŞEZ və 
ya BUS (şirin su yayılan şəraitdə), ŞEZ-YP və  ya SDY (artıq və  ya yüksək 
dərəcədə minerallaşmış yeraltı sular yayılan sahələrdə). Köməkçi üsullardan isə 
elektromaqnit profilləmələrini göstərmək olar. 

Zondlama işləri apararkən müşahidə şəbəkəsinin sıxlığı 200x500 m-ə, 
əhəmiyyətli sahələrdə isə 100x200 m-ə qədər olmalıdır. Profilləmədə müşahidə 
addımları, təxminən 50 m qəbul edilir. Hidrogeoloji məqsədlər üçün aparılmış 
irimiqyaslı geofiziki planalmanın məlumatlarının interpretasiyası kəsilişlərin və 
laylar üzrə və ya ümumiləşdirilmiş geosüzülmə parametrlərinin qurulmasına 
yönəlməlidir. Onları geofiziki və hidrogeoloji parametrlərin korrelyasiyası 
nəticəsində almaq olar. Bu nəticələri də, öz növbəsində, geofiziki məlumatların 
miqdari intrepretasiyası və quyularda təcrübi – süzülmə müşahidələri ilə təyin 
edirlər. 

Yeraltı içməli suların axtarışı və kəşfiyyatı.Yeraltı su yataqlarının 
axtarışı, ilkin və dəqiq kəşfiyyatı zamanı geofiziki üsulların əsas vəzifələri 
aşağıdakılardır: 

a) axtarış mərhələsində – su saxlayan yumşaq və ya çat və karstlaşmış 
bərk süxurların planda və dərinlikdə litoloji xəritəsinin tərtibi; qrunt, lay və çat 
sularının öyrənilməsi; geosüzülmə və hidrokimyəvi şəraitin qiymətləndirilməsi; 

b) ilkin kəşfiyyat mərhələsində – litoloji tərkibin öyrənilməsi, sukeçirmə 
və süzülmə əmsalının qiymətlərinə görə yüksək dərəcədə su basmış zonaların 
ayrılması, sulu və su saxlayan layların qalınlığının və dərinliyinin təyini, 
müxtəlif sulu horizontların əlaqəsini təmin edən «hidrogeoloji pəncərələrin»və 
lokal sulu layların aşkar edilməsi, müxtəlif minerallaşma dərəcəsinə malik 
yeraltı suların geokimyəvı xəritəsinin tərtibi; 

c) dəqiq kəşfiyyat mərhələsində – buruq quyuları qazmaqla ilkin 
kəşfiyyatın məlumatlarının yoxlanılması və dəqiqləşdirilməsi, quyu 
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məlumatları və bütün faktiki materialların analizi yolu ilə müxtəlif 
minerallaşmaya malik yeraltı suların ehtiyatının təyini (o cümlədən, rejim və 
geofiziki müşahidələr də daxil olmaqla). 

İçməli, lay və qrunt su yataqlarının axtarışı və ilkin kəşfiyyatında əsas 
geofiziki üsullar : ŞEZ, ŞEZ-YP, CDÜ; dərin artezian hövzələrinin tədqiqində 
isə – DZ, BUS, MTZ, CDÜ, ƏDÜ – dir. 

Çatlı subasmaya  məruz  qalmış  zonaları elektromaqnit profillə-mələri ilə 
aşkar edirlər (EP, TP, RKHUD). Aşkar edilmiş çat – karst suları zonalarını 
dəqiqləşdirmək isə dairəvi profilləmə (DPÜ) və dairəvi, şaquli zondlama 
vasitəsilə aparılır (DEZ). 

Müşahidə şəbəkəsinin sıxlığı hidrogeofiziki şəraitin mürəkkəbliyi və 
planalmanın miqyasından asılıdır. Müşahidə nöqtələri arasındakı məsafə xəritə 
və kəsilişlərin miqyasına uyğun olaraq, 2-10 mm olmalıdır. Alınmış 
materialların fiziki interpretasiyası həddən artıq məsuliyyətli işdir. Ona görə də 
bu işlərə elektron hesablama maşınlarını (EHM) cəlb etmək daha 
məqsədəuyğundur. Geofiziki məlumatların geoloji – hidrogeoloji izahı ehtimal 
– statistik istiqamətin əsasında, yəni quyularda geofizki tədqiqatlardan (QGT) 
və təcrübi – süzülmə işlərindən alınmış məlumatlara, süxur massivlərinin 
süzülmə xassəsi və geofiziki parametrlərinin korrelyasiya təyininə görə həyata 
keçirilir. 

Termal suların axtarışı və kəşfiyyatı. İri termal su yataqları əsasən 
parahirotermal sistemlər və termal sularla («İstilik qazanları») əlaqədardır. 
Onlar aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: 

a) istilikkeçirmə qabiliyyəti temperatur, geotermik qradiyent və istilik 
axınının yüksəkqiymətli olmasıdır ki, bu da geotermik tədqiqatlarda 
anomaliyaların yaranmasına səbəb olur ; 

b) elektromaqnit zondlaması əyrilərində minimumlar yaradan elektrik 
müqavimətinin aşağı olması; 

c) təbii elektrik sahəsinin potensiallarının minimumları ilə müşayiət 
olunan termoelektrik, elektrokinetik potensialların artması; 

d) polyarizasiya anomaliyaları əmələ gətirən sulfid minerallarının 
kəsilişdə artması; 

e) elastiki dalğaların yayılma sürətinin azalması və tədricən sönməsi; 
f) sıxlığın və maqnit həssaslığının azalması, yəni zəif qravimaqnit 

anomaliyaların olması. 
Təbii fiziki – geoloji şəraitdən asılı olaraq, təbii termal su ambarlarının 

üstündə şəbəkənin sıxlığını artırmaqla, kiçik, orta  və  irimiqyaslı geofiziki 
geotermal planalmalar tətbiq olunur. Termal suların əsas axtarış üsulları 
aerogeofiziki üsullar , o cümlədən, infraqırmızı planalma; şpur və quyu 
termokəşfiyyatı; elektromaqnit zondlaması- (BUS, ŞEZ-YP, MTZ) və 
profilləməsi (EP, YP, KPÜ); seysmokəşfiyyat (SDÜ və ƏDÜ) qravimaqnit 
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planalmasıdır. Quyu geofizikasından termik üsul – əsas, EP, FM, YP, QM və s. 
isə köməkçidir. 

Mineral suların axtarışı və kəşfiyyatı. Müalicə sahəsində yararlı və 
kimyəvi xammal mənbəyi olan mineral suların axtarışı və kəşfiyyatı çox 
spesifik məsələdir. Bu tip yataqlarla şırin su yataqlarının axtarışı arasında  bir 
oxşarlıq vardır, kəşfiyyatı isə quyuların köməyi ilə və quyularda geofiziki 
tədqiqatlar (QGT) üsulu ilə aparılır. Bunların da arasında əsasları rezis-
tivimetriya, FM, QM və s.-dir. 

Yeraltı suların dinamikasının öyrənilməsi. Qrunt, lay və çat - karst sula-
rının kəşfiyyatında onların ehtiyatının, sərfinin və dinamikasının qiymətlən-
dirilməsi ən əhəmiyyətli mərhələdir. 

Bu mərhələdə quyularda elektrik üsulları perspektivli hesab olunur ki, 
bunun da köməyi ilə kəsilişlərin litoloji bölgülərini aparır və axının, süzülmənin 
sürəti (və ya süzülmə əmsalı) və həqiqi sürət kimi dinamik xüsusiyyətləri təyin 
edirlər.  

Tək quyularda həqiqi sürəti təyin etmək üçün uzun müddət tətbiq olunan 
üsullardan biri yüklənmiş kütlə üsuludur (YKÜ). 

106 saylı  şəkildə misal olaraq YKÜ-nun məlumatlarına əsasən yeraltı 
suların sürətinin təyini göstərilmişdir. 

Sulu layın şaquli süzülmə qeyri – bircinsliyini qiymətləndirmək və 
təzyiqsiz yeraltı sulu kəsilişlərin laylar üzrə süzülmə əmsalını təyin etmək üçün 
quyularda süni şorlaşdırılmış axınla rezistivimetrik müşahidə üsulundan istifadə 
edirlər. Bu zaman quyu lülləsində rezistivimetrin köməyi ilə, dövri olaraq, 
əvvəlcədən şorlaşdırılmış suyun xüsusi müqaviməti ölçülür. 

Müəyyən t1 və t2 dövrləri ərzində şorlaşdırılmaya qədərki 0 və şorlaş-
dırılmadan sonrakı 1 və 2 müqavimətlərinə görə süzülmə sürəti aşağıdakı 
düsturlarla hesablanır: 
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Burada : d -  quyunun diametridir.   
107 saylı şəkildə Şimali Ural boksit mədəninin bir sahəsində quyu 

müşahidələrinin nəticələri göstərilir. 
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Şəkil 106. Yüklənmiş kütlə üsulu ilə yeraltı suların hərəkət sürətinin və 
istiqamətinin təyini: a-izoxətlərin planı; b-izoxətlərin yerdəyişmə xətti; c-sürət 
qrafiki. 

 
Şəkil 107. Şimali Ural boksit mədəninin sahələrindən birində quyularda geofiziki 

tədqiqatların nəticələri: 
1 – fərz olunan müqavimət karotajının (FMK) grafiki; 2 – rezistivimetrik müşahidələrin 
əyriləri; 3 – yeraltı suların fəal dövretmə zonası; 4 – layların sərhədi. 

Dağ – qazıma işlərində subasma şəraitinin öyrənilməsi. Bərk faydalı 
qazıntı yataqlarının istismarı zamanı dağ qazmalarının subasma şəraitini 
öyrənərkən, su səviyyəsini aşağı salan quyuların qazılması və başqa qurutma 
tədbirlərinin layihələndirilməsi üçün ən əhəmiyyətli praktiki məsələ subasma 
zonalarının aşkar edilməsidir. Xüsusilə yüksək subasma qumlu , gilli və yaxud 
qeyri – bərabər karstlaşmış və çatlı karbonat süxurlarından təşkil olunmuş 
yataqlarda müşahidə olunur. Burada subasma zonaları lokal, qeyri – qanuna-
uyğun xarakter daşıyır və kəsilişdə qumlu kollektor layları və ya sululuğu çox 
olan karst boşluqları və çatlılıq zonası sahələrinə meyl edir. 
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Subasımlı dağ qazımalarının öyrənilməsi zamanı əsas çöl geofiziki 
üsulları ŞEZ, ŞEZ-YP, SDÜ, həmçinin elektromaqnit profilləməsi EP, YP-dir . 
Çöl işləri sıx müşahidə şəbəkəli (100-500)x(100-500) m olmaqla sahəvi 
geofiziki planalma yolu ilə aparılır. Geofiziki kəşfiyyatın dərinliyi dağ-qazma 
işlərini layihə dəriliyindən çox olmalıdır. 

Geofiziki materialların tədqiqi və interpretasiyası zamanı müxtəlif sulu 
horizontların və ya layların süzülmə xarakterini  öyrənməyə  imkan verən üsul 
seçmək lazımdır. 

Əgər bir tərəfdən geofiziki parametrlər (, , S, T, / və s.), digər 
tərəfdən geosüzülmə (KF, Tv, Rv və s.) xassələri arasındakı əlaqələri təyin etsək, 
onda yeraltı suların axımını hesablamaq üçün hidrogeoloji düstularda geofiziki 
parametrlərdən istifadə etmək olar. Nəticədə hidrogeofiziki məlumatlara görə 
nisbi axımlar xəritəsi tərtib olunur. 

Hidrogeoloji-meliorativ və torpaq – meliorativ tədqiqatlar. Kənd 
təsərrüfatı istehsalnin dayanıqlıqının təmin edən meliorativ  geniş  miqyas 
alması müxtəlif su təsərrüfatı qurumlarının layihəldindirilməsi və tikintisi 
mərhəlrində olduğu kimi, onların istismarı prosesində də qurutma və suba-
sma şəraitinin nəzarət etmək üçün elmi əsaslandıranması  hidromeliorativ 
tədqiqatların aparılmasının tələb  edir. 

Su təsərrüfatı qurğuları obyektlərində hidrogeoloji meliorativ tədqiqat-
ların nəticəsində bu qurğuların bünövrəsinin qoyulması şəraitini, drenac və 
suvarma sistemlərinin işini, həmçinin aerasiya zonasında su mübadiləsini 
qiymətlədirmək lazımdır. Bu məqsədlə aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır : 

a) üst qat süxurlarının (5-10 m) litoloji xarakterini göstərmək və torpaq 
xəritələnməsi aparmaq; 

b) qrunt sularının  və regional sukeçirməyən layların yatım dərinliyini, 
müxtəlif sulu horizontların qalınlığını, onların öz aralarında və yer üstü su 
axımları ilə əlaqəsini aşkar etmək; 

c) aerasiya zonasının fiziki – mexaniki və sululuq xassəsini, o cümlədən, 
tam sudoyumluluğunu öyrənmək, yəni məsaməlik, nəmlik, sukeçirmə, süzülmə 
əmsalları, suyun minerallaşması, torpağın şoranlaşması, bataqlıqlaşma və 
onların dinamikasını təyin etmək. 

Bu məsələlərin həlli təkcə hidrogeoloji və mühəndisi – geoloji üsullarla 
(quyuların və şurfların qazılması və onların üzərində müşahidələr) çətin və baha 
başa gəlməklə bərabər, həm də nöqtəvi xarakter daşıyır. Geofiziki üsulları 
tətbiq edərkən, nəinki kəsiliş barədə məlumat əldə etmək, həm də nöqtəvi 
hidrogeoloji təd-qiqatların əhəmiyyətini artırmaq olar. Məsələn, hər hansı bir 
nöqtədə təyin edilmiş su fiziki xüsusiyyəti asanlıqla bütün öyrənilən sahəyə 
ekstrapolyasiya edib, sahəvi elektrik xassələri ilə bağlamaq olar. Bu zaman 
aşağıdakı üsullarla aparılan, ucuz və tezləşdirici geofiziki planalmalar vacibdir: 

a) ortamiqyaslı aerokosmik – uzaq məsafədən elektromaqnit tədqiqatları 
teplovizor və yüksək tezlikli radiotelemetrlərin vasitəsilə infraqırmızı 
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(radioistilik) planalması, millimetr və santimetr diapazon dalğalı radiolokator-
ların köməyi ilə fəal radiolokasiya; 

b) mikromaqnit üsulu, elektromaqnit profilləmə (PKHUD, DATP, 
(DEMP), EP,TP,YP) və zondlama ilə (ŞEZ, ŞEZ-YP, RDZ) aparılan irimiqyaslı 
planalma; 

c) elektrik neytron və termik üsullarla quyu müşahidələri. 
Hidrogeoloji-meliorativ və torpaq meliorativ tədqiqatlarında geofiziki 

üsulların məlumatlarının işlənməsi prinsipi və üsulu yuxarıda nəzərdən  keçi-
rilən hidrogeoloji tədqiqatlarda olduğu kimidir. Meliorasiya olunan torpaqlarda 
su, duz və istilik rejiminə nəzarət üçün distansion aerokosmik, radioistilik və 
radiotelemetrik planalmaların köməyilə aparılan təkrar ölçmələr xüsusilə pers-
pektivlidir. 

ŞEZ-n məlumatlarının interpretasiyası zamanı layın sululuq xüsusiyyətilə 
geofiziki parametrlər arasında korrellasiya əlaqəsini təyin etmək vacibdir 
(şəkil108). 

 
12.4.1.2. Mühəndisi – geoloji tədqiqatlar 

 
Orta  və irimiqyaslı mühəndisi – geoloji planalma və layihələndirmə, 

həmçinin tikinti quraşdırma və istismar qurğuları ilə əlaqədar olan dəqiq işlər 
zamanı geofiziki tədqiqatlardan istifadə edilir. Geofiziki işlər mühəndisi – 
geoloji tədqiqatların dəqiqliyini artırmaq və ətraflı işləmək imkanı yaradır. 
Adətən bu tədqiqatların obyekti eynicinsliliyi, dəyişkən litoloji tərkibi, quruluşu 
və fiziki xassələri ilə xarakterizə olunan süxurlardır. Bu tədqiqatların 
effektivliyi, təbii yatım şəraitində suxur massivlərinin tərkib və quruluş 
xüsusiyyətlərini əks etdirən inteqral xarakterinin alınması və geoloji mühiti 
pozmadan coxsaylı təkrar müşahidələrin aparılması imkanı əldə edilir. Sonuncu 
hal təbii və texniki amillərin təsnifatında baş verən geoloji proseslərin 
intensivliyini öyrənməyə, geofiziki rejim müşahidələrni həyata keçirməyə 
imkan verir.  

Mühəndisi-geofiziki tədqiqatlar yer səthində, su mühitində, quyularda və 
dağ qazmalarında aparılır. Eyni zamanda,aerogeofiziki və aerokosmik 
materiallardan da istifadə edilir. Aparıcı üsullar elektrik və seysmik kəşfiyyat 
hesab olunur. Geofiziki üsulların kompleksliyi və müşahidə üsulu işin miqyası 
və həll ediləcək məsələnin xüsusiyyəti ilə təyin edilir (cəd.5). 

Mühəndisi-geoloji tədqiqatlar zamanı geoloji-geofiziki obyektlərdə 
görülmüş bütün işlərin materialları əsasında obyektin fiziki-geoloji modelinin  
(FGM) qurulması vacibdir. Yeni tədqiqatlar prosesində kompleks geoloji 
geofiziki üsulların genişləndirilməsi, miqyasların böyüdülməsi, interpretasiya 
zamanı tərtib edilmiş modeli dəqiqləşdirirlər.  
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Cədvəl 5 

Mühəndis – geoloji məsələlərin həlli zamanı tətbiq edilən kompleks 
geofiziki üsullar 

Həll ediləcək 
məsələlər 

Kompleks geofiziki üsullar Qeyd 

1 2 3 
Kəsilişlərin dəqiq böl-
gülərlə tərtib edilməsi, 
ana süxurların səthinin 
öyrənilməsi, basdırıl-
mış dərələrin xəritələ-
rinin tərtibi 

Elektrik kəşfiyyatı (ŞEZ, ŞEZ – 
YP, TZ, BUS); seysmokəşfiyyat 
(zərbə ilə həyəcanlandırılmış 
elastiki titrəyişlə SDÜ, akvatoriya-
da FSP); pe-netrasion karotaj 

Buruq – qazıma işləri 
quyularda geofiziki təd-
qiqatlarla birlikdə aparılır 

“Sərt yataq təmasları”, 
tektonik qırılmaların, 
çatlılığın və parçalan-
ma zonalarının, boşluq-
ların aşkar edilməsi 

Radioistilik planalması (RİP, İQP); 
elektrokəş-fiyyat (RKHUD, TP, 
DŞEZ); seysmik kəşfiyyat (SDÜ, 
FSP); qravi-maqnit və emonasion 
planalma; quyulararası seysmik 
şüalanma 

Distansion (aerokos- mik) 
və aerofiziki təd-qiqatların  
nəticələrini istifadə edirlər 

Qrunt sularının yatım 
dərinliyinin təyini, sü-
xurların subasma şərai-
tinin qiymətləndirilməsi 

Elektrik kəşfiyyatı (ŞEZ, ŞEZ – 
YP, TP); seysmik kəşfiyyat (SDÜ); 
termometrik planalma 

Arid zonalarda RDZ, 
RKHUD üsulları; buruq 
quyuları varsa, QGT üsul-
ları istifadə olunur 

Ekzogen – geoloji pro-
seslərin (karst, sürüşmə-
lər və s.) öyrənilməsi 

Elektrik kəşfiyyatı (ŞEZ, DŞEZ, 
EP, TP, YP, FDOZ); seysmik kəş-
fiyyat (SDÜ, FSP); quyular-arası 
seysmoakkustik şüalanma, akkustik 
emissiya; mikromaqnit plan-alma; 
yüksək dəqiqli qravimetriya; nüvə 
üsulları; termometrik planalma 

Proseslərin dinamikasını 
öyrənərkən  rejim müşahi-
dələri  aparırlar 

Süxur massivlərinin fi-
ziki – mexaniki və su - 
fiziki xassələrinin qiy-
mətləndirilməsi 

Elektrik kəşfiyyatı (ŞEZ, ŞEZ – 
YP, DŞEZ);  seysmik kəşfiyyat 
(SDÜ); QGT (o cümlədən, nüvə 
üsulları); penetrasion karotaj 

Müşahidəni quyu qazmaq-
la, dağ qazmalarında və 
nümunələrdə sınaq apar-
maqla kompleks şəkildə hə-
yata keçirirlər 

 

 Mürəkkəb geoloji şəraitdə geoloji məsələlərin həlli nöqteyi-nəzərindən 
geoloji mühitin quruluşunun əsas xüsusiyyətlərini əks etdirir. 

Mühəndisi geoloji planalma. Mühəndisi – geoloji tədqiqatları əksər 
hallarda planalmanın (xəritələmənin) orta-, irimiqyaslı və dəqiq tədqiqarlar 
mərhələsində tətbiq edirlər. Əsas məqsədlər və tətbiq edilən kompleks üsullar 
5-ci cədvəldə göstərilmişdir. Geofiziki müşahidə üsulu, planalmanın lazımi 
dəqiqliyindən asılı olaraq seçilir. Sahəvi planalma zamanı müşahidə şəbəkəsi 
elə seçilir ki, profillərarası məsafə təxminən 1 sm, müşahidə addımları isə 1 
mm-ə yaxın olsun (tərtib edilən xəritənin miqyasına əsasən). 
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Ortamiqyaslı xəritələmə. Ortamiqyaslı planalma zamanı (1:200000 – 
1:50000) geofiziki kompleksin tərkibinə ən keyfiyyətli profilləmə üsullarının 
bir neçəsi daxil edilir (aerogeofiziki, su mühitində və yerüstü mobil). Onlara 
radioistilik (RİP) və ya infraqırmızı (İQP) və maqnit planalması (MP), radio-
dalğalı elektromaqnit profilləməsi (REMP) və ya yüksək uzunluqlu radio-
komparasion planalma (RKHUD), həmçinin su mühitində fasiləsiz seysmoak-
kustik profilləmə (FSP) və dipol elektrik zondlaması (FDOZ) aiddir. Müşahidə-
lər bütün öyrəniləcək sahəni əhatə edən şəbəkəvari profillərlə aparılır və dəqiq-
ləşdirmə, yəni başqa sahələri aça bilən sahələr ayrılır. Bu sahələrin daxilində 
işlər daha sıx şəbəkələrlə üç – beş üsuldan ibarət geniş kompleksdə, o cümlədən 
az istehsala malik, lakin daha informatik üsullar kompleksində aparılır. Bunla-
ra: seysmik kəşfiyyatda sınan dalğa üsulu (SDÜ), polyarizasiya (ŞEZ-YP), 
tezlik zondlaması (TZ) və sahənin bərpa olunması ilə zondlama (BUS), az 
hallarda yüksək dəqiqlikli qravimaqnit kəşfiyyatı, nüvə üsulları, quyularda 
geofiziki tədqiqatlar üsulu (QGTÜ) aiddir. İşlər labaratoriya analizi üçün süxur 
nümunəsinin götürülməsi, buruq qazması, süzülmə va mühəndisi – geoloji 
tədqiqatlar ilə birgə aparılır. 

Hakim sahələrdə geoloji mühitin quruluşundan əlavə, onun təbii və süni 
amillərin təsiri altında vaxtaşırı baş verən dəyişməsini də öyrənirlər (çoxillik, 
mövsümü və s.). Bundan ötrü, geoloji mühitin təxmin edilən dəyişmələrinə 
qarşı həssas olan bərkidilmiş profillərdə və ya sahələrdə kompleks üsullarla 
təkrar  rejim  müşahidələri aparılır. Hakim sahələrdə alınmış nəticələri bağlayıcı 
profillərin köməyi ilə bütün öyrənilən sahəyə interpolyasiya və ekstrapolyasiya 
edirlər. Bu prosesi apararkən, geofiziki və geoloji parametrlər arasındakı 
korrelyasiya bağlılığından geniş istifadə olunur. 

Irimiqyaslı xəritələmə. İrimiqyaslı xəritələməni (1:25000 – 1:10000), 
adətən hakim sahələri istifadə etmədən, bütöv planalma kimi aparırlar. 
İrimiqyaslı profilləmə zamanı, əsasən zondlama üsulları (ŞEZ, ŞEZ – YP, BUS, 
SDÜ), buruq quyuları olduqda isə, QGT kimi informativ kompleks geofiziki 
üsullar tətbiq edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqat aparılan geoloji mühitin 
qeyri – bircinsliliyinin ölçüləri ilə təyin edilən mühəndisi – geofiziki 
planalmanın miqyası və məqsədi bir – biri ilə əlaqədar olmalıdır. 

Planalmanın müasir məqsədlərindən biri də, xüsusən şəhər və sənaye 
aqlomerasiyasında, geoloji mühitin texnogen dəyişməsini öyrənməkdir. Bu 
dəyişikliklər əsasən mühəndisi – geoloji proseslərin (subasmalar, çökmələr, 
suffoziya) intensivliyi, texnogen litogenez, istilik, elektromaqnit, qravitasion, 
titrəyişli sahələr və s. təsiri hesabına fiziki çirklənmənin nəticəsində əmələ gəlir. 
Geofiziki üsulların məqsədi təsir mənbəyini və onun intensivliyini təyin etmək, 
geoloji mühitin reaksiyasını qiymətləndirmək və süxur massivində baş verən 
dəyişiklikləri aşkar etmədən uzun müddətli müşahidələr aparmaqdır. İrimiqyaslı 
xəritələmə zamanı yer səthində və dağ – qazma işlərində elektrik və seysmik 
kəşfiyyat, istilik və qravimaqnit planalması, həmçinin geniş kompleksdə 
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quyularda geofiziki tədqiqatlar (QGT) tətbiq olunur. Hazırda geofiziki tədqiqat-
ların nəticələrinə əsasən, geoloji mühitin nəzarəti sistemi yaradılır (geofiziki 
monitorinq). Mühəndisi qurğuların tikilməsi və istismarı zamanı geofiziki 
üsulların tətbiqi. Məlum olduğu kimi, goloji xidmət, təkcə bütün geoloji 
axtarışları yerinə yetirməklə bitmir. Tikintinin ilkin və hətta son mərhələlərində 
geofiziki üsulların öz tətbiqini tapdığı geniş mühəndisi – geoloji və hidrogeoloji 
tədqiqatlara ehtiyac yaranır. Bundan əlavə, özül yeri, lağım yolu, şaxta və digər 
dağ qazmalarının keçilməsində dəqiq geoloji sənədləşdirmə aparmaq üçün 
elektrometriya, seysmometriya və termometriya böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Qazma ilə yer səthi arasında yerləşən süxur massivinin radiodalğalar və ya 
elastiki dəyişmənin köməyi ilə “işıqlandırılması”, əhatə edən qatlarda lokal 
qeyri – bircinsliyi ayırmağa imkan verir. Quyuların karotaj tədqiqatının rolu 
daha böyükdür. Bu tədqiqatlar geoloji və hidrogeoloji sənədləşdirmənin dəqiq-
liyini artırır və fasiləsiz torpaq nümunəsi götürmək zərurətini aradan qaldırır ki, 
bu da qazımanın sürətinin artmasına səbəb olur. Elektrometriya, radiometriya 
və seysmometriya süxurların mühəndisi – geoloji xüsusiyyətlərini dəqiqləş-
dirməyə imkan verir. 

Mühəndisi-geofiziki üsullar mühəndisi-geoloji proseslər üzərində nəzarət-
də də böyük praktiki effektə malikdir. 

Kütləvi partlayışların tətbiqi iri süxur kütləsinin yerini dəyişilməsi və 
oyulması kimi iri həcmli işlərin aparılmasını xeyli asanlaşdırır. Onların 
istifadəsinə mane olan fakt isə ətraf süxurlarda arzuedilməz dəyişikliyin əmələ 
gəlməsi və mövcud qurğuların zədələnməsi imkanlarının varlığıdır. Bundan 
əlavə, partlayışın qrunta təsirinin nəticəsi kifayət qədər öyrənilmədiyindən 
oyuğun layihə cizgilərinin alınması çətinləşir. Ona görə də, əvvəlcədən, nəinki 
həmin sahədən kənarlaşdırılacaq süxurların, eyni zamanda, orada qalan 
süxurların da seysmik xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır.  Bu məqsədlə, 
gələcək kütləvi partlayış sahələrində bir sıra kiçik partlayışlar keçirilir və 
oyanma mənbəyindən müxtəlif istiqamətlərdə elastiki dalğaların keçmə 
xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir. Bu müşahidələr gələcəkdə kütləvi partlayışlar 
zamanı ayrı – ayrı partlayıcı maddələrin daha səmərəli yerləşdirilməsinə imkan 
verir ki, bununla da ətraf süxurların pozulması imkanları xeyli azalır. Kütləvi 
partlayış bir neçə bal gücündə yerli zəlzələ kimi özünü büruzə verir. Part-
layışdan sonra, geofiziki üsullardan istifadə etməklə, partlayış yerində qalan 
süxurlar mühəndisi – geoloji cəhətdən dəqiq öyrənilməlidir. Partlayışdan əvvəl 
və sonra aparılmış geofiziki müşahidələrin müqayisəsi böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Dağ qazmalarının keçilməsi zamanı onların qorunmasının ən geniş 
yayılmış üsullarından biri yeraltı suların dərinliyə süzülməsinin qarşısını alan 
kövrək süxurları bərkidən buzlaq pərdəsinin yaradılmasıdır. Dondurma üsulu 
ilə belə pərdənin yaradılması dondurulan qatın qalınlığı və temperaturu 
haqqında dəqiq məlumat verən uzunmüddətli tədqiqatların aparılmasını tələb 
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edir. Belə tədqiqatlarda elektrik termometrlərinin köməyi ilə aparılan termik 
müşahidələr böyük rol oynayır. 

Su süzülməsinin qarşısını alan pərdələrin yaradılması və süxurları 
möhkəmliyinin artırılmasının daha geniş yayılmış üsullarından sementləmə, 
qismən isə gilləşdirmə və bitumlaşdırma hesab olunur. Bu halda tez–tez 
müxtəlif dərinliklərdə inyeksiya olunan materialın paylanması məsələsi qarşıya 
çıxır. Belə fərz olunur ki, bu müşahidələr sınaq quyularında radioaktivliyin 
ölçülməsinin köməyi ilə yerinə yetirilə bilər ki, bunun üçün də təzyiqlə vurulan 
maddəyə bir qədər radioaktiv element əlavə etmək lazımdır. Sement məhlu-
lunun yayılma zonasının sərhədləri üzərində müşahidələr üçün də həmçinin 
termometriya üsullarından istifadə etmək olar ki, bu halda da sementin 
tutulması kifayət qədər istiliyin ayrılması ilə müşahidə olunur. 

Tikilən mühəndisi qurğuların ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri həmin mühitdə 
müəyyən dəyişikliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bəzi hallarda bu 
dəyişikliklər qurğular üçün arzuedilməz nəticələrə səbəb olur. Ona görə də, 
mühəndisi – geoloji proseslər üzərində müşahidələrə aid məsələlər böyük 
praktiki marağa malikdir. Belə müşahidələrdə mühəndisi – geofiziki üsullar da 
az rol oynamır. Belə ki. su anbarlarından və kanallardan suyun axım yerinin 
təyini üçün istifadə olunan ən effektli üsul su süzülməsi potensiallarının təbii 
elektrik sahəsinin öyrənilməsidir. Təbii hövzələrin dibi üzrə elektrik potensial-
larını ölçməklə, su süzülməsi sahələri üzərində potensialların minimum 
qiymətləri alınır. Minimumun amplitudu süzülmənin intensivliyindən asılı 
olacaqdır.  

Təbii cərəyan üsulu ilə torpağın içərisində yerləşən metalın korroziyaya 
məruz qalan hissələrini tapırlar. Bu sahələrdə, sanki yerləşdiyi yeri yer səthin-
dən müşahidələrlə təyin olunan qalvanik element yaradılır. Göstərilən üsul daha 
çox boru kəmərlərinin zədələndiyi yeri aşkar etmək üçün istifadə edilir. 

Tunellərdə dağ təzyiqi qurğuya təsir edən əsas amil kimi özünü büruzə 
verir. Son zamanlar seysmik üsulla dağ təzyiqi üzərində müşahidələr üsulu 
işlənib hazırlanmışdır ki, bu üsul da müxtəlif gərginliklərdə yerləşən süxurlarda 
elastiki dəyişmənin yayılması sürətindəki müxtəlifliyə əsaslanır. 

Mühəndisi qurğuların özüllərinin öyrənilməsi. Köklü və səth çöküntü-
lərinin ayrılması. Layihələndirilən mühəndisi qurğuların (sənaye, mülki, hidro-
texniki və s.) özüllərinin öyrənilməsi, onların möhkəmliyinin və yükgötürmə 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi daşıyır. Tədqiqatlar konkret tikinti 
sahələrində aparılır və yüksək dəqiqliyi ilə fərqlənir (tədqiqatın miqyasını 
1:10000-dən 1:1000-ə qədər dəyişirlər). Geofiziki üsullardan kövrək çöküntü 
sahələrinin xəritələnməsi, ana süxurların yatım dərinliyinin təyini, kəsilişin üst 
hissəsinin dəqiq bölgülərinin aparılması, təbii yatımlarda süxurların fiziki–
mexaniki və su–fiziki xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi, massivin pozulma-
sının və çatlılığının öyrənilməsi, qrunt sularının səviyyəsinin təyin edilməsi 
məqsədilə istifadə edilir. Gələcək tikintilər üçün təhlükə törədən geoloji 
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hadisələri və prosesləri (karst, suffoziya, sürüşmələr, çökmələr və s.) aşkar 
etmək də geofiziki üsulların tətbiq sahəsinə daxildir. Bundan ötrü, nisbətən 
hakim sahələrdə və irimiqyaslı planalma zamanı istifadə olunan tərkibə anoloji 
geniş kompleks geo-fiziki üsullar tətbiq edilir. Adətən bunlar, bir –iki zondlama 
(ŞEZ, ŞEZ - YP, BUS, SDÜ, nisbətən az ƏDÜ) üsullarıdır ki, bunlar da 
mikromaqnit, emanasion və digər profil planalmaları ilə gücləndirilir. 

Bundan əlavə, QGT, penetrasion karotaj (PK), seysmoakustik və quyular-
arası elektromaqnit şüalanması üsulları tətbiq edilir. Müşahidələr bütün öyrəni-
lən sahəni örtmüş müntəzəm profil şəbəkə-sində aparılır. Penetrasion karotac  
və quyulararası şüalanmada, zondlama nöqtələri adətən şahmat qaydasında 
yerləşdirilir və dəqiqləşdirilməsi lazım olan sahələrdə sıxlaşdırılır.  

Kövrək çöküntü sahələrinin xəritələnməsi və bərk ana süxurların yatım 
dərinliyinin təyini zamanı ən sadə fiziki – geoloji model ikilaylı modeldir: 
kövrək süxurlar bərk süxurlar. Bu model üçün dəqiq və yaxşı müqayisəli nəticə 
verən elektrik (ŞEZ) və seysmik kəşfiyyat (SDÜ) eyni dərəcədə informativdir. 
Əlavə litoloji və hidrogeoloji sərhədləri olan daha mürəkkəb kəsiliş üçün ŞEZ –
 YP üsulu kövrək çöküntülərdə kapillyar örtüyün vəziyyətini və aşınmış ana 
süxurların səthini, seysmik kəşfiyyat isə eninə və uzununa seysmik dalğaları 
istifadə etməklə kövrək süxurlarda qrunt sularının səthini və aşınmamış ana 
süxurların sərhəddini təyin etməyə imkan verir (şəkil 108). 

 
Şəkil 108. ŞEZ, ŞEZ – YP məlumatlarına görə qırıntı törəmələrin altında yatan 

sal süxurların yatım şəraitinin təyini. Səviyyə: 
1 – ŞEZ – YP məlumatlarına görə kapillyar qalxma, 2–ŞEZ, ŞEZ – YP və SDÜ məlumatlarına 
görə qrunt suyu; sal süxurların səthi: 3 – ŞEZ məlumatlarına görə; 4 – SDÜ məlumatlarına 
görə; Vs

 – sərhəd sürəti. 

 
Bu sərhədlər üçün əlavə informasiyanı penetrasion karotaj və QGT (VM, 

XP, QM) üsulları verir. Bu tədqiqatların dəqiqliyini kəskin artırmağa və təbii 
yatımda süxurların litoloji xassələri və fiziki – mexaniki xüsusiyyətləri barədə 
məlumat almağa imkan yaradır. 

Tektonik şəraitin öyrənilməsi. Tektonik qırılmaların öyrənilməsi, çatlı və 
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zəif zonaların ayrılması zamanı aşağıdakı üsullardan minimum üçü  istifadə 
edilir: profilləmə (SEP, KPÜ, TP, DEP, SDÜ), mikromaqnit və emanasion 
planalma, dairəvi elektrik zondlama (DŞEZ), quyularda seysmik və nüvə , fiziki 
tədqiqatlar, quyulararası elektrik və seysmoakustik şüalanma. 

Alınmış materialların kompleks interpretasiyası tektonik qırılmaların 
vəziyyətini, onların amplitudunu və uzanmasını təyin etməyə, süxurların 
çatlılığının intensivliyini və onların dərinlikdə sönməsini qiymətləndirməyə 
imkan verir. 

Əlverişli şəraitdə, çatların gətirilmiş çöküntülərlə doldurulması dərəcəsini 
və çatlılıqla əlaqədar yeraltı suların hərəkət xüsusiyyətlərini aşkar etmək, süxur 
kütləsini və boşluğun lokal qeyri – bircinsliyini öyrənmək mümkün olur. 

Süxurların fiziki – mexaniki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Layihələndi-
rilən qurğuların özülündə olan süxurların fiziki – mexaniki xüsusiyyətlərini 
təyin edərkən, empirik yolla hesablanan geofiziki və mühəndisi – geoloji para-
metrlər arasındakı funksional və statistik əlaqələrdən istifadə edilir (cədəl 6).  

 
Cədvəl 6. 

Geofiziki və fiziki – mexaniki parametrlər arasındakı asılılıq 
Fiziki – mexaniki 
parametrlər,  ölçü 

vahidi 
Geofiziki parametlər Asılılıq 

1 2 3 
Ümumi məsaməlik 
əmsalı, Rp, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisbi elektrik müqavimə-
ti p=pv/v,burada pv-su 
ilə təchiz edilmiş süxurla-
rın həcmi elektrik müqa-
viməti, v  - suyun həcmi 
elektrik müqaviməti,-di-
elektrik sukeçirmə, Vp- 
uzununa və Vs – eninə 
seysmik dalğa sürəti, m/s;  

p – uzununa seysmik 
dalğanın udulması əmsalı 

Pn=an/Rn
m-empirik asılılıq, burada: 

an, m–süxurun tipinə və onun islanma 
dərəcəsinə görə təyin edilən 
əmsallardır; su ilə doymuş süxurlar 
üçün xətti asılılığa yaxın asılılıq 
=f(Rn); üç komponentli mühitdə Rn–
n  azalması ilə Vp və Vs   sürətləri artır;  
hər tip süxura xarakter olan =f(Rn) 
asılılığı maksimum olur. 

 
Nəzərə almaq lazımdır ki, mühəndisi – geoloji sınaqların məlumatları 

həmişə diskretdir və ayrı – ayrı nöqtələri və ya tədqiq edilən massivin məhdud 
həcmini xarakterizə edir, geofiziki para-metrlər isə daha inteqraldır və əlverişli 
şəraitdə massivin xüsu-siyyətlərini bütövlükdə qiymətləndirməyə imkan verir. 
Ayrı – ayrı nöqtələrdə ölçülərin massivin bütövlükdə öyrənilməsinə keçid 
mühəndisi qurğuların özülünün daşıyıcı xüsusiyyətlərini daha obyektiv 
qiymətləndirməyə şərait yaradır. 

Süxurların mühəndisi– geoloji xassələri. Süxurların mühəndisi – geoloji 
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xassələrinin geofiziki üsullarla təyini böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Xüsusilə, sal süxurların bütövlüyünün pozulması massivlərin mühəndisi – 

geoloji xüsusiyyətinə böyük təsir göstərdiyinə görə dəqiqliklə öyrənilməlidir. 
Bu məsələnin həlli üçün əsas geofiziki üsullardan elektrik kəşfiyyatı, o 
cümlədən karotajın müxtəlif modifikasiyaları, xüsusilə, elektrik karotajı üsulları 
geniş tətbiq olunur. Eyni zamanda, seysmometriya, mikromaqnit planalma 
üsulları da müəyyən şəraitdə istifadə edilə bilər. Aşağıda iki məsələyə baxılır: 
a) süxurların elastiklik keyfiyyətinin təyini və b) onların məsaməlik və 
nəmliyinin qiymətləndirilməsi. 

a) Elastiklik keyfiyyətinin təyini 
Elastiklik nəzəriyyəsində mühitin elastiklik sabitinin eninə və uzununa 

seysmik dalğaların yayılma sürətindən asılılıq düsturları verilir: 
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burada:Vp , Vs – süxurlarda, uyğun olaraq uzununa və eninə seysmik dalğaların 
yayılma sürəti,  - süxurların sıxlığı,  - Puasson əmsalı, E –yung modulu. 

Beləliklə, əgər uzununa və eninə sürət, o cümlədən sıxlıq məlumdursa, 
qruntların daşıyıcı keyfiyyətini təyin edən parametrləri hesablamaq mümkün-
dür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu parametrlər ayrı – ayrı nümunələrə görə deyil, 
qurğunun təsir zonasında yerləşən massivdə qiymətləndirilir. 

Eynicinsli, xüsusilə, sal süxurlarda sıxlıq nisbətən kiçik hüdudlarda 
dəyişir. Ona görə də, onu ya nümunələrə, ya da quyuların qamma – karotac 
məlumatlarına görə təyin etmək olar. Elastiki dəyişmənin uzununa yayılma 
sürəti seysmik kəşfiyyatın adi üsulları ilə hesablanır. Eninə seysmik dalğaların 
yayılma sürəti haqqındakı məlumatların alınması bir qədər çətinlik törədir ki, 
çox hallarda bu seysmik kəşfiyyatda ona əhəmiyyət  verilməməsindən irəli 
gəlir. Bu çətinlik bir sıra səbəblərlə, əsasən sürətin az olmaması ilə izah olunur 
ki, bu səbəbdən də eninə seysmik dalğalar uzununa seysmik dalğalardan sonra 
müşahidə olunur. 

Eninə seysmik dalğaları qeydə almaq üçün xüsusi metodikadan istifadə 
etmək daha etibarlı hesab olunur. Az dərinliklərdə eninə dalğaların intevsivli-
yinin artması horizontal səthə zərbələr endirməklə və ya partlayış enerjisini 
horizontal üzrə istiqamətləndirməklə elastiki dəyişməni yaratmaq yolu ilə 
mümkündür. 

Eninə və uzununa dalğaların eyni zaman istifadəsi bəzi hidrogeoloji 
məsələlərin həllinə imkan verir. Quru qumlu, gilli çöküntülər elastiklik 
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xüsusiyyətlərinə görə analoji tərkibli sulu çöküntülərdən fərqlənir. Qrunt suyu 
səviyyəsindən aşağıda Yunq modulunun və xüsusilə, yerdəyişmə  modulunun 
cüzi artması ilə müqasiyədə hərtərəfli sıxılma əmsalı birdən artır. O.Q.Soroxtin 
müşahidə etmişdir ki, hərtərəfli sıxılma əmsalı quru gilli qumlardan sulu 
qumlara keçərkən 920kq/sm2 –dən 45460 kq/sm2 –ə qədər (47,4 dəfə) artmışdır, 
həmin vaxta Yunq modulu 1800 kq/sm2 – dən 5400 kq/sm2 – ə qədər (3 dəfə), 
yerdəyişmə modulu isə 760 kq/sm2 – dən 1820 kq/sm2 – ə qədər (2,4 dəfə) 
artmışdır. Beləliklə, hərtərəfli sıxılma əmsalının digər modullarla müqayisədə 
qeyri – proporsional artması suların yatım dərinliyini göstərir. 

Süxurların elastik və elektrik keyfiyyətinin onların məsaməlik və 
sıxlığından asılı olmasını əsas tutaraq, L.S. Polak və M.B.Rapoport belə 
nəticəyə gəlmişlər ki, bu iki qrup fiziki parametrlər arasında eksperimental 
əlaqə yaratmaq mümkündür. Z.Q.Yaşenko və İ.S.Yesakov (1959) böyük Sibir 
çaylarından birinin bəndində bu istiqamətdə eksperiment aparmışlar. Həmin 
sahədə diabazların qalınlığı 100 metrdən çox qeyd olunur. Sahil boyu onlar 1-2 
m – dən 10-20 m – ə qədər qalınlığı olan dördüncü dövr gilli qum çöküntüləri 
ilə örtülmüşdür. Sahədə dəqiq qazıma işi aparılmışdır. Çayın yatağı və sahilləri 
boyu geoelektrik tədqiqatlara qədər uzununa və eninə seysmik dalğalar 
üzərində müşahidələr aparılmışdır. 

Oyanma mənbəyi kimi adi partlayışdan istifadə olunmuşdur. Eninə 
seysmik dalğaları çox əlverişli seysmogeoloji şəraitlə ayırmaq mümkündür. 
Sonra həmin sahədə, buzda aparılmış elektrik zondlaması və quyuda aparılmış 
yan karotaj zondlaması materiallarına əsasən süxurların elektrik müqaviməti 
təyin olunmuşdur. 

109-cu  şəkildə diabazların elektrik müqavimətinin Yunq modulundan  
xətti  asılılıq  qrafiki  göstərilmişdir. 

Elektrik müqavimətinin artması ilə yunq modulu artır. Çay yatağı üçün 
qurulmuş bu asılılığa əsaslanaraq yunq modulları sahillər üçün də təyin 
olunmuşdur. Sağ sahildə elektrik kəşfiyyatı materiallarına görə hesablanmış 
modul qiymətləri ayrı – ayrı sahələr üçün seysmik kəşfiyyat işlərinin material-
ları ilə təsdiq olunmuşdur. 

Aparılmış təcrübələr sal süxurlar üçün elastiklik modulunun xüsusi 
elektrik müqaviməti qiymətlərinə görə təyininin mümkünlüyünü təsdiq edir. Bu 
məqsədlə, verilən süxur üçün baxılan iki kəmiyyət arasında korrelyasiya 
asılılığını qurmaq lazımdır. Müqavimətlər dinamik (seysmik) və statik üsullarla 
alınmış elastiklik parametrləri ilə müqayisə edilə bilər. Sonra bütün sahə 
hüdudunda qruntların daşıyıcı keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi xüsusi elektrik 
müqavimətinə əsasən aparıla bilər. 
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Şəkil 109. Yung modulunun diabazların xüsusi elektrik müqavimətindən 
asılılıq qrafiki. 

 
b) Nəmliyin və sıxlığın təyini  
Həcm üsulu ilə nəmliyin və məsaməliyin təyini süxurların dielektrik 

keçiriciliyinin () onlarda yerləşən suyun miqdarından asılılığına əsaslanır. 
Aşağıdakı hallar daha çox diqqəti cəlb edir: 

1. Süxurun skeletinin dielektrik keçiriciliyi (=3-12) suyun dielektrik 
keçiriciliyindən (=81) çox kiçikdir. Belə kəskin fərq süxurun skeletinin və 
onda yerləşən suyun kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün sərfəlidir; 

2. Yeraltı sularda duzların kimyəvi tərkibi və konsentrasiyası dielektrik 
keçiriciliyinə  uyğun  gəlmir.  Əksinə, elektrik keçiriciliyinə  elektrolitin  
konsentrasiyası  həlledici təsir göstərir ki, bu da nəmliyin dəqiq təyini üçün 
keçiricilikdən istifadəni çətinləşdirir; 

3. Kövrək süxurların dielektrik keçiriciliyi bərk və maye fazaların həcm 
nisbəti ilə əlaqədardır. 

Dielektrik keçiricilik, lövhələri arasında süxur yerləşən kondensatorun 
həcminə görə təyin edilir. Eksperiment aparılarkən nümunə kondensatorun iki 
lövhəsi arasında olan silindrik qabda yerləşdirilir. Təbii şəraitdə müşahidə 
aparmaq üçün zond şəklində quraşdırılmış kondensatordan istifadə edilir. 
Həcm, biri zondun bilavasitə qurtaracağından keçən, bir – birindən izole 
olunmuş iki (1 – 2) silindir arasında ölçülür (şəkil 110). Belə kondensatorun 
sahəsində süxurun böyük həcmi yerləşir ki, bu da onların qeyri – bircinsliyinin 
təsirini azaldır. 
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Şəkil  110. Zond – kondensatorun sxemi: 

1- kondensatorun çərçivəsi (örtüyü); 2 – izolyasiya tıxacı; 3 – korpus (kondensatorun ikinci 
örtüyü); 4 – birləşdirici  məftil. 

 

Həcm üsulu nəmliyin dəyişməsini zaman keçdikcə təyin etməyə imkan 
verir. Analoji  müşahidələrdə zonddan 0,5-1 m məsafədə quyu qazılır  və 
zondun yerləşdiyi dərinlikdən 2-3 kq süxur nümunəsi götürülür. Sonra 
laboratoriya kondensatoru vasitəsilə nümunənin dielektrik keçiriciliyi, nəmliyi 
süni dəyişməklə, təyin edilir. Nəticədə süxurun dielektrik keçiriciliyinin həcmi 
nəmlikdən asılılıq əyrisi =f(n )  alınır  (şəkil 111). 

 
Şəkil 111. Dielektrik keçiriciliyinin  həcmi nəmlikdən 

1n  asılılıq qrafiki. 

 
Müşahidələr zamanı dielektrometr basdırılmış zond kondensatorun lövhələ-

rindən yer səthinə çıxarılmış birləşdirici şəbəkəyə qoşulur. =f(n ) qrafikindən 
istifadə etməklə verilən zaman anında  süxur  nümunələrinin  həcm nəmliyi tapılır. 

Çəki e1 və həcmi ne1 nəmliyinin nümunənin bilavasitə çı-xarılmasından 

sonra alınmış qiymətləri süxurun məlum xüsusi çəkisində  onun təbii 
məsaməliyini təyin etməyə imkan verir: 

%100
)1(
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Sistematik müşahidələr et nn    düsturu ilə hesablanan  nəmliyin 

çatışmamazlığının zaman etibarilə dəyişməsini öyrənməyə imkan verir. 
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Ekzogen– geoloji proseslər. Geofiziki üsullardan bütün ekzogen – geoloji 
proses-lərdən daha çox karst, çat və sürüşmələri öyrənərkən istifadə olunur. 

Karst. Həll ola bilən və yan süxurların fiziki xassələrinin müxtəlifliyi 
karstı öyrənməkdə geofiziki üsulların tətbiqi üçün əlverişli imkan yaradır. 
Geofiziki üsullar həll ola bilən süxurların subasma şəraitinin və dərinliyinin 
təyini, çox karstlaşmış zonaların ayrılması, karst boşluqlarını doldurmuş 
çöküntülərin tərkibinin təyini və karst – suffoziya proseslərinin dinamikasının 
qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilir. 

Geofiziki üsulları karstlaşmış ərazinin xüsusiyyətlərinə görə təyin edilir. 
Məsələn, gil materialları ilə dolmuş və az qalınlıqlı kövrək çöküntülərlə 
örtülmüş səthi karst formalarını (qıflar, çökmələr, ponorlar) öyrənərkən, 
geofiziki işlər tədqıqatın dəqiqliyndən asılı olaraq, seçilmiş müşahidə şəbəkə-
lərinə görə aparılır. Müşahidə addımları və profillərarası məsafə 5 – 10 m – dən 
50 –100 m – ə qədər dəyişə bilər. Adətən bir – iki elektrik kəşfiyyat üsulu 
(ŞEZ, EP, TP) və yüksək dəqiqlikli maqnit kəşfiyyatı istiifadə edilir. 

Karst formaların müqavimətin aşağı qiymətlərinə və potensiyaların TP 
anomaliyasına görə aşkar edilir. Onların işarəsi karst boşluğunun yaxınlığında 
yeraltı suların süzülməsinin istiqamətini göstərir (müsbət – boşalma, mənfi – 
axma). Maqnit anomaliyasının qiyməti (20 – dən 50 pTl - ə qədər) karst 
formalarının dərinliyindən və həcmindən asılıdır. Səthi karstları, onları örtən 
süxurların qalınlığı az olarsa, istilik planalmasının məlumatlarına əsasən və 
xüsusilə, gecə və gündüz aeroistilik müşahidələrin köməyi ilə xəritələndirirlər. 

 

Cədvəl 7 
Həll olan və həll olmayan süxurların bəzi xüsusiyyətləri 

 

Dərinlik karst formalarını öyrənmək nisbətən çətin prosesdir, ona görə də 
burada, elektrik kəşfiyyatı ilə bərabər, seysmoakustik tədqiqatları, qravikəş-
fiyyat, nüvə – fiziki və quyu geofizikası üsullları da istifadə edilir. Yerüstü 
tədqiqatları çay və göl akvatoriyalarında, quyularda dağ – qazma işləri ilə daha 
da zənginləşdirirlər. Əlavə məlumat kimi, distansion kosmik və aeroyüksəklik 
planalmaların məlumatları da cəlb edilir. 

Süxurlar 
Xüsusi elektrik 

müqaviməti, Om.m 

Uzununa və eninə 
seysmik dalğaların 

yayılma sürəti, km/san 

Sıxlıq 
q/sm3 

1 2 3 4 
həll olan: karbonatlar  102–2104 2-5 2,2-3,0 

anhidrid və duz  104–106 4-6 2,1-3,0 

həll olmayan: gillər  1-20 1,8-3 2,0-2,7 
şistlər 10-104 2-4 2,1-2,6 
qum və qumdaşı  70-103 2-4 2,1-2,7 
püskürmə süxurları 30102-103 4,5-6 2,5-3,4 
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Elektrik kəşfiyyatı (ŞEZ,DŞEZ) örtük sukeçirməyənn süxurların süzülmə  
xassəsini və qalınlığını xarakterizə etməyə və karstlaşmış massivin dağılma 
dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan yaradır. Məsələn, DŞEZ-n polyar diaqramı-
nın dartılmasına görə çatlılığın istiqamətini, kiçik və böyük oxlarının münasi-
bətinə görə çatlılığın istiqamətini, kiçik və böyük oxlarının münasibətinə görə 
isə çatlılığın intensivliyini təyin etmək mümkündür. Akvatoriyada fasiləsiz 
seysmoakustik profilləmənin (FSP) nəticəsində alınmış zaman kəsi-lişləri və 
quyulararası şüalanmanın məlumatları həll ola bilən süxurların karstlaşmasını 
və yatım xüsusiyyətlərini dəqiq xarakterizə etməyə, karst boşluqlarını aşkar 
etməyə imkan verir. Bu məsələni BM, YK, QM rezistometriya, rasxodometri-
yadan ibarət olan QGT– n köməyi ilə də həll etmək olar. Bu üsullar karst 
boşluqlarının yerləşməsi, ölçüləri, doldurulmasının xarakteri, yeraltı suların 
hərəkətinin xüsusiyyəti və karst – suffoziya proseslərinin inkişafı haqqında 
məlumat verir. 112-ci  şəkildə Moskva çayı dərəsində dərinlik karstlarının inki-
şaf xüsusiyyətini aşkar etməyə imkan verən kompleks geoloji  tədqiqatların 
nəticələri verilmişdir. 

 
Şəkil 112. Moskva çayı dərəsində dərinlik karstlarının öyrənilməsi  zamanı 

kompleks geofiziki tədqiqatların nəticələri: 
a) Çöl müşahidələrinin qrafiki: addımı 25 m-dən bir olan (t25) seysmik profilləmə, təbii elektrik 
sahəsinin qradiyentinin ölçülməsi AB 50 – 200 m (k-50 və k-200) olan elektrik profilləməsi; 
b) Geoloji – geofiziki kəsiliş:  1 – qrunt sularının səviyyəsi; 2 – xüsusi elektrik müqavimətinin 
qiyməti (ŞEZ məlumatlarına görə); 3 – quyularda kompleks geofiziki tədqiqatlar (QGT) 
aparılan quyu; 4 – örtük çöküntüləri; 5 –qumlar, gilli qumlar; 6 – gillər, gilli qumlar; 7 – gilli 
qumlar, qumlu gillər; 8 – karbonat süxurları; 9 – çatlı karstlaşmış zona; 10 – karst boşluqları; 
c) 1 saylı quyuya görə QGT –nin nəticələri: QK, FM, QGT diaqramları, RZM-rezistivimetrik 
müşahidələrin nəticələri (quyuları duzlaşdırmaqla). 
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Çatlar. Çatlılığın öyrənilməsində geoelektrik üsullar, mikromaqnit plan-
alma, termometriya və radiometriya geniş tətbiq olunur. 

Geoelektrik üsullar əlverişli şəraitdə çatlığın inkişafının ümumi qanuna-
uyğunluqlarını izah etmək üçün həlledici əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat zamanı 
yer səthində ayrı – ayrı çatlar deyil, həm də elektromaqnit sahəsi hüdudunda 
yerləşən bütün çat sistemi öyrənilməlidir. Çatla  süxur massivlərinin fiziki 
xüsusiyyətlərini kəskin dəyişir. Bu halda aşağıdakı amilləri nəzərə almaq 
lazımdır: 

1) süxurların həcminə nisbətən çatların ümumi həcmi. Təbii ki, bu nisbət 
nə qədər böyük olarsa, massivin fiziki xüsusiyyətləri həmin süxur monolitləri 
ilə müqayisədə kəskin fərqlənəcəkdir; 

2) çatların paylanması və istiqamətinin təyini. Çatların nizamsız 
paylanması fiziki sahələrdə az təhrif olunur ki, onun da köməyi ilə tədqiqat 
aparılır; 

3) çatları dolduran maddənin xarakteri. Çatları dolduran maddələrdən ən 
geniş yayılan hava, su, gil, qum, qırıntı materialları, kvars, kalsitdir. Çox 
hallarda müxtəlif mənşəli çatları dolduran maddələrin uzlaşması ilə rastlaşırlar. 
Onların say nisbəti çat süxurlarının fiziki xüsusiyyətlərinə həlledici təsir 
göstərir.  

Çatlardakı suyun və havanın miqdarından asılı olaraq, müqavimət ya 
azalır, ya da artır. Ona görə də çat süxurları üçün müqavimətin yeraltı sular 
səviyyəsindən aşağı olması xarakterdir. Bununla belə, dərinlik artdıqca, yəni az 
çatlı süxurların inkişaf zonasına keçdikcə müqavimət artır. Digər tərəfdən, az 
dərinliklərdə rast gələn dördüncü dövr örtüyü və ana süxurların aşınan üst layı 
hesabına bir qədər də azalmış müqavimət müşahidə olunur. Nəticədə zondlama 
əyriləri daha mürəkkəb forma alır (şəkil 74). 

Beləliklə, yüksək çatlı süxurlarda yeraltı suların yatım dərinliyinin və açıq 
çatlılığın kəsildiyi səviyyənin təyini mümkündür (şəkil 113). Bu halda 
zondlamanın daha xarakterik əyriləri müşahidə olunur. Şəkil 114-də həmin 
rayonda, lakin çat zonalarından kənarda aparılmış zondlamanın əyrisi 
göstərilmişdir. Bu əyrilərin müqayisəsi göstərir ki, intensiv çat sahəsində yeraltı 
sular şaquli kəsilişdə yaxşı əks olunan müqavimət minimumu ilə özünü biruzə 
verir. Çat süxurlarında yeraltı suların yatım dərinliyinin təyini yalnız o halda 
mümkündür ki, həmin süxurlar ya yer səthinə çıxsın, ya da kifayət qalınlıqlı 
müasir çöküntülərlə  örtülmüş olsun. 
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Şəkil 113. Çatlı süxurlar hüdudunda zondlama əyrisi: 

 1 – fərz edilən müqavimət əyrisi; həqiqi müqavimətlər; 2 – aralarında gilcə olan əhəngdaşı 
qırıqları; 3–çatlı, quru əhəngdaşları; 4–su ilə doymuş çatlı əhəngdaşları;  interpretasiya 
məlumatlarına görə geoloji kəsilişlər; 5 – aralarında gilli qum olan əhəngdaşı qırıqları; 6 – 
çatlı, quru əhəngdaşları; 7 – yeraltı su səviyyəsi; 8 – su ilə doymuş çatlı əhəngdaşları; 9 – 
korroziya bazisindən aşağıda yerləşən çatsız əhəngdaşları. 

 

 

Şəkil 114.  Çatsız süxurlar hüdudunda zondlama əyrisi:   
1 – əhəng daşlarının gilli ellyuvisi; 2 – zəif çatlı əhəng daşları. 
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Yeraltı su səviyyəsindən aşağıda süxurların öyrənilməsini təmin edən 
paylanmadan istifadə edildiyi hal üçün ayrı – ayrı çat zonaları profil və 
xəritələrdə müqavimət minimumları ilə göstərilir. Yeraltı su səviyyəsindən 
yuxarıda yatan çat üçün paylanmadan istifadə edildikdə, çatlı zonalar 
müqavimətin ya minimumları, ya maksimumları ilə ayrılır. Sonuncular yeraltı 
suların dərin yatımında, dördüncü dövr örtüyünün cüzi qalınlığında və kifayət 
qədər açıq çatlılıqda müşahidə olunur. Belə vəziyyət iqlimi quru olan vilayətlər 
üçün xarakterikdir  (şəkil115). 

Sulu çatlı zonalar çatlılığın və elektrik müqavimətinin yüksək olduğu 
yerlərdə gil hissəciklərinin miqdarının azalması ilə və deməli, bu zonaların və 
ətraf monolit süxurların elektrik müqavimətlərindəki fərqin azalması ilə sulu 
çatlı süxurların ayrılması imkanları azalır. 

 

Şəkil  115. Drenləşən massivdə yüksək çatlı zona üzərində profilləmə zamanı 
müqavimət qrafikləri: 

1–kiçik addımlar zamanı (tədqiqatın kiçik dərinliklərində); 2 – böyük addımlar zamanı 
(tədqiqatın böyük dərinliklərində); 3 – yeraltı su səviyyəsi. 

 
Daha çox əhəmiyyətli sulu çatlı zonaların tapılmasına cəhd göstərilən 

süxurların yatım dərinliyi hesab olunur. Onların yatım dərinliyi artdıqca məsələ 
daha da çətinləşir. Bu halda üst kompleksin və öyrənilən süxurların xüsusi 
elektrik müqaviməti nisbəti həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Üst kompleksin aşağı  
müqavimətə malik olduğu və aşağıda yatan mühiti ekranlaşdırdığı hal əlverişli 
hesab olunur. Bu çətinliyə baxmayaraq, çoxsaylı təcrübələrin göstərdiyi kimi, 
yuxarıda yatan çöküntülərin çox mürrəkəb və dəyişkən elektrik kəsilişində belə, 
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sal süxurların 70 – 80 m yatım dərinliyində elektrik profilləməsi intensiv çat 
zonalarını ayırmağa imkan verir. 

Süxurların çatlılığı elektrik anizotropiya, yəni müxtəlif istiqamətlərdə 
müxtəlif elektrik keçiriciliyi yaradır. Bu hal dairəvi zondlamadan istifadə 
etməklə, müxtəlif dərinlikdə çatların uzanmasını və intensivliyinin dəyişməsini 
təyin etməyə imkan verir. 

Dairəvi zondlama və o cümlədən, dairəvi profilləmə şaquli və iti meylli 
çat sistemlərinin uzanmasını təyin etməyə və beləliklə, geoloji quruluş haqqında 
fikir söyləməyə imkan verir. Bununla bərabər, dairəvi zondlama horizontal 
çatlılıq daxil olmamaqla, müxtəlif dərinliklərdə çatlılıq dərəcəsini aydınlaşdır-
mağa imkan verir. Anizotropiyanın olmaması ilə korroziya bazisinin yatım 
dərinliyi qeyd olunur. Dairəvi zondlamanın qoyulması imkanı relyefin  vəziyyə-
ti ilə təyin olunur. Bütün azimutlarda paylanma təxminən eyni şəraitdə 
yerləşdirilməlidir ki, bunun üçün də müəyyən sahənin səthinin düz olması tələb 
olunur. 

EP üsulu ilə yer səthində intensiv çat zonalarının təyinində olduğu kimi, 
elektrik karotajının köməyi ilə quyu kəsilişlərində də çatları qeydə almaq 
mümkündür. 

Sulu çatların müəyyənləşdirilməsində PS üsulu üzrə karotaj, o cümlədən, 
rezistivimetrik və termometrik müşahidələr istifadə olunur. Eyni zamanda, 
seysmoakkustik və radioaktiv karotajın bəzi növlərindən də istifadə etmək 
mümkündür. 

Bütövlükdə geofiziki və xüsusilə, geoelektrik üsullar çatlılığa qarşı çox 
həssasdır. Bu halda qarşıya çıxan çətinlik anomaliyaların üzə çıxması deyil, 
onların birmənalı oxunmasının mümkün olmamasıdır. 

Sürüşmələr. Sürüşmələri öyrənərkən geofiziki üsullar aşağıdakı məsələ-
ləri həll etməlidir: 

a) qrunt sularının səviyyəsini təyin etməklə sürüşmə yamaclarının 
quruluşunu, sürüşmə güzgüsünü və köklü süxurların səthini xarakterizə etmək; 

b) sürüşmə çöküntülərinin zaman ərzində vəziyyətinin və fiziki 
xüsusiyyətinin dəyişməsini qiymətləndirmək; 

v) sürüşmənin dinamikasını öyrənmək və sürüşmə prosesini proqnozlaş-
dırmaq; 

q) sürüşməyə qarşı görülmüş tədbirlərin xüsusiyyətini aşkar etmək. 
Sürüşmələrin öyrənilməsi zamanı geofiziki üsulların tətbiqi yamaclarda 

yatan ana süxurların və sürüşmə yığımlarının fiziki xüsusiyyətlərini araşdırmaq-
dan ibarətdir. Hər şeydən əvvəl, bu onların elektrik və seysmik xüsusiyyətlərinə 
aiddir (cədvəl 8). 
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Cədvəl 8 

Ana süxurların və sürüşmə çöküntülərinin 
elektrik və seysmik xarakteri 

№ Süxurlar f/s v/vs s/ss  v / vs  s / s s 

1 Gilli torpaq 1,2–1,4 1,3 –2,0 1,1 –1,3 0,09 –0,25 0,13 –0,27 
2 Qumlu torpaq 

(qumlu gil) 
1,3 –1,5 1,2–1,5 1,1 –1,3 0,2 – 0,25 0,28 –0,32 

3 Qumlu gil 1,3 –1,5 1,2–1,5 1,2 –1,3 0,28 – 0,3 0,34 –0,36 
4 Gil 1,5 –1,6 1,8 –1,9 1,1 –1,3 0,1 – 0,2 0,08 –0,18 

 

Sürüşmə yamacının ən sadə fiziki – geoloji modeli iki laylıdır: sürüşmə 
yağımları – ana süxurlar. Bu model, xüsusilə yağmurlu mövsümdə sürüşmə 
kütləsində əlavə sərhədlərin əmələ gəlməsi hesabına mürəkkəbləşir. Bu da 
süzülmə axımının səthi və sürüşmə zonasını təşkil edən ana süxurların üst 
hissəsinin öz xüsusiyyətinə görə dəyişməsi ilə əlaqədardır. 

Sürüşmə yığımlarının xəritəsini elektrik və seysmik profilləmə üsulları ilə 
tərtib edirlər (EP, TP, SDÜ). Sürüşmə yamacı kəsilişinin dəqiq öyrənilməsini 
zondlama üsulları ilə (ŞEZ, ŞEZ – LP, CDÜ), əlverişli şəraitdə isə penetrasion 
karotajın köməyi ilə aparırlar. Sürüşmələrin sualtı davamını (dənizdə, şirin sulu 
hövzələrdə) fasiləsiz seysmik profilləmə (FSP), ox elektrik zondlaması 
(FDOZ), həmçinin, adətən birlikdə aparılan rezistivimetriya, təbii elektrik (TP) 
və istilik planalmalarının köməyi ilə öyrənirlər.  

Sürüşmələrin subasma şəraitinin öyrənilməsi onların davamlılığının 
proqnozlaşdırılmasında həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Qrunt sularının səviy-
yəsinin, sürüşmə kütləsinin nəmlik dərəcəsinin təyini zamanı effektiv üsullar: 
SDÜ, ŞEZ, LP, TP və sairdir. Müqavimətlər, TP potensialları və istilik xəritə-
ləri axımın qiymətləndirilməsinə, sürüşmə deformasiyası gözlənilən yerdə qrunt 
sularının boşalma sahələrının ayrılmasına imkan verir. 

Sürüşmə yığımının vəziyyətinin və fiziki xüsusiyyətinin zaman ərzində 
dəyişməsini öyrənmək üçün yer səthində geofiziki rejim müşahidələrinin (SDÜ, 
ŞEZ, ŞEZ – LP, TP) və quyularda nüvə üsullarının nəticələrindən  istifadə 
edirlər. Bu üsullar sürüşmə yamacının davamlığını təyin edən sürüşmə kütlə-
sinin gərginlik vəziyyətinin və nəmliyinin dəyişməsi haqqında informasıya 
verir. Qravimetrik və maqnit müşahidələri geofiziki ölçülərlə əlaqədə fəal sü-
rüşmə deformasiyası zonalarını aşkar etməyə imkan verir. 

Sürüşmə prosesinin dinamikasını sürüşmə kütləsində yerləşdirilmiş 
xüsusi reperlərlə rejim müşahidələri əsasında öyrənirlər. Xüsusi quyularda 
müəyyən dərinlikdə yerləşdirilmiş maqnit reperləri daha effektivdir. Bu cür 
basdırılmış reperlərin üstündə vaxtaşırı aparılan mikromaqnit planalması onlar 
tərəfindən yaradılmış lokal maqnit anomaliyasının yerdəyişməsinə görə sürüş-
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mə kütləsinin hərəkətini qiymətləndirməyə imkan yaradır. Sürüşmə kütləsində 
daxili proseslərin təsiri və xarici gərginlikdən yaranmış və çox vaxt sürüşmə 
kütləsinin yerdəyişməsini akkustik və elektromaqnit emissiyası üsullarının 
köməyi ilə aparmaq olar. Bu üsulların mahiyyəti akkustik və elektromaqnit 
səslərini daimi təyin edib izləməkdir, yəni, təbii  elastiki titrəyişləri və müxtəlif 
tezlikli elektromaqnit titrəyişlərini qeyd etməkdir. Sürüşmə kütləsinin gərginlik 
xüsusiyyəti dəyişdikdə səs impulslarının miqdarı və intevsivliyi də dəyişir. Bu 
da sürüşmənin hərəkətini diaqnostlaşdırmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Sürüşməyə qarşı tədbirlərin effektivliyini öyrənərkən sürüşmə kütləsində 
yerləşdirilmiş drenaj qurğularının işləməsini  qiymətləndirmək üçün geofiziki 
üsullardan istifadə edirlər. Bu məqsədlər üçün drenajlarda su axımının xarakte-
rini, onların sazlığını, həmçinin drenaj olunan sahələrdə suyun səviyyəsinin 
enməsinin intevsivliyini və süxurların quruma dərəcəsini aşkar etməyə imkan 
verən ən perspektivli: ŞEZ, EP, TP üsullarıdır. Dayaq divarlarının yaxınlığında 
üsulu rejim müşahidələrini, qruntun dayaq divarlarına düşən təzyiqinin dəyiş-
məsini və onun texniki vəziyyətini izləməyə imkan yaradır. 

Daimi donuşluq – qlyasioloji tədqiqatlar. Daimi donuşluq – qlyasioloji 
tədqiqatlarda geofiziki üsullar çoxdan tətbiq edilir. Məsələn, geoloji mühitin 
aşağıdakı mürəkkəb obyektlərini və təbiət hadisələrini öyrənərkən: qalınlığı 
vahidlə – yüz metrlər arasında dəyişən, daima mənfi temperatura malik olan 
çoxillik donmuş süxurlar və onların altında yatan, daima müsbət temperatura 
malik olan qat; qədim süxurları örtən, ilin  müsbət  və  çox hissəsində mənfi 
temperatura malik olan, 0,3-3 m qalınlıqda fəaliyyət nəticəsində əmələ gəlmiş 
qat; müxtəlif mənşəli və quruluşlu buzlar (örtük və dağ buzlaqları, basdırılmış 
lay və damar buzlaqları). 

Buzların və çoxillik donmuş süxurların fiziki xassələri, başqa təbii amillə-
rin də (litologiya, struktur, tekstur, məsaməlik, sululuğu, yeraltı suların mineral-
laşması) onlara xeyli təsir göstərməsinə baxmayaraq, ən əvvəl temperatur ilə 
təyin edilir. Çoxillik donmuş süxurların yayıldığı rayonlarda geoloji – geofiziki 
kəsilişlər məkan və zaman ərzində çox dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunur. Ona 
görə də donuşluq – qlyasioloji geofizika, hətta işlərin çətin şəraitdə aparılması 
nəzərə alınmasa da, geofiziki tədqiqat üsullarının da lazımi dərəcədə effektli 
tətbiqi əsas istiqamət hesab edilir. 

Geofiziki üsulları aşağıdakı iki əsas qrup məsələlərin həlli üçün tətbiq 
etmək olar:  

a) donmuş və donu açılmış çöküntülərin xəritəsinin tərtib edilməsi (lito-
loji sərhədlərin, tektonik qırılmaların, çatlılıq zonalarının, birbaşa və dolayı 
donu açılmış torpaqların, yeraltı buzların və su basmış zonaların aşkar edil-
məsi); 

b) dərinliyə görə donmuş və donu açılmış süxurların bölünməsi (çoxillik 
donmuş süxurların tavanının və dabanının aşkar edilməsi, donmuş və donu 
açılmış süxurların dərinlikdə yayılmasının öyrənilməsi, yəni çoxillik donmuş 
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süxurların quruluşunun aşkar edilməsi və donmuş süxurlararası və donmuş 
süxurlaraltı yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı). 

Donma hadisələri və proseslərinin öyrənilməsi ilə bağlı xüsusi qrup 
məsələlər də vardır, o cümlədən fəsillik donmanın və ərimənin dinamikası, 
suyun buz üzərinə çıxıb donması prosesləri, qabarma (şişmə), termokarstlar, 
şaxtadan buzun çatlaması və s. Bu məqsədlər üçün xüsusi geofiziki rejim 
müşahidələri tətbiq edilir. Qlyasioloji tədqiqatlarda geofiziki üsullar buzlaqların 
qalınlığının və onların dabanının morfologiyasının təyini, onların daxili 
quruluşunun öyrənilməsi, gizli çatların aşkarı, buzlaq altında yatan süxurların 
quruluşunun və digər xüsusiyyətlərinin aşkar edilməsi üçün istifadə edilir. 

Çoxillik donmuş süxurların yayıldığı şəraitdə faydalı qazıntıların axtarışı 
və kəşfiyyatı zamanı tətbiq edilən geofiziki üsullar və aşağıda baxacağımız 
donma – geofiziki şəraitdə tətbiq edilən üsullar istifadə edilir. 

Donma – geofiziki kəsilişlərin quruluşu və fiziki xüsusiyyətləri. 
Çoxillik donmuş süxurların və buzların yayıldığı rayonlar üçün, mənfi 

temperaturda, ən əvvəl, süxurların fiziki xassələrindən asılı olan xüsusi tip 
donmuş geofiziki kəsilişlər xarakterikdir. Məsələn, buzluluğun artması ilə 
süxurların sıxlığı azalır, çünki buzun sıxlığı (0,9-0,95 q/sm3) nisbətən azdır. 
Süxurların donmasına baxmayaraq, maqnit keçiriciliyi və həssaslığı dəyişmir. 
Lakin yeraltı buzların maqnit həssaslığı yan süxurların maqnit həssaslığından 
on və yüz dəfələrlə azdır. Şirin suyun  donması  nəticəsində  əmələ gəlmiş 
buzun xüsusi elektrik müqaviməti çox yüksək (105-108 Omm), minerallaşmış 
sulardan əmələ gələn buzların isə alçaqdır (102-104 Omm). 

Ona görə də süxurlar donarkən, onların elektrik müqaviməti adətən 
kəskin artır (-0,5 dən – 50 S-ə qədər temperatur dəyişəndə), bəzən isə zəif 
dəyişir (-2-dən –100S-ə qədər temperatur dəyişəndə). Ana süxurların litoloji  
tərkibindən, məsaməliyindən, sulanmasından, termik rejim xüsusiyyətlərindən, 
buzluluğundan və kriogen quruluşundan asılı olaraq, donarkən onların elektrik 
müqaviməti on dəfədən çox artmır. Xırda dispers qırıntı süxurlarda (gillər, gilli 
qumlar) müqavimət 10-100 dəfə, iri dispers süxurlarda isə (qumlar, çaqıl – 
çınqıllı çöküntülərdə) 100-1000 dəfə artır. 

Donmuş və ərimiş süxurların elektrokimyəvi fəallığı (), donuşluqaltı və 
donuşluqüstü suların iştirakı və hərəkətinin təsirindən asılı olaraq, xeyli dəyişə 
bilər. Donmuş süxurların yaradılmış polyarlaşma potensialının qiyməti donu 
açılmış süxurlara nisbətən yüksəkdir və xırda dispers süxurlarda 2-3 %-ə, buzda 
10 % və iri dispers süxurlarda 15 %-ə çatır. 

Suyun nisbi dielektrik keçiriciliyi Enis=80, yəni bütün süxur əmələgətirən 
minerallardakından bir tərtib çox olduğuna görə (bu qiymət buz üçün Enis3) 
süxurlar donduğu zaman, onlarda donmamış suyun miqdarı azaldıqca, nisbi 
dielektrik keçiriciliyi də azalır. Süxurlar donmuş vəziyyətə keçərkən elastiki 
dalğaların sürəti (V) artır. Buz üçün uzununa dalğanın sürəti (Vp= 3500-4000 
m/s) suya (Vp= 1450 m/s) nisbətən çoxdur. İri dispers süxurlar donarkən Vp -nin 
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qiyməti kəskin surətdə artır (2-5 dəfə). Xırda dispers süxurlarda əksinə, Vp -nin 
qiyməti tədricən artır ( ümumi artım 1,5-3 dəfə). Ana süxurlar donarkən, əgər 
onlar çatlıdırsa, Vp-nin qiyməti adətən 2 dəfədən çox artmır, çatsız süxurlarda 
isə bu sürət, demək olar ki, heç dəyişmir. Bu cür anoloji qanunauyğunluq eninə 
dalğaların Vs sürətinə də aiddir. Maraqlıdır ki, bütün donmuş süxurlar Vs/Vp 
üçün nisbəti təxminən dəyişməzdir və 0,4-0,6 m/san  təşkil    edir. 

Donma – geofiziki kəsilişlər aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri ilə xarakterizə 
olunur: 

a) süxurların eyni litoloji komplekslərində temperatur, buzluluq, kriogen 
quruluş dəyişməsinə baxmayaraq, fiziki xüsusiyyətləri planda və dərinlikdə 
sabit olmaması; 

b) qalınlığı 0,3-3,0 m olan illik temperatur dəyişkənliyi qatında süxurların 
fiziki xassəsinin kəskin (məsələn, bir neçə tərtib) dəyişməsi, bu da süxurların 
«yay»və «qış»fərqlərinə gətirib çıxarır; 

v) qalınlığı 10-30 m olan illik istilik mübadiləsi zonasında fiziki xüsusiy-
yətlərin sıçrayışla, bəzən isə tədriclə artması; 

q) çoxillik donuşluq çöküntülərinin orta hissəsində yüksək elektrik müqa-
viməti və sürətli elastik dalğalı zonanın (çoxillik donuşlu süxurların qalınlığın-
dan 0,1-dən 0,3-ə qədəri olan) olması; 

d) çoxillik donuşluq süxurlarının alt hissəsində və donu açılmış süxurların 
sərhədində. 

Donmuş və donu açılmış süxurların xəritəsinin tərtib edilməsi. Donuş-
luq zonanın xəritələnməsi və rayonlaşdırılması üçün, yəni təmasların, tektonik 
qırılmaların, müxtəlif geokrioloji xüsusiyyətli donmuş süxurların yayılma 
sərhədlərini və həmçinin donu açılmış süxurların yayılma sahələrini aşkar 
etmək üçün müxtəlif geofiziki profilləmə üsulları tətbiq edilir: 

a) aerofiziki (xüsusilə, aeromaqnit) və qravimetrik planalma; b) elektrik 
və elektromaqnit profilləmələri (təbii sahə üsulu (TP)), fərz olunan müqavimət 
(FM), yaradılmış polyarlaşma (YP), elektrik sahəsinin təmassız ölçülməsi 
(ESTÖ), dipol elektromaqnit (DEMP), yüksəktezlikli fasiləsiz (YTES-PK); v) 
infraqırmızı planalma (İQP) və termometriya (şpurlarda və quyularda tempera-
turun ölçülməsi). 

Bu məqsədlər üçün  əsas informasiyanı elektromaqnit (ŞEZ, BS) və 
seysmik (SDÜ, ƏDÜ) zondlama və quru quyularda QGT-n (bu şəraitdə yura 
mayeləri ilə karotaj süxurların həqiqi fiziki xüsusiyyətləri haqda həqiqi 
məlumat vermir) köməyi ilə alırlar.  

Donuşluq zonalarının xəritələnməsi məsələsini daha dəqiq həll etmək 
üçün, iki-üç geofiziki üsul istifadə edilir (o cümlədən, termik planalma). Üsulun 
seçilməsi donuşluq – geofiziki, geomorfoloji şəraitdən və həmçinin kəşfiyyatın 
dərinliyindən asılıdır. İş aparmaq üçün ən az dərinlikli (10 m-ə yaxın), əlverişli 
qış mövsümü, əlverişsiz yerüstü şəraiti olan rayonlarda (ana süxurların çıxışı və 
s.) HUD – RK, YTES, İQP kimi geofiziki üsulların tətbiqi məqsədəuy-ğundur. 
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Bir neçə on metrdən çox dərinlikli sahələrdə TP, DEMP, ESTÖ, ilkin bir neçə 
yüz metrlikdə isə –EP, YP, həmçinin qravimaqnit kəşfiyyatı və zondlama 
üsulları üstünlük təşkil edir. Elektrik və elektromaqnit profilləmənin dərinliyi 
qidalandırıcı və qəbuledici xətlər arasındakı köçürülmənin dəyişməsi və istifadə 
olunan elektrik sahəsinin tezliyi ilə idarə olunur. 

Sistem və müşahidə şəbəkəsi miqyasdan, işin məqsədli istiqa-mətləndiril-
məsindən, donuşluq  geofiziki və geomorfoloji şəraitin xüsusiyyətlərindən 
asılıdır. Kiçik və ortamiqyaslı donuşluq geofiziki planalma işlərini landşaft  
donuşluq planalması və aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı aşkar 
edilmiş xüsusi sahələrdə aparırlar. İrimiqyaslı və dəqiq geofiziki planalmada 
landşaft  donuşluq planalması zamanı ayrılmış sahələrin sərhəd-lərinə və relyef 
elementlərinin uzanmasının əksinə istiqamətləndirilmş profillərlə sahəvi 
müşahidələr aparırlar. Aldığımız xəritənin müqyasında profillərarası məsafə 1-2 
sm, müşahidə addımları isə yer səthində 1-10 m olur. 

Geofiziki profilləmənin müxtəlif üsullarının qrafiklərinin interpretasiyası 
keyfiyyətlidir və qrafiklərdə və xəritələrdə anomaliyaların müşahidə olunmuş 
parametrlərinin ayrılmasına gətirib çıxarır (çox vaxt donmuş süxurları aşkar 
edən maksimumlar, müxtəlif səviyyəli sahələr və s.) 

Nəticələri təhlil edərkən donuşluq  geoloji informasiyaya əsaslanmaq, bu 
və ya digər geofiziki və donuşluq parametrləri (buzluluq, litologiya və s.) 
arasında korrelyasiya əlaqəsi aşkar etmək lazımdır. 

Donmuş və donu açılmış süxurların ayrılması. Çoxillik donuşluq süxur-
larının tavan və dabanının dərinliyinin təyini, kəsilişin donuşluqüstü, donuşluq 
və donuşluqaltı hissəsinin quruluşunun öyrənilməsi, qrunt, donuşluqarası və 
donuşluqaltı suların aşkar edilməsi üçün quyularda geofiziki tədqiqatlardan 
əlavə müxtəlif elektrik zondlamaları da istifadə edilir: xüsusi müqaviməti və 
yaradılmış polyarlaşmanı ölçməklə şaquli elektrik zondlaması (ŞEZ), (ŞEZ-
YP); tezlikli zondlama (TZ); yaxın zonada sahənin yaradılması (BUS) və radio-
dalğalar vasitəsilə zondlama. Bu məqsəd-lər üçün eyni zamanda, sınan dalğalar, 
nisbətən az əks olunan dalğalar (SDÜ), (ƏDÜ) kimi seysmik kəşfiyyat üsulla-
rından da istifadə edirlər. 

Adı çəkilən zondlama üsullarının bir neçəsinin seçilməsi geomorfoloji, 
donuşluq geofiziki şərait və geofiziki üsulların qarşısında qoyulmuş məsələlərlə 
əlaqədar təyin edilir. Daha çox isə, cihazların və interpretasiyanın sadəliyinə 
görə seçilən ŞEZ üsulu tətbiq edilir. Bu üsulları əsasən yay vaxtı tətbiq edirlər, 
çünki bu zaman elektrik dövrəsini torpağa basdırmaq asan olur. ŞEZ-YP üsulu 
dəqiqləşdirmə işlərində tətbiq edilir. Bu üsulları əsasən yay vaxtı tətbiq edirlər, 
çünki bu zaman elektrik dövrəsini torpağa basdırmaq asan olur. ŞEZ-YP üsulu 
dəqiqləşdirmə işlərində tətbiq olunduğuna görə onları az istifadə edirlər. 
Dəyişkən tezliklə və ya elektrik sahəsinin yaranması üsulları ilə aparılan zond-
lamaların metodiki üstünlüklərinə baxmayaraq, bu üsullar cihazlarının mürək-
kəbliyi və interpretasiyasının çətinliyinə görə az istifadə olunur. Qış şəraitində 
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və yüksək müqavimətli səth süxurları olarsa, TZ, BUS və xüsusilə RDZ 
üsullarının tətbiqi məqsədəuyğundur. Seysmik kəşfiyyat işlərinin həm yayda, 
həm də qışda donuşluq tədqiqatlarında istifadəsinə baxmayaraq, elektrik 
kəşfiyyatına nisbətən az tətbiq olunur. Bu da onunla izah olunur ki, həmin 
üsulun texnikası və iş texnologiyası, o cümlədən, donuşluq sahəsində seysmo-
geoloji şərait mürəkkəbdir. 

Müşahidə sistemi və nöqtələrin sıxlığı təkcə miqyasdan deyil (tərtib olu-
nan kəsilişin miqyasında zondlama mərkəzləri arasındakı məsafə 1 sm-dən 5 
sm-ə qədər dəyişir), həm də mikrorayonlaşdırmanın məlumatlarından və keç-
mişdə aparılan donuşluq geofiziki planalmaların nəticələrindən asılıdır. 

Zondlama nöqtələri, aşkar edilmiş mikrorayonların mərkəzi hissəsində 
yerləşdirilir, çünki burada horizontal qeyri – bircinsliyin təhrifinin təsiri az 
gözlənilir. 

Çoxillik donuşluq süxurları yayılmış rayonlarda alınmış zondlama əyrilə-
rinin və seysmokəşfiyyat məlumatlarının interpretasiyası zamanı böyük çətin-
liklər yan təhriflərilə bağlıdır: yəni, laylarda xassələrin kəskin kontrastı (xüsu-
silə, donmuş və donu açılmış süxurlarda elektrik müqaviməti); çoxillik donuş-
luq süxur laylarının üst və alt hissələrində dərinliyə getdikcə qradiyent xassəsi-
nin dəyişkənliyi və digər amillər. Ona görə də çoxillik donuşluq süxurlar olma-
yan azmaili layların kəsilişlərinin zondlama məlumatları üçün tərtib edilmiş 
interpretasiya üsulları lazımi dərəcədə dəqiqliyi təmin etmir, alınmış geoelekt-
rik və seysmogeoloji kəsilişlər isə çox vaxt yarımmiqdarı xarakter daşıyır. 
Zondlama məlumatlarının nisbətən dəqiq izahı bütün geoloji donuşluq haqqında 
informasiyanı cəlb etməklə, bir çox geofiziki üsulların kompleks tətbiqi ilə 
gözləmək olar. Donuşluq hadisələrinin və proseslərinin dinamikasını ilin müx-
təlif vaxtlarında, xüsusən yay və qış mövsümlərinin sonunda geofiziki planal-
maları təkrar etmək yolu ilə öyrənirlər. 

Buzlaqların öyrənilməsi. Qlyasioloji tədqiqatlar üçün (dağ və örtük 
buzlaqların qalınlıqlarının ölçülməsi, buzaltı süxurların morfoloji və daxili 
quruluşlarının öyrənilməsi) elektrik və elektromaqnit zondlaması (ŞEZ, TZ, BS, 
RDZ), seysmik kəşfiyyat (ƏDÜ, SDÜ) və qravikəşfiyyat kimi  geofiziki üsullar 
tətbiq edilir. ŞEZ, TZ və BS üsulları (induktiv oyatma ilə) nisbətən perspektivli 
olmağına baxmayaraq, həmçinin nadir hallarda tətbiq olunur. 

Seysmik kəşfiyyatın ƏDÜ üsulunu qalın, SDÜ üsulunu isə azqalınlıqlı 
buz örtüklərinin tədqiqi zamanı istifadə edirlər. Seymsik üsullarla buzlaqların 
qalınlığını ölçərkən nisbi xəta 5 faizdən az olmur. Qravikəşfiyyatı da buzlaq-
ların qalınlığını ölçmək üçün istifadə edirlər, ancaq bu üsul dayaq seysmik və 
buruq quyularının məlumatlarını tələb edir. Həmin üsulla buzlaqların dərinliyini 
təyin edərkən, nisbi xəta 15-20 faiz təşkil edir. 

Buzlaqların tədqiqinin aparıcı və ən dəqiq üsulu radiodalğa üsulunun hava 
və çöl variantlarıdır. 

Bu üsulun köməyi ilə buzlaqların dərinliyini, onlarda müxtəlif əksetdirici 
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sərhədlərin yatım dərinliyini, buzlaqların orta temperaturunu, bəzən onların 
hərəkət sürətini təyin edirlər. Bundan əlavə, həmin üsulun vasitəsilə buzlaqlarda 
dəniz sularının infiltrasiya zonasını və gizli hissələri aşkar edirlər. Buzlaqların 

qalınlığının təyininin yüksək dəqiqliyi (h=Vt/2, burada V=300/ nis  (m/mks) 

buzda radiodalğaların yayılma sürəti; nis – buzun nisbi dielektrik keçiriciliyi; t 
– əks olunan impulsların gecikmə vaxtıdır) buz üçün nis daimi qiymətinin 
3,1,3,5-ə bərabər olması ilə izah olunur. Buz kəşfiyyatı zamanı RDZ üsulu 
böyük dərinlikləri (4-5 km-ə qədər) öyrənmək qabiliyyətinə malikdir. Bu da 
buzun yüksək müqavimətli olması və radiodalğaları az udması ilə izah olunur. 
RDZ üsulu ilə Antarktidada, Qrenlandiyada örtük buzların xeyli sahələri, 
Arktika buz günbəzləri və əksər dağ buzlaqları tədqiq edilmişdir. 

 
12.4.2.Hidrogeoloji  və  mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda  

aerokosmik üsullar 
 
Mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda aero və kosmik informasiyanın istifadəsi-

nin artan əhəmiyyəti bir çox rus və xarici alimlərin işlərində qeyd edilmişdir 
(V.K.Kuçaya, A.L.Revzon, A.V.Sadov, V.C.Fedorenko və b.). 

Toplanmış məlumatların nəticələrinə, aşağıdakı mühəndisi – geoloji 
məsələlərin həlli zamanı, kosmik şəkillərin tətbiqinin labüdlüyü aydın olur: 

1) ərazinin fəal xalq təsərrüfatı istifadəsi sahələrində yaradılan ərazi  sə-
naye komplekslərinin mühəndisi – geoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi və 
proqnozu; 

2) mühəndisi – mühafizə və ərazinin səmərəli istifadəsi ilə bağlı ətraf 
mühitin qorunması;  

3) eksterimal şəraitdə sürüşmələrin, uçqunların, sellərin, sahil yuyulma-
larının və s. fəallaşmasını vaxtında proqnozlaşdırmaq məqsədi ilə rayonlarda 
metiohidrogeoloji vəziyyətin sistematik (rejim) və təcili müşahidəsi. 

Aerokosmik şəkillərdə spesifik əksetdirmə kimi alınan mühəndisi – 
geoloji şərait mühəndisi – geoloji xəritələmənin obyekti rolunu oynadığına 
görə, aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi süxurların mühəndisi – geoloji 
formasiyanın yayılması sərhədləri və onların struktur – tektonik xüsusiyyəti, 
örtük və ana süxur litoloji – stratiqrafik formasiya komplekslərinin yayılma 
sahələrini aşkar etmək və fərqləndirmək, onların qarşılıqlı əlaqələrinin xarakte-
rini aşkar etmək, ekzogen – geoloji proseslərin inkişafında sahəvi qanuna-
uyğunluğu tapmaq və mühəndisi-geoloji şəraitin formalaşmasında struktur – 
tektonik amilin rolunu digər üsullara nisbətən xeyli dərinlikdə qiymətləndirmək 
haqqında məlumat almağa imkan yaradır. 
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12.4.2.1.  Ekzogen - geoloji proseslərin 
öyrənilməsində kosmik şəkillərin tətbiqi 

 
Ekzogen – geoloji proseslərin öyrənilməsinin əsas məqsədi zonal və regional 

qanunauyğunluqların aşkarı, onların fəallığının, intensivliyinin və dinamikasının 
öyrənilməsi və həmçinin insanın mühəndisi – təsərrüfat fəaliyyəti olan obyektlərə 
təsirinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Digər üsullarla həlli mümkün olmayan 
bu məsələlərin həllində müxtəlif dərəcəli dəqiqliklə və generalizasiya ilə (lokal, 
regional və hətta qlobal) ekzogen proseslər haqqında obyektiv və operativ 
informasiyanı təmin etdikdə distansion üsul əsas rol oynayır. 

Qlobal səviyyəli generalizasiyaya malik olan kosmik şəkillərdə əsas qrup 
ekzogen proseslərin inkişafı üstünlük təşkil edən iri əyalətlər (akkumulyativ, 
denudasion və qravitasion) və parametrik assossiasiyalar ayrılır. Burada əsas 
deşifrələmə əlaməti təsvirlərin rəng ahəngidir. 

Regional səviyyəli kosmik şəkillərdə müxtəlif dərəcəli morfostrukturlar 
(plato, dağ silsilələri, dağarası çökəkliklər, uvallar, dairəvi çökəkliklər) və 
onların elementləri (tağlar, qanadlar, əyilmə sahələri) ayrılır və onların ekzogen 
proseslərin genetik tipləri ilə əlaqəsi təyin edilir. Bu da onların özünəməxsus 
indikatorlarıdır. Bu səviyyəli generalizasiyaya malik olan kosmik şəkillərdən 
alınmış informasiya, ekzogen prosesləri tiplərə ayırarkən və onların yayıl-
masının ümumi xəritəsini tərtib edərkən istifadə edilir. Burada əsas deşifrələmə 
əlamətləri rolunu fototəsvirlərdə ekzogen proseslərin görünüşü oynayır. Lokal 
səviyyəli aero, yüksəklik və kosmik şəkillər əsas morfoskulptur tipləri (eroziya, 
sürüşmələr, uçurum tökülmələr və s.) aşkar etməyə, ekzogen proseslərin genetik 
tiplərinin yayılma xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün lazımi informasiyanı 
almağa, müxtəlif formaların yaş generasiyasını təyin etməyə, geoloji süxur 
komplekslərini və onların litoloji tərkiblərini deşifrə etməyə  imkan yaradır. 

Deşifrələmənin nəticələri ekzogen proseslərin hazırki vəziyyətinin və 
şəraitinin xüsusi xəritələrinin tərtib edilməsi, miqdari göstəricilər əsasında 
onların yaranmasının intensivliyinə görə ərazinin rayonlaşdırılması və digər  
məqsədlər üçün istifadə edilir. Bu səviyyəli şəkillərdə deşifrələmə əlaməti kimi 
obyektin konfiqurasiyasının rolu azalır, fototəsvirlərdə isə görünüşün rolu artır. 
Burada relyefin bir çox formaları (təpəciklər, boşqab və qıf formalı çökəklər, 
çay yataqları və s.) müxtəlif formalı zolaqlıq, fototəsvirlərin ləkəli və dənəli 
görünüşlərini əmələ gətirərək, kosmik şəkillərdə inteqral ifadə formalarını alır. 
Görünüşün böyüməsi ilə əlaqədar olaraq, təsvirin rəng ahənginin rolu da artır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, təsvirin şəkli və rəng  ahənginə görə, 
relyefin ekzogen formalarını dərk edərkən, adətən, sterioskopik şəkillərin istifa-
dəsinə nisbətən, xeyli müqdarda səhvlər ortaya çıxır. Bu səhvlərdən yayınmaq 
və geomorfoloji deşifrələmənin dəqiqliyini artırmaq məqsədilə, kompleks land-
şaft indikatorlarının daha geniş istifadəsi və onların əsasında landşaft  indikator 
sxeminin tərtibi məsləhət görülür. 
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Dəqiq səviyyəli generalizasiyaya malik olan aerokosmik şəkillərdə 
relyefin və onun elementlərinin morfologiyasının və morfometriyasının 
xüsusiyyətləri aşkar edilir ki, bu da ekzogen proseslərin mənbələrini nəinki 
xəritələməyə və dəqiq öyrənməyə, hətta onların ayrı – ayrı geomorfoloji, 
geoloji  litoloji və hidrogeoloji şəraitləri ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağa imkan 
yaradır. Bu da öz növbəsində, ekzogen proseslərin inkişafı mərhələlərini təyin 
etməyə, onların inkişafının təkamül sırasını qurmağa, fəallaşma dərəcəsini 
miqdari qiymətləndirməyə imkan verir. Bu generalizasiya səviyyəli distansion 
materialların informasiyası ekzogen proseslərin (yamacda) inkişaf dinamikasını 
əks etdirən və sahəni proqnozlaş-dırmağa imkan yaradan dəqiq mühəndisi – 
geoloji xəritələrin tərtibi üçün istifadə olunur. 

Burada əsas deşifrələmə əlaməti kimi, stereoskopik deşifrələmə zamanı 
alınmış relyefin ekzogen formalarının konfiqurasiyası və onların ölçülərı böyük 
rol oynayır. Dərk ediləcək obyektlərin çox hissəsi differensasiya olduğuna görə 
fotoşəkillərin təsvirləri xeyli köməkçi rol oynayır. Nisbətən etibarsız əlamət 
foto rəng – ahəngi hesab edilir. Bu da müəyyən dərəcədə fotoplanalmanın 
texniki şəraitindən, fəsillərdən asılı olub, vaxt və meteoroloji amillərlə işləyər-
kən, ekzogen – geoloji proseslərin müasir vəziyyəti haqqında alınmış informa-
siya əsas mühəndisi – geoloji məsələlərin həllində öz tətbiqini tapır. Məsələn, 
sürüşmə prosesinin proqnozlaş-dırılması müxtəlif üsullarla yerinə yetirilir. Ona 
görə də distansion zondla-manın tətbiqi yolları və üsullarının seçilməsi konkret 
tədqiqatın müddətindən və miqyasından asılıdır. 

Sürüşmə hadisəsinin öyrənilməsində aparılan distanison tədqiqatlar. 
Sürüşmə hadisəsinin distansion tədqiqatlarla həyata keçirilən operativ proqnozu 
və xəbərdarlığı son dərəcə effektli olub, böyük xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti  kəsb 
edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəz və şimal – qərb hissəsində, 
əsasən, dağlıq və dağətəyi sahələrdə relyefin bütün sahəsinin 10-15 faizini əhatə 
edən sürüşmə hadisəsinin xarakterini nəzərdən keçirək. 

Sürüşən material öz xarici görünüşünə görə ana süxurlardan fərqlənmir. 
Bu fakt isə yatım elementlərinin təyinində mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, 
sürüşməni, kənar hissələrdə lay dəstələri pozularaq qarışdığı üçün, tektonik 
xarakterli pozulmadan fərqləndirmək, çox hallarda, mümkün olmur. Bu da 
onların səhvən qırılma kimi qeydə alınmasına gətirib çıxarır. Belə halların 
qarşısını almaq üçün sürüşmənin geniş inkişaf tapdığı rayonlarda, aero və 
kosmik şəkillərin deşifrələnməsi prosesində, onları sərhədləndirmək və çöl 
işlərı zamanı həmin rayonları xüsusi diqqətlə xəritələmək lazımdır. 

Qeyd olunan işlərin yerinə yetirilməsi zamanı deşifrələmə prosesində 
deşifrə əlamətlərinin öyrənilməsi üçün 1:17000 miqyaslı aerofotoşəkillərin 
stereocütlərindən, Yerin «Salyut-4»(T=600-720 n.m., T-AS 510-630 n.m.) süni 
peykindən  alınan şəkillərdən və müəlliflərin bir neçə il ərzində çöl – müşahidə 
işlərinin mate-riallarından istifadə edilmişdir.  
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Bu işlərdə birbaşa deşifrə əlamətləri: fototon, rəng ahənglərin  müxtəlif-
liyi və dağ yamaclarının fotostrukturları hesab olunur.  

Tədqiqat zamanı toplanmış materiallar daha tez – tez təsadüf olunan sü-
rüşmə tiplərinin qabaqcadan təsnifatlaşdırılmasına (F.İ.Savarenskinin sxeminə 
görə) imkan verir. 

Həmin təsnifatın məqsədi – aerokosmik informasiya materiallarına görə, 
sürüşmənin tiplərinin təyinində vahid terminologiyanın tətbiqi və obyektlərin 
deşifrə əlamətlərinin daha tam şəkildə müəyyənləşdirilməsidir. 

Naxçıvan ərazisində sürüşmənin 4, nisbətən iri tiplərini ayırmaq müm-
kündür: 

Konsekvent sürüşmələr. Bu tipin sürüşmə səthi litoloji tərkibinə görə iki 
müxtəlif süxur səthinə uyğun gəlir və onlar, aydındır ki, süxurların enmə 
tərəfinə doğru yönəlmiş, 200 – dən böyük bucaq altında olan yamaclarda forma-
laşır (şəkil 116a). 

Sürüşmələrin belə tipi müxtəlif bərkliyə və sukeçirmə dərəcəsinə malik 
çöküntülərin laylandığı qat hüdudunda inkişaf edir. Öyrənilən regionda belə 
çöküntülər üst eosen yaşlıdır. 

Konsekvent sürüşmələr lay üçbucaqlarının və kuest relyefin formalaşma-
sında mühüm rol oynayır. Aero və kosmik şəkillərdə belə «struktur»sürüşmələr 
nizamsız səmtləşdirilmiş dişli ştrixlər şəklində görünür və onlar öz aralarında 
sərhədlənən, təzə çılpaqlaşmış süxurlarla haşiyələnir. 

Baxdığımız misalda, sürüşən kütlə  əhəngdaşı, altda yatan süxurlar isə 
argillitdir (Sal dərəsi rayonu, Sirab kəndinin şimalı). 

Bəzi yerlərdə onlar dərinliyi 10 m-ə qədər, eni bir neçə yüz metrlərlə 
ölçülən xəndəklər şəklində rast gəlir. Əgər sürüşmə uzun müddət mövcuddursa 
və dövrü olaraq təkrar olunursa, şəkildə onların dövrülüyü dəqiqliklə deşifrə 
olunur və sürüşən kütlənin nisbətən qədim səthi çox hallarda denudasiyaya 
məruz qalır (şəkil 117). 

İnsekvent sürüşmələr – əsasən, nisbətən ensiz və V şəkilli dərələrdə, 
yüksək çatlı və denudasiyaya davamsız, altda yatan süxur zonalarında forma-
laşır. 

Bu tip sürüşmələr yamacın bütün sahəsi boyu təpəlikdən çay dərəsinə 
qədər inkişaf edir ki, bunun da nəticəsində su axarlarının qarşısı sürüşən 
materiallarla kəsilir. Sürüşən kütlə, bəzi hallarda yuyulur və çay suları ilə 
aparılır ki, bu da prosesin sonrakı fəallaşmasına gətirib çıxarır. Yuyulub 
aparılan kütlədən yuxarı hissədə yalançı terrasın qalıqları nəzərə çarpır. Çox 
hallarda, dağ yamaclarında sürüşmədən yuxarı hissədə yaranmış çökəkliklərdə 
xırda göllər əmələ gəlir (şəkil 116b). 

Baxdığımız misalda, Qahabçayda və Qahab kəndinin şimal– şərqində, 
sürüşən kütlənin qalınlığı 80 m-ə, hündürlüyü 40 m-ə və uzunluğu 600-700 
minə çatan yalançı terraslar müşahidə olunur (şəkil 118). 
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Şəkil 116. Süxurların yalançı yatım elementlərinin əmələ gəlməsi:  
a – konsekvent tipli sürüşmədə; b – insekvent  tipli sürüşmədə. 

 
Baxdığımız bu tip sürüşmənin deşifrə əlamətləri əvvəlki tiplə anolojidir. 

Lakin fərq ondan ibarətdir ki, bu tipdə sürüşən kütlə, adətən yamacın dabanına 
doğru meyllənir. 

Delyaps (qırılma) sürüşmələr- Altda yatan süxurların davamsız olduğu 
şəraitdə əmələ gəlir: davamsız süxurlar yuyulub aparılır və asılı sal çıxışları 
əmələ gətirir. Daha sonra bu süxurlar qravitasiya qüvvələrinin təsiri altında 
qopur və belə təsəvvür yaranır ki, onlar əks istiqamətdə yatır. Bu hal çox vaxt 
müsbət strukturların yalançı xəritələnməsinə gətirib çıxarır (şəkil119). 

Məsələn, Sal dərəsi rayonundan cənubda (Şahbuz rayonu), şimal – şərqə 
doğru maili yatan orta eosen yaşlı silisiumlu əhəngdaşları altda yatan qumlu – 
gilli süxurların yuyulması nəticəsində qırılıb,  daha iti bucaq altında cənub – 
qərbə düşür.  

Adətən belə yalançı strukturlar asimmetrik olur, ona görə də sürüşmələrin 
qırılma xətti, əvvəlcədən deşifrələmə məlumatlarından istifadə etmədən, səhvən 
pozulma kimi qəbul edilir. 

Delyaps tipli sürüşmələrin qeydə alınması zamanı əsas deşifrə əlamətləri 
lay üçbucaqları relyefinin son dərəcə geniş inkişafı, onun yerli xarakter 
daşıması, yəni ayrılan yalançı strukturların az uzanması, asimmetrikliyi, 
fotoşəkillərdə yarğanboyu ağ sinusiodal zolaqların ayrılması və nəhayət, əgər 
sürüşmə cavandırsa, onun səthində bitki örtüyünün adi şaquli vəziyyətə malik 
olmaması hesab edilir. 
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Şəkil  117.  Konsekvent tipli sürüşmə: I, II, III – sürüşmə mərhələləri (Naxç. 
MR Sirab kəndindən şimalda). 

 

Şəkil 118.  İnsekvent tipli sürüşmə: a – sürüşmənin başlanğıc mərhələsi, b - 
psevdoterraslar (Naxçıvan MR Qahabçayın vadisi). 
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Şəkil 119.  Delyaps tipli sürüşmələr: 1 – bərk silisiumlu əhəng daşı,  
2 –qumlar və çaqılların növbələşməsi. 

 

Sürüşmənin asekvent tipi - bulaqların mənbəyində inkişaf edir və eyni-
cinsli laysız süxurlarda əmələ gəlir. Onların əmələ gəlməsində qrunt suları 
böyük rol oynayır. Baxdığımız ərazidə, aero və kosmik şəkillərdə iki, nisbətən 
iri qrup sürüşmə yaxşı deşifrələnir və hüdudlanır: sirkşəkilli və qletçerşəkilli. 

Sirkşəkilli sürüşmələrdə deformasiyası şaquli sıxılma ilə, sonra isə 
horizontal yerdəyişmə ilə baş verir (şəkil 120).  

Onların əmələ gəlməsində qrunt suları əsas rol oynayır. Bu qrupun 
xarakter əlamətləri sürüşmə sirkinin, xüsusilə, zəif bərkliyə malik kövrək 
çöküntülərdən təşkil olunmuş yamacların mövcudluğudur. Sirkin içərisində 
konsentrik cərgələr aydın müşahidə olunur. Bəzi hallarda onlar girintili – 
çıxıntılı, planda isə, çox hallarda, bir – birinə paralel olur. Beləliklə, bütün 
sürüşən yamac meydança şəklinə düşür (terraslaşır). Belə terrasların (konsentrik 
cərgələrin) sayına görə müəyyən vaxt ərzində sürüşmə prosesinin intensivliyi 
barədə fikir söyləmək mümkündür. Ayrı – ayrı sahələrdə, məsələn, Gilənçay 
hövzəsinin yuxarı axarında sürüşmənin təkrarən inkişafı həmin ra-yonda piyalə 
şəkilli və ya gərilmiş formalı geniş depressiya enməsinin əmələ gəlməsinə 
gətirib çıxarır ki, bu enmənin dibi hamar, yamacları sərtdir. Belə depressiyanın 
sahəsi 0,5 – 1,5 kv.km, sürüşmə amplitudu 100m – ə çatır. Bu qrup sürüş-
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mələrin fərqlənən deşifrə əlamətləri: dəyirmilənmiş sirkşəkilli formaların olma-
sı və onların sürüşmə yamacı boyu düzülməsidir. 

 

Şəkil  120.  Asekvent tipli sürüşmələrin inkişaf mərhələləri. 
 
Həmin qrupda sürüşmə səthi (a), neytral (b) və akkumulyasiya (c) 

zonaları kifayət qədər dəqiqliklə deşifrələnir (şəkil 121). 

 
Şəkil 121. Sirkşəkilli sürüşmə (asekvent tip): a - sürüşmə səthi, b – neytral zona, 

c - akkumulyasiya zonası (Naxçıvan MR Gilançay vadisi). 
 
Sürüşmə səthi üçün sürüşmə yamacının ağ zolaqlarla müşahidə olunması 

xarakterdir. 
Neytral zonanın hamar, demək olar ki, horizontal sahəsi ona qonşu 

yamaclarda eyni təsvirə malikdir, onlardan yalnız tünd rəngli olması ilə 



293 
 

fərqlənir. Bu da qrunt sularının uzun müddət qalması sayəsində bitki örtüyünün 
fəal inkişafı ilə əlaqədardır. 

Qletçerşəkilli sürüşmələr (axım sürüşmələri) - süxurların intensiv 
nəmlənməsi ilə əlaqədar olaraq əmələ gəlir. Atmosfer çöküntüləri və qrunt 
suları süxurları axıcılıq dərəcəsinə qədər isladır və kütlə nisbətən sürətlə 
irəliləyərək, hərdən ani qırılmalar əmələ gətirir. Sürüşən kütlənin əhatə dərinliyi 
10-15 mini aşmır. 

Aerokosmik şəkillərdə bu tipin əsas deşifrə əlamətləri təsvir forması 
hesab olunur, belə ki, onlar daha geniş üst hissə və uzanmış qol şəkilli alt 
hissədə zolaqlar kimi müşahidə olunur. Sürüşmənin uzunluğu onun enindən bir 
neçə dəfə böyük olur. 

Zəngəzur silsiləsinin şərq yamacında Qapıcıq dağında sürüşmənin aşağı 
hissəsi hərəkət istiqamətinin eninə yönəlmiş qövsşəkilli qırışıqlara və qatı axan 
kütlə şəklinə malikdir. 

Sürüşmənin gövdəsi hər iki tərəfdən, qrunt kütləsinin sürətli hərəkəti 
nəticəsində yaranmış, ensiz arxşəkilli şırımlarla hüdudlanır. Analoji şırımlar 
sürüşmə gövdəsinin özündə də ikinci dəfə hərəkət nəticəsində əmələ gələ bilir 
(şəkil 122). 

Bu növün stabilləşən sürüşmələri ilkin formanı saxlamasına baxmayaraq, 
sonrakı eroziya nəticəsində onla-rın görünüşü nisbətən dəyişmiş olur. 

Şəkildə onların çılpaqlaşmış səthi ağ-qara rəng  ahənglə təsvir olunur, 
ümumi təsvirin görünüşü isə döş qəfəsinin rentgenoqramını xatırladır. 

Sürüşmələrin distansion üsullarla (istilik infraqırmızı təsvirlər üsulu – 
İİQTÜ) proqnozlaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, İİQTÜ səthə yaxın törəmələrin fiziki vəziyyəti, 
xüsusilə, bərkliyin, nəmliyin, istilik mübadiləsinin olması haqqında məlumat 
verir. 

Optik – mexaniki skaner qurğuları yer səthinin şüalandırdığı istilik enerji-
sini və onun zaman və məkan etibarilə dəyişməsini tuta bilir.  

Orbital peyklərdən, o cümlədən nisbətən az yüksəklikdə uçan cihazlar 
(təyyarə, vertalyot və s.) vasitəsilə qeydə alınmış bu dəyişmələr sahənin təbii 
obyektlərinin fiziki xassələrinin dəyişmə göstəricisi ola bilər və beləliklə də, 
burada baş verən geoloji və geomorfoloji prosesləri izah etmiş olar. 

Qrunt sularının yer səthinə çıxması istilik əlamətlərinin açıq dəyişməsi ilə 
yanaşı, üst layın buxarlanma və ya buxartranspiransiya (məsaməli səth vasitə-
silə buxarlanma) ilə əlaqədar olan soyumasına səbəb olur. 
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Şəkil  122.  Qletçerşəkilli sürüşmə (Zəngəzur silsiləsinin şərq yamacı, 

Qapıcıq dağı sahəsi). 
 

Belə təzahürləri aerokosmik təsvirlərdə yer səthinin açıq rəngli olması ilə 
müşahidə edilir. Bu halda temperaturun tez – tez dəyişməsi çatlılığın artmasına 
və süxur kütlələrinin strukturunun pozulmasına gətirib çıxarır. Məlumdur ki, 
yumşaq süxurların nəmləşməsi, relyefin nisbətən kəskin olması asekvent tipli 
sürüşmələr üçün əsas şərtlərdir. 

Beləliklə, istilik infraqırmızı təsvirlərin nəticələrindən istifadə etməklə, 
konkret sahələrdə, mümkün sürüşmələri proqnozlaşdırmaq olar. 

Uzunmüddətli proqnozlaşdırma, nəinki gələcəkdə baş verəcək sürüşmənin 
tipini və yerini təyin etməyə imkan verir, hətta sürüşmənin uzunmüddətli orta 
təkrarlığını da öyrənə bilir. 

Qısamüddətli proqnoz, sürüşmə prosesi başlayana qədər yerini, ölçülərini 
və fəallaşma vaxtını, müəyyən zaman intervalında (saat, sutka, həftə, ay, il) 
təyin etməyə qadirdir. 

Sürüşmə proseslərinin proqnozlaşdırılmasının göstərilən növlərinin 
elementləri müxtəlif miqyaslı işlərdə əks etdirilə bilər. 

Uzunmüddətli ortamiqyaslı sürüşmələrin proqnozlaşdırılması zamanı 
distansion planalmanın materiallarının istifadəsini, Dağlıq Dağıstanda sürüşmə 
hadisələrinin öyrənilməsi misalında göstərmək olar. Burada kompleks deşifrələ-
mənin nəticələrinə görə antiqafqaz (Adiyə, Samur – Arqun, Avar – Sulak) və 
subqafqaz istiqamətli lineamentlərə (əhəngdaşlı və şistli Dağıstan əyalətlərini 
ayıran sərhəd lineamentinə ) meyl edən, seysmik mənşəli çoxlu miqdarda 
sürüşmə qırılmaları qeydə alınmışdır. 

Dəqiq sürüşmə proqnozlaşdırılmasının məqsədi konkret yamacın sürüşmə 
təhlükəliyinin təyinidir. Distansion zondlama materialları daha çox proqnoz 
işlərinin ilkin mərhələsində istifadə edilir ki, bu da böyük sahələrdə mühəndisi 
– geoloji şəraitin xüsusiyyətləri haqqında informasiyanın vacibliyi ilə əlaqə-
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dardır. Əgər orta  və dəqiq miqyaslı sürüşmənin proqnozlaşdırılması distansion 
zondlamanın köməyi ilə yaxşı işlənilmiş və təcrübədə tətbiq edilmişdirsə, 
sürüşmələrin qısamüddətli proqnozlaşdırılmasının perspektivliyindən və bu 
sahədə kosmik informasi-yanın tətbiqi imkanlarından danışmaq olar. 

Mühəndisi – geoloji şəraiti proqnozlaşdırarkən müxtəlif miqyaslı kosmik 
şəkillərin analizi zamanı təyin edilmiş struktur  tektonik amillərin rolu böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bu işlərin nəticəsində məlum pozulmaların (lineament-
lərin) və ya qırışıqların gizli davamı aşkar edilir, fəallaşmış qırılmalar təyin 
edilir, yerüstü tədqiqatlarla çətin aşkar edilən eninə və ya diaqonal pozulmalar 
(lineamentlər) deşifərələnir, yer qabığının qədim və müasir sıxılma və dartılma 
sahələri qeydə alınır, endogen və ekzogen proseslərin əlaqəsi tam aydınlaş-
dırılır, seysmik amillərin sürüşmələr və uçqunların inkişafına təsiri dəqiqləş-
dirilir, kontinental yamacların sualtı hissəsinin relyefi və dərinliyi təyin edilir. 
Alınmış nəticələr dərinlik geofizikası və seysmik tədqiqatların məlumatlarını 
şərh etmək üçün əsas olur ki, bu da mühəndisi – geoloji xəritələməyə və 
rayonlaşdırmaya yeni keyfiyyət verir. Bu işlərə misal – Şimali Qafqazda Ardon 
çayı dərəsinin yamaclarında mühəndisi – geoloji şəraitin inkişafına struktur  
tektonik amilin təsirinin öyrənilməsini göstərmək olar. Burada müxtəlif 
miqyaslı distansion zondlamanın materiallarının kompleks deşifrələnməsi orto-
qonal və diaqonal sistem lineamentlərin olmasını aşkar etdi. Suben istiqaməti 
üstünlük təşkil edən lineamentlər arasında disharmonik münasibət çox aydın 
görünür. Onlar burada kəsişmə və ya şaxələnmə düyünləri əmələ gətirir. 
Pozulmaların və lineamentlərin kəsişməsindən əmələ gəlmiş sahələrdə, Ardon 
çayı dərəsinin yamaclarında, ekzogen geoloji proseslərin müxtəlif formaları 
inkişaf etmişdir (Dallaqkau sürüşmə massivi, Tibb qəsəbəsi rayonunda uçurum  
töküntü yığımı, Kasaykomdan sel təhlükəsi olan iri hövzənin sərhədləri). 

Təyin edilmiş münasibət, yer qabığının dərinlik pozulmaları və linea-
mentlər formasında əks olunan müasir geoloji fəallığın olmasını sübut etməklə 
uçqunların və sürüşmələrin Arkanzasın şimal-qərb hissəsində və Göyçəyanı 
rayonu sahəsinin kosmik şəkillərində dəşifrələnmiş lineament zonalarına meyl 
etməsi haqqında olan məlumatları təsdiq edir. 

Yer qabığının lineament şəklinin mühəndisi – geoloji interpretasiyasının 
məqsədəuyğunluğu və effektivliyini artırmaq məqsədilə, yeni geoloji istiqamət 
çərçivəsində mühəndisi geodinamika və lineament tektonikası elmlərinin təma-
sında, mühəndisi – geoloji şəraitin formalaşmasında, lineamentlərin struktur 
tektonik rolunu araşdırmaq məqsədilə yeni mühəndisi – lineamentologiya elmi 
təklif olunmuşdur. Bu da yer qabığının evolyusiyasında lineamentlərin və 
lineament sistemlərinin rolunun və əhəmiyyətliliyinin analizinin əsasında 
geoloji proseslərin inkişafının sahəvi qanunauyğunluğunu öy-rənmək üçün 
tətbiq olunur. 

Ətraf mühitin qorunmasında kosmik informasiyanın rolu - Kosmik 
informasiya ətraf mühitin qorunması (ekologiya) üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
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edir. Bu informasiya, xüsusən, mühəndisi – mühafizə, yuyulma və duzlaşma 
sahələrini öyrənərkən mənimsənilən ərazilərin təsərrüfat üçün səmərəli 
istifadəsi ilə bağlı işlərdə, axımı tutulmuş göllərin, bataqlıqlaşmış sahələrin, 
uçqun və sel təhlükəsi olan rayonların tədqiqatı zamanı təbii mühitin dəyiş-
məsini sənədləşdirərkən və analiz edərkən (məsələn, iri obyektlər olan Baykal – 
Amur magistralı, Baş Qaraqum kanalının tikintisilə əlaqədar və yaxud çay 
axımları yerini dəyişərkən, iri su anbarlarını yaradarkən, “Smoq” buludları 
yerini dəyişərkən, ərazi səhralara keçərkən və s. ilə əlaqədar) istifadə olunur. 

Meteohidrogeoloji şərait ekstremal olan rayonların sistematik müşahidəsi, 
mühəndisi – geoloji tədqiqatlarda kosmik informasiyanın tətbiqinin üçüncü 
sferasını təşkil edir. Qar yığımları və qarərimə və ya buzlaq sahələrinin qısal-
ması rayonlarında kosmik planalmanın məlumatlarının əsasında hidrometeo-
roloji amili operativ nəzərə almaq, yəni ekzogen  geoloji proseslərin inkişafına 
və vəziyyətinə mühəndisi – geoloji nəzarət etmək imkanı verir. Çünki 
sonuncular haqqında məlumat eyni zamanda böyük ərazilər üçün alına bilər və 
onlar da öz növbəsində, hidrometeroloji məlumatlarla müqayisə edilə bilər. 

Geoloji mühitin qorunması və meteohidrogeoloji şəraitin izlənil-məsi 
işində aktual və əsas məsələlərdən biri aerokosmik monitorinqin (AKMQS) 
təşkilidir. Aerokosmik monitorinq dedikdə, geo-loji mühitin vəziyyətinin və 
onun təbii və texniki amillərin təsiri altında məkan və zaman ərzində dəyişmə-
sini əks etdirən, reqlament üzrə dövrü distansion müşahidə sistemi kimi başa 
düşmək lazımdır. Aerokosmik monitorinqin məqsədi geoloji mühitin vəziyyə-
tini operativ izləmək və nəzarət, lokal regional proqnoz üçün distansion infor-
masiyanın istifadəsi, onların təbii və antropogen amillərin təsiri altında dəyiş-
məsini öyrənməkdir. AKMQS-n obyekti, distansion zondlamanın materialla-
rında birbaşa və ya dolayı əks olunan geoloji mühitin dəyişən hissələridir: 
süxurların fiziki mexaniki və davamlılıq xassəsi; qrunt sularının yatım dərinliyi 
və minerallaşması; müasir geoloji proseslərin həm təbii sürüşmələr, uçurumlar, 
sellər, karstlar, seysmiklik, vulkanizm və s.), həm də texnogen (su anbarlarının 
sahil hissəsinin yuyulması, bataqlıqlaşma, çökmə və s.) inkişafının qanuna-
uyğunluğu AKMQS, istehsal qüvvələrinin və xalq təsərrüfatı istehsal sahələ-
rinin səmərəli yerləşdirilməsi sxeminin tərtibində, dövlət planının ekoloji 
hissəsinin perspektiv işlənməsi zamanı və s. sahələrdə istifadə edilməlidir. 

Məsələn, kosmik şəkillərin deşifrələnməsi sellərin əmələ gəlməsinin 
geoloji ,geomorfoloji şəraitini düzgün qiymətləndirməyə kömək edir. O, eyni 
zamanda, sel hadisəsinin kiçik və ortamiqyaslı xəritələnməsi zamanı effektiv 
olur. Burada işin əsas məqsədi selin inkişaf şəraitinin analizidir.  

Kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərin deşifrələnməsi aşağıdakılara imkan 
yaradır:  

a) geomorfoloji rayonların və ya relyef tiplərinin sərhədlərinin dəqiqləş-
dirilməsi;  

b) tektonik çatlar, qırılmalar və ya lineamentlərin sıxlaşma sahələrinin 
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sərhədləndirilməsi; 
v) ərazinin eroziyaya məruz qalması və ya açılma dərəcəsinin qiymətlən-

dirilməsi. 
Ortamiqyaslı kosmik şəkillər yerüstü və aerovizual işlərlə birlikdə 

ortamiqyaslı sel xəritələrinin tərtibi zamanı sel hövzələrini tiplərə ayırmaq üçün 
lazımi sahələrdə istifadə edilə bilər. 

Distansion zondlamanın buzlaq əyalətlərin öyrənilməsində tətbiqi- Dis-
tansion zondlamanın materialları müasir buzlaq əyalətlərini öyrənərkən tətbiq 
edilə bilər. İri buzlaqlar və buz massivləri müxtəlif miqyaslı distansion zondla-
ma materiallarında aşkar olunur (xüsusən əgər, şəkillər yay fəslinin sonunda 
çəkilibsə; çünki bu vaxt dağlarda qar ərimiş olur). Bu cür şəkillərdə buzlaq 
əmələ gətirən sahələr və ablyasiya sahələri yaxşı seçilir. Buz şəkillərinin, yan 
və son morenlərin vəziyyəti, buzlaqların morfoloji tipləri (dərə, çökəklik, karst 
və s.) təyin edilir. Ritmik hərəkət edən buzlaqların monitorinqi üçün (daimi 
müşahidə üçün) kosmik şəkillərin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Distansion materialların tətbiqi qar uçqunlarını (dağ yamaclarından qar 
kütlələrinin qəflətən yerini dəyişməsi və ya uçması) öyrənərkən qiymətli 
informasiya almağa imkan yaradır, çünki kosmik şəkillərdə qar uçqunlarının 
yaranması baş verə bilən iri qar yığımı hövzələrini (karstlar, troqlar, erozion 
dərələr, denudasion çökəklər və s.) ayırmaq və sərhədləndirmək və həmçinin 
onların formaları, ölçüləri dərinliyi, səthin meyilliyi, bitki örtüyünün xarakteri 
haqqıda lazımi məlumat almaq mümkün olur. 

Kosmik informasıyadan istifadə nəticəsində, xüsusilikdən ümumiliyə 
doğru tədqiqatlarla xarakterizə olunan, yerüstü və aerogeoloji işlərə, kosmik 
şəkillərin işlənməsinə xas olan ümumilikdən xüsusiliyə doğru üsul əlavə olunur. 
Bu da müsbət nəticələrə gətirib çıxarır və müxtəlif səhvlərin mümkünlüyünü 
azaldır. Lakin mühəndisi – geoloji tədqiqatlardan ənənəvi kompleks  aerofo-
toplanalma, aerovizual və yerüstü çöl işlərini ayırmaq olmaz. 

Distansion zondlamanın materiallarını tətbiq etməklə, sahənin geokrioloji 
şəraitinin öyrənilməsi və xəritələnməsi landşaft üsuluna əsaslanır və şəkillərin 
xüsusi deşifrələnməsindən və deşifrələmənin nəticələrinin interpretasiyasından 
ibarətdir. Rusiyanın, Kanadanın şimal rayonlarında və digər rayonlarda daimi 
donma hadisəsi və proseslərin tədqiqinin təcrübəsi göstərmişdir ki, geokrio-
logiyada distansion zondlama materiallarının müxtəlif növlərinin tətbiqinə 
baxmayaraq, çoxzonalı kosmik fotoşəkillər daha effektli olur. 

MKF – 6 kamerası ilə alınmış, çoxzonalı kosmik şəkillər yüksək informa-
siya imkanlarına malikdir, kiçik və ortamiqyaslı daimi donma xəritələrinin 
tərtibi üçün yaradılır. Qeyd etmək lazımdır ki, kosmik şəkillərin geokrioloji 
interpretasiyasının spesifikası deşifrələnmələrin və hesablama üsullarının birgə 
tətbiqi ilə bağlıdır. Bu zaman landşaft deşifrələnməsinin nəticəsi həm 
hesablama vaxtı ilkin məlumatların alınması üçün, həm də onun nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi korrelyasiyası üçün istifadə edilir. 
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Hidrogeoloji tədqiqatlarda kosmik informasiyanın dəyəri ondan ibarətdir 
ki, distansion zondlamanın materialları tədqiqatçılara yeraltı suların dinami-
kasına təsir göstərə bilən sturuktur (plikativ və dizyunktiv) formaların yerinin 
təyinində kömək edir. 

Hidrogeoloji tədqiqatlarda kosmik planalma. Hidrogeoloji tədqiqatlarda 
kosmik planalma materialları aşağıdakı məsələlərin həllində öz tətbiqini tapa 
bilər: - Yeraltı suların yayılmasının regional qanunauyğunluğunu öyrənərkən; 
kiçik və ortamiqyaslı hidrogeoloji xəritələmə və rayonlaşdırma apararkən; 
yerüstü və yeraltı axımların formalaşması şəraitini tədqiq edərkən və yerüstü və 
yeraltı suların qarşılıqlı əlaqəsini qiymətləndirərkən. 

Hazırda kosmik şəkillər çay dərələrində, qumlu massivlərdə, qırılmaların və 
süxurların yüksək çatlılığının sulu zonalarında, gətirmə konuslarında və karst in-
kişaf etmiş sahələrdə yeraltı suların ümumi və dəqiq axtarışı zamanı istifadə edilir. 

Ümumi axtarışlar zamanı distansion zondlama materiallarının istifadəsi 
aşağıdakıları tərtib etməyə imkan verir: 1) landşaft – indikasion xəritə; 2) 
hidrogeoloji-rayonlaşdırmanın xüsusi xəritələri; 3) yeraltı suların axtarışı üçün -
perspektiv olan sahələrin xəritələri; 4) yeraltı suların dəqiq axtarışı üçün tövsiyə. 

Distansion zondlama materiallarının deşifrələnməsi dəqiq axtarış işləri 
üçün məcburi elementlərdir. Deşifrələnmə nəticəsində alınmış informasiya 
axtarış zamanı istifadə olunan hidrogeoloji xəritələrin ümumi informativliyini 
artırır, yerüstü nöqtəvi və profil müşahidələrini ərazidə hidrogeoloji şəraitlə 
vahid şəkildə bağlamağa və yerüstü işlərin aparılmasını daha effektiv plan-
laşdırmağa imkan yaradır. 

Bu məsələlərin həllində, öyrənilən ərazidə əsas sahələri və regional profilləri 
səmərəli yerləşdirməyə imkan yaradan distansion zondlama materiallarının çöl 
işlərinə başlamazdan  əvvəlki deşifrələnməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Landşaftın fizionomik komponentlərinin formalaşmasına fəal təsir 
göstərən, səthə yaxın yeraltı suların hidroindikasiyası çox vaxt kök sisteminin 
bitki hidroindikatorlarının dərinliyinə getməsi ilə təyin edilir. Burada deşif-
rələmə nisbətən yaxşı işlənmiş geobotaniki, geomorfoloji və kompleks landşaft 
indikatorları sisteminə əsaslanır. Kök sisteminin sərhəddindən təsir göstərmə-
yən yeraltı suların hidroindikasiyası, yeraltı suların minerallaşmasına təsir edən 
atmosfer çöküntülərinin infiltrasiyasının qiymətləndirilməsinə əsas-lanır. Bu 
cür qiymətləndirmə infiltrasiyaya və yerüstü axımların əhəmiyyətini artıran 
müvəqqəti su axımları şəbəkəsinin sıxlaşmasına kömək edən relyefin mənfi 
formalarının aşkar edilməsi hesabına aparılır. Səthdən sukeçirməyən laylarla 
ayrılan təzyiqli suların hidroindikasiyası birbaşa deyil, dolayı yollarla aparılır 
(distansion zondlama materiallarında ayrılmış tektonik strukturların çöküntülə-
rinin infiltrasiyasına və yeraltı axımın süzülməsinə təsirinin nəticələrinə görə). 

Həm platforma, həm də qırışıqlıq əyalətlərin yeraltı sularının hərəkətinə 
xüsusi təsir göstərən geoloji strukturların dizyunktiv elementləri distansion 
zondlama materiallarında llineament və ya onların sistemləri kimi dəqiq deşifrə 
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olunur. Qırılmaların hidrogeoloji rolu, onlara iri yeraltı su çıxışlarının, yüksək 
su sərfli quyuların meyl etməsi və yeraltı sularla qidalanan yerüstü axımların 
olması ilə təyin edilir. Həndəsi (uzanması, eni, uzanma azimutu), struktur 
(kinematika, amplitud), landşaft (bitki örtüyünün paylanması və hidroşəbəkənin 
şəkli ) və deşifrələmə (foto rəng ahəng) əlamətlərinin kompleks analizi 
hidrogeoloji məqsədlər üçün məlumatların alınmasına imkan yaradır. 

Bir çox hallarda distansion zondlama materiallarının məlumatları əsasında 
qırılmaların qarşısını kəsən və onları başqa istiqamətə yönəldən sahələri aşkar 
etməyə və dərində yerləşən sulu komplekslərin (artezian hövzələri) yayılma 
sərhədlərini dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

Dizyunktiv pozulmaların hidrogeoloji rolunun qiymətləndirilməsi müasir 
geologiyanın əhəmiyyətli, ümumi nəzəri problemi və praktiki məsələsidir. Bu 
məsələnin həllində müasir geologiyanın bir çox sahələri üçün effektivliyi təsdiq 
olunmuş lineament yanaşmasının tətbiqi böyük rol oynamalıdır. 

Distansion zondlama materiallarının mövcud geoloji, geofiziki və digər 
məlumatlarla kompleks  istifadəsi qırılmaların sululuğunun qiymətləndirilməsi 
metodikasının təkmilləşdirilməsinə kömək etməlidir. 

 

12.5. Şelf  zonasının öyrənilməsi 
 

Dəniz və okean akvatoriyasının şelf zonasında ən yeni və müasir geoloji 
proseslər haqqında kosmik informasiyanı idarə olunan kosmik gəmilərdən 
(İKK) vizual müşahidə yolu ilə və ya müxtəlif kosmik planalma materialların-
dan (skaner, televiziya, infraqırmızı, radiolakasiya və s.) dəniz dibinin və su 
səthi təsvirlərinin təhlili nəticələrinə görə almaq olur. 

Dəniz akvatoriyasının kosmovizual müşahidəsi İKK-nın uçuşu zamanı 
müntəzəm aparılır. Onlar ilin müxtəlif zaman  və işıqlanma şəraitində dəniz 
səthini və meteoroloji şəraiti müşahidə etməyə imkan yaradır. 

Kosmik fəzadan aparılan fotoplanalmada dəniz dibinin aerofoto-planal-
maya nisbətən daha çox dərinliklərinin təsvirini almağın mümkün olduğu fərz 
edilir. Kosmik şəkillərdə dəniz dibinin bu və ya digər dərəcədə dəqiq təsvirinin 
alınması 90-m dərinlikdən artıq mümkün olmur. 

Televiziya planalması  (TV- planalma) müxtəlif təbii şəraitlərdə və dəniz 
səthinin müxtəlif vəziyyətlərində, zəruri zaman müddətindən bir, çoxsaylı 
təkrar şəkillər almağa, onları öz aralarında müqayisə etməyə və beləliklə, 
dənizin səthində baş verən dinamik proseslər haqqında informasiya əldə etməyə 
imkan yaradır. İnformasiyanın telekameradan rəqəm formasında təqdimi, 
onların EVM-n köməyi ilə işlənməsini yüngülləşdirir. 

Müxtəlif spektral zonalarda təsvirləri qeyd etməyə kömək edən skaner 
planalmasının imkanları dəniz dibinin 20-25 m-dən böyük dərinliklərinin 
təsvirlərinin alınması, müxtəlif spektral zonalarda çəkilmiş sualtı geoloji 
obyektlərin deşifrələnmə dəqiqliyinin artırılması üçün geniş istifadə edilir. 
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Bundan əlavə, skaner şəkilləri qurunun sahil hissələrinin tədqiqatında da 
kömək göstərir. Şelf akvatoriyasının geoloji quruluşunun öyrənilməsi zamanı, 
skaner şəkilləri olmadan keçinmək mümkün deyildir. Geniş ərazilərin nisbətən 
qısa müddətdə (bir neçə saat, gün, həftə) və müəyyən (verilmiş) təbii şəraitdə 
təkrar planalmasının imkanları isə proseslərin dinamikasının öyrənilməsinə və 
buludsuz, əlverişli şəraitdə alınmış şəkillərin seçilməsinə imkan yaradır. 

Dəniz şelfi akvatoriyasının geoloji, geomorfoloji öyrənilməsi üçün infra-
qırmızı (İQ) planalmanın istifadə təcrübəsi çox məhduddur. Belə tədqiqatlar İQ-
üsulun imkanlarının aşkarı və uyğun informasiyanın alınması üsulunun işlənilib 
hazırlanması mərhələsindədir. 

Akvatoriyanın öyrənilməsi üçün radiolokasiya (RL) planalması material-
larının istifadəsi də məhduddur. Dəniz dibinin geoloji xüsusiyyətləri haqqında 
informasiyanı yalnız deşifrələnmənin dolayı əlamətlərinə görə, yəni dəniz 
səthindəki obyektlərin və əmələgəlmələrin təsvirinə görə almaq mümkündür. 
Bunlar isə dibin quruluşu və ya dərinliklərdə gedən proseslərlə əlaqədardır. 

İşlənilib hazırlanma və ya sınaq mərhələsində olan perspektiv distansion 
planalmaya lazer, lyuminessent, ultrabənövşəyi, aerogeokimyəvi və qoloqrafiya 
planalmaları aiddir. 

Yekunda qeyd etmək lazımdır ki, fotoqrafik TV  və skaner planalmaları 
kartoqrafik əsasa xidmət edən materiallar verir, İQ və RL- planalmaları isə bu 
məqsədlər üçün nisbətən az yararlıdır; çünki bu planalmaların materiallarında 
yalnız dənizin səthi və onun quruluş xüsusiyyətləri təsvir olunur. 

Aşağıda Y.F.Knicnikov, V.İ.Kravtsova və s. tərəfindən təklif olunmuş 
sahilyanı akvatoriyanın çoxzonalı kosmik şəkillərinin deşifrələnməsinin 
səmərəli texnoloji sxemi verilmişdir. 

1. Qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli üçün bütün kanalların təsvirinə 
baxmaqla daha informativ kanalın təyini. 

2. Seçilmiş səviyyəyə görə kvantlaşdırma ilə daha informativ şəkillərin 
deşifrələnməsi hesabına maksimum məlumatların toplanması. 

 3. Bütün zonalarda – uzundalğalıdan qısadalğalıya qədər – şəkillərin 
müntəzəm deşifrələnməsi nəticəsində əlavə informasiyaların əldə edilməsi. 

 4. Sintez variantının seçilməsi üçün neqativlərə baxılması gedişində 
əlavə məlumatların alnıması. 

5. Rəngli sintez olunmuş şəkillərin deşifrələnməsi. 
6. Kosmik şəkillərin deşifrələnməsinin ümumi (cəmlənmiş) sxeminin tərtibi. 
Kosmik planalmanın köməyi ilə dəniz dibi təsvirlərinin o qədər də dərin 

olmayan sahələrində alınmasının öyrənilməsinə baxmayaraq, şelfin geoloji  
öyrənilməsində böyük elmi və praktiki əhəmiy-yətə malikdir. Çünki kosmik 
şəkillərdə, dəniz-geoloji tədqiqatları aparan gəmilər üçün əlçatmaz olan 
(kosmik üsulun tətbiqinə qədər «ölü zona»hesab edilən), dayaz sahil dibləri 
(daxili şelfin) əks olunur. Eyni zamanda bu zonanın geoloji quruluşunu 
bilmədən, xarici şelf haqqında olan məlumatlarla qurunun quruluşu haqqında 
məlumatları uzlaşdırmaq mümkün deyildir. 
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Kosmik şəkillərdə əks olunan dayaz banka və ada səthlərinin geoloji -
deşifrələnmə məlumatları şelfin qalan sahələrində ekstrapolyasiya oluna bilər 
və ya çöl geoloji tədqiqatların səmərəli planlaşdırılmasına kömək edə bilər. 

Yeni və müasir differensiasiya olunmuş tektonik hərəkətlərin öyrənilməsi 
üçün kosmik şəkillərdə dəniz dibi təsvirinin geoloji deşifrələnməsinin xüsusi 
əhəmiyyəti vardır, çünki inkişaf edən antiklinal və ya sinklinal strukturlara,o 
cümlədən dibin dizyunktiv pozulmalarına meyl edən dəniz dibi sahələrinə 
hidrodinamik proseslərin (dalğalar, axımlar) təsiri müxtəlifdir. Məsələn, inki-
şafda olan antiklinal strukturlarda dənizin dibi gərgin hidrodinamik proseslərə 
məruz qalır (şəkil123) ki, bu da intensiv abraziyaya və qırıntı materiallarının  

       
Şəkil 123. Xəzər dənizinin cənub-şərq  sahilboyu akvatoriyasının  “Salyut-4” 
orbital  stansiyası  ilə  alınmış KŞ-nin  deşifrələnmə  sxemi.  V.V.Şarkova  görə. 
1–bulanıq su, 2–qumlu təbaşirlər, 3–buludlar, 4–palçıq vulkanları. 5–xirda və dərinsulu  
şelflərin  sərhədləri,  6 – fərz  edilən  qırılma  pozulmaları,  7 – antiklinal  strukturlar. 

 

strukturdan xaricə daşınmasına gətirib çıxarır, nəticədə belə dəniz dibi sahələrində 
çox zaman relyefin müsbət formaları, qədim sementləşmiş süxurlardan  təşkil 
olunmuş sualtı silsilələri olur; çökməyə məruz qalan sinklinal strukturlarda 
akkumulyasiya və dibin relyefinin düzləşməsi üstünk təşkil edir; tektonik pillə 
şəklində özünü büruzə verən dizyunktiv pozulma xətti boyu, şəkillərə bircinsli açıq 
rəngçalar verən qumlu balıqqulağı çöküntülərinin toplanması baş verir; layların 
əyilməsi və intensiv qaz çıxması şəkillərdə fasiləli ağ zolaqlar (köpük) kimi 
görünür. Şelfin dibi haqqında geoloji informasiyanı deşifrələmənin dolayı 
əlamətlərinə (indikator) görə də almaq mümkündür (cədvəl 9). 
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Cədvəl 9 
Kosmik şəkillərin məlumatlarına görə şelf dibinin dolayı indikatorları 

(V.V.Şarkov, Z.İ.Quryeva, Y.N.Kildyuşevskinin materialları əsasında tərtib 
edilmişdir) 

R
el

ye
f 

 

Dalğaların tipləri
1.Yerüstü dalğalar
 

Dənizin dalğa uzunluğunun 1/2 -dən az olan dərinliyindəki 
dalğaların parametrlərinin dəyişməsi 

2.Daxili dalğalar Sualtı silsilələrin üzərində əmələ gəlir

3.Dalğaların 
pozulması 

Dənizin dərinliyinin dalğa hündürlüyünün 3/4-ü qədər azalması  
zamanı müşahidə olunur 

4.Dalğaların 
refraksiyası 
 

Dalğanın dərinliyi və sürəti haqqında məlumatlar əsasında 
dənizin dərinliyi təyin edilir. Refraksion dalğanın əyrisinə görə 
sualtı sahil yamajları relyefinin elementləri aşkar edilir  
(çökəkliklər, yüksəkliklər və s.) 

5.Sunami               Dalğanın hündürlüyünün artmasına görə, dayaz bankalar əmələ 
gətirən sualtı yüksəkliklərin mövcudluğu təyin edilir 

Su  səthinin  vəziyyəti

1.Okean səthinin
topoqrafiyası

Dibin relyefindən asılıdır

S
tr

uk
tu

rl
ar

 

Xətti    tektonik    pozulmalar
Qırılmalar 
 
 
 
 
 

Dib relyefində pillələr və ya asimmetrik sualtı silsilələr 
Yüksək istilik axımları, hidrotermlər və yeni vulkan püskür-
mələrinin izləri 
 Xətti qaz ayrılmları 
 Bulanıq suda uzununa şəffaf su ləkəsi Apvellinqlərin uzununa 
zonaları 
Dənizlərin buz örtüklərində çatlar 
Bulud örtüklərinin uzununa  sıx və ya seyrək hissələri 

 Sahəvi pozulmalar tektonik

 
 
 
 

Halqavarı 
strukturlar 

 
 

Adaların dairəvi yerləşməsi
Adaların və ya  sualtı çökəkliklərin dairəvi sərhədləri 
Qaz ayrılmaların, apvellinqlərin, buludların, istilik axınlarının 
dairəvi yerdəyişmələri (ehtimal edilən) 

P
ro

se
sl
ər

 

V u l k a n i z m
1.Lava Suyun ortik xassələrinin dəyişməsi

Dalğaların parametrlərinin lokal dəyişməsi, buxarların ayrılması, 
fəaliyyətdə olan vulkanların üzərində lava püskürməsi, su səthinə 
yaxın konusların olması 
Müvəqqəti və daimi adaların əmələ gəlməsi 

2.Palçıq 
 
 

Kül materialları və ya qaz qrifonlarının əmələ gəlməsi, karbohid-
rogen qazının yanan  məşəlləri 
Müvəqqəti və daimi fəaliyyət göstərən adaların əmələ gəlməsi 

                     Faydalı qazıntıların   əmələ  gəlməsi
1.Yeraltı suların bo-
şalması (şirin ter-
mal, yuvenil) 

Sakit dəniz səthində qaynayan su sahələri
Dalğalanma zamanı nisbətən sakit su sahələri 

2.Neft-qaz əmələ-
gəlmə 

Su səthində eyni yerlərdə daima neft ləkələrinin görünməsi 
Adətən suyu köpükləndirən qazın püskürməsi
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Ü ç ü n c ü   h i s s ə 
MİNERAL EHTİYATLARIN TƏDQİQİNDƏ 

 KOSMİK İNFORMASİYANIN TƏTBİQİ 
 

XIII. NEFT-QAZ-GEOLOJI TƏDQİQATLAR 
 

Distansion zondlama materialları hazırda neft axtarışının kompleks nəzəri 
tədqiqatlarının ayrılmaz hissəsidir. Əksər hallarda kosmik təsvirlər öyrəniləcək 
rayonun neft-qaz yığımının “ümumi mənzərəsini” yaratmağa imkan verir. 

Burada bir yerə toplanmış böyük miqdarda müxtəlif miqyaslı- və xüsusiy-
yətli amillərin hər biri yerüstü tədqiqatlar zamanı ayrı-ayrılıqda öy-rənilir. 

Neft-qaz geologiyasında kosmik informasiyanın tətbiqinin mühüm istiqa-
mətlərinə aşağıdakıları aid etmək olar: neftli-qazlı hövzələr örtüyünyn geoloji 
(tektonik) quruluşunun dəqiqləşdirilməsi; onların dərinlik quruluşunun təhlili; 
potensial tələlərin və karbohidrogenlərin miqrasiya yolunun axtarışı; karbohid-
rogenlər yığımının birbaşa axtarışı; neft-geoloji və neft-proqnozu rayonlaşdırıl-
ması. 

 
13.1. Neft-qaz yığımı hövzələrinin geoloji və tektonik quruluşununn 

dəqiqləşdirilməsi 
 

Kompleks neft-qaz axtarışı işlərinin aparılması məqsədilə ərazinin mükəm-
məl geoloji öyrənilməsi (hazırlıq) tələb olunur. Distansion zondlama material-
larının deşifrələnməsi isə geoloji-geomorfoloji quruluşun dərk edilməsində 
kifayət qədər rol oynaya bilər. Bu, yerüstü planalma ilə qeydə alınmış geoloji 
obyektlərə cüzi dərəcədə aiddir, lakin bəzən bu halda da geoloji xəritələrin 
kifayət qədər dəqiqləşdirilməsi mümkündür. Bununla belə, maksimal effekti 
əsas və vahid mənbə olan kosmik şəkillərdən alınmış aşağıdakı informasiyalar 
verir: 

1) bir qayda olaraq, eynimiqyaslı geoloji xəritələrdə hamarlanmış (yox 
olmuş) geoloji strukturaların xüsusiyyətləri  (kiçik amplitudlu qırılmalar, geo-
loji kütlələrin girintili-çıxıntılı cizgiləri, deformasiya olunmuş qatlardakı qırı-
şıqlıq formaları, çatların subparalel sistemləri və s.; 

2) relyefin erozion parçalanmasının xüsusiyyətləri və səciyyəvi şəkilləri; 
3) erozion və akkumulyativ relyef formalarının fəzafi və genetik münasi-

bətləri; 
4) dördüncü dövr çöküntüləri örtüyü ilə maskalanmış geoloji kütlə çıxış-

larının və qırılmaların izlənilməsinin fəzavi formaları; 
5) relyefin xətti elementlərinin və geoloji strukturlarının (lineamentlərin) 

uzanma izometrik sistemlərinin yayılma dərəcəsi; 
6) radial-konsentrik quruluşlu (halqavarı strukturlar) landşaftın fəzavi izo-

metrik əmələgəlmələrinin mövcudluğu; 
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7) lineamentlərin və halqavarı strukturların geoloji quruluşunun digər ele-
mentləri ilə münasibətinin xüsusiyyətləri. 

Bu məlumatların aşkar edilməsinin mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 
onlar öyrənilən ərazinin müxtəlif miqyaslı- və dərinlikli blokluluğunu səciyyə-
ləndirə bilər və müəyyən dərəcədə karbohidrogen yığımlarının paylanması ilə 
əlaqələndirilə bilər. Məsələn, xətti obyektlərin qiymətləndirilməsində yerüstü 
tədqiqat üsulları ilə qeydə alınmış lokal strukturların deşifrələnməsinin zəruri-
liyi aydın olur. Belə ki, Kerç yarımadasında inkişaf etmiş lokal qırışıqlardakı 
eninə xəttiliyi geoloji planalma zamanı aşkar edilməyən kiçik amplitudlu qırı-
lıbdüşmə sistemi kimi interpretasiya etmişlər. Lakin belə qırılıbdüşmələr keçi-
rici və qeyrikeçirici süxurların tez-tez növbələşməsindən əmələ gələn laylarda 
tektonik ekran rolunu oynaya və müstəqil axtarış obyekti olan antiklinal tələləri 
bloklara bölə bilər. Bu hadisəni, yerüstü planalma materiallarına görə vahid 
bütöv kimi təqdim olunan və qırışıqların tağ hissələrində təsadüfi qazmaların 
praktiki nəticə vermədiyi strukturalarda nəzərə almaq lazımdır. 

Həm xətti, həm də fəzavi kiçik amplitudlu deformasiyaların təhlili, neft-qaz 
axtarışı və kəşfiyyatı işlərinin bütün mərhələlərində geniş tətbiq edilir. Son 
zamanlar isə neft- və qaz yataqlarının mənimsənilmə üsullarının əsaslandırıl-
masında da geniş istifadə edilir. 

Geoloji quruluşun dəqiqləşdirilməsi əsasında kükürd-hidrogen birləşmələri 
ilə yoluxmuş zonaların ölçüləri, yataqların sulanma mənbələrinin lokallaşdırıl-
ması və s. proqnozlaşdırıla bilər. Bu da, kondensatorun məhsuldarlığını artır-
maq və yeraltı qaz ambarlarının tikilməsi məqsədilə yerin seçilməsi üçün  qazın 
laya vurulma şəraitini və yerini dəqiq təyin etməyə imkan yaradır. 

Bu üsulla dəqiqləşdirilmiş xəritələr nəinki geoloji, həmçinin geomorfoloji 
məqsədlər daşıyır ki, bu da neft-proqnoz tədqiqatlarının tərtibat imkanlarını 
xeyli genişləndirir. Belə xəritəyə misal 124- cü şəkildə göstərilir. 
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Şəkil  124. Tacikistan  depressiyasının  cənub  hissəsinin  geoloji-geomorfoloji  
deşifrələmə  sxemi: 

1 – antiklinal  dağ silsilələri,  2 – cavan  çökəkliklər,  3 – struktur  dağ  silsilələri,  4 – zəif  
parçalanmış  alçaq  səthlər:  a – işlənilməmiş,  b – şumlanmış;  5 – 7 – yüksək  səthlər:  5 – zəif  
parçalanmış,  6 – mülayim  parçalanmış,  7 – parçalanmış;  8 – dəqiq  ifadə  olunan  
akkumulyativ terraslar,  9 – 10 -  lineamentlər:  9 – dəqiq  ifadə  olunan  qısa,  10 – qeyri-
müəyyən  uzanmış,  11 – erozion  parçalanma  xətləri,  12 – holosen  çöküntüləri. 

 
13.2. Neftli-qazlı hövzələrin dərinlik quruluşunun təhlili 

 
Neftli-qazlı hövzələrin dərinlik quruluşunun öyrənilməsinin zəruriliyi bir 

neçə şəraitlə müəyyən edilir. Dərinlik quruluşunun regional təhlili həm örtüyün 
quruluşunu, həm də karbohidrogen flyuidlərin yerdəyişmə qanunauyğunluq-
larını müəyyən edən hövzə özülünün strukturunun aşkar edilməsinə yönəlmiş-
dir. Bu hal potensial neft və qaz yataqlarının paylanmasının qiymətləndirilməsi 
zamanı çox mühümdür. 

Çox zaman struktur (və digər) tələlər zəif deformasiyaya uğramış çökün-
tülərlə örtülü olur və yer səthində zəif (pis) görünür və ya mürəkkəb quruluşlu 
rayonlarda üstəgəlmələrin altında basdırılmış olduğundan, ayrı-ayrı axtarış 
sahələrinin dərinlik quruluşunun öyrənilməsi ön plana keçir. Belə quruluş keç-
miş SSRİ-nin cənubundakı və başqa rayonlarındakı bir çox neft-qaz hövzələri 
üçün səciyyəvidir. Bu struktur tələlər çökmə  örtüyün mürəkkəb dislokasiya 
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olunmuş üst hissəsindən disharmonik və ümümi qopma horizontları ilə ayrılır. 
Belə horizontların rolunu, adətən plastik evaporitlər və ya gil qatları oynayır. 

Regional dərinlik quruluşu haqqında məlumatı adətən, regional tektonik və 
neotektonik zonallığı bu və ya digər formada əks etdirən iri lineament zonalarının 
öyrənilməsi zamanı almaq olur. Keçmiş SSRİ ərazisində belə tədqiqatlar, praktiki 
olaraq, bütün neft istehsal edən regionlarda aparılmışdır. Məsələn, Volqa-Ural 
əyalətində Xəzəryanı çökəklikdən Cənubi Timana qədər ensiz uzun çökəklik və 
qalxımların növbələşməsini yaratmış submeridional lineament izlənilmişdir. Bu 
lineament boyu qırılmaətrafı struktur-tələlər aşkar edilmişdir. 

Neftli-qazlı Timan-Peçora əyalətində regional lineament şəbəkəsinin 
qanunauyğun mövcudluğu təsdiq edilmişdir. Uralın ön qırışıqlıq zonasında 
əvvəllər məlum olmayan yerdəyişmə strukturaları qeydə alınmışdır. Xəzəryanı 
çökəklik suben dairəsi istiqamətli lineamentlər zonası ilə iki iri bloka: şimal – 
kifayət qədər qalın proterozoy-paleozoy yaşlı qata və cənub – paleozoyun 
ixtisar olunmuş kəsiminə və duzaltı mərtəbə üzrə iri tağ sisteminə bölünmüşdür. 
Qalın çökmə örtüyün altında basdırılmış cavan platformalarda distansion üsulun 
tətbiqi xüsusilə effektlidir. 

Turan salının tektonik elementlərinin içərisində, struktur-xəritələrdə qeyd 
olunmayan nisbi qalxımların iri eninə zonaları ayrılmışdır. Amu-Dərya sinek-
lizində kosmik şəkillərin köməyi ilə fəal dördüncü dövr sedimentasiyasına cəlb 
edilməmiş sahələr öyrənilmişdir; burada önparapamiz və önqissar zonalarında, 
həm qonşu qırışıqlıq qurumun əsas zonallığına uyğun, həm də onları kəsən iri 
lineament sistemləri aşkar edilmişdir. Şərqi Sibirin kosmik şəkillərində kəsişən 
suben dairəsi və subuzunluq zonallığı izlənilmişdir. Suben zonalar bütün müs-
bət strukturlara nəzarət edir, subuzunluqlar isə onları yəhərvari sahələrə ayıran 
hissələrə uyğun gəlir. Aydın olmuşdur ki, yeni qalxımlar və çökəkliklər yura 
çöküntülərinin struktur planının irsən təkrarıdır. 

Neft-qaz hövzələrinin özülünün regional strukturunu adətən kiçik miqyas-
lı kosmik şəkillərdə öyrənirlər. Neftli-qazlı hövzələrin örtülmüş strukturlarının 
landşaftdakı əksinin xüsusiyyətləri orta- və irimiqyaslı kosmik şəkillərin təhlili 
zamanı aşkar olunur. Bu məsələlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli iki üsulla: analoq 
indikasion deşifrələmə və müşahidə olunan landşaft elementlərinin və dərinlik 
struktur əmələgəlmə mexanizmlərinin inkişafının daxili, səbəbli asılılıqlarının 
aşkarı ilə həll edilir. 

Birinci üsulməlum (məsələn, qazılmış) basdırılmış strukturların landşaft 
əmələgəlmələrinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən və indikatorların siyahısının 
tərtibindən ibarətdir. Bu indikatorlar sonradan «Məlumatların öyrədən seçimi» 
kimi istifadə edilir. Buna misal olaraq, Türkmənistanın cənub-qərb hissəsinin 
relyefində lokal müsbət strukturların əksolunma əlamətlərini göstərə bilərik. 

Akumulyativ-abraziv düzənliklər üçün: fona nisbətən lokal suayırıcının 
mütləq yüksəkliklərinin artması (TX); müvəqqəti su axımlarının nadir tranzit 
çay yataqları (AP, RLŞ);  çay terraslarının qısa (3 km-ə qədər) kəsən pillələri 
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(AP, RLŞ, TX) deflyasion şorlar (AP,RLŞ,TX); erozion formaların olmaması 
(AP,RLŞ,TX); fona nisbətən sahil vallarının sayının artması (AP, RLŞ, TX); 
gilli səhralarda qum massivlərinin olması (AP, KŞ, RLŞ, TX). 

Akumulyativ-prolüvial düzənliklər üçün: fona nisbətən lokal suayırıcıla-
rın mütləq yüksəkliklərinin artması (TX); müvəqqəti axınların uzununa çay ya-
taqlarının deformasiyası (TX); fona nisbətən kəsmələrin artması (AP, RLŞ, TX). 

Müvəqqəti su axımlarının yataqlarında əlavə terraslar (AP, TX); yüksək 
dərəcəli yataqların planda qövsvarı forması (AP, RAŞ, TX); müvəqqəti su 
axımlarının “asılı” və “ölməkdə olan” çay yataqları (AP, RLŞ); müvəqqəti su 
axımları yataqlarının planda xəttiliyi (AP, KŞ, RLŞ, TX); takırların (deflyasion 
erozion qalıqları) səthinin təpəcikli relyefi (AP); gilli səhralarda qum massivləri 
(AP, KŞ, RLŞ, TX). 

Qum massivləri üçün: fona nisbətən lokal suayırıcıların mütləq yüksək-
liyinin artması (TX); qısa (5 km-ə qədər) «kor»kəskin kəsən çay yataqları (AP, 
RLŞ); iri qum təpəciyi silsilələri (çox zaman meridional) (AP, TX); fona nisbə-
tən parçalanma amplitudunun artması (TX); deflyasion şorlar əmələ gətirən – 
“Üfürülən” qumlar (AP, TX); fona nisbətən qumlu relyefin barxanlaşmasının 
artması (AP); müxtəlif genetik relyef formalarının istiqamətlərinin kəskin 
dəyişməsi (AP, RLŞ, TX). 

Qeyd: mötərizədə informasiya mənbəyi göstərilmişdir: AP- aerofotoplanalma, KŞ-
kosmik şəkillər, RLŞ – radiolokasion şəkillər, TX- topoqrafik xəritələr. 

 Kosmik şəkillərin deşifrələnməsinin köməyi ilə alınmış məlu-matı öyrə-
dən seçimlərin məlumatları ilə müqayisə edir və anologiyaya görə ərazinin 
dərinlik quruluşunun səciyyəsini təyin edirlər. 

Analoq-indikasion deşifrələmə üsulu, landşaftda bütün sahə üzrə dərinlik 
strukturları eyni işlənilən və dəqiq tədqiqat tələb edən, eynicinsli geoloji quruluşa 
malik rayonlar üçün çox əlverişlidir. Dərinlik strukturlarının (məsələn, landşaft 
obyektlərinin izometrik formaları) hər hansı bir indikasion əlamətinin ayrılması ilə 
kifayətlənmək olmaz: adətən belə sadələşdirilmiş deşifrələmə praktiki nəticə 
vermir. 

Analoq indikasion deşifrələmə statistik üsuldur. Seçilmiş öyrədənlərin 
ortalama məlumatları müxtəlif tektonik şəraitlərdə horizontların hərəkət tərzi  
ilə əlaqədar olan dərinlik struktur əmələgəlmələrinin mexanizminin bütün müx-
təlifliklərini nəzərə ala bilməz. Bu da distansion zondlama materiallarının kö-
məyi ilə dərinlik strukturlarının aşkar edilməsində istifadə edilən işlərin dəstinə 
struktur tektonik məlumatların və dərinlik struktur əmələgəlmələrin nəzəri mo-
delinin cəlb edilməsini tələb edir. 

 
3.3. Neftli-qazlı əyalətlərin geodinamik təhlili 

 

Ərazidə neftli layların əmələgəlmə dövrünün geodinamik rejimi, o cüm-
lədən, onların sonrakı deformasiyasının geodinamik xüsusiyyətləri karbohidro-
gen yataqlarının fəzavi yayılmasının əhəmiyyətli amilləridir. Yer qabığının xətti 
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deformasiyasının xarakteri neftçigeoloqlarda kosmik təsvirlərdə aşkar edilən 
regional xətti zonalara və onların inkişafının dinamikasına qarşı böyük maraq 
doğurur. S.V.Bidjiyev və L.M.Natapova görə, neft-qazlılığın proqnoz-
laşdırılması üçün iri xətti zonaların öyrənilməsi çox vacibdir. Birincisi, mənfi 
xətti strukturlarda üzvi maddə saxlayan daha çox çökmə süxur kütləsi yığıla 
bilər; ikincisi, mobil xətti zonalada böyük istilik axımı üzvi maddələrin uçuju 
karbohidrogenlərə çevriliməsinə kömək edir; üçüncüsü,yer qabığının xətti 
zonalarda eninə dartılması çoxtutumlu kollektorların əmələ gəlməsinə səbəb 
olur, onlarla təmasda olan iri müsbət deformasiyalar isə tələ rolunu oynaya 
bilər. Ən perspektivli sahələr regional zonaların kəsişmə hissəsi hesab olunur 
ki, burada da onların müsbət (neft-qaz yığılması mənasında) keyfiyyətləri cəm-
lənir. Mobil əyalətlərdə yerləşən neft-qaz hövzələrinin regional xətti zonaları, 
adətən fərdi kinematik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu da həmin əyalətlərin daxili 
gərginlik sahələri ilə əlaqədardır. İri və nəhəng lineament zonalarının kinematik 
xüsusiyyəti və geodinamik şəraiti haqqında məlumat neft-qazlılığın proqnozu 
üçün əsas informasiya mənbəyidir. 

B.A. Sokolovun və bir müddət əvvəl Abdel-Qavadın göstərdiyi kimi, 
neft-qazın toplanması üçün əlverişli deformasiya şəraiti dartılmadır. Rift və 
digər tipli regional xətti dartılma zonaları özünəməxsus kanal rolunu oynaya 
bilər. Bu kanallara kənar sahələrdən karbohidrogen flyuidləri sıxışdırılıb gətiri-
lir və onların çox asanlıqla lateral və şaquli miqrasiyası baş verir. Cavan qırışıq-
lıq zonalarda bu şərait karbohidrogen yataqlarının özünəməxsus fəzavi paylan-
masına gətirib çıxara bilər. Bu əyalətlərdə xətti dartılma zonaları əsas tek-tonik 
zonallığın eninə yerləşdiyinə görə, təbiidir ki, karbohidrogenlərin toplanması da 
zəncirvarı formada olajaq və əsasən tələ rolunu oynayan dartılma zonalarının və 
sıxılma strukturlarının kəsişmə hissələrinə meyl edəcəkdir. Pamir-Alayın 
kosmik şəkillərinin öyrənilməsi göstərmişdir ki, (şəkil125) baxılan model bu 
regionda karbohidrogen yataqlarının fəzavi paylanmasına tamamilə uyğun gəlir. 
Cənub-qərbi Qissar və Tacikistan depressiyasının nisbətən fəal neft-qaz 
toplanan əyalətləri qırışıqlıq strukturların eninə yerləşmiş və nisbi dartılma 
şəraitində inkişaf edən şimal-qərb istiqamətli iri regional lineamentlərə 
uyğunlaşmışdır. Alakutan lineamentinə doğru meyl edən zolaq daxilində 
rayonda məlum yataqların demək olar ki,yarısı yerləşir.  

Bu sistemin digər iri lineament zonalarında isə ayrı-ayrı neft və qaz 
yataqları məlumdur. 

Göstərilən bütün işlər, şimal-qərb istiqamətli regional (və lokal) xətti 
zonalarla nəzarət olunan rayonların daha perspektivli hesab olunmasını tövsiyyə 
etməyə imkan vermişdir ki, də potensial neft-qaz tələlərinin axtarışı da məhz 
belə sahələrdə aparılmalıdır. 
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Şəkil  125. Pamir-Alayın struktur-geoloji  sxemi: 
1 – dəqiq deşifrələnən  geoloji  gövdələr,  2 – intensiv  cavan  qalxımların  vilayətləri (üst 
pleystosen-holosen).  3 – cavan  enmələrin  vilayətləri,  4 -  regional  lineamentlər  (A – 
Alakutan,  D - Darya),  5 – sənaye  karbohidrogen  yığımı. 

 
13.4. Potensial neft və qaz   tələlərinin axtarışı 

 
Neft-qaz geoloji tədqiqatların bu növü, distansion üsulla əlverişli şəraitdə 

neft və qaz toplaya bilən geoloji obyektlərin aşkarına yönəlmişdir. Bu obyektlər 
ya törəmə struktur formaları (antiklinal qırışıqlar, vallar və tağlar; monoklinal-
ların və s. qırılmalarla ekran-laşmış sahələri), ya da neftli və qazlı kompleks-
lərin sedimentasiya şəraiti ilə bağlı olan ilkin (çökmə) strukturlarıdır (bioherm 
əmələgəlmələri, məhsuldar qatın pazlaşma zonası və s.). Törəmə struktur 
formalar (bunlara həm də tələ strukturları deyilir) relyefdə açılmış və basdırıl-
mış, müasir hərəkətlərə nisbətən fəal və passiv rejimdə ola bilir. Bütün bunlar 
obyektlərin axtarış üsuluna və eyniləşdirilməsinə təsir edir.  

Antiklinal qırışıqlar relyefdə daha asan aşkar edilir. Neftli strukturlar, 
adətən kifayət qədər böyük ölçülərə (ilkin kilometrlərdən çox) malik olduğuna 
görə, əlverişli şəraitdə, hətta kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərdə də aşkar olunur. 
Neftli-qazlı hövzələrin geoloji quruluşu, adətən yaxşı öyrənilmişdir, ona görə 
də bu üsulla yeni strukturların aşkar edilməsi şansı çox da böyük deyildir; lakin 
məlum qırışıqların quruluşunun dəqiqləşdirilməsi (dəqiq səviyyəli şəkil-lərdə) 
yeni axtarış obyektlərinin aşkar edilməsinə gətirib çıxara bilər.  

Basdırılmış passiv struktur tələlərin axtarışı üsulu lokal dərinlik struktur-
larının öyrənilməsi üsuluna uyğun gəlir və basdırılmış antiklinalların (və ya 
digər struktur formaların) landşaft-indikator formalarının məqsədəuyğun axtarı-
şına gətirib çıxarır. Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, basdırılmış passiv antikli-
nallar ərazinin hidrogeoloji rejiminə intensiv təsir göstərir. Bununla yanaşı, 



310 
 

konkret geoloji şəraitdən asılı olaraq, antiklinalüstü qruntların sulanması ilə ya-
naşı, həm də onların quruması müşahidə olunur. Lakin bütün hallarda basdırıl-
mış struktur özünü nəmlik anomaliyasının izometrik ləkəsi kimi “göstərir”. Bu 
da ya spektral parlaqlıq xüsusiyyətlərinə görə, ya da birbaşa bitki örtüyünün 
variasiyasına görə tanınır. Bəzi işlərdə, basdırılmış tələlərin birbaşa axtarış 
əlamətləri hesab olunan onlarla fotoanomaliyalar nəzərdən keçirilmişdir. Bu 
fotoanomaliyaların 80-90 faizinin yerüstü geoloji və buruq işləri ilə təsdiq olun-
masına bax-mayaraq, basdırılmış strukturların vahid indikatorlara görə ay-
rılmasından çəkinmək lazımdır. Çünki nəmlik anomaliyası bir çox, o cümlədən, 
qeyristruktur səbəblərdən baş verə bilər. 

Fəal lokal strukturların axtarışı aktual problemlərdən biridir. Bu halda 
axtarış obyektləri “lokal qalxımlar” adlandırılır, çünki onların konkret geoloji 
təbiətini distansion üsulla çox zaman təyin etmək mümkün olmur. Lokal qal-
xımların əlamət-indikatorlarının yığımı, əksər hallarda qalxmanın hansı geo-
morfoloji inkişaf fəzasında olmasından asılıdır. Konsedimentasiya inkişaf fəza-
sında olan qalxmalar passiv basdırılmış strukturlarda olan landşaft əlamətləri ilə 
indikasiya edilir, lakin burada bundan əlavə, ərazinin, lineament sistemlərinin 
öyrənilməsilə əlaqədar olan dərinlik və səth blokluluğunun ümumi təhlili 
mümkün olur. 

Lokal qalxmalar çox zaman,sadəcə olaraq, bu blokluluğun elementlə-
rindən biri olur. Lineamentlərin və “halqavarı strukturların” (müxtəlif təbiətli 
landşaftın izometrik anomaliyaları) öyrənilməsi, hətta eynicinsli geoloji qurulu-
şa malik müasir çökmə əyalətlərində də perspektiv obyektlərin ayrılmasına 
imkan verir. 

Kondenudasion fazada və konerozion inkişaf fazasının ilkin mərhələ-
sində, lokal qalxmalar landşaftın, o cümlədən geomorfoloji xüsusiyyətlərin çox 
geniş spektri ilə indikasiya edilə bilər. Məsələn, dağarası çökəkliklər üçün lokal 
qalxmanın aşağıdakı indikator seçimi ayrılmışdır: çay dərələrinin kəskin daral-
ması; erozion şəbəkə kəsiminin lokal artması; tranzit su axımlarının çay yatağı-
nın düzlənməsi; çayların dirsəkvari əyilməsi və izometrik sahələrin çay şəbəkə-
silə əhatələnməsi; çayların anomal meandrlaşması; gətirmə konuslarının anomal 
forması və konusların, quru deltaların lateral miqrasiyası; çay yatağının lateral 
miqrasiyası; lokal quruma və ya nəmləşmənin izometrik sahələri; nəmləşmə və 
quruma zonalarının konsentrik yerləşməsi; erozion qalıqların izotermik 
qrupları; anomal mozaik parçalanma sahələri; son işlənmə əyalətlərində qədim 
səthlərin reliktləri; naməlum təbiətli qapalı xətti fotoanomaliyaların konsentrik 
yerləşməsi və onların hidroşəbəkə ilə əhatələnməsi. Burada, relyefdə açılmış 
antiklinal strukturların birbaşa indikasiya əlamətlərinin adı çəkilməmişdir. 
Aydındır ki, başqa geoloji quruluşlu əyalətlərdə indikatorların siyahısı başqa 
cür ola bilər.  

126-cı şəkildə ortamiqyaslı kosmik şəkillərin deşifrələnmə sxemi və 
Qərbi-Türkmənistan çökəkliyində yerləşən Cənubi-Moncuklu lokal qalxımının 



311 
 

relyefinin quruluş sxemi göstərilmişdir. Kiçikmiqyaslı kosmik şəkillərdə fərz 
olunan qalxma, tünd-boz holosen çöküntülərinin arasında açıq-boz rəng-çalarlı 
düzgün, dəqiq əhatələnmiş oval formada deşifrələnir. 

 

 
Şəkil 126. KŞ deşifrələmə  məlumatlarına  görə Cənubi  Monjuklı  lokal  qalxı-
mının geoloji  sxemi  (a)  və onun  aerovizual  müşahidə  məlumatlarına  görə  

ümumi  hissəsinin  relyefinin  sxemi (b). M.L.Koppa  görə. 
1 – geoloji  sərhədlər,  2 – qırılma  pozulmaları,  3 – 4 – lokal  qalxımlar:  3 – müəyyən  edilmiş,  4 – fərz  
edilən;  5 -  müvəqqəti  su  cərəyanları,  6 – duzların  dendritşəkilli  izləri.  Qalxımlar:  I – Monjuklı,  II – 
Cənubi  Monjuklı,  III – Berkelin. 

 
Holosen çöküntülərinin  tünd foto rəng-çaları nəmləşmə ilə izah olunduğu 

halda, fərz etmək olar ki, baxılan açıq rəngli sahələr nisbətən qurudur (yəni 
nisbətən hündürdür). Lakin kosmik şəkillərin deşifrələnməsinin məlumatlarına 
görə fotoanomaliyaların landşaft təbiətli olması haqqında hər hansı bir konkret 
nəticəyə gəlmək olmaz. 

 Tədqiq olunan sahələr, ortamiqyaslı kosmik şəkillərdə həmçinin açıq foto 
rəng-çalarlı olur,lakin bu zaman onun konsentrik quruluşu görünür: nisbətən 
tünd nüvə açıq örtüklə əhatələnir, qövsvari tünd zolaqlar nəzərə çarpır (istinad 
horizontu ola bilər), ovalın çərçivəsinə paralel yerləşməsi qalxmanın xarici 
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sərhəddini göstərir. Bundan əlavə, erozion şəbəkənin radial-mərkəzdənqaçma 
formasında şaxələnməsi nəzərə çarpır; ağ-qara aerokosmik şəkillərdə bu şa-
xələnmə ovalın kənarındakı açıq rəngli zonada, spektrozonal şəkillərdə isə 
həmçinin ovalın mərkəzində də yaxşı görünür. Ortamiqyaslı kosmik şəkillər 
tədqiqat obyektinin konfiqurasiyasını dəqiqləşdirməyə imkan yaradır. Düzgün 
oval qapanması yalnız şimal-şərq hissədə qeyd olunur, cənub-qərb qurtaracağı 
isə müasir və ya palçıq-vulkanik çöküntülərlə örtülmüşdür. Deşifrələmə sxemi-
nin aerovizual və yerüstü yoxlanılması nəticəsində aydın olmuşdur ki, baxılan 
fotoanomaliya relyefdə hündürlüyü bir neçə metr olan azmeyilli təpəciklərdən 
təşkil olunmuşdur; təpəciyin rənginin ətraf fona nisbətən açıq olması onun quru 
olması ilə əlaqədardır. Təpəciklər yaxşı işlənmiş erozion şəbəkə ilə parçalan-
mışdır. Üç-  və bəzən də dördsəviyyəli erozion dərələr qeyd olunur. 

Lokal qalxmanın maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də, burada çoxlu miq-
darda qalxan duzlu bulaqların olmasıdır; bir çox bulaqlarda yalnız parlaq ağ 
rəngi ilə seçilən, dendrit formalı duz axınlarının izləri qalmışdır. Təpənin mər-
kəz hissəsində fotoanomaliyanın tünd nüvəsinə uyğün gələn, qırmızımtıl süxur-
lar (gillər və alevrolitlər) çıxır. Bu süxurlar,ehtimal ki, holosen çöküntülərilə 
əhatə olunmuş alt- və ya orta dördüncü dövr yaşlı çöküntülərdir.  

Göstərilən amillər fotoanomaliyanın bir neçə on metrdən az olmayan am-
plitudlu kondenudasion lokal qalxmalara uyğunluğunu təsdiq edir. Bu növ də-
qiq geoloji-geomorfoloji təhlil çox lazımlıdır, lakin bu həmişə mümkün olmur, 
yeni tədqiqat aparılan sahələrdə xüsusi geoloji indikatorlar çox zaman müşahidə 
olunmur və indi-kasiya dolayı səciyyə daşıyır. 

Dnepr-Donetsk çökəkliyində dərinlik strukturlarının indikator rolunu 
qədim buzlaq relyef formaları oynayır. Distansion zondlama materiallarının 
geomorfoloji deşifrələnməsi yüksək çatlılığa malik zonalarda əmələ gələn aralıq 
dərələrin (Dnepr buzlaqlarının ərimiş suları axan qədim dərələr) yerləşməsinin 
və morfologiyasının öryənilməsinə imkan vermişdir. Nəticədə, neft və qaz axta-
rışı üçün perspektivli dərinlik lokal qalxmaları ayırmağa imkan verən infor-
masiya alınmışdır. Qeyd edilən misallar, lokal strukturlara müəyyən dərəcədə 
uyğun gələn müxtəlif neftli-qazlı əyalətlərdə landşaft anomaliyalarının aşkarı 
üçün distansion zondlama materiallarının böyük imkanlarının olduğunu 
göstərir. Onların bir çoxunda sənaye əhəmiyyətli yataqlar kəşf edilmişdir. Kos-
mik təsvirlərdə görünən fərz olunan lokal qalxımların axtarışı geoloji şəraitin 
müxtəlif dərketmə səviyyəsində gedir; lokal strukturlar geoloji modellər 
çərçivəsində çox dəqiqliklə təyin olunur, lakin neftli-qazlı hövzələrin sahələri, 
adətən yaxşı öyrənildiyinə görə, yeni informasiyaların artma ehtimalı azalır. 
Landşaft modeli çərçivəsində yeni açılan obyektlərin miqdarı artır, lakin onların 
dəqiqliyi nisbətən azalır; əgər rəng-çalar-həndəsi modeli ilə kifayətlənsək, onda 
neftli-qazlı hövzələrdə açılan yeni potensial tələlərin miqdarı onlarla sayılar; 
onların təsdiqolunma ehtimalı isə adətən böyük olmur. 
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Ona görə də təsadüfi deyildir ki, bütün dünyada neft və qaz axtarışı üçün 
distansion zondlamanın əhəmiyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. 15 neftli-qazlı 
nəhəng yataqların kosmik təsvirlərinin araşdırılması belə nəticəyə gəlməyə 
imkan vermişdir ki, əgər kosmik informasiya əvvəldən məlum olsaydı, həmin 
yataqlar əvvəllər də açıla bilərdi. Bu tədqiqatlar az öyrənilmiş neftli-qazlı höv-
zələrdə və həmçinin düzənlik az ziddiyyətli relyefi olan əyalətlərdə xüsusən 
effektli olur. 

 
13.5. Neft və qaz yataqlarının birbaşa axtarışı 

 
Potensial neft və qaz tələlərinin aşkarı hələ onların karbohidrogen yığımlı 

olmasına təminat vermir. Ona görə də son zamanlar neftli-qazlı yataqların 
mövcudluğu ilə birbaşa əlaqədar olan landşaft və digər əlamətlərin aşkarı üçün 
geniş işlər aparılır. Hazırda karbohidrogenlərin birbaşa aşkar edilməsi üçün, 
əsasən təyyarədən, istilik planalmasından istifadə nəzərdə tutulur. Yatağın aşkar 
edilməsinin mümkünlüyü onunla izah edilir ki, karbohidrogenlərin oksidləşməsi 
ilə əlaqədar olaraq, neft və qaz yığımlarından üstdə yatan laylara miqrasiya 
zamanı istilik ayrılması baş verir (burada sərbəst mübadilə və aerasiya 
müşahidə olunur). Akvatoriyada neft və qaz axtarışı neft örtüklərinin və qaz 
təzahürlərinin identifikasiyası  (eyniləşdirilməsi) yolu ilə aparılır. 

Neft-qaz yataqlarının tapılmasında İQ (infraqırmızı) planalmanın müvəf-
fəqiyyətlə tətbiqinə misal, Ukrayna və Qərbi Qazaxstanda aparılan işləri göstər-
mək olar. Qərbi Qazaxstanda aparılan işlərin nəticəsində müəyyən edilmişdir 
ki, yüksək radiasion hərarət sahələri, neft yataqlarının tağında yerləşən  qaz 
papaqlarının sərhədlərinə uyğun gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, istilik anomali-
yası amplitudlarının kiçik və istilik maneələrinin yüksək səviyyədə olması ilə 
əlaqədar olaraq, quruda karbohidrogen yığımlarının axtarışında istilik planalma-
sının tətbiqi çətinləşir. Son zamanlar kənar və daxili dənizlərin şelf zonalarında 
neft-qaz axtarışı işlərinin genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq, bu məqsədlərlə su 
səthlərinin planalması ilə bağlı işlər nisbətən yaxşı vəziyyətdədir. Bu da onunla 
əlaqədardır ki, su səthi eynicinsliliyinə görə fövqəltəbii mühitdir və burada 
kiçik amplitudlu istilik anomaliyalarının qeyd edilməsi mümkündür. Buna 
nümunə olaraq, Adriatik dənizinin şimal hissəsində qaz təzahürlərinin 
axtarışında istifadə olunmuş istilik planalmasını göstərmək olar. 

Burada dəniz qaz təzahürləri çoxdan məlum idi, lakin onların istilik plan-
alması materiallarına əsasən aşkar edilməsi xüsusi işlərin nəticəsində müəyyən 
edildi. Fərz olunurdu ki, dənizin səthində qaz təzahürlərilə əlaqədar, mənfi termal 
anomaliyalar aşkar edilməlidir. Yay fəslində suyun hərarəti dənizin dibində səthə 
nisbətən xeyli azdır.Qaz, dənizin dibindəki suyun hərarətinə yaxın hərarətlə 
ayrılaraq, ətraf mühitdəki hərarəti udur və səthə doğru öz hərəkəti yolunda su 
laylarını soyudur. Digər bir hipotezə görə fərz edilir ki, səthdə istilik anomaliyaları 
qazın genişlənməsində özünü göstərməlidir, çünki 40-60 m dərinlikdə qaz 0,4-0,6 
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MPa təzyiq altında olur, yuxarı qalxarkən isə həcmcə genişlənir və kifayət qədər 
soyuyur. Üçüncü hiportezə görə, qaz qabarcıqları yuxarı qalxarkən zəif sirkul-
yasiya yaradır və soyuq suyu dənizin səthinə çıxarır. 

 İstilik planalması üçün ikikanallı (3-6 və 8-14 mkm) və hərarətin təyini-
nin dəqiqliyi 0,2% S olan infraqırmızı (İQ) skanerdan istifadə edilmişdir. Uçuş-
lar günortadan sonra, dalğalanmanın və küləyin zəif olduğu zaman aparılmışdır. 
Beləliklə, dəniz səthinin, mənfi istilik anomaliyalarının qeydə alınmasının daha 
etibarlı olduğu maksimal yüksək hərarəti dövründə istilik planalmasına lazım 
olan təlabatlara riayət etmək mümkün olmuşdur. 

Termoqramların təhlili zamanı, dənizin səthində hərarətin normal paylan-
masına uyğun gəlməyən istilik rejiminə malik 28 sahə aşkar edilmişdir. Aşkar 
edilmiş bütün anomaliyalar dairəvi formalı zonalarda hərarətin azalması ilə 
bağlı olmuşdur. Bəzən bunlar,  bu və ya digər dərəcədə düzgün, əksər hallarda 
isə öz aralarında kəsişən dairələr idilər. Hərarətin azalması adətən 0,2–0,30S  
təşkil etdiyi üçün qaz təzahürləri hərarət fərqlərinə görə deyil, anomaliyaların 
düzgün formalarına görə identifikasiya edilirdilər. 

Termoqramların təhlilindən sonra aşkar edilmiş anomaliyaların yerlərdə yox-
lanılması işi aparılmışdır. Bu məqsədlə, əks-səda yaradan cihazlarla təchiz edilmiş 
gəmilərdən istifadə edilmişdir. Alınan nəticələrin təhlili göstərmişdir ki, ayrılmış 
28 anomaliyadan 14 - ü qaz təzahürlərinə uyğun gəlir, 4-ü onlara yaxındır, 5-i 
dənizin səthindəki neft ləkələrilə uyğundur (naməlum mənşəli) və 6-sı üçün isə 
səbəb aydın deyildir. Bütövlükdə alınmış nəticələr göstərmişdir ki, dənizin səthində 
istilik planalmasının köməyi ilə təbii qaz təzahürlərinin axtarışınının istifadəsi 
effektlidir və uyğun şərait üçün tövsiyə edilə bilər. 

Bəzi hallarda neft və qaz tələlərinin birbaşa axtarışını çökmə sü-xurlar-
dakı qələviləşmə sahələrinin aşkar edilməsilə də aparmaq olar. Məsələn, belə 
sahələr Yuta (ABŞ) ştatının Uindeyt ərazisində karbohidrogen yataqları yerlə-
şən antiklinalın qanadında üzə çıxan qumdaşlarında aşkar edilmişdir. Burada 
müəyyən edilmişdir ki, bi-tumların sızma yolunun yaxınlığında çöl şpatlarının 
gil mineralları ilə əvəz olunduğu sahədə uran minerallarının toplanması və 
qələvililik əlamətləri müşahidə olunur. Eksperimental məlumatlar dəyişmiş sü-
xur sahələrinin karbohidrogenlərin məlum yataqlarına aid olduğunu göstərmiş-
dir. Dəyişmiş süxur sahələrinin çoxzonallı şəkillər vasitəsilə kifayət qədər 
effektiv ayrılması mümkün olmuşdur. Beləliklə, distansion zondlama üsulu ilə 
karbohidrogen yataqlarının birbaşa tapılma mümkünlüyü (onlar səthdəki sızma 
zonaları ilə əla-qəli olarkən baş verir) nümayiş etdirilmişdir. 

Karbohidrogen yataqlarının nəzərdən keçirilən birbaşa axtarış üsulları passiv 
ölçü cihazlarının (əsasən İQ - skanerlərin) tətbiqini nəzərdə tutur. Hazırda bu 
məqsədlər üçün lidar spektrometrik  planalmanı həyata keçirən fəal distansion ölçü 
kompleksləri işlədilir və onların eksperimental yoxlanılması aparılır. 

Metanın lazer spektrometriya metodikasının əsasını helium-neon lazerinin 
İQ - şüalanmasının metanla rezonans udulması təşkil edir ki,onun da şüa-
lanması generasiya dalğasının iki uzunluğunda metanla müxtəlif cür, atmosfer 
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çökuntuləri, toz və dumanla, demək olar ki, eyni cür baş verir. Bu da atmos-
ferdə bir qədər yol keçdikdən sonra lazerin şüalanma qalınlığının dəyişməsinin 
qeydiyyatı əsasında metanın tərkib miqdarı haqqında mülahizə yürütməyə 
imkan verir. Cihazlar təkmilləşdikcə, lidar spektrometriyası, karbohidrogen ya-
taqlarının deqazasiya (qazboşalma) zonalarının distansion öyrənilməsinin daha 
etibarlı üsul olacağını və bu yataqların birbaşa aşkar edilməsinin mümkünlüyü-
nü vəd edir. 

Yuxarıdakı misallar göstərir ki, neft və qaz axtarışı üçün dis-tansion üsul-
ların inkişafı iki istiqamətdə gedir: 1) bu struktur təhlil (o cümlədən lineament-
lərin təhlili), deşifrələnmə nəticələrinin və geoloji-geofiziki materialların kom-
pleks interpretasiyası, struktur-geomorfoloji tədqiqatlar; 2) neft və qazın birbaşa 
axtarışı;bu üsulun texnoloji təminatının inkişafı gələcəkdə bu sahədə 
tədqiqatların gözlənilən tərəqqisinə ümüd yaradır. 

 
13.6. Neft-qaz-geoloji rayonlaşdırma 

 

Distansion üsulla aparılmış neft-qaz-geoloji rayonlaşdırmaya yəqin ki, 
həm karbohidrogenlərin məkani yayılması, həm də bu yayılmanın tektonik 
(struktur) amilin nəzarətindən irəli gələn bütün informasiyaların ümumiləşməsi 
kimi baxmaq lazımdır. Bu işlərin həyata keçirilməsi zamanı həm distansion, 
həm də yerüstü üsullarla alınmış informasiyalar nəzərə alınır. Neft-qaz-geoloji 
rayonlaşdırma xəritələri tektonik əsasa malik olub, üzərində öyrənilən sahənin 
əsas tektonik elementləri: özülün quruluşu, neftli-qazlılığa görə mühüm stratiq-
rafik komplekslər, qırılma pozulmaları, qırışıqlıq strukturları və s. göstərilir. 
Xəritəyə neft və qazın məlum yataqları və təzahürləri, distansion materialların 
təhlili zamanı aşkar edilmiş fərz olunan lokal qalxımlar və digər axtarış obyekt-
ləri, neft-qaz-geoloji cəhətdən maraq kəsb edən deşifrələnmənin müxtəlif səviy-
yəli əsas lineamentləri və məkani obyektləri köçürülür. Müvafiq  məlumatlar 
mövcud olduğu halda, müxtəlif dərinlikli struktur plana uyğun xətti struk-
turların geodinamik və ya kinematik səciyyəsini, karbohidrogen flyuidlərin 
mümkün miqrasiya yolunu, geofiziki sahələrin struktur lineamentlərini və s. 
göstərmək vacibdir. Mühüm cəhətlərdən biri də odur ki, rayonlaşdırma xəritəsi 
bir-biri ilə uzlaşmayan məlumatların təsadüfi yığımı olmamalıdır: neft-qaz-
geoloji rayonlaşdırma xəritəsi sistemli olmalıdır və tərtibatçının mənbələr haq-
qındakı təsəvvürü, tədqiqat rayonunun ümumi geodinamikası ilə bağlı karbo-
hidrogenlərin lokallaşma yeri və miqrasiya yolu adekvat əks olunmalıdır. 

 
13.7. Kosmik üsulların neft və qaz yataqlarının  

axtarışında əhəmiyyəti 
 

Hazırda neftli-qazlı hövzələrin dərinlik strukturlarının aşkar olunması üçün 
kosmik planalmanın tətbiq olunması üzrə böyük təcrübə əldə olunmuşdur. Neftli-
qazlı hövzələrin həcmi modelinin qurulması zamanı generalizasiyanın müxtəlif 
səviyyələrində kosmik şəkillərin deşifrələmə nəticələrinin tətbiq olunması mütləq 
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hesab olunur və digər ənənəvi üsullarla birlikdə ümumi kompleks tədqiqat üsulları 
sırasına daxil olur. Neft-qaz yataqlarının axtarışı zamanı kosmik üsulların tətbiq 
olunması M.S.Bondarev, V.İ.Qridina, Z.Q.Kiryuxin, M.Z.Kopp, Z.İ.Solovyev, 
D.M.Trofimov, P.V.Florensk və digər tədqiqatçıların işlərində əks olunmuşdur. 

Kosmik üsulların neft-qaz geologiyasında tətbiq olnmasının əsas prinsipləri 
aşağıdakı müddəalarla əks olunmuşdur: 

1.Neftli-qazlı sahələrin qlobal proqnozu həmin sahələrin geoloji rayonlaş-
dırılması ilə şərtlənmişdir. Kosmik şəkillərin köməyilə neftli-qazlı hövzələrin 
sərhədlərinin müəyyən olunması, müxtəlif stratiqrafik səviyyədə hövzənin struktur 
xüsusiyyətlərinin müəyyən olunması. 

2.Neft-geoloji rayonlaşdırmanın proqnoz xəritəsinin tərtib olunması və pers-
pektiv sahələrin aşkar olunması kosmik şəkillər üzrə tərtib olunmuş tektonik əsasa 
gətirib çıxarır. Bu zaman neft və qaz yataqlarına struktur nəzarət aşkar olunur. 

3.Geoloji açıq rayonlarda neft-qazlı formasiyanın ayrılması və xəritələnməsi 
mümkündür. 

4.Lokal strukturların aşkar olunması axtarış nöqteyi-nəzərdən perspektivlidir. 
Bu strukturların aşkarolunma üsulu aerokosmik şəkillərin deşifrə olunmasının 
landşaft indikasiya üsuluna əsaslanır. 

5.Yataqların axtarışı üçün aerokosmik şəkillərin tətbiq olunması bütün 
geoloji-geofiziki məlumatlar əsasında sistemli analizə əsaslanmalıdır. 

Kosmik şəkillərin geoloqlar üçün verdiyi əsas məlumatlar xətti və halqavarı 
strukturların aşkar olunması ilə yekunlaşır.  

Yuxarıda göstərildiyi kimi, lineamentlər bütövlükdə litosferin qeyri-bircins 
xətti zonasına cavab verir və bəzən müxtəlif tərtibli və dərin yatımlı qırılmalarla 
əlaqədardır. İzometrik (halqavarı) strukturlar, platformalar və digər sahələr 
daxilində böyük qalınlıqlı çökmə örtüyün inkişaf tapdığı ərazilərdə neft və qaz 
yataqlarının axtarışı nöqteyi-nəzərdən perspektivli hesab olunur. Belə strukturlar 
müxtəlif dərinlik yatımlı lokal strukturlara, bünövrənin ayrı-ayrı bloklarına, çökmə 
örtük daxilində iri qeyri-bircinsliyə cavab verir. 

Hazırda unikal neft yataqlarının Turan plitəsi, Qərbi Sibir, Ərəbistan plitəsi 
və digər sahələr daxilində qırılmaların kəsişmə qovşaqlarına uyğunlaşması 
müəyyən olunmuşdur. Buna görə də kosmik şəkillərin deşifrə olunması zamanı 
lineamentlər və onlarla nəzarət olunan neftli-qazlı strukturların qarşılıqlı əlaqəsini 
aşkar etmək lazımdır. Turan plitəsi üçün müəyyən olunmuşdur ki, 70 %-ə qədər 
lokal strukturlar regional qırılma zonalarında yerləşmişdir. D.M.Trofimov 
tərəfindən Volqa-Ural neftli-qazlı hövzə daxilində, həmçinin qırılmaların neftli-
qazlı strukturlarla əlaqəsi göstərilmişdir. Bu zaman qırılmaların əksər hissəsi 
kosmik şəkillər üzrə deşifrə olunmuşdur. 

Neft-qaz yığımlarının lokallaşmasında qırılmaların rolu, onların təsir zona-
sında strukturların formalaşması üçün əlverişli şəraitin yaranmasına, litoloji 
xüsusiyyətlərinə təsirinə, hidrogeoloji xüsusiyyətlərinə, geokimyəvi və digər 
amillərə, struktur və qeyri-struktur tip tələlərdə neft-qaz əmələgəlməni və karbon 



317 
 

qazının toplanmasını şərtləndirən amillərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu kosmik 
şəkillərdə deşifrə olunmuş lineamentlərlə daha perspektivli neftli-qazlı sahələr 
arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsini şərtləndirir. 

Təcrübə göstərir ki, geoloji örtülü rayonlarda kosmik şəkillər üzrə böyük 
miqdarda müxtəlif miqyaslı halqavarı (izometrik) strukturlar ayrılır. Bu struk-
turların müəyyən hissəsi məlum neftli-qazlı strukturlarla korrelyasiya əmələ gətirir. 
Miqyasca böyük olmayan halqavarı strukturlar məlum olduğu kimi, lokal 
qalxımlara və ya çökəkliklərə uyğun gəlir. Duz günbəzləri tektonikasının inkişaf 
zonasında diapirlər və duz günbəzləri yaxşı deşifrə olunur. Ayrılmış bu lokal struk-
turlar kosmik şəkillərdə lokal və regional generalizasiya səviyyəsində mümkündür. 
Lokal strukturlar foto-anomaliyalar üzrə ayrılır və tədqiqat rayonunun tektonik 
qurulu-şundan, iqlim şəraitindən və relyefin tipindən asılı olaraq müxtəlif 
diaqnostik landşaft xassəsinə malikdir. 

Neft-qazlılığa perspektivliyinə görə lokal strukturların ayrıl-masında mühüm 
mərhələ fotoanomaliyaların təbiətinin aydınlaş-dırılması hesab olunur. Bununla 
əlaqədar olaraq, tədqiqat rayonu üzrə bütün geoloji-geofiziki materiallara görə 
kompleks təhlillər aparılır. İnterpretasiya işləri məlum obyektlərdən naməlum ob-
yektlərə doğru aparılır. Deşifrə olunmuş perspektivli sahələrin geofiziki parametr-
ləri öyrənilir, deşifrə məlumatları müxtəlif stratiqrafik kəsilişlərin struktur xəritə-
lərilə müqayisə olunur. Məsələn, Karpin valı daxilində müxtəlif miqyaslı kosmik 
şəkillər üzrə eninə və uzununa lineament sistemlərini aşkar etmək mümkün 
olmuşdur. Bu lineamentlər meqavalları sərhədləndirən və onları ayrı-ayrı bloklara 
bölən dərinlik qırılmaları ilə əlaqədardır. Müxtəlif miqyasla kosmik şəkillərin 
tətbiq olunması müxtəlif dərəcədə bu neftli-qazlı hövzənin dərinlik quruluşu 
haqqında məlumatları yeniləşdirməyə imkan verdi. Deşifrə nəticələri bünövrənin 
səthi və mezozoy çöküntüləri üzrə struktur və geomorfoloji xəritələrlə müqayisə 
olunmuşdur. 

Yuxarıda qeyd olunan qırılma sistemlərindən başqa kosmik şəkillər üzrə 
bünövrənin tağ strukturuna cavab verən halqavarı anomaliyalar ayrılır. Valın şimal-
qərb hissəsində Simeyan qalxma zonası ayrılır. Elistin-Remontnen və Buzgin 
qalxmaları daxilində iri halqavarı anomaliyalar Remontnen və Tank-Unqur tağ 
qalxımına uyğun gəlir. Bu rayonlarda qravitasion sahələrin təhlilinə görə paleozoy 
çöküntülərinin daxili dislokasiya amplituduna uyğun gələn lokal anomaliyalar 
ayrılmışdır. Deşifrə nəticələrinin paleozoy çöküntülərinin örtüyü üzrə struktur 
sxemlə müqayisəsi göstərir ki, halqavarı (izometrik) strukturlar onlarda struktur 
terraslar şəklində əks olunur. 
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XIV. FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ AXTARIŞI VƏ 
PROQNOZLAŞDIRILMASINDA DİSTANSİON ZONDLAMA 

MATERİALLARININ İSTİFADƏSİ 
 

14.1. Filiz faydalI qazıntı yataqlarının axtarışı və proqnozlaşdırılmasında  
distansion zondlama materiallarının istifadəsi 

 
Metallogenik tədqiqatlarda (faydalı qazıntıların axtarışı və proqnozu məq-

sədilə) filizləşməyə nəzarət edən struktur amillərin aşkar edilməsi kosmik 
məlumatların əsas vəzifələrindən biri olmaqla, dolayı axtarış əlaməti əhəmiy-
yətinə də malikdir. Birbaşa əlamətlərə isə filizli süxurların aşkar edilməsini, 
hidrotermal dəyişmiş və oksidləşmiş zonaları, həmçinin spektrometrik usulla 
geokimyəvi anomaliyaların təyinini aid etmək olar. 

Kosmik şəkillərlə alınmış və metallogenik əhəmiyyətə malik olan infor-
masiyaya xətti və halqavarı strukturları, sahəvi obyektləri (bloklu qırışıqlıq), 
litoloji-stratiqrafik kompleksləri (formasiyaları), doğranmış və hidrotermal 
dəyişmiş süxurları aid etmək olar. Bundan əlavə, kosmik şəkillər geoloji və 
geofiziki materiallarla kompleks istifadə edildikdə, müxtəlif dərəcəli sıxılma və 
dartılma zonalarını, yerdəyişmələri də qeyd etmək olur ki, bu da mobilizm 
baxımından metallogenik quruluşun izahında çox əhəmiyyətlidir. 

Filiz faydalı qazıntılarının metallogenik tədqiqatları və axtarışında kosmik 
şəkillərlə aşağıdakı məsələlər həll olunur: 

- metallogenik rayonlaşdırmada əhəmiyyətli rol oynayan gizli və törəmə 
tip strukturların aşkar edilməsi; 

- filiz minerallaşmasının yerləşməsinə nəzarət edən geoloji obyektlərin 
sürətli öyrənilməsi və filiz faydalı qazıntılarıın  axtarışının tərtibatı üçün ob-
yektlər kimi qiymətləndirilən açılmamış plutonların və vulkan-plutonik struk-
turların aşkarı; 

- dərinlik mənşəli filizləşməyə nəzarət edən və filizcəmləşdirən qırılma 
zonalarının aşkarı; 

- lineament, dairəvi və s. formalı nüfuz düyünlərinin öyrənilməsi. 
Hazırda faydalı qazıntıların axtarışı işlərində aerokosmik tədqiqat üsulla-

rından geniş istifadə olunur. Aerogeofiziki tədqiqat üsullarından xüsusilə aero-
maqnit və aeroradiometriya üsulları dəmir filizi və radioaktiv elementlərin axta-
rışında müvəffəqiyətlə istifadə olunur. Başqa tədqiqat üsullarından axtarış 
işlərində aerofotomaterialların deşifrələnməsini göstərmək olar. 

Bu üsulun məqsədi faydalı qazıntıların axtarışının əsas və dolayı əlamət-
lərinin aşkar edilməsi və axtarış işlərinin optimal variantlarının işlənilib hazır-
lanmasıdır. 

Axtarış məqsədilə deşifrələmənin özünəməxsus xüsusiyyəti və əsas məq-
sədi ondan ibarətdir ki, faydalı qazıntı yataqlarının yerləşməsinə nəzarət edən 
və ya onları yer səthində saxlayan geoloji obyektlərin ayrılmasıdır. Bu zaman 
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geoloq bu və ya digər növ faydalı qazıntılar üçün axtarış işlərini düzgün istiqa-
mətləndirən əlavə meyarlar əldə edir. 

Adi geoloji deşifrləmədə olduğu kimi, axtarış məqsədilə də deşifrləmə 
əlamətləri əsas və dolayı ola bilər. Faydalı qazıntı yataqları və ya təzahürləri ilə 
əlaqədar ola bilən perspektiv obyektləri, sahələri və zonaları ayırmağa imkan 
verə bilər. Əksər hallarda geoloq köməkçi-dolayı əlamətləri öyrənməli olur. 
Çünki aerokosmik şəkillərdə filizləşmə əlamətləri və ya filiz kütlələri birbaşa 
əks olunmur. Odur ki, aerokosmik şəkilləri deşifrə etmək yolu ilə faydalı qazın-
tı yataqlarını birbaşa aşkar etmək, qeyri-filiz, xüsusilə tikinti-inşaat materialları 
istisna olunmaq şərtilə, kifayət qədər nadir haldır.   

Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi prosesində alınan bütün nəticələrin 
yerüstü marşrutlarla yoxlanılması və faydalı qazıntıların axtarışına kömək edən 
axtarış əlamətlərinin öyrənilməsi tələb olunur. Bu da təbiidir ki, götürülmüş hər 
bir hal üçün deşifrləmə - mineral resursunun növünün xüsusiyyətini, rayonun 
fiziki-coğrafi, geoloji və struktur xüsusiyyətlərini və eləcə də onların metallo-
geniyasını nəzərə almaq lazımdır. Məsələn: endogen yataqlar əksər hallarda 
müəyən vulkanogen süxurlarla əlaqədardır (ultraəsas tərkibli süxurlarla – xro-
mit, platin, almaz; əsas tərkibli süxurlarla – titan, maqnetit, sulfid, nikel və nə-
hayət orta və turş tərkibli süxurlarla – peqmatit, skarn, pnevmatolit, hidrotermal 
və s.). Onların yayılma sahələri müəyyən qanunauyğunluğa tabedir (təmas 
zonaları, intruziyanın tavanı, damarlar seriyası və s.). 

Çökmə yolu ilə əmələ gələn yataqların axtarışı zamanı başqa əlamətləri 
nəzərə almaq lazım gəlir. Burada əsas rolu stratiqrafik, litoloji, fasial meyarlar 
oynayır. Bir çox hallarda stratiqrafik, litoloji meyarlar əsasdır: məsələn 
epigenetik (törəmə) yığılmış – qalanmış törəmə filizləşmənin axtarışında. 

Bununla belə, faydalı qazıntı yataqlarının müəyən tektonik strukturlarda 
yerləşməsini göstərən struktur meyarların öyrənilməsinin böyük əhəmiyəti 
vardır. Məsələn: antiklinal günbəzlərdə, qırışıqlıqların qanadlarında, qırılma 
pozulmalarında və xırdalanma – doğranma zonalarında. 

Axtarış əlamətlərini öyrənmək və onlardan aerokosmik şəkillərin deşifrə-
ləməsində istifadə etmək üçün ərazidə mövcud olan və ya qonşu ərazilərdə 
yerləşmiş yataq və təzahürlərin aerokosmik şəkillərini diqqətlə öyrənmək – 
deşifrə etmək vacibdir.  

Aerokosmik şəkillər həm axtarış, həm kəşfiyyat və hətta faydalı qazıntıla-
rın ehtiyatlarını hesablama mərhələlərində çox böyük köməklik edə bilər. 
Məsələn: işlənən – istismar olunacaq süxur kütləsi (tikinti materialı) birbaşa 
yerin səthinə çıxırsa – aerofoto-şəkillərdə onun parametrlərini dəqiq ölçmək və 
həcmini hesablamaq mümkündür. Əhəngdaşlarının, mərmərlərin, çay terrasla-
rından hasil olunacaq – çaqıl xammalı, tikinti materialı kimi istifadə olunan 
massiv intruziv süxurların həcmlərinin hesablanması halları mövcuddur. 

Kiçik  Qafqazın filiz rayonlarında aerokosmik şəkilləri dəqiq deşifrə 
etməklə müəyyən axtarış məlumatları almaq olar. Burada aerokosmik şəkillərdə 
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köhnə dağ-mədən işlərinin – filiz çıxarmalarının izləri görünür (mis-polimetal 
və dəmir filizi yataqlarının kəşfiyyatı və istismarı işləri aparılan  sahələrdə). 

Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsində istifadə olunan axtarış meyarları 
aerokosmik  üsulların əsasında geoloji planalma ilə yanaşı aparılan, hər şeydən 
əvvəl stratiqrafik, litoloji, struktur, maqmatogen və geomorfoloji axtarış 
meyarlarına söykənir. 

Müəyyən bir yaşlı və litoloji tərkibli süxurlarla əlaqədar olan faydalı 
qazıntıları aşkar etmək üçün stratiqrafik və litoloji meyarlardan istifadə olunur. 
Bura daş kömür, neft-qaz, duz, fosforit, boksit və eləcə də müəyyən litoloji 
tərkibli və yaşlı süxurlarla əlaqədar olan digər çoxlu sayda filiz yataqları aiddir. 

Axtarış zamanı struktur meyarlarına əsas diqqət verilməlidir. Bu işlərin 
əsasında aerofotoşəkillərin geoloji öyrənilməsi, ərazinin struktur–geoloji 
xüsusiyyətlərinin araşdırılması və neft-qaz məhsullarının yığılması üçün 
əlverişli sahələrin müəyən edilməsi məqsədi durur. Aerokosmik şəkillərdən 
dəniz dibinin dayaz sahələrində də neftli-qazlı sahələri – strukturları ayrımaq 
məqsədi ilə də istifadə olunur. Məsələn, Xəzər dənizinin dayaz sahələrində 
aerofotoşəkillərin dəqiq deşifrlənməsi nəticəsində əlverişli strukturlar ayrılaraq, 
neft-qaz yataqlarını kəşf etmək üçün buruq qazma işləri aparılmışdır. Bu 
ərazilərdə neftli-qazlı strukturların axtarışında dənizin dibində palçıq vulkanla-
rının olmasından və birbaşa neftin və qazın çıxması – suya atılmasından 
əlverişli əlamətlər kimi istifadə olunur ki, onlar da suyun səthində yaxşı görünür 
və aerofo-toşəkillərdə əla deşifrələnir. 

Aerokosmik şəkillərdə qeyri-filiz (lay şəkilli) faydalı qazıntıların (tikinti 
materiallarının) axtarışında və müəyyən edilməsində də struktur xüsusiyyət-
lərinin araşdırılmasının böyük əhəmiyyəti vardır.  

Filiz təzahürlərinin əsas mənbələrindən biri olan bütün qırılma pozul-
maları, birinci qırılmaların çatları, xırdalanma zonaları axtarış obyektləridir. 
Filiz rayonlarında deşifrələmənin köməyilə əsas filiz gətirən kanallar olan iri 
yarıqlar izlənə bilər. Bu məqsədlə aero-fotoşəkillərdə müxtəlif istiqamətli 
çatların kəsişmə qovşaqları deşifrələnir ki, əksər hallarda “filiz bacaları” olan 
bu qovşaqlarda zəngin qızıl, polimetal, mis və digər yataqlar konsentrasiya 
olunur. 

Müxtəlif faydalı qazıntılar müəyyən tərkibli və müəyyən yaşlı intruziv 
süxurlarla əlaqədar olduqda, ərazidə olan bütün belə massivləri, onlarla əlaqə-
dar olan damar və daykalarla birlikdə aerokosmik şəkillərdə ayırmaq vacibdir. 
Eyni zamanda ətraf süxurlarda dəyişilmiş zonalar hüdudlanmalıdır.  Bura 
hidrotermal dəyişilmiş zonalar və ətraf süxurların təmas-metasomatik dəyişilmə 
sahələri daxildir. Aerokosmik şəkillərdə skarnların, silisləşmə, qreyzenləşmə 
(qreyzenləşmə - dəyişilmiş qranitlərdə çöl şpatları kvars və açıq rəngli mika ilə 
əvəz olunur), serpentinitləşmə, xloritləşmə, talklaşma zonalarının da hüdud-
laşdırılması bir çox təmas və təmas-metasomatik yataqların aşkar edilməsi üçün 
əhəmiyyətlidir. 
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Aerokosmik şəkillərdə bu tip obyektləri deşifrələyəndə əksər hallarda 
geomorfoloji axtarış meyarları əsas rol oynayır. Belə ki, silisləşmə (kvarslaşma) 
zonaları skarnlar və eləcə də bir çox filiz saxlayan damarlar və daykalar qayalı 
tirələr şəklində müsbət relyef formaları əmələ gətirir. Kaolinləşməyə, 
serpentinitləşməyə, xloritləşməyə, karbonatlaşmaya və talklaşmaya məruz qalan 
süxurlar isə əksinə mezo- və mikrorelyefdə mənfi formalarla (çala-çuxur və 
xətti uzanmış dərələr formasında) seçilirlər. Belə zəifləşmiş çökək formalar iri 
yarıq – qırılma xətləri, xırdalanmış, brekçiyalanılmış zonalar boyunca da müşa-
hidə olunur. 

Geomorfoloji axtarış meyarları səpinti-metal yataqlarının və yumşaq – 
boş tikinti materiallarının axtarışında daha əhəmiyətlidir.  

Yuxarıda qeyd olunan ümumi geoloji axtarış əlamətləri müəyən edilib 
ayrıldıqca aerokosmik şəkillərə, fotosxemlərə keçirilir və yerüstü marşrutlarda 
dəqiq yoxlanmalı obyektlər sırasına daxil edilir. 

Ümumi geoloji və geomorfoloji axtarış əlamətləri yalnız faydalı qazıntı-
ların olması ehtimalı olan yerləri müəyyən etməyə imkan verir. 

Aerokosmik şəkillərdə birbaşa faydalı qazıntıların aşkar olunması – 
onların yer səthində təzahür olunmasının xüsusiyyət-lərindən asılıdır. Ona görə 
verilən ərazidə hansı faydalı qazıntıya, hansı geoloji şəraitdə rast gəlmək 
mümkün olmasını axtarış işləri başlayana kimi əvəəlcədən müəyyən etmək 
lazımdır. Eyni zamanda öyrəniləcək sahədə və qonşu ərazilərdə analoji faydalı 
qazıntı yataq və təzahürləri mövcuddursa, onların aerokosmik üsulların kö-
məyilə aşkar edilməsinin mümükünlüyünü ətraflı öyrənmək vacibdir. Əksər 
hallarda filizli kvars damarları, peqmatitlər və porfirlər tektonik pozulmalarla 
əlaqədar olaraq, çıxışlarının müəyyən konfiqu-rasiyasına və fotoçalarına – 
rənginə görə seçilirlər. Ətraf süxurlar tünd rəngli şistlər və qumdaşlarında bu 
əlamət daha aydın görünür və onlar aerofotoşəkillərdə tünd və boz fotoçalarla 
yaxşı seçilirlər. 

Eləcə də, aerokosmik şəkillərdə açıq rəngli əhəngdaşlarında dəmir filizi 
çıxışları (xüsusilə maqnetit) yaxşı deşifrə olunur. 

Həm havadan (aerovizual), həm də aerofoşəkillərdə dəmir və bir çox 
kolçedan yataqları üzərindəki oksidləşmə zonaları, ətraf süxurları arasında sarı 
və qonur ləkələr kimi ayrılır. Bütün belə rayonlarda iri miqyaslı rəngli 
aerofotoşəkillərdən istifadə etmək məsləhətdir. Onlardan axtarış planalma 
işlərində, sonra isə yatağın müfəssəl geoloji xəritəsini tərtib etmək və dağ-
mədən qazmalarını aerofotoşəkillərə və xəritəyə bağlamaq üçün istifadə edilir. 

Yerüstü faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı ilə bağlı olan bütün işlər 
aerofotomaterialların hərtərəfli istifadəsi əsasında aparılmalıdır. Buraya şlix 
planalması, metallometriya planalmasının müxtəlif növləri, radiometriya 
planalması, valunlar üzrə planalma və eləcə də tikinti materialları yataqları və 
digər xırda dağ-mədən qazma işləri ilə müşayiət olunan faydalı qazıntı 
yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı ilə əlaqədar olan bütün iş növləri aiddir. Bu 



322 
 

zaman aerokosmik şəkillərin keyfiyyəti və miqyası verilən təbii şəraitdə və 
aparılacaq işlərin mükəmməlliyinə görə deşifrələnmənin tələblərinə cavab 
verməlidir. 

Çöl axtarış işləri aparılarkən bütün faktiki qazılmış dağ-mədən qazmaları, 
şlix və nümunə götürülən nöqtələr və ayrı-ayrı tədqiqat nöqtələri maksimal 
dəqiqliklə aerokosmik şəkillərə keçirilməlidir. Bütün vacib geoloji obyektlərin 
keçirildiyi aerofotoşəkillər axtarış işləri aparılan rayonların dəqiq geoloji 
xəritələrini tərtib etmək üçün ideal əsasdır.  
 

14.1.2.Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında aerokosmik  şəkillərin 
miqyasının seçilməsi 

 
 Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında iri miqyaslı aerokosmik 

şəkillərdən istifadə kifayət qədər əhəmiyyətli informasiya almağa imkan verir. 
Filiz sahələrinin strukturunun detallarının təfsilatı ilə araşdırılması iri miqyaslı 
aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi ilə mümkündür. İri miqyaslı aerokosmik 
şəkillərdən istifadə xüsusilə xırda – kiçik faydalı qazıntı yataqlarının axtarışında 
çox əhəmiyyətlidir. İri miqyaslı aerokosmik şəkillər intruziv massivlərin 
quruluşunun kiçik deta llarını, o cümlədən ondan ayrılan apofizləri, onları kəsən 
xırda qırılma-pozulmaları və s. haqqında, başqa sözlə, filizləşməni öyrənən 
geoloqlar üçün vacib olan informasiyanı almağa imkan verir. Orta miqyaslı 
aerokosmik şəkillərdə bu informasiyanı almaq çətindir. 

Bununla belə təcrübə göstərir ki, yalnız iri miqyaslı aerokosmik şəkillər 
iri miqyaslı geoloji tədqiqatlar zamanı yaranan suallar kompleksini tam həll 
etməyə imkan vermir. İri miqyaslı aerokosmik şəkillərin tutduğu ərazi kiçik 
olduğundan, xüsusilə örtülü, meşəli sahələrin ümumi geoloji qanunauyğun-
luqlarını araşdırmaq mümkün olmur. Eyni vəziyyət iri plikativ strukturları və 
qırılma-pozulmalarını xəritəyə alanda hətta açıq rayonlarda müşahidə olunur. 
Qırılma xətləri iri miqyaslı şəkillərdə aydınlığı itirir, burada onlar qeyri-
müəyyən, dumanlı, dağınıq olduğu halda, orta miqyaslı şəkillərdə aydın 
izlənirlər. Ona görə də geoloji axtarış və kəşfiyyat işlərində mütləq iri miqyaslı 
şəkillərdən başqa orta və xırda miqyaslı şəkilləri də deşifrə etmək məsləhətdir.  

 
14.1.3.Endogen tip yataqların axtarışında aerokosmik üsulların tətbiqi 

 
Endogen mənşəli yataqlar genetik tipləri, morfologiyası, filiz cisimlərinin 

yatım şəraiti, intruziv massivlərlə məkanca əlaqəsinə və bir çox digər 
müxtəlifliklərə görə xarakterizə olunurlar. Buna görə də aerokosmik şəkillərin 
deşifrələnməsi zamanı ayrı-ayrı tip endogen yataqlara xas olan struktur və 
petroqrafik xüsusiyyətlərin nəzərə alınması vacibdir. 

Əksər hallarda endogen yataqlarla əlaqədar olan maqmatik süxurlar 
aerokosmik şəkil-lərdə çox asan deşifrə olunur. Məsələn, Kiçik Qafqazda qranit 
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massivlərini deşifrə edəndə nəinki onların təmasları, əlavə intruzivlər, daykalar 
sistemi, çatlılıq sxemlərinin tərtibi mümkündür. eləcə də əsas və ultraəsas 
intruziyalar yaxşı deşifrə olunur. Həm də onların ayrı-ayrı tipləri aerokosmik 
şəkillərdə müxtəlif şəkildə əks olunur. Məsələn, ofioloit zonasında ultraəsas 
massivlərin xarakterik əlamətləri – xüsusilə serpentinitləşmə pro-sesləri 
intensiv olan hallarda tünd-boz fotoçalar, kəskin şaquli düşən tektonik 
təmaslardır (melanj kompleksinin ətraf süxurlarla). İntruziv süxurların 
deşifrələnməsinin tamlığı onların açıqlıq dərəcəsindən asılıdır.  

Müxtəlif endogen yataqlara məxsus olan spesifik axtarış əlamətlərinin 
əhəmiyyəti aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı böyükdür. Mis 
yataqları üçün yaxşı axtarış əlaməti “dəmir papağının” olmasıdır. Onlar relyefin 
müsbət formaları və qonur-qırmızı çalarları olan rənglərlə seçilirlər. Bəzən də 
onlar relyefdə qıf şəkilli çökəkliklər – çalalar əmələ gətirirlər. Bunun da səbəbi 
sulfidli filizlərin intensiv oksidləşməsi və aşınmasıdır. Bu cür çalaların ölçüləri 
aerokosmik şəkillərdə çox asan ölçülə bilər və bu ölçülər filiz cisminin ölçüləri, 
forması və yatma dərinliyi haqqında infor-masiya verir. Maqmatik süxurların, 
damar tipli törəmələrin, qırıl-maların, təmas zonalarının və eləcə də 
aerofotoşəkillərdə faydalı qazıntıların axtarışı ilə əlaqədar olan əsas və dolayı 
əlamətlər onların deşifrələnməsi və axtarış xəritələrinin tərtib edilməsi üçün 
qiymətli material verir, eləcə də çöl işləri aparmaq üçün ilkin sahələrin 
ayrılmasına və axtarış işlərinin xarakterini, təxmini həcmini və növünü 
müəyyən etməyə imkan verir. Məsələn, Kiçik Qafqazın mərkəz hissəsindəki 
(ofiolit zona) civə yataqları əsasən iri yarıq zonaları ilə əlaqədardır və əsasi, 
ultraəsasi tərkibli intruziyalar, listvenitləşmiş zonalar ilə sıx bağlıdır.  

Ultraəsasi massivlərin təmaslarında listvenitlər inkişaf tapmış və civə 
filizləşməsi onlarla bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, ağ-qara şəkillərdə, ərazinin 
geoloji quruluşunun bir çox detalları kifayət qədər tam olaraq öz əksini tapmır. 
Rəngli aerofotoşəkillər isə serpentinitləşməni, listvenitləşmə zonalarını, üst 
yura yaşlı əhəngdaşlarının ekzotik qayaları – linzalarını, kiçik ölçülü qabbroid 
intruziyalarını, daykalar kompleksini inamla ayırmağa imkan verir ki, onlarla 
da müxtəlif faydalı qazıntı yataqları və təzahürləri bağlıdır (məsələn, civə, qızıl, 
xromit, azbest, talk və s.).  

Endogen yataqların axtarışında təmas zonalarına xüsusi diqqət yetirmək 
lazımdır. Əksər hallarda aerofotoşəkillərdə fototəsvirin çalarına və relyef ele-
mentlərinə görə endo- və eləcə də ekzotəmas boyu dəyişilmə zonaları yaxşı 
ayrılır. Məsələn, Dəlidağ massivinin ekzotəmasında buynuz daşlaşmış argillitlər 
relyefin müsbət formasına və daha tünd fotoçalarına görə yaxşı deşifrə olunur. 

Kiçik Qafqaz regionunda tərkibində müxtəlif faydalı qazıntılar saxlayan 
törəmə kvarsitlər geniş yayılmışdır. Onlar əksər hallarda intruziv massivlərin 
kənar hissələrində yerləşir və aerokosmik şəkillərdə böyük dəqiqliklə deşifrə 
olunur. Eyni zamanda filiz sahəsinin tektonik quruluşu, qırılma pozulmaları, 
damar cisimləri və s. öyrənilir. 
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Daşkəsən filiz rayonunda bir neçə dəmir filizi cisminin və bütünlüklə filiz 
saxlayan üst yura yaşlı tuf horizontunun deşifrələnməsi və ya Alabaşlı hematit 
yatağında yer səthinə çıxan filiz cisminin, hətta gəlmə çöküntüləri ilə örtülü 
hissəsinin aerofoto-şəkillərdə izlənməsi buna misal ola bilər. Dəmirli 
kvarsitlərin və ya hematitli tufların çıxışları yer səthində əksər hallarda qırmı-
zımtıl, paslı-qırmızı və ya qəhvəyi-qonur rənglərlə seçilir. Hətta örtülü sahələr-
də elüvial-delüvial çöküntülərin qırmızı-qonur ləkəli rəngi dəmir filizinin olma-
sına dəlalət edir. Dəmir pasının qonur rəngi az qalınlıqlı torpaq qatından keçir 
və görünür. Bir sıra hallarda aerofoto-şəkillərdə manqan və hematit yataqları 
əla əks olunur. Məsələn, Molla Cəlilli, Daşsalahlı, Novo-İvanovka, Xəlfəli və 
başqa yataq və təzahürləri göstərmək olar. Dəmir filizi minerallarının 
özünəməxsus rəngləri və filiz qırıntılarının aşınması nəticəsində tünd-qəhvəyi 
ləkələr ayrı-ayrı manqan və hematit laylarını – linzalarını aerofotoşəkillərdə 
izləməyə imkan verir.   

Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi geoloji planalma aparılan ərazilərdə 
geoloqa – filiz saxlayan lay dəstələrini istinad horizontları kimi uzanması 
boyunca izləməyə imkan verir.  

Kvars və peqmatit damarları aerokosmik şəkillərdə adətən relyefin xətti 
uzanmış müsbət formaları və açıq fotoçalarlarla xarakterizə olunur.  

Damar tipli törəmələrlə əlaqədar olan faydalı qazıntıların axtarışında 
aerofotoşəkillərin diqqətlə əsaslı surətdə öyrənilməsi yaxşı nəticələr verə bilər. 
Damar törəmələrinin deşifrələnməsinin effektivliyinə aerokosmik şəkillərin 
keyfiyətinin və miqyasının böyük əhəmiyyəti vardır. İri 1:5000 miqyaslı aero-
fotoşəkillərdə qalın kvars və peqmatit damarları yaxşı görünür və inamla ayır-
maq mümkündür. 1:10000 və 1:15000 miqyaslı şəkillərdə qalınlığı 1÷2 m olan 
daykalar yaxşı ayrılır. 

Beləliklə, 1:15000 miqyasında geoloji planalma işləri aparılarkən yuxarı-
da göstərilən aerokosmik şəkillər faydalı qazıntıların axtarışı məqsədi ilə deşif-
rələmək üçün tam yararlı sayıla bilər.  

Məlumdur ki, endogen yataqlar əksər hallarda iri qırılma, doğranma, 
brekçiyalaşma zonaları ilə bağlı olur. Belə zonalar Hg, Au, Cu, polimetal, 
kolçedan mənşəli köklü yataqların axtarışı və yerləşməsində böyük rol oynayır. 

 
14.1.4. Ekzogen tip  yataqların axtarışında aerokosmik üsulların tətbiqi 

 
 Ekzogen yataqların axtarışında aerokosmik materiallardan istifadə, endogen 

tipli yataqların axtarışında oldugu kimi, deşifrələnmə faydalı qazıntıların 
lokallaşması və ətraf süxualrın struktur quruluşu haqqında əlavə informasiya 
almağa imkan verir. Məlum olduğu kimi, ekzogen yataqlar ətraf süxurlarla 
singenetikdir, aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi zamanı yataqların yerləşdiyi 
sahələrin strukturu haqqında alınan əlavə məlumatın praktiki əhəmiyyəti vardır.  
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Faydalı qazıntı çıxışlarının miqyası ilə müqayisə  edilə biləcək səviyyədə 
iri ölçüləri olduqda, deşifrələnmə zamanı bu obyektləri birbaşa izləmək 
mümkün olur. Aerokosmik şəkillərin miqyası kiçik olduqda filiz cismini 
birbaşa ayırmaq mümkün olmur, lakin deşifrələnmə bütöv strukturları, filiz 
daşıyan lay dəstələrini və qatlarını izləməyə imkan verir.  

Açıq və örtülü strukturların deşifrələnmə metodikası müxtəlifdir. Açıq 
strukturlar adətən aerokosmik şəkillərdə özünəməxsus zolaqlı fotonaxışla 
seçilir. Daha davamlı laylar kuestli tirələr və struktur pillələr əmələ gətirir. 
Bundan əlavə, müxtəlif rəngli laylar və lay dəstələri ağ-qara aerofotoşəkillərdə 
fotoçalar, rəngli şəkillərdə isə müxtəlif çalarlı rənglərlə seçilir. Bu cür struktur-
larda əksər hallarda denudasiya-tektonik pillələr və ya çay-dərə sisteminin düz 
xəttli hissələrinə uyğun gələn qırılma pozulmaları çox aydın deşifrə olunur. 
Daha yaxşı deşifrə olunan istinad horizontları və ayrı-ayrı “lay üçbucaqları” 
süxurların yatım elementlərini ölçməyə və digər pa-rametrlərini təyin etməyə 
imkan verir.  

Yerin səthinə çıxmayan və kifayət qədər qalın, daha cavan çöküntülərlə 
örtülmüş neftli-qazlı strukturları aerokosmik şəkillərdə görmək və ayırmaq 
çətinlik törədir. Lakin əksər hallarda onları köməkçi – dolayı əlamətlərinə görə 
ayırmaq və öyrənmək olar. Burada əsasən geomorfoloji deşifrələmə əlamətləri 
böyük rol oynayır. 

Yaxşı açılışlar olan şəraitdə aerofotoüsulların tətbiqi nəinki geoloji struk-
turların yerlərini və ümumi konturlarını müəyənləşdirməyə, həm də ərazinin 
müfəssəl struktur-tektonik xəritəsini tərtib etməyə və bəzi hallarda kəşfiyyat 
qazma işləri aparmaq üçün sahələr ayırmağa imkan verir. 

Bu məsələləri həll etmək üçün aerofotoşəkillərin stereoskop altında 
mükəmməl deşifrələnməsi və yatım elementlərinin alət üsulu  ilə ölçülməsi və 
istinad horizontlarının dəqiq bənd edilməsi işləri aparılır.  

Müasir elüvial çöküntülərlə əlaqədar olan faydalı qazıntı yataqlarının 
axtarışında aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi yaxşı nəticələr verə bilər. 
Məsələn, onlara xas olan relyef formalarına görə qədim denudasiya qalıqları 
aerofotoşəkillərdə yaxşı ayrılır (aşınma qalığının qorunub saxlanıldığı  yerdə). 

Dördüncü dövr çöküntüləri ilə bağlı olan faydalı qazıntı yataqlarının 
axtarışında aerofotoşəkillərdən geniş istifadə olunur (məsələn, öz-özünə sərbəst 
çökən duzların yataqları, çaqıl-çınqıl, qum, gil, göl mergelləri və s.). 

Kür-Araz ovalığında öz-özünə çökən duzlar (şoranlar) aero-fotoşəkillərdə 
ağ ləkələr şəklində aydın seçilir və onları çox böyük dəqiqliklə aerofotoşəkillərə 
və xəritəyə köçürtmək mümkündür.  

Deşifrələnmənin köməyilə çöl işlərinə qədər ilkin kameral mərhələdə 
çaqıl-çınqıl kütləsi yığılmış sahələri ayırmaq və müəyyən ölçü işləri aparmaqla 
onların həcmini hesablamaq mümkündür. Relyefin çökək formalarına və tünd-
boz fotoçalarlarına görə aerokosmik şəkillərdə bataqlıq sahələrini ayırmaq 
mümkündür ki, onlarla əksər hallarda torf yataqları əlaqədar olur. Neft-qaz 
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yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatında aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsinin 
böyük əhəmiyyəti vardır. Bu faydalı qazıntılara nəzarət edən struktur formalar, 
əksər hallarda antiklinal, braxiantiklinal qırışıqlar, günbəzvarı qalxımlar, o 
cümlədən duz günbəzlərindən ibarətdir. 

Neft və qazın yığılması üçün əlverişli strukturlardan biri də yataqların 
qırılma zonaları, stratiqrafik pozulmalar və eləcə də  rif massivləri ilə əlaqədar 
olduğu monoklinallardır. Abşeron yarımadasında neftli strukturlar xətti uzanmış 
antiklinallardan ibarətdir. Bu strukturlar öz növbəsində aerokosmik şəkillərdə 
aydın görünən nisbətən xırda braxiantiklinal qalxımları ilə mürəkkəbləşir. 
Onların əksəriyyətinin tağı qırılıb-düşmələr və palçıq vulkanlarının olması ilə 
xarakterikdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında – duz hövzəsində daha geniş yayılmış 
struktur formalardan biri duz günbəzləri və mezo-kaynozoy yaşlı çökmə 
süxurlarda olan lokal pozulmalardır ki, bunlar da duz kütləsinin təsiri ilə və 
dərinlikdə duzlu-hollogen çöküntülərinin yatması ilə bağlıdır. 

 
14.1.5. Filizləşməyə nəzarət edən və filizcəmləşdirən xətti  

strukturların öyrənilməsi 
 

Kosmik şəkillərdə ayrılmış xətti strukturlarla metallogeniya arasındakı 
fəza və genetik əlaqələrin aşkar edilməsində keçmiş sovet geoloqlarından: 
İ.K.Volçanskaya, V.V.Moralyov, Y.N.Sopocnikova, V.Z.Saxatov, Y.Q.Safo-
nov, İ.İ.Sonin,  İ.N.Tomson, M.A. Favorskaya, N.A.Yakovlev və başqalarının 
işlərini göstərmək olar. 

Hələ distansion zondlama materiallarının istifadəsindən əvvəl qlobal və 
regional lineamentlər təyin edilmiş və onların metallogeniyadakı rolu öyrənil-
mişdir. Kosmik şəkillərin geniş istifadəsi isə bu istiqamətdə görülən işləri daha 
da dərinləşdirmişdir. 

Qlobal və regional lineamentlər arasında daha çox metallogenik əhəmiy-
yətə malik birbaşa keçən strukturlardır. 

Metallogenik təhlil üçün, fanerozoy tektonik qurumlarına nə-zərən kəsən 
hesab olunan və onların hüdudlarında müxtəlif geoloji və geomorfoloji ano-
maliyalar kimi izlənilən, tektonomaqmatik fəallaşma dövründə canlanan, eni 
20-80 km olan dislokasiyaların birbaşa keçən sistemlərinin zonaları mühümdür. 

 Birbaşa keçən strukturlar Yerin səthində özünü qırılma deyil, bir məntə-
qədə eyni istiqamətdə uzanan xırda sistem qırılmaları kimi, digərində fasiya və 
lay sahələri, üçüncüsündə isə zəncirvarı, üstəgəlmiş çökəkliklər və qalxımlar 
kimi büruzə verir. 

 Bütün bu əlamətlər kosmik şəkillərdə birbaşa keçən strukturları daha  də-
qiq tədqiq etməyə imkan yaradır. Bəzi bu tipli strukturlar kiçikmiqyaslı 
kosmoşəkillərdə daha yaxşı müşahidə edilir, bəzilərinin isə aşkar edilməsi üçün 



327 
 

morfostruktur təhlil və mikroçatların deşifrələnməsinin xüsusi üsullarının 
işlənilib hazırlanması lazımdır. 

Müəyyən edilmişdir ki, filiz əyalətlərində bəzi birbaşa keçən strukturlar 
kifayət qədər böyük yataqların yerləşməsinə nəzarət edir. Bu cəhət İ.N.Tom-
sona və M.A.Favorskayaya onları filizcəmləşdirən struktur kimi qəbul etməyə 
imkan vermişdir. Məhz birbaşa keçən strukturların ənənəvi yolla ayrılmış 
metallogenik zonalarla kəsişdiyi yerlərdə iri mineral yığımları daha çox olur. 

Beləliklə, kosmik şəkillərin tətbiqi yer kürəsində bir-birinə qarşı qoyul-
muş iki tip strukturların ayrılmasına imkan verir: 

-filizləşmənin xüsusiləşməsini müəyyən edən filizləşməni nəzarətləndirən 
metallogenik zonalar; 

-dislokasiyanın filiz təmərküzləşməsinə səbəb olan filizcəmləşdirici 
birbaşa keçən struktur sistemləri. 

 Çoxsaylı misallardan aydın olmuşdur ki, filizcəmləşdirən strukturların 
daxilində iri yataqlar əsasən meridian və en dairəsi istiqamətli sistemlərin 
kəsişmə düyünlərində yerləşir (şəkil 127 a). Bu sistemlərin diaqonal qırıl-
malarla kəsişdiyi yerlərdə nadir hallarda yataqlar əmələ gəlir ki,onlar da özünə-
məxsus xüsusiyyətilə seçilir. Onlara endogen proseslərin uzunmüddətli olması, 
poliformasiyalılıq, filiz elementləri və onların element-müşayətedicilərinin 
müxtəlifliyi xasdır. 

Birbaşa keçən pozulma sistemlərinin kəsişmə düyünləri halqavarı struk-
turlarla müşayət olunduğuna görə kosmik şəkillərdə yaxşı deşifrə edilir.Bu isə 
mürəkkəb kəsilmələr əmələ gətirərək, maqmatik və hidrotermal proseslərin 
intensivliyinə səbəb olur. Yeni kəsişən tip metallogenik qurşaqların ayrılması 
məqsədilə kosmik informasiyaların effektiv istifadəsinə misal, keçmiş SSRİ-nin 
Şimal-Şərq və Uzaq Şərq sahələrinin metallogenik rayonlaşdırılmasını 
göstərmək olar (şəkil 127b). Burada kiçikmiqyaslı televizion kosmik şəkillərlə 
müxtəlif genezisli-  və quruluşlu tektonik vilayətləri kəsən və uyğunlaşmış filiz 
qurşaqlarına nəzarət edən, şimal-qərb və şimal-şərq istiqamətli transregional 
pozulma sistemləri aşkar edilmişdir. 

Böyük sahələri əhatə edən kiçikmiqyaslı tədqiqatların nəticəsində 
geoloqlar belə qənaətə gəlmişlər ki, regional eninə strukturlar filiz nəzarətetmə 
xarakterlidir. 

Keçmiş SSRİ-nin cənub hissəsindəki alp dağ-qırışıqlıq qurşaq-ları 
ərazisində kosmik şəkillərin vasitəsilə aşkar edilmiş lineamentlərlə civə 
təzahürü zonalarının müqayisəsi, onların müəyyən struktur şəraitə meyletmə 
qanunauyğunluqlarını göstərmişdir (şəkil 127c). Bu da, nəinki eninə struktur-
ların uzununa strukturlara nisbətən əsas filizə nəzarətetmə rolu təsəvvürünü 
təsdiq etdi,hətta bu işdə əlavələrə və dəqiqləşdirmələrə də imkan yaratdı.  
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Şəkil 127.  Metallogenik tədqiqatlarda  KŞ-n istifadə  variantları: 

a – yataqların  yerləşməsinin  qovşaq  nəzarətinin  təyinində  (Şimali  Monqolustan  misalında).  
İ.K.Volçanskayaya  görə. 1 – 10 – yataqlar:  1 – qızıl,  2 – mis,  molibden,  3 – dəmir,  4 – 
qalay,  5 – volfram  və  molibden, 6 – volfram,  7 – qalay  və  volfram,  8 – plavikat  şpatı,  9 – 
dəmir,  ftor,  stronsium,  10 - qurğuşun,  sink  və  mis,  11 – struktur  geomorfoloji  vilayət  və  
zonaları  əhatə  edən  iri  lineamentlər,  12 – filiztəmərküzləşmə  struktur  qovşaqlarının 
formalaşmasında  iştirak  edən və:    a – falisəsiz,  b – fraqmentar  ifadə  olunan  lineamentlər, 
13 -  struktur  geomorfoloji  anomaliyalarla  ifadə  olunan  birbaşa  zonalar,  14 – filizli  və  
perspektivli  sahələrin  yerləşdiyi  dairəvi  morfostrukturlar,  15 -  minerallaşma  yerləşdirən  
struktur  qovşaqlar; b - metallogenik  qurşaqların  ayrılmasında  (MDB-nin  şərqinin kvars-filiz  
qurşaqları  misalında).  V.S.Kravsova  görə. 1 – platforma  vilayətləri,  2 – qırışıqlıq  
mezozoidlər,  3 – qırışıqlıq  alpidlər,  4 – Predverxoyansk  kənar  əyilmə,  5 – vulkanik 
qurşaqlar, 6 – geoloji  məlumatlar,  geofiziki  materiallar  və  KŞ-n  deşifrələnməsinin  köməyi  
ilə  təyin  olunan  iri  qırılmalar;  7 – 8 – kvars-filiz  qurşaqları:  7 – kəsişən,  8 – uyğun;  9 – 
kəsişən   kvars-filiz  qurşaqlarına  nəzarət  edən  lineament  sistemlərinin  sərgədləri; c – 
struktur  nəzarətedici  amillərin  ayrılmasında  (MDB-nin  cənubunun  Alp  dağ-qırışıqlıq  
qurşağının  civə  filizləşmə  misalında): 1 – qırılma  pozulmaları,  2 – lineamentlər,  3 – 6 – 
lineament  zonaları:  3 – şimal-qərb,  4 – şimal-şərq,  5 – submeridional,  6 – suben,  7 – civə  
rayonları  (V.P.Fedorçuk  və  b.  görə); I – Karpat,  II – Krım,  III – Qərbi  Qafqaz,  IV – 
Krasnopolyansk,  V – Svansto-Osetin,  VI – Dağıstan,  VII – Sevan-Qarabağ.     
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Bundan əlavə, diaqonal pozulmaların filizə nəzarətetmə rolunu təyin 
etdikdən sonra görürük ki, nəinki ikiqat, hətta üçqat (eninə, uzununa və 
diaqonal) kəsişmələr də olur ki, onların da əhəmiyyəti çox böyükdür. 

Göstərilən istiqamətlərin kəsişməsində məşhur civə yataqları və tə-
zahürləri yerləşmişdir. Qeyd edilən struktur xüsusiyyətləri proqnoz amilləri 
hesab edərək, onlardan regional metallogenik tədqiqatlarda istifadə etmək olur. 

Eninə strukturların mühüm metallogenik əhəmiyyətə malik olmasını 
hesab edən əksər tədqiqatçılar onların dərinlik xarakterli olduğunu göstərmişlər. 
Məsələn, Krasnopolyano qovşağı şəklində aydın əks olunan Moxoroviçiç 
səthinin izogipsi (40-45 km dərinlik kəsimində) şimal-şərq istiqamətli Stavro-
pol-Sal eninə lineamentlər sisteminin, geoloji məlumatlara istinadən 10-20 km 
dərinliyə kimi nüfuz edən meridional istiqamətli diaqonal Şərqi-Qara Dəniz 
zonasının və yer qabığının dərinlik kəsimlərində çox da aydın əks olunmayan, 
lakin geoloji planalmanın köməyi ilə səthə yaxın strukturda mürəkkəb uzununa 
üstəgəlmələr və qırılıb-qalxmalar sistemləri ilə dəqiq qeyd olunan subendairəsi 
istiqamətli Taman-Abşeron zonası uzununa pozulmalar zonasının kəsişməsin-
dən yaranmışdır. 

Beləliklə, görürük ki, müxtəlif istiqamətli və müxtəlif dərinlikli (müxtəlif 
mərtəbəli) lineamentlərin kəsişməsi planda mürəkkəb kəsişmə düyünü, şaquli 
kəsimdə isə göstərilən rayonların zəngin civə yataqlarının əmələ gəlməsinə sə-
bəb olan, dərinlik (mantiyaya qədər) məhlulları süzülən zəifləmiş zona yaradır. 

Analoji struktur vəziyyətlə, başqa sözlə, üç nəhəng: en dairəsi, şimal-şərq və 
şimal-qərb istiqamətli lineament zonalarının kəsişməsində yerləşmiş lineament 
qovşağında Kopetdağın Arçman-Noxur civə təzahürü, həmçinin Xandarkən civəli-
sürmə yatağı (cənubi Tyan-Şan), Qaur-dağ rayonunun kükürdlü sənaye yığımları, 
Yakutiyanın kimberlit yataqları və s. xarakterizə olunur (şəkil 128). 
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Şəkil  128. Lineament  zonaları  və  onların  kəsişmə  qovşaqlarının  Yakutiya 
kimberlit əyalətinin  kimberlit  sahələri ilə  əlaqəsi.  L.M.Natapova  və  b.  görə. 

Yeni  sahələrin  axtarışı  üçün perspektiv  sahələr  ştrixlənmişdir. 
Filiz yataqlarının lineamentlər və onların sistemlərinin kəsişmə düyünlə-

rində yaranan yüksək parçalanma və yer qabığının məsaməlilik rayonlarında 
yerləşməsi, axtarış məqsədilə KŞ-dən istifadənin bütövlükdə filiz nəzarətedici 
strukturların müəyyən edilməsindəki, xüsusi hallarda isə filizlokallaşdıran  
məntəqələrin hüdudlandırılmasındakı perspektivliyini nümayiş etdirir. 

Araşdırılan material göstərir ki, bütün səviyyəli- və istiqamətli lineament-
lər həm metallogeniyada müəyyən rol oynayır, həm də onu nəzarətləndirir. 
Onlar V.İ.Smirnovun təyinatına görə metallogenik lineamentlərdir. 

 
14.1.6. Filiz nəzarətedici halqavarı  strukturların tədqiqi 

 
Halqavarı strukturlar - müasir metallogenik tədqiqatların əsas obyektlə-

rindən biridir. Distansion zondlama üsullarının tətbiqindən əvvəl, keçmiş sovet 
geoloqları tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, Yerin müasir səthində aşkar 
olunmuş çoxsaylı halqavarı strukturlar tektonik fəal kontinental vilayətlərdə 
geniş yayılmış tağ-qayma və ocaq strukturlarına uyğun gəlir. 

Yerin müxtəlif qitələrinin halqavarı strukturlarının təhlili,  onların filiz 
təmərküzləşdirici rolu haqqında kifayət qədər əminliklə fikir yürütməyə imkan 
verir. Bir sıra əlvan, nəcib və nadir metal yataqları bu strukturların əmələ gəl-
məsi ilə genetik əlaqədardır. Yerin dairəvi əmələgəlmələrinin mineralogenetik 
xüsusiyyətlərinin ümumi və ilkin qiymətləndirilməsi və perspektiv sahələrin 
aşkar edilməsi üçün struktur-genetik təhlil tövsiyə olunur. Ayrılmış halqavarı 
strukturların, demək olar ki, bütün tipləri müəyyən mineragenetik xüsusiy-
yətlərə malikdir. Lakin bu və ya digər struktur tipin mineragenik “sima”sının 
təyin edilməsi heç də həmişə birmənalı baş vermir. Bu onunla əlaqədardır ki, 
bir çox hallarda halqavarı strukturlar, bir-birini qarşılıqlı olaraq mürəkkəbləş-
dirir. Başqa sözlə, onlar bütün geoloji tarix ərzində inkişaf edir, bir strukturun 
yerində həmin- və ya digər genezisli daha cavan strukturlar əmələ gəlir. 
Halqavarı strukturların özünəməxsus interferensiyası baş verir. Məsələn, böyük 
diametrli və müəyyən minerageniya ilə səciyyələnən ən qədim strukturları 
təmsil edən nuk-learlar nisbətən kiçik diametrli və onlara məxsus minerageniya 
ilə seçilən daha cavan dairəvi əmələgəlmələrlə mürəkkəbləşir. Analoji növ 
interferensiya – müxtəlif genezisli halqavarı strukturların sıxlaşması və ya üst-
üstə qalanması – təbiətdə kifayət qədər yayılmış hadisədir və o, dəqiq minera-
genik təhlilin aparılmasını çətinləşdirir. Lakin halqavarı sirukturların müəyyən 
genetik tipləri ilə onlar üçün səciyyəvi olan faydalı qazıntılar arasında bəzi 
əlaqələr tapmaq olar. Faydalı komponentlərin yüksək minerallaşmasının belə 
əlverişli paylanma şəraitləri aşağıdakı hallarda yarana bilər: 
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 1)halqavarı strukturların xarici və yaxud periferiya sərhədlərində, 
xüsusilə, əgər sonuncular dairəvi qırılmalarla əhatə olunmuş və ya müxtəlif 
ölçülü plutonlardan ibarətdirsə; 

 2) halqavarı strukturların sərhəddindən kənarda (lakin onlara yaxın), əgər 
onlar qırışıqlıq qurşaqları ilə haşiyələnirsə;  

3)halqavarı strukturların (müxtəlif səciyyəli və ölçülü) qırılma-larla (və 
ya lineamentlərlə) kəsişmə zonalarında və birləşmə sahə-lərində; 

4)müxtəlif ölçülü-  və genezisli halqavarı strukturların interfe-rensiya (və 
yaxud sıxlaşma) zonalarında; 

5)KŞ-lərdə halqavarı strukturlar kimi əks olunan plutonların apikal 
hissələrində. 

Bütün sadalanan hallarda, müəyyənedici amil - yer qabığının, onun parça-
lanması ilə şərtlənən keçiricilik intensivliyi hesab olunur. Dariəvi struktura 
nisbətən keçiricilik zonasının vəziyyətindən asılı olaraq, faydalı komponentlərin 
lokallaşması strukturun kənarlarında olduğu kimi, həm də onun mərkəz 
hissəsində baş verə bilər. 

Distansion tədqiqat üsulları filizləşmənin yerləşməsində mühüm əhəmiy-
yətə malik yeni tipli strukturların aşkar edilməsinə imkan vermişdir. Müxtəlif 
miqyaslı halqavarı strukturların metalogenik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi üçün 
müxtəlif dərəcəli icmala malik KŞ lazımdır,buna görə işin başlanğıcında 
fotomaterialların xüsusi seçilmə əməliyyatı aparılmalıdır. KŞ-n miqyası elə 
seçilir ki, öyrənilən halqavarı struktur və onun yerləşdiyi rayon tam görünmüş 
olsun. Bu zaman kosmik şəklin həlletmə qabiliyyəti öyrənilən ən kiçik geoloji 
obyektə cavab verməli olduğu üçün, kiçik- və orta- miqyaslı KŞ-n tətbiqi 
məqsədəuyğundur. Adətən halqavarı strukturlar bütün miqyaslı KŞ-lərdə əks 
olunur. Natamam (cüzi) generalizasiyada 20-30 km diametrli halqavarı struk-
turların hüdüdlarında daha kiçik strukturlar – kalderalar, dairəvi və oval sərhəd-
lər, ekstruziv günbəzlər, polimetalların, mis, sürmə və s. axtarışı üçün perspek-
tiv olan qırılmalar ayrılır. 

İş təcrübəsi göstərmişdir ki, bir KŞ-də çoxlu sayda müxtəlif ölçülü dairəvi 
əmələgəlmələrin ayrılması çox zaman regional strukturların aşkarını 
çətinləşdirir. Ona görə KŞ-lərin deşifrələnməsini ayrılan strukturların ölçü və 
tiplərinin məntiqi məhdudiyyətləri çərçivəsində tədqiqatın məqsədinə uyğun 
aparmaq lazımdır. Məsələn, əgər məqsəd həm regional, həm də lokal struktur-
ların öyrənilməsindən ibarətdirsə, onda ardıcıl deşifrələnmə aparılması lazım 
gəlir. Bundan başqa, eyni miqyaslı, lakin müxtəlif fəsilli KŞ-lərin deşifrələn-
məsindən əlavə məlumatlar almaq olar. 

Halqavarı strukturların deşifrələnməsində KŞ-lərdə ilk növbədə endogen 
mənşəli strukturları ayırmaq tövsiyyə olunur. 

Bu məqsədlə, əksər hallarda daxili xətti və qövsvarı pozulmalarla 
mürəkkəbləşmiş izlənilmiş strukturların konsentrik planını sanki bərpa edə 
biləcək deşifrələmə sxemi tərtib edilir və onların struktur-geomorfoloji rayon-
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laşdırılması aparılır. Halqavarı strukturların endogen mənşəli olmasını təsdiq 
etmək məqsədilə alınmış məlumatlar geofiziki materiallarla müqayisə edilir, 
strukturların yaranma dövrünü təyin etmək üçün isə paleotektonik təhlil aparılır. 
Tədqiqatların son mərhələsində ayrılmış strukturlar bütün əldə olan məlumatlar 
kompleksi ilə (geoloji, geokimyəvi, geofiziki, seysmoloji və s.)  təsdiq 
olunmalıdır. 

Ayrılan halqavarı strukturların uzun müddət mövcudluğu sübut olunduğu 
halda, onlardan proqnoz-metallogenik xəritələrin tərtibində struktur əsas kimi 
istifadə etmək olar. 

Müxtəlif taksonometrik dərəcəli halqavarı strukturlar fərqli metallogenik 
əhəmiyyətə malikdir. Onlardan ən nəhəngi – nuklearlar iri mineragenik almazlı, 
qızıl-filizli, polimetallik və s. əyalətləri nəzarətləndirir. 

Fərqanə və yaxud Sırdərya meqatağ tipli regional səviyyəli halqavarı 
strukturlar – sürməlicivə, floritli və s. minerallaşmaya malik metallogenik 
zonaları nəzarətləndirir (şəkil 129a).  

Çatkalo-Kuramin tağı kimi tabeli dərəcəli halqavarı strukturlar əksər 
əlvan, nəcib və nadir metalların minerallaşmasının paylanmasında konsentrik 
metallogenik zonallığı müəyyən  edir. 

Orta Asiyadakı Laşkerek tipli lokal ojaq strukturları filiz rayonları, 
qovşaqları sahələrinə uyğun gələn lokal filiz sahələrinin mövqeyini təyin edir 
(şəkil 129 b). Bu strukturlar nəinki məhsuldar filizləşməni nəzarətləndirir, 
həmçinin filizləşmə zonallığına təsir edir. 

 

 
 

Şəkil 129. Müxtəli dərəcəli nəzarətedici halqavarı strukturlara misal 
(N.T.Koşneva  və  İ.N.Tamsona  görə). 

a – meqahalqavarı strukturların  Orta  Asiyanın  filiz  (və  neftli-qazlı) qurşaqları  ilə əlaqəsinin  
sxemi: 1 – 3  - qurşaqlar:  1 – flyuorit,  2  - sürmə - civə,  3 – neftli-qazlı; 4 – 5 – konturlar:  4 – 
tağ  (Q – T – Qərbi  Tyan – Şan,  K – Kurama,  Ç – Çatkalsk,  5 – Meqatağ  (I – Fərqanə, II–
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Sırdərya)); b–Laşkerek ocaq halqavarı strukturunun metallotektonik  rayonlaşdırma  sxemi: 
Filiz  zonaları: 1 -  qurğuşun-sink,  2 – mis – vismut.  3 – flyuorit,  4 – kvars-filiz,  5 – zonaların  
sərhədləri,  6 - əsas  qırılma  pozulmaları. 
 

Nuklearların mineragenik əhəmiyyəti. Bu halqavarı strukturların minera-
genik əhəmiyyəti onların aşağıdakı quruluş xüsusiyyətlərilə təyin edilir: 1) 
xarici hissələrinin yüksək nüfuzetmə və mobilliyinə görə; 2) nuklearların 
mərkəz hissələrində, həmçinin qövsvari və radial lineamentlərin, radial qırılma-
ların kəsişmə məntəqələrində halqavarı struktur-satellitlərin, radial qırılmaların 
və tektonik inteqrasiya düyünlərinin olması; 3) dərinlik quruluşunun səciyyəvi 
xüsusiyyətləri (internuklear vilayətlərlə müqayisədə yer qabığı və litosfer qalın-
lığının böyüməsi); 4) ilkin kembriyəqədərki dövrdən fanerozaya kimi nuk-
learların inkişafının uzunmüddətliliyi və irsiliyi. 

Nuklearların əksəriyyətinin xarici hissələrində erkən kembriyəqədərki 
yaşlı yaşıldaş qurşaqları yerləşir ki, onların da hüdudları daxilində dəmir, nikel, 
kobalt və s. nəhəng metal yataqları mövcuddur. Bunlara misal olaraq, xarici 
hissəsində Aldan qalxanının troq (buzlağın fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn 
təknəyəoxşar dərə) kompleksi əmələgəlmələrində dəmirli kvarsit yataqları 
lokallaşan Aldan-Stanvoy nuklearını; xarici hissəsində əsas və ultraəsas sü-
xurlarla genetik əlaqəli yataqlar (absest, polimetallik filizlər) yerləşən Vitim-
Oleklin nuklearı ola bilər. 

Nuklearların haşiyələnmə qurşaqlarında nadir və əlvan metalların yataq-
ları ilə genetik əlaqədə olan erkən proterozoyun orogen maqmatik kompleks 
süxurları yerləşir. Məsələn, Anqar nuklearı hüdudlarındakı Akitkan qurşağının 
filizli vulkano-plutonik assosiasiyasının inkişaf rayonu; Aldan-Stanvoy nuklear-
larının xarici hissənin hüdudlarındakı nadir və polimetal filiz, mis, nikel və s. 
yataqları ilə sahəvi və genetik əlaqədə olan ayrı-ayrı qovşaqlar bunlara aiddir. 

Nuklearların xarici hissələrində iri halqavarı strukturlar - satellitlər 
yerləşir. Müəyyən edilmişdir ki, satellitlərin kənarları boyunca dəmir, titan, 
apatit və floqopitin yataqları formalaşır. Nuklearlar üçün inkişafın davamlılığı 
və irsiliyi səciyyəvidir. Məhz bunun nəticəsində onlarda fəzavi əlaqəli dərinlik 
maqmatik komplekslər – ultraəsasi və qələvi süxurlar, karbonatitlər və kimber-
litlər yerləşir. Bu, kimberlit sahələrinin və  qələvi- və ultraəsas massivlərin 
nuklearların xarici hissələrinin qövsvari və radial lineamentlərlə kəsişmə 
düyünlərindəki əlaqəsi təyin olunan Sibir platformasında xüsusilə yaxşı ifadə 
olunur. Həmin düyünlərdə adətən qalay, volfram və digər əlvan metal yataqları 
yerləşir. 

Nuklearların xarici hissəsində yalnız kembriyəqədərki yataqlar lokallaşır. 
Burada uyğun filişləşməyə malik olan daha cavan qələvi və ultraəsas süxur 
inturizivləri və kemberlitlər məlumdur. Hüdudlarında çoxlu kimberlit sahələri 
və ultraəsas, qələvi süxurlar yerləşən Xeta-Olenek nuklearları buna misal ola 
bilər. 
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Nuklearlarla kimberlit sahələri arasında aşağıdakı qaqunauyğunluq qeyd 
olunmuşdur: kimberlit sahələri yalnız astonosfer qatının ən böyük qalınlığı və 
dərinliyi ilə səciyyələnən yer qabığı sahələrində – nuklearların hüdudlarında 
lokallaşır; kimberlit sahələri nuklearların ən mütəhərrik xarici hissələrində və 
yaxud onların mərkəzində yerləşir. 

Astroblemlərin mineragenik əhəmiyyəti. Qeyd etdiyimiz kimi, partlayış 
mexanizmi süxurların temperatur və təzyiqinin kəskin və bir anda dəyişməsilə 
şərtlənmişdir. Partlayış yerlərində fiziki-kimyəvi vəziyyətin dəyişilməsi minera-
genik əhəmiyyət kəsb edən yeni süxurların təzahür etməsinə gətirib çıxarır. Bu 
baxımdan astroblemlərin axtarışı və aşkar olunması metal və qeyri-metal 
faydalı qazıntıların ehtiyatının öyrənilməsində əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 
Almaniyada Nordlinqen- Ris kraterində zyüvitlər tikinti materalları qismində 
istifadə olunur. 

 Kanadada iri miqyaslı Sadberi mis-nikel yatağının formalaşmasını da 
böyük həcmli meteoritlərin düşməsilə əlaqələndirirlər. Sadberi astroblemi 
Ontario əyalətində yerləşir. Burada nikel daşıyan struktur - norit mikroqranit 
intruziyası kraterin dibi boyunca səthə təzahür edərək onun ölçüsünü müəyyən 
edir (60 km-ə qədər). Zərbə deformasiyası zonası (zərbə metamorfizminin 
nişanələri; parçalanma konusu və s.) genişdir (74 km-ə qədər). Astroblemlərin 
bazasında intruziya örtüyü altında deformasiyaya uğramış arxey və erkən 
proterozoy yaşlı qranitlər, qranit-qneyslər, maqmatitlər və digər metamorfitlər 
yatır. İntruziyanın qabığı kvarslı allogen brekçiyalar, şistlər və zərbə metamor-
fizmi nişanəli qumdaşlarına malikdir. Nikeldaşıyan noritlərin təzahürü krater 
əmələgəlmədən sonra baş vermişdir. İntruzivlərin tərkibində mikroqranitlərin 
nisbətən böyük rolu, çatları boyunca dərinlikdən qalxan əsas tərkibli maqmanın 
turş impakt ərintilə əvəz olunması izah olunur. Bu hadisə sulfidlərin likvasiyası 
ilə şərtlənmişdir. Sadberi astrobleminin formalaşma müddəti ilk proterozoya 
aiddir (1840 mln. il).  

Metamorfogen halqavarı strukturların mineragenik əhəmiyyəti. Bunlara 
qneysli qırışıqlıq ovallar və qranit-qneys gümbəzləri aiddir. Adətən hər iki tip 
dairəvi əmələgəlmələr nuklearların inkişafı ilə fəzavi və genetik əlaqədədir. 
Lakin onlar kifayət qədər bir-birindən ayrılmış müəyyən geoloji xüsusiyyətlər 
və morfoloji əlamətlərlə səciyyələnir və qədim platforma qalxanlarında qabarıq 
təzahür edirlər. Məsələn, onlar Afrika kratonunun Mozambik blokunun aero-
kosmik şəkillərində diametri 100-160 km olan Nyasa, Kabu-Delqadu, Monatso, 
Mokuba, Alto-Liqoniya (Zambezi) halqavarı strukturlarla aydın deşifrə olunur. 
Daha yaxşı öyrənilmiş Alto-Liqoniya günbəzi məşhur peqmatitli rayona uyğun 
gəlir. Bu günbəzin nüvə hissəsində nadir metal peqmatitləri, periferiyasında isə 
muskovitli və nadir torpaqlı kutlə zonaları yerləşir. 

Şimali Amerikanın hüdudlarında iri qızıl və gümüş, molibden, qurğuşun 
və sink, volfram, sürmə, civə, həmçinin barit, bor, kobalt, kiçik dəmir yataqları 
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və nadir torpaq elementlərinin nəhəng Mauntin-Pas yataqları yerləşir. Bütün bu 
yataqlar metamorfogen tipli halqavarı strukturlarla əlaqədardır. 

Avstraliyada Broken-Xill qneysli qırışqılıq ovalı dünyanın ən nəhəng 
qurğuşunlu sink yatağıdır. O, aşağı proterozoy yaşlı qneyslərə aid edilir. 

Dairəvi maqnit anomaliyalarının təhlili göstərir ki, onların müəyyən his-
səsi metamorfogen halqavarı strukturlara uyğundur. 

Mövcud materiallar bir daha təsdiq edir ki, kosmik və yerüstü təd-qiqat-
ların kompleksləşdirilməsi, mineragenik cəhətdən mühüm obyektlərin-gizli me-
tamorfogen halqavarı strukturların axtarışının perspektivliyini əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəldir. 

Maqmatogen halqavarı strukturların mineragenik əhəmiyyəti.  Bu tip 
halqavarı strukturlar əmələgəlmə mexanizminin müxtəlifliliyinə görə iki gene-
tik qrupa ayrılır: plutonogen və vulkanogen. Bu hər iki qrup mühüm minero-
genik əhəmiyyət kəsb edir. Onların əmələ gəlməsilə tərkibində uran, berillium, 
alüminium, qızıl, gümüş, nadir elementlər və digər metallar saxlayan mühüm fi-
lizlər əlaqədardır. Plutonogen halqavarı strukturlar müxtəlif tərkibli intruziv 
süxurlardan, (qranitoidlər, nefelinli siyenitlər, karbonatitlər) təşkil olunmuşdur. 
Metallik filizlərin intruziv massivlərlə - plutonlarla sıx genetik əlaqəsi məlum-
dur. Onlara yer kürəsinin bütün regionlarında rast gəlinir və bütün qitənin mine-
rageniyasında aparıcı mövqe tutur. Onlar arasında qranitoidlərdən təşkil olun-
muş plutonogen halqavarı strukturlar daha geniş yayılmışdır. 

Qranitlərin halqavarı massivləri Afrikada İ.V.Davidenko tərəfindən hər-
tərəfli öyrənilmişdir. Bu qitədə Cos (Nigeriya) yaylasının halqavarı intruziyası 
tantal, niobium və qalayın qranitli yataqlarının etalonu kimi qəbul oluna bilər. 
Appalaçda halqavarı intruzivlərlə mis-sink, polimetal və digər metal yataqları 
əlaqədardır. Bu yataqlar hersin və daha cavan yaşlı intruziv komplekslərdə for-
malaşmışdır. Xüsusən mineragenik baxımdan, plutonogen halqavarı struk-
turların lineamentlərlə kəsişmə zonaları daha maraqlıdır. D.Soul Koloroda yay-
lasında mis, sink, qızıl, gümüş və digər yataqların plutonogen halqavarı struk-
turlarla əlaqəsini göstərmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, diametri 150 km-dən 
artıq olan halqavarı strukturlar metalların iri yataqlarını saxlamır. 

Nefelinli siyenitlərin halqavarı massivləri də, həmçinin mineragenik ba-
xımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Apatitlərin yüksək konsentraiyası aşağı-
dakı metalların mineragenik əhəmiyyətini artırır: tantal, niobium, stronsium, se-
zium, titan, vanadium, kalium, sirkonium, aluminium və s. Buna misal olaraq, 
Zovozersk massivinin loparitli filizlərini göstərmək olar. Ayrı-ayrı hallarda 
apatit-nefelin filizlərinin ehtiyatı mlrd tonlarla hesablanır. 

Qələvi ultraəsasi tərkibli (karbonatitlər) halqavarı massivlər bütün 
qitələrdə, o cümlədən MDB-də, Kanadada, Brazilyada, Afrikada və s. məlum-
dur. Yaxşı öyrənilmiş Kovdor karbonatit massivi (MDB) sənaye əhəmiyyətli 
maqnetit, baddeleyit, apatit, floqopit, vermikulit, kalsit və diopsid saxlayır. 
Sokli massivi (Finlandiya) yüksək miqdarda uran daşıması ilə fərqlənir. Kanada 
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ərazisində tərkibində yüksək miqdarda niobium saxlayan karbonatit massivləri 
öyrənilmişdir (Sent-Onore, Oka və s.). 

Əsasi tərkibli plutonogen halqavarı strukturlar mineragenik xüsusiyyət-
lərinə görə böyük maraq kəsb edir. Onlar arasında CAR-dakı Buşveld halqavarı 
intruziv kompleksi (65000 km²) daha əhəmiyyətli hesab olunur. Bu kompleksin 
tərkibində noritlər, lavalar və piroklastlar, felzitlər, qranitlər və qələvi süxurlar 
iştirak edir. Kompleksin strukturunun mürəkkəbliyi onun kompleks 
minerageniyası ilə qeyd olunur. Kompleksin tərkibindəki mis, nikel, kobalt, 
dəmir, titan, vanadium, xrom, platin qrupu metalları, qızıl, molibden, qalay, 
flüorit və s. metallar sənaye əhəmiyyəti kəsb edir. 

Kontinental vulkanik zolağın müasir metallogenik tədqiqi halqavarı struk-
turların dəqiq təhlili aparılmadan mümkün deyildir. M.İ.Filatov və b. Oxot-
Çukotka vulkanik zolağında apardıqları tədqiqatlarla göstərmişlər ki, iri maq-
matogen halqavarı strukturlar əsasən bu regionun metallogenik xüsusiyyətlərini 
müəyyən edir. Burada əlverişli filiz toplayıcı meyarlar qismində konsentrik və 
ya qövsvarı qırılmaların radial lineamentlər və kiçik halqavarı strukturlarla 
kəsişmə zonaları iştirak edir. Müxtəlif qitələrin vulkanik və vulkan-plutonik 
halqavarı strukturları ilə mühüm təcrübi əhəmiyyət kəsb edən mis-porfir 
filizləri əlaqədardır. Cənubi Amerikanın məlum mis yataqları bu genetik tip 
halqavarı strukturlarla əlaqədardır. Burada And zolağında və Karib regionunda 
mis-porfir yataqları qabıqaltı mənşəli əhəngli qələvi maqmatik süxur kom-
plekslərilə assosiasiya təşkil edir. Bir çox hallarda yataqlar kvarslı monsonitlər, 
dasit porfiritlər, kvarslı dioritlər və diorit porfiritlərin halqavarı subvulkanik 
kütlələrinə uyğunlaşmışdır və güman ki, genetik olaraq onlarla əlaqədardır. 
Həm ştokverk tip, həm də brekçiyalı boru tip mis-porfir yataqları üzrə məlu-
matlar göstərir ki, onların formalaşması genişlənmə şəraitində baş vermişdir. 
Misin And zolağının halqavarı subvulkanik kütlələrilə əlaqədar olan bir çox 
yataqları Cənubi Amerikanın qərb sahili boyunca yerləşmişdir. 

Şimali və Cənubi Kordilyerdə lineamntlərin vulkan-plutonik mənşəli hal-
qavarı strukturlarla kəsişmə zonasında həmçinin çoxsaylı mis yataqları forma-
laşmışdır. Nyu-Meksika zolağı ilə Syerra-Madre, Qərbi Meksika zolağı ilə isə 
Qərbi Ciyaya yatağı əlaqədardır. Bu zonalarla həmçinin bir sıra gümüş yataqları 
əlaqədardır. Oxot-Çukotka zolağı, Afrika, Şimali və Cənubi-Amerika üzrə 
göstərilən misallar bir çox yataqların maqmatogen təbiətli halqavarı struk-tur-
larla sıx əlaqədar olmasını göstərir. Oxşar misalları Avstraliya və Avroasiyada 
maqmatogen halqavarı strukturlarla əlaqədar olan əlvan, nadir və nəcib metal 
yataqlarına da aid etmək olar (şəkil 130). 

Maqmatogen halqavarı strukturların öyrənilməsi faydalı qazıntı yataqla-
rının proqnozlaşdırılması üçün iki aspektdə maraq kəsb edir. Turş, eləcə də 
ultraəsasi sıra, yalnız bir qayda olaraq yüksək qələviliyə  malik və məxsusi 
metallogeniyalı intruziyalar dairəvi massivlər əmələ gətirmək ənənəsinə malik-
dir. Çox ehtimal ki, bu,  yüksək qələviliyə malik  maqmanın, belə demək olarsa, 



337 
 

normal tərkibli maqma ilə müqayisədə daha böyük dərinliklərdə formalaşması 
ilə izah oluna bilər.  

Əgər geoloji xəritədə hər hansı rayon ərazisi əhatəsində biz planda dairəvi 
formada intruziya və düzgün olmayan sərhədli intruziya görürüksə, onlar 
yaşlarına və tərkiblərinə görə yaxın olsalar da, metallik xüsusiyyətlərinə görə 
fərqlənəcəyini gözləmək olar. Digər tərəfdən tez-tez kosmik şəkillərdəki 
halqavarı formalar maqmatik süxurların yer səthində çıxışları olmayan rayon-
larda deşifrə olunurlar. Belə sahələr bir sıra rayonlarda, məsələn, Şimali Verxo-
yanda öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, bu halda halqavarı strukturlar nisbə-
tən böyük olmayan dərinlikdə yatan açılmamış intruziv massivlərin indikatoru 
ola bilər. Bu geofiziki məlumatlarla təsdiq olunmuşdur. Belə ki, qravimetrik və 
maqnitometrik xəritələrdə intruziv cisimlər xarakter anomaliyalar göstərir. 

Çöl tədqiqatları zamanı filizləşmənin əsas əlaməti olan qalay filizləşməsi 
intruziyanın təsirindən dəyişmiş süxurlarda aşkar olunur. Filiz təzahürünün 
dəqiq öyrənilməsi belə nəticəyə gətirir ki, geokimyəvi məlumatlar əsasında bu-
rada səthdən dərinliyə doğru gedən filiz cisminin ən uc hissəsi açılmışdır. İlkin 
olaraq kosmik şəkillər üzrə halqavarı strukturların öyrənilməsinə əsaslanan belə 
proqnoz dərinliyə doğru filizləşmənin axtarışı üçün mühümdür. 

Vulkan-tektonik strukturlarla əlaqədar alçaq tempraturlu filizləşmənin 
axtarışı və proqnozlaşdırılmasında halqavarı strukturların öyrənilməsi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Vulkanik qurşaqlarda qızıl, gümüş, qalay, polimetal 
yataqları məlumdur. Onların axtarışı üçün mərkəzi tipli vulkanların vəziyyətini 
qeyd edən iri halqavarı strukturlar, onların altında yatan periferik maqma 
ocaqları, qövsü və radial çatların vəziyyəti mühümdür. Əgər 1960-70-cı illərin 
geoloji xəritələrinə (məsələn min km-lərlə uzanan Oxot-Çukot qovşağına) nəzər 
salsaq, orada praktiki olaraq halqavarı strukturları görə bilmərik. Geoloji işlərin 
təcrübəsinə kosmosdan çəkilmiş şəkillərin daxil edilməsilə, ixtisaslaşmış 
kosmogeoloji xəritələrdə çoxlu müxtəlif tərtibli halqavarı strukturlar göründü. 
Çöl işlərində belə strukturların aşkarlanması və öyrənilməsi, onların vulkanit-
lərin boğaz fasiyalarının, hirotermal dəyişilmiş süxurların, filiz təzahürlərinin 
yerləşməsinə nəzarət etdiyini göstərdi.  

Filiz sahəsi daxilində məxsusi vulkan boğazı və səthdə filiz daşıyan 
flüidlərin təzahürü kimi qeyd olunan kiçik halqavarı struktur formaların aşkar 
olunması xüsusi əhəmiyət kəsb edir. Oxşar halqavarı strukturların aşkar olun-
ması üçün yeni xüsusiləşmiş aeroplanalma üsullarından, xüsusən də çoxzonallı 
və infraqırmızı üsullardan istifadə olunur. 
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Şəkil 130. Zeysk halqavarı strukturunun quruluş sxemi 

(Moralyev, Qluxovsk, 1984): 
1-xarici zona; 2- Stanov qırılma zonası; 3- piroksenli şistlər; 4- Stanov qırılmasının cənub 
qanadı; 5- kosmik şəkillərin deşifrə məlumatları üzrə qövs elementləri; 6- xarici zonanın 
sərhəddi; 7-9-filiz minerallaşması təzahürü; 7- Ni; 8- Pb-Zn-Cu; 9-Mo. 
 

Tektonogen halqavarı strukturların mineragenik əhəmiyyəti. Tektono-
gen halqavarı strukturların əhəmiyyəti əsas etibarilə, onların müxtəlif yaşlı plat-
formaların örtüklərindəki vəziyyətilə təyin edilir. Metallik faydalı qazıntı 
yataqları, bir qayda olaraq, bu strukturlarla əlaqədar deyildir. Lakin bu, analoji 
genezisə malik halqavarı strukturların, onların praktiki istifadəsi nöqteyi-nəzə-
rindən təhlil edilməməsinə əsas vermir. Yer kürəsinin əsas məşhur kömür, neft 
və qaz yataqları onlara aid edilir. Bu yataqlar dünyanın müxtəlif rayonlarında 
aşkar edilmişdir. Onlar səpinti yataqlarının axtarış obyekti ola bilər. Bu struk-
turlar həmçinin axtarış amili kimi istifadə oluna bilər, çünki onlar özünü əhə-
miyyətli praktik rol oynaya biləcək gizli obyektlər kimi  əks etdirir. 

İri geoloji regionların neft, kömür, qara, əlvan və nəcib metallar, nadir 
torpaq elementlərinə görə perspektivliyinin qiymətləndirilməsində halqavarı 
strukturlar böyük rol oynayır. Bununla yanaşı, müxtəlif genezisli dairəvi struk-
turların mineragenetik xüsusiyyətlərinin fərqli olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
Neft, qaz və kömürün yeni yataqlarının axtarışı üçün tektonik mənşəli dairəvi 
strukturların mövcudluğu vacibdir. Onların arasında metallogenik xammalın 
axtarışı üçün daha qənaətbəxş, əmələ gəlməsi bu və ya digər dərəcədə dünyanın 
ən nəhəng və qədim halqavarı strukturları-nuklearların formalaşması ilə 
əlaqədar olan maqmotogen və metamorfogen strukturlar hesab olunur. Buna 
görə də sonuncuların dəqiq tədqiqatı qitələrin mineragenetik perspektivlərinin 
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kifayət qədər genişləndirilməsini şərtləndirə bilər. Gələcək tədqiqatların istiqa-
məti yeni nuklearların aşkarlanması və onların quruluşunun öyrənilməsinə doğ-
ru yönəldilməlidir. 

Şübhəsiz, nuklearların sərhədləri daha çox keçiricilik qabiliyyətinə malik 
zonalar olduğu üçün, bütün geoloji tarix boyu onların vasitəsilə planet nüvə-
sinin maddə və enerjisinin paylanması baş verir. Müxtəlif genetik tipli halqavarı 
strukturların metallogenik qiymətləndirilməsində xatırlamaq lazımdır ki, qədim 
və cavan platformaların örtüyündə təzahür edən tektonik mənşəli strukturlar 
daha zəif perspektivlidir. Lakin onların metallogenik rolu hələ də axıra kimi 
aydınlaşdırılmamış qalır. Yer səthində bünövrə strukturunu əks etdirən bu 
əmələgəlmələr dolayı axtarış əlaməti kimi mühüm əhəmiyyətə malik ola bilər. 
Astroblemlərin tədqiqatı daha böyük diqqət tələb edir. Naməlum genezisli 
strukturların mənşəyinin aydınlaşdırılması üçün daha dəqiq tədqiqatlar aparıl-
malıdır. Ümumiyyətlə, Yerin bütün halqavarı strukturları, dərəcə və genezisin-
dən asılı olmayaraq, metallogenik təhlildə əhəmiyyətli rol oynayır. 

 
14.1.7. Lineamentlər və halqavarı strukturlarla əlaqədar olan faydalı 

qazıntılar 
 

 Faydalı qazıntıların kosmik şəkillərin köməkliyilə axtarışında lineament-
lər və xətti strukturların geoloji səciyyələndirilməsi əsas meyarlardan hesab 
olunur. Onlarla bu və ya digər faydalı qazıntı yataqlarının məkanca əlaqədar 
olması, onlara proqnoz maraqlarını daha da artırmışdır. 

 Lineamentlərə yer qabığının bir neçə yüksək keçiricilik zonası kimi və 
dərinlik flüidlərin açılması kimi baxaraq belə fikrə gəlmək olar ki, həqiqətən 
onlarla filiz yataqlarının əlaqədar olması mümkündür. Əgər belə əlaqə linea-
mentin hər hansı bir sahəsində müəyyən olunarsa, bu zaman belə ehtimal etmək 
olar ki, oxşar filizləşmə və ya geokimyəvi xüsusiləşmə onun bütün uzanması 
boyunca qeyd oluna bilər. Belə tip xətti metallogenik zona və zolaq böyük 
uzanmaya malikdir (birbaşa filiznəzarətedici və filizyerləşdirici strukturlar) və 
əvvəllər kompleks geoloji əlamətlərə görə ayrılmışdır. Lineamentlər metallo-
genik rayonlaşdırma və proqnoz əlamətləri üçün yaxşı əsas hesab olunur. 

 Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra məlum filiz təzahürlə-
rinin lineamentlər və ya lineament zonaları ilə məkanca üst-üstə düşməsi bütün 
zonada uyğun filiz xüsusiləşməsinə dair kifayət qədər əsas hesab olunur. Bu, 
xüsusən eni bir neçə on və hətta yüz km-lərlə ölçülən və daxilində çoxsaylı filiz 
təzahürləri mövcud olan nəhəng lineament zonalarına aiddir. 

Yuxarıda göstərilənləri eynilə müxtəlif əmələgəlmələrin və hadisələrin 
izahatı üçün əlverişli hesab olunan lineament zonalarına da aid etmək olar. 
Lineament zonaları ilə faydalı qazıntı yataqları və seysmik hadisələr əlaqədar-
dır. Lakin çoxsaylı oxşar qovşaqlar arasında seysmoaktiv və filiznəzarətedici 
strukturların ayrılması xüsusi əhəmiyyətli məsələlər hesab olunur. Tədqiqatın 
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miqyasından və istifadə olunan materiallardan, o cümlədən kosmik şəkillərdən 
asılı olaraq hər bir sahə üçün olduqca fərqli bölünməyə malik lineament şəbə-
kəsi tərtib olunmuşdur. Bu şəbəkədə hər hansı bir qovşaqla müəyyən filiz təza-
hürlərinin əlaqədar olması mümkündür.  

Bundan əlavə, bir daha qeyd etmək lazımdır ki, lineamentlər və onların 
zonaları bütün uzanmaları boyunca dərinlik yatımı (flüidlərin mümkün mənbə-
ləri), zaman, intensivlik, inkişaf forması və təzahürü nöqteyi-nəzərdən dəyişil-
məz qalmır. Lineamentlərin inkişaf tapdığı və dərinlik flüidlərilə qarşılıqlı əla-
qədar olduğu bu geoloji mühitin tərkibi və strukturu az əhəmiyyət kəsb etmir. 
Bir çox lineamentlər isə tamamilə müxtəlif təbiətli tektonik zonaları və sahələri 
kəsir. 

Halqavarı strukturların öyrənilməsi müəyyən dərəcədə mühüm geoloji 
məsələlərin həllində - o cümlədən yer qabığında faydalı qazıntı yataqlarının 
yerləşmə qanunauyğunluğunun ümumi analizində nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. 
Halqavarı strukturlar və faydalı qazıntı yataqları arasında əlaqə hazırda müxtəlif 
ölkələrin alimləri tərəfindən geniş qəbul olunmuşdur. Hazırda faydalı qazıntı 
yataqlarının formalaşmasında və yerləşməsində halqavarı strukturların rolunun 
əhəmiyyəti hərtərəfli araşdırılır. Halqavarı strukturların daha çox mineragenetik 
əhəmiyyət kəsb etdiyi göstərilir. Müəyyən olunmuşdur ki, halqavarı strukturların 
müəyyən genetik tipləri faydalı qazıntıların yalnız öz özünəməxsus dəstlərinə 
uyğun gəlir. Eyni zamanda bu və ya digər struktur tiplərin mineragenetik əhə-
miyyətini onların daimi bir-birlərini mürəkkəbləşdirdiyindən qəbul etmək müm-
kün olmur. Keçən geoloji dövr ərzində qədim halqavarı strukturlar daha cavan 
strukturlarla mürəkkəbləşmiş olur. 

Rus alimi V.V.Solovyev halqavarı strukturlar daxilində filiz maddələrinin 
lokallaşması üçün əlverişli şərait hesab olunan bir neçə tip geoloji vəziyyəti 
araşdıraraq aşağıdakı əlamətləri göstərmişdir: 

a) filiz maddələri halqavarı strukturların xarici və kənar konturlarında, 
xüsusən onların halqavarı konturlarla hüdudlandığı şəraitdə və ya özündə müx-
təlif ölçülü plutonları əks etdirdiyi şəraitdə lokallaşa bilər; 

b) filiz maddələri halqavarı strukturların qırışıqlıq zolağı ilə haşiyələn-
dikdə, onların konturlarından kənarda lokallaşa bilər; 

c) filiz maddələri halqavarı strukturların müxtəlif tərtibli və ölçülü qırıl-
malarla (lineamentlərlə) kəsişmə zonalarında lokallaşa bilər (şəkil 131); 

d) filiz maddələri müxtəlif ölçülü və genezisli halqavarı strukturların in-
terferensiya sahəsində lokallaşa bilər; 

e)filiz maddələri plutonların halqavarı strukturlar formasında əks olunan 
kənar hissələrində lokallaşa bilər. 
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Şəkil 131. Mərkəzi Qazaxstanın vulkanogen zolağında filizləşməyə struktur-

tektonik nəzarətin modeli (Skublova, 1974): 
1-regional qırılmalar; 2- vulkano-plutonik struktuların halqavarı qırılmaları; 3- lokal  
qırılmalar; 4- sadə qırılmalar; 5- mərkəzi tip qranit plutonları; 6- faydalı qazıntı yataqları üçün 
əlverişli sahələr; 7- halqavarı strukturlar; a- lokal strukturlar; b- kor intruzivlər; c- nekklər -
subvulkanik intruzivlər; d- intruzivlərin apikal çıxışları-ştoklar. 
 

Yuxarıda sadalanan hallardan ən əhəmiyyətli təyinedici amil yer qabığının 
parçalanması ilə şərtlənən təzahür dərəcəsi hesab olunur. Təzahür zonasının hal-
qavarı strukturlara nəzərən vəziyyətindən asılı olaraq, faydalı komponentlərin 
lokallaşması həm mərkəzi hissədə, həm də kənarları boyunca baş verə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, halqavarı strukturların sərhədləri axtarış işləri 
üçün konturlaşdırılmış yeni sahələrin sərhədləri hesab olunur. Hər genetik tip 
halqavarı struktura müəyyən genetik tip faydalı qazıntılar uyğun gəlir. Onlardan 
bir neçəsinin qısa xülasəsi verilmişdir. 

 

14.1.8. Kosmik şəkillərin faydalı qazintıların birbaşa axtarışında istifadəsi 
 

 Faydalı qazıntı yataqlarını yerləşdirən süxurların və ya geokimyəvi ano-
maliyaların bilavasitə (birbaşa) öyrənilməsi Yerin süni peyklərindən süxur və 
mineralların spektrinin müxtəlif zonalarında spektrometrik parlaqlıq səciyyə-
lərinin ölçülməsinə əsaslanmışdır (SPƏ-spektral parlaqlıq əmsalı). 

Bu üsulun köməyi ilə həm bizim ölkədə, həm də xarici ölkələrdə maraqlı 
nəticələr əldə edilmişdir:məsələn, Şərqi Qrenlandiyanın və ABŞ-ın Nevada ştatı 
yarımsəhra rayonunun hidrotermal dəyişmiş dəmirləşmiş süxurlarının filizli 
zonalarının aşkar edilməsi; İndoneziya, Avstraliya və Yamaykanın boksit və 
nikelli lateritlərinin axtarışı və xəritəyə alınması; Kolorado ştatının şimalında və 
Vayominq ştatının (ABŞ) cənub-şərqində aparılmış kimberlit çubuqları (trubka) 
kimi çətin aşkar edilən obyektlərin sərhədləndirilməsi; Kounrad (keçmiş SSRİ) 
filiz rayonunda hidrotermal filizləşmənin axtarılması və proqnozlaşdırılması və 
s. üçün çoxzonallı skaner şəkillərindən istifadə edilmişdir. 
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Hazırda süxurların spektral səciyyələrinin öyrənilməsi əsasında filizli sa-
hələrin spektral obrazlarının işlənilməsi aparılır. Bunun əsasında gələcəkdə 
filizli formasiyaların spektral səciyyələri üzrə məlumatlar bankı yaradılacaqdır. 

Filiz sahələrinin və yataqlarının spektral obrazları, onların yerləşdiyi sü-
xurların litoloji xüsusiyyətləri, onlarda filiz kompo-nentlərinin tapıldığı mineral 
formalar (əsas etibarilə, ekzogen və maqmatik yataqlar üçün), filizətrafı dəyi-
şilmiş süxur assosiasiyaları (hidrotermal yataqlar üçün), süxurların deformasiya 
intensivliyi və forması ilə təyin edilir. 

Faydalı qazıntıların axtarışıt üçün distansion zondlama üsullarının daha yeni 
inkişaf istiqaməti bitkilərin spektral parlaqlıq səciyyəsinin ölçülməsi və substrat 
tərkibinin, yəni torpaq və süxurun geokimyəvi xüsusiyyətləri ilə onların xarakte-
ristikası arasındakı korrelyasiyanın təyin edilməsindən ibarətdir. Mövcud məlumat-
lara görə, spektral parlaqlıq əmsalı mis, qurğuşun və sinkin artıq miqdarı ilə 
səciyyələnən torpaqlarda bitən ağacların yarpaqlarında filiz minerallaşmasından 
məhrum sahələrdə bitən ağajların yarpaqlarına nisbətən daha yüksəkdir. Bununla 
yanaşı, müəyyən edilmişdir ki, bu fərq, xüsusilə yayın sonu - payızın əvvəllərində, 
yarpaqların tökülməsindən əvvəl daha çox hiss olunur. 

Filiz sahələrinin və yataqlarının əsas struktur elementləri haqqında məlu-
matlar bu və ya digər filizli sahələri səciyyələndirən tipik həndəsi və spektral 
obrazlar ayırmağa imkan verir. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, yalnız spektromet-
rik məlumatların (parlaqlıq, işıq göstəricisi və qütbləşmə dərəcəsi) təbii kütlələ-
rin həndəsəsinin (forma, daxili struktur və struktur rəsm) hərtərəfli təhlili ilə ba-
lanslaşdırılmış uyğunluğu geoloji əmələgəlmələrin, o cümlədən filizli obyekt-
lərin kosmik şəkillərin köməyi ilə tam öyrənilməsini təmin edə bilər. 

Metallogenik tədqiqatlar nöqteyi-nəzərindən kosmik informasiyanın bu 
kompleks növü filiz obyektlərinin axtarışı və birbaşa proqnozlaşdırılması üçün 
daha qiymətlidir. Lakin belə informasiyanın alınması çətindir. Çünki bu məqsədlə, 
onların işlənilməsi üçün keyfiyyətli çoxzonallı şəkillər və xüsusi cihazlar lazımdır. 

Filiz sahələri- və yataqların strukturlarının öyrənilməsi. Filiz sahələri-
nin və yataqlarının strukturlarının tədqiqində kosmik şəkillərdən istifadə ilə 
aşağıdakı məsələləri həll etmək mümkündür: 

1) filiz sahələrinin və yataqlarının geoloji mövqeyini dəqiqləş-dirmək və 
onların yerləşdiyi yer qabığının lokal struktur formalarını müəyyən etmək; 

2) filiz sahələrinin və yataqlarının əsas filiz nəzarətedici struktur ele-
mentlərini tədqiq etmək; 

3) filiz sahə və rayonlarının dərinlik strukturunu öyrənmək və filiz 
nəzarətedici struktur elementlərinin dərinlikdəki fəaliyyətini proqnozlaşdırmaq. 

Filiz sahələrinin və yataqlarının struktur öyrənilməsinin bu mühüm mə-
sələsinin həlli imkanları müxtəlif miqyaslı KŞ-lərin əsas xüsusiyyətləri– gene-
ralizasiya effekti və onun filiz əyalətləri, vilayətləri və rayonları sahələrinin 
vahid zamanda  icmalı ilə şərtlənmişdir. 
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14.1.9.Azərbaycan  ərazisində halqavarı  strukturların  parametrləri  ilə  
faydalı  qazıntı  yataqları  arasında  əlaqə 

 
 Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın ərazisi struktur-formasion zonaların  

fərdi inkişafı ilə xarakterizə olunan zonaya daxildir ki, o da əksər hallarda  
regionun  qırışıqlıq-qayma quruluşu ilə izah olunur. Alpaqədərki özül bütün alp 
silsiləsində dərin yarılmalarla məhdudlaşmış və zonanın müasir strukturunu  
qabaqlayan diferensial hərəkətlərə məruz qalan ayrı-ayrı bloklara parçalanmış-
dır. Erkən alpaqadərki dövrdə yaranmış və hüdudlarında metamorfizmin  müx-
təlif pillələrinə, o cümlədən maqmatik əmələgəlmələrə məxsus süxurların  ya-
yılması müşahidə olunan mərkəz tipli iri halqavarı vulkan-tektonik strukturlar  
uzun geoloji dövr ərzində - arxeydən dördüncü dövrə qədər - mis, molibden, 
mərgümüş, sink, qızıl və s. yataqlarının lokallaşmasında böyük rol oynayan  
kiçik ölçülü halqavarı əmələgəlmələrlə mürəkkəbləşmişdir. Bu növ “interferen-
siya”- müxtəlif genezisli halqavarı strukturların sıxlaşması və ya üst-üstə  yığıl-
ması Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə Gədəbəy, Daşkəsən, Ordu-
bad və s. filiz rayonlarında müşahidə olunur. Belə xırda strukturların nisbətən  
iri strukturların üzərinə yığılması halı təbiətdə kifayət qədər geniş yayılmışdır  
və onlar dəqik metallogenik analizin aparılmasını kifayət qədər çətinləşdirir. 
Bununla belə, lokal miqyasda halqavarı strukturların və kiçik ölçülü lineament-
lərin faydalı qazıntı yataqları ilə hər hansı bir əlaqəsinin olması, daha dəqiq  
desək, filizləşmənin bu strukturların konkret sahələrinə aid olması haqqında fi-
kir söyləmək olar. Bunlar halqavarı strukturların yarılmaların sıxlaşma zonası  
ilə xarici konturları (Xarxar), halqavarı strukturlar və radial lineamentlərin  
(Qızılbulaq)  kəsişmə  düyünləri  və  s.  hesab  olunur. 

 
14.2. Qeyri-filiz faydalı qazınt yataqlarınını axtarışı və 

proqnozlaşdırılmasında  distansion zondlama materiallarının istifadəsi 
 

14.2.1. Bərk qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı 
 
 Bu kateqoriyada olan faydalı qazıntılar öz mənşəyi və çökmə süxurların 

yayılması, formasiya və aşınma qabığı ilə (boksitlərlə) əlaqədardır. Buna görə 
də onların axtarışında kosmik üsulların tətbiqinin əsası sonuncuların inkişafı 
üçün əlverişli hesab olunan formasiya və ya yer hesab olunur. Bu tip xammal 
yataqlatının (daş kömür, duz, boksit, tikinti materialları və s.) strukturlarının 
öyrənilməsi və axtarışı üçün kosmik materialların məqsədəuyğun istifadəsinin 
mövcud təcrübələri göstərir ki, bir sıra hallarda bu üsullar yeni məlumatlar verir 
və digər geoloji meyarlarla birlikdə perspektivdir. 

Kosmik şəkillərin deşifrələmə nəticələrinə görə, əvvəllər məlum olan bir 
sıra yataqların yeni tektonik xüsusiyyətləri aşkar olunur. Məsələn, müəyyən 
olunmuşdur ki, Moskvaaltı kömür hövzəsinin cənub hissəsi Moskva halqavarı 
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strukturnnun xarici zonasına uyğunlaşmışdır, onun ayrı-ayrı çökəkliyi-qrabenlər 
isə bu strukturun radial elementləri hesab olunur. 

Dördüncü dövr çöküntülərinin və struktur-geomorfoloji ele-mentlərin de-
şifrə olunması bu çöküntülərlə əlaqədar olan yataqların axtarışı və proqnoz-
laşdırılması üçün istifadə olunur. Kosmik şəkillər flüvioqlasial, allüvial və pro-
lüvial çöküntülərə uyğunlaşmış tikinti materiallarına münasibət baxımdan daha 
məlumatlı hesab olunur. Məsələn, Rus plitəsi daxilində qumdaşı-qravimaterial-
ların əsas yataqları vadilər və yarğanlar daxilində yerləşmişdir. Qara-ağ şəkil-
lərdə hər iki tip struktur bitki örtüyü ilə şərtlənmiş tünd uzunsov konturla ayrı-
lır. Bir çox vadi və yarğanlar lineamentlərə uyğun gəlir. Vadi və yarğanlar daxi-
lində perspektivli yerlər daşınma konusu əmələ gətirən kənar vadilər hesab 
olunur. 

 
14.2.2. Daş kömür yataqlarının öyrənilməsi 

 
Müxtəlif miqyaslı KŞ-lərin tətbiqi nəticəsində qalın kömürlü çöküntülərin 

qalın qatı gizlənmiş regional dərinlik qırılmalarının, kömürlü qatların toplanma 
şəraitinə təsir edən lokal lineamentlərin və halqavarı strukturların ax-tarışı və 
öyrənilməsinə imkan yarandı. Lineamentlər sistemi torf yatağı bünövrəsinin 
enmə sürətini nəzarətləndirən və ya kömür laylarının yatım şəraitini 
mürəkkəbləşdirən qırılmalara uyğun gəlir. İlk dəfə Donetsk və Peçore hövzə-
lərində ayrılmış halqavarı strukturlar 8-10 km-dən 70-100 km-ə kimi ölçüyə 
malikdir: kiçik strukturlar həm daş kömür, həm də mezokaynozoy çöküntülərin-
dəki izometrik qalxımlara; irilər isə (məsələn, Qukovskaya) qravitasion, maqnit, 
istilik və s. anomaliyalara uyğun gəlir. Kömürlü hövzələrin strukturunda 
kəsişmə düyünləri böyük əhəmiyyətə malikdir. Burada daha mürəkkəb 
quruluşlu kömürlü çöküntülər və bəzi (məsələn, Qukovskaya) dairəvi struktur-
lar yerləşir ki, bunlarla da kömür qatlarının tərkib və quruluşunda geoloji kütlə-
lərin qalınlığının dəyişməsi, kömür laylarının haçalanması, qırılma pozulmaları 
və digər anomaliyalar əlaqədardır. 

 
14.2.3 Hidrogeoloji və geotermal  sərvətlərin öyrənilməsi 

 
Kosmik şəkillərin deşifrələnməsinin nəticələri ərazinin hidrogeoloji ra-

yonlaşdırılmasında və hidrogeoloji xəritələrin tərtibində tətbiq olunur. Müxtəlif 
miqyaslı kosmik şəkillərdən istifadə artezian hövzələrinin aşkar edilməsi və sər-
hədləndirilməsini, landşaft-indikasion əlamətlərə görə müxtəlif sulu horizont-
ların xəritələnməsini, lay sularının qidalanma və boşalma sahələrinin təyinini və 
s. şərtləndirdi. KŞ-lərin deşifrə nəticələrinin struktur-geoloji interpretasiyası 
yüksək çatlılıqla seçilən zonaların axtarışına və aşkarına imkan ya-ratdı. Nəzərə 
alsaq ki, sonuncular yeraltı suların hərəkətini nəzarətləndirən regional 
qırılmalar boyunca yerləşir, onda yeraltı suların dinamika elementlərinin 
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proqnozlaşdırılması, qrunt sularının və üstdəki sulu horizontların sularının 
ayrılması üçün imkanlar yaranır. 

Geotermal sərvətlərin inkişaf və istismar məsələlərinin həllində distansion 
zondlama materiallarının işlənilməsi daha yeni, tam və etibarlı məlumatlar verir 
və  ərazinin struktur planının öyrənilməsi ilə əlaqədardır. 

 
14.2.4. Floqopit, apatit, kalium duzu və tikinti materialları  yataqları 

 
 Hazırda floqopit və apatit yataqlarının dağ-geoloji qiymətləndirilmə-

sində, kalium duzları yataqlarının öyrənilməsində, tikinti materiallarının və s. 
proqnozlaşdırılmasında müxtəlif  KŞ-lərin effektiv istifadəsi haqqında məlumat 
vardır. 

Belə ki, kiçikmiqyaslı «Meteor - 25» KŞ-n təhlili nəticəsində Aldan qal-
xanı ərazisində floqopit yataqlarının iti, apatit təzahürlərinin isə lineamentlərin 
rombik  şəbəkəsinin kor bucaqlarına aid olması müəyyən edilmişdir. 

Müxtəlif miqyaslı KŞ-ın geofiziki, hidrogeoloji və s. məlumatlarla kom-
pleks tətbiqi Pripyat əyilməsindəki (Belorusiyada) Starobin kalium duzları ya-
tağı hüdudlarında uzununa (suben) istiqamətli qırılma pozulmalarından əlavə, 
həm də eninə (şimali-şərq) istiqamətli qırılma pozulmalarını ayırmağa imkan 
vermişdir. 

Məlum olduğu kimi, qeyri-filiz faydalı qazıntılarından çökmə örtüklə 
müxtəlif növ əhəng daşları, dolomitlər, şüşə və qəlib qumları, müxtəlif gillər, 
gipslər və s. əlaqədardır. 

Tikinti materiallarının əksəriyyəti gilli qumlar, qumlar, çınqıl qarışıqları 
və s. buzlaq və allüvial mənşəli dördüncü dövr çöküntüləri ilə əlaqədardır. 
Kaluqa-Tula rayonu ərazisinin KŞ-nin geoloji informativliyinin öyrənilməsi və 
alınan məlumatların geoloji-geofiziki materiallarla müqayisəsi göstərmişdir ki, 
deşifrə nəticələri yuxarıda göstərilən faydalı qazıntıların proqnozu və axtarışın-
da faydalı qazıntılarla əlaqədar olan geoloji komplekslərin struktur və geomor-
foloji əlamətlərinin aşkarlanması və xəritələnməsi yolu ilə istifadə oluna bilər. 
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Mətndə istifadə olunan geofiziki üsulların azərbaycan və rus dillərində 
bütöv və qısaldılmış adları 

 

№ Üsulların Rusca adı 
Qısal-
dılmış  

adı 

Üsulların 
Azərbaycanca adı 

Qısal-
dılmış  

adı 
1 Авиовариант метода радио-

кип 
АР Radiokipin aviovariantı  RA 

2 Авиовариант метода элек-
тромагнитного поля 

АФМАТ Təbii elektromaqnit sa-həsi 
üsulunun avivariantı 

TESÜA 

3 Аккустик каротаж АК Akkustik karotaj  AK 
4 Аэроэлектроразведка мето-

дом переходных процессов 
АМПП Keçid proseslər üsulu ilə ae-

roelektrik kəşfiyyatı  
KRAK 

5 Бесконтактное измерение 
электрических полей 

БИЭП Elektrik sahələrinin təmassız 
ölçülməsi  

ESTÖ 

6 Боковой каротаж БК Yan karotaj  YK 

7 Боковое каротажное зон-
дирование 

БКЗ Yan karotaj zondlaması  YKZ 

8 Вертикальное электричес-
кое зондирование 

ВЕЗ Şaquli  elektrik  zondla-ması  ŞEZ 

9 Высокочастотное непре-
рывное электрическое поле 

ВЧЭП Yüksəktezlikli  fasiləsiz elek-
trik  sahəsi 

YTFES 

10 Гамма-гамма каротаж ГГК Qamma–qamma-karotaj QQT 

11 Гамма каротаж ГК Qamma-karotaj QK 
12 Геофизическое исследова-

ние скважин 
ГИС Quyularda geofiziki tədqiqat-

lar  
QGT 

13 Гравимагнитная съемка ГМ Qravimaqnit planalması QP 

14 Дипольное азимутальное 
зондирование  

ДАЗ Azimutal dipol zondlaması ADZ 

15 Дипольное зондирования ДЗ Dipol zondlaması  DZ 
16 Дипольное индуктивное 

профилирование 
ДИП Dipol  induktiv profilləməsi DİP 

17 Дипольное осевые зонди-
рование  

ДОЗ Dipol oxlu zondlama  DOZ 

18 Дипольное низкочастот-
ное профилирование 

ДНП Dipol  aşağı  tezlikli profillə-
mə  

DATP 

19 Дипольное экваториаль-
ное зондирование 

ДЭЗ Ekvatorial dipol zondlama  EDZ 

20 Дипольное электромаг-
нитное профилирование  

ДЭМП Dipol elektromaqnit profillə-
məsi  

DEMP 

21 Естественные потенциалы ЕП Təbii  potensiallar TP 
22 Зондирование-становле-

ния поля в дальней зоне – 
ближней зоне 

ЗСД 
ЗСБ 

Bərpa edilmiş sahə üsulu–
uzaq–yaxın zonalarda 

BUS 
BYS 

23 Инфракрасная съемка  ИКС İnfraqırmızı planalma  İQP 
24 Каротаж вызванных по-

тенциалов 
ВП Yaradılmış potensiallar karo-

tajı  
LP 

25 Каротаж магнитной вос-
приимчивости 

КМВ Maqnit həssaslığı karotajı  MHK 
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№ Üsulların Rusca adı 
Qısal-
dılmış  

adı 

Üsulların 
Azərbaycanca adı 

Qısal-
dılmış  

adı 
26 Каротаж методом сколь-

зящих контактов 
СК Sürüşən təmas üsulu ilə karo-

taj 
ST 

27 Каротаж потенциалов соб-
ственной поляризации 

ПС Xüsusi polyarlaşma poten-
sialları  karotajı  

XP 

28 Каротаж электродных по-
тенциалов 

ЭП Elektrod potensialları karotajı  EP 

29 Контактный способ поля-
ризационных кривых 

КСПК Polyarlaşma əyrilərinin zond-
laması 

PƏTÜ 

30 Круговые вертикальные 
электрозондирование 

КВЕЗ Dairəvi şaquli elektrik zond-
lamaı  

DŞEZ 

31 Круговые электрические 
зондирование 

КЭЗ Dairəvi  elektrik zondlaması DEZ 

32 Магнитотеллургическое 
зондирование 

МТП Maqnit tellurik zondlama MTZ 

33 Магнитотеллургическое 
профилирование 

МТП Maqnit tellurik profilləmə  MTP 

34 Метод бесконечного про-
филирования 

БДК Sonsuz uzun kabel üsulu  SUK 

35 Метод вызванной поляри-
зации 

ВП Yaradılmış polyarlaşma üsulu  YP 

36 Метод вертикального сейс-
мического профилирования 

ВСП Şaquli seysmik profilləmə 
üsulu  

ŞSP 

37 Метод гармоничных полей МГП Harmonik sahə üsulu  HSÜ 
38 Метод дипольного элек-

тропрофилирование 
МДЭ Dipol  elektroprofilləmə üsu-

lu  
DEP 

39 Метод естественного поля  МЕП Təbii sahə üsulu  TSÜ 
40 Метод заряда МЗ Yükləmə üsulu (elektrik yük) YÜ 
41 Метод кажущихся соп-

ративлений  
КС Fərz olunan müqavimət üsulu  FM 

42 Метод комбинированного 
профилирования 

КЭП Kombinə olunmuş profilləmə 
üsulu  

KPÜ 

43 Метод обращенного га-
дографа 

ОГ Çevrilmiş  hadoqraf üsulu ÇH 

44 Метод общей глубин-ной 
точки  

ОГТ Ümumi dərinlik nöqtəsi üsulu ÜDN 

45 Метод отраженненых волн МОВ Əks olunan dalğa üsulu  ƏDÜ 
46 Метод преломленных волн МПВ Sınan dalğa üsulu  SDÜ 
47 Метод переходных про-

цессов  
МПП Keçid proseslər  üsulu KPÜ 

48 Метод регулируемого нап-
равленного приема  

РНП Tənzimlənən istiqamətlənmiş 
qəbul üsulu 

TİQ 

49 Метод сейсмо-электри-
ческих потенциалов 

МСЭП Seysmoelektrik potensiallar 
üsulu 

SEPÜ 

50 Метод срединных гради-
ентов 

СГ Orta qradiyent üsulu OQ 

51 Метод теллурического то-
ка 

МТТ Tellurik cərəyanlar üsulu TCÜ 
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№ Üsulların Rusca adı 
Qısal-
dılmış  

adı 

Üsulların 
Azərbaycanca adı 

Qısal-
dılmış  

adı 
52 Метод частичного извле-

чения металла  
ЧИМ Metalın tədricən ayrılması 

üsulu  
MTA 

53 Нейтрон-гамма-каротаж  НГК Neytron-qamma karotaj NQK 
54 Нейтрон-нейтроновой 

каротаж 
ННК Neytron-neytron karotaj NNK 

55 Непрерывное дипольное 
осевое зондирование 

НДОЗ Fasiləsiz dipol oxlu zondlama  FDOZ 

56 Непрерывное сейсмичес-
кое профилирование  

НСП Fasiləsiz seysmik profilləmə  FSP 

57 Плотностной гамма-гам-
ма-каротаж 

ГГК-П Sıxlıq qamma-qamma 
karotajı 

SQQK 

58 Пъезоэллектрический 
метод 

МЭП Pyezoelektrik üsulu PEÜ 

59 Радиоволновое зондиро-
вание  

РВЗ Radiodalğa zondlaması RDZ 

60 Радиоволновое просве-
чивание  

РП Radiodalğa şüalanması RŞ 

61 Радиокомпарацион. 
-длинноволновой и 
-сверхдлинноволновой 

 
ДРК 
СДВР 

Radiokomparasion - uzun 
dalğa və  həddən artıq uzun 
dalğa 

RKUD 
RKHUD 

62 Радиокомпарационный  
метод 

(радиоки
п) 

Radiokomparasiya üsul (radio-
kip) 

63 Радиолокационное зон-
дирование 

РЛС Radiolokasiya zondlaması RLS 

64 Радиотепловая съемка РТС Radioistilik planalma  RİP 
65 Расходометрия P Su sərfinin hesablanması  
66 Резистивиметрия P Rezistivimetriya  
67 Селективный гамма-гам-

ма-каротаж 
С-ГГК Seçmə qamma-qamma 

karotaj 
SQQK 

68 Симметричное электро-
профилирование  

СЭП Simmetrik elektrik profilləmə  SEP 

69 Скважинная гравиразведка СГ Quyu qravi  kəşfiyyatı  QQ 
70 Скважинная магнито-раз-

ведка 
СМ Quyu maqnit kəşfiyyatı  QM 

71 Спутниковая электро-раз-
ведка  

СЭ Peyk elektrokəşfiyyatı  PE 

72 Частотное зондирование  ЧЗ Tezlikli  zondlama TZ 
73 Электрическое 

профилирование  
ЭП Elektrik profilləmə EP 

74 Ядерный-магнитный 
каротаж 

ЯМК Nüvə-maqnit karotajı NMK 
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