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GĠRĠġ 

Azərbaycanın quru ərazisi və ona qovuĢan CənubiXəzər 

dənizinin Ģelf akvatoriyasında aparılmıĢ böyük həcmdə geofiziki 

tədqiqatlar və axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri məlumatlarının elmi 

araĢdırılması və ümumiləĢdirilməsi nəticəsində neftli-qazlı 

Mezokaynozoy hövzələrinin sərhədlərinin, dərinliklərinin və 

həcminin çökmə qatının qalınlığının müəyyən qədər 

dəqiqləĢdirilməsi mümkün olub. Məlum olub ki, bu hövzələr  

böyük qalınlığa (12-24 km) malik metamorfizləĢməmiĢ çöküntü 

qatından ibarət olub, biri-birindən öz litofasial və struktur-

tektonik xüsusiyyətləri, inkiĢaf tarixləri, çöküntü 

komplekslərinin həcmi, neftqazlılığı və s. ilə fərqlənirlər. 

Ərazidə ayrılan bir sıra iri çökəklikləri əhatə edən bu neftli-

qazlı hövzələrdə karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi, miqrasiyası 

və tələlərdə toplanması üçün əlveriĢli geoloji-geokimyəvi 

Ģəraitlər mövcud olub. Burada geniĢ yayılmıĢ Mezokaynozoy 

çöküntüləri kəsiliĢinin ayrı-ayrı stratiqrafik intervallarında 

(Pliosen, Paleogen-Miosen və Mezozoy) qazıma ilə aĢkar 

olunmuĢ sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yataqları deyilənləri təsdiq 

edir. 

Respublikada neft və qaz hasilatının əsas hissəsi uzun müddət 

sənaye iĢlənmədə olan böyük həcmli neft-qaz ehtiyatlarına malik 

Alt Pliosenin Məhsuldar Qat (MQ) lay dəstələri ilə əlaqədardır. 

Burada yüksək kollektor xassələrilə seçilən MQ-ın kvarslı qum 

və qumdaĢılarından ibarət rezervuarlarında son illərdə Cənubi 

Xəzərin Ģelf akvatoriyasında – AbĢeron arxipelaqında (Çıraq, 

Azəri, Kəpəz, ġah-dəniz, AbĢeron, ƏĢrəfi, Qarabağ və b. 

sahələrində) və Bakı arxipelaqında (Ümid sahəsi) aĢkar olunmuĢ 

zəngin neft və qaz-kondensat yataqlarının əksəriyyəti də hal-

hazırda sənaye əhəmiyyətli iĢlənmədədirlər. AparılmıĢ kompleks 

araĢdırmaların nəticələrinə görə Azərbaycan ərazisinin Xəzərin 

suları altında aĢkar olunmuĢ müxtəlif tip tələləri hələ də öz 

yüksək neft-qazlılıq perspektivlikləri ilə seçilirlər. Quru ərazisi 

və onun Cənubi Xəzər dənizi sektorunda yüksək karbohidrogen 
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potensialına malik MQ-ın qumlu-alevritli kəsiliĢində (xüsusilə 

alt Ģöbəsində) yeni neft və qaz yataqlarının axtarıĢı və 

kəĢfiyyatının perspektivliyi neftqazlılıq baxımından əlveriĢli 

geoloji Ģəraitdə yerləĢən antiklinal qalxımlar ilə bərabər onların 

qanadlarında kollektor-layların pazlaĢma zonaları hələ də böyük 

ümüd doğururlar. 

Azərbaycanın ərazisinin neft-qaz perspektivliyi, əsasən böyük 

qalınlığa və kəsiliĢində yaxĢı neftgaztörədici lay dəstələri və 

neftqaztoplanma zonaları, həmçinin karbohidrogen (KH) 

potensialına malik Mezozoy və Paleogen-Miosen çöküntülərilə 

əlaqələndirilir. Bu çöküntülərin rezervuarlarında iri neft-qaz 

yataqları aĢkar olunmasa da, ölkənin ayrı-ayrı neftli-qazlı 

rayonlarının (Xəzəryanı-Quba, AbĢeron, ġamaxı-Qobustan, 

Gəncə, Muradxanlı, Kür-Qabırrı çaylararası və s.) bir sıra 

sahələində onların kollektorlarında müĢahidə olunmuĢ intensiv 

neft-qaz təzahürləri və qazılmıĢ quyulardan alınmıĢ sənaye 

əhəmiyyətli axımlar bu çöküntülərin perspektivli olmasını 

deməyə əsas verirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ərazidə 

geoloji Ģəraitin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar olaraq, bu  çöküntü 

kompleksinin yatma Ģəraitləri, litofasial tərkibləri və struktur-

tektonik xüsusiyyətləri haqqında kifayət qədər geofiziki və 

qazıma materiallarının olmaması onların neftqazlılıq 

potensialının öyrənilməsini bir qədər çətinləĢdirir.  

Paleogen-Miosenin (Eosen, Maykop, Çokrak, Diatom) 

kəsiliĢlərində çoxsaylı qumlu-alevritli laylarla əlaqədar təbii 

neft-qaz təzahürləri və kiçik həcmdə olsa da, sənaye əhəmiyyətli 

neft-qaz yataqları qeyd olunub. Bu çöküntülərin rezervuarlarında 

karbohidrogenlərin yataq Ģəklində toplanması (Xəzəryanı-Quba 

NQR-un Siyəzən monoklinalı, Tələbi-Qızılburun antiklinal 

zonasında, Cənubi-Qobustanın antiklinal zonaları, Qərbi 

AbĢeronda, Kür çökəkliyinin bort hissələrində və s.) üçün 

hövzələrdə əlveriĢli geoloji Ģəraitlərin mövcud olmasını göstərir. 

AbĢeron arxipelaqının Ģimal tektonik zonasında (QoĢa DaĢlar, 

AbĢeron küpəsi, Q.AbĢeron və b. sahələrində) və Bakı 
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arxipelaqında (Səngəçal dəniz sahəsində) Miosenin terrigen 

kollektorlarından sənaye əhəmiyyətli neft-qaz axımlarının 

alınması isə onu göstərir ki, bu çöküntülər Azərbaycan 

ərazisində regional neft-qazlılıq xarakterinə malikdirlər, yəni 

onlar Cənubi Xəzərin sahilə yaxın qərb Ģelf zonasında da axtarıĢ 

obyektləri ola bilərlər. Deməli, Azərbaycanın böyük qalınlığa 

(5000-6000 m) malik və əsasən gillərdən təĢkil olunmuĢ 

Paleogen-Miosen kəsiliĢində ayrılan qumlu-alevritli rezervuarları 

da yeni neft-qaz yataqlarının axtarıĢı üçün müəyyən maraq 

doğururlar. 

Ölkənin bir sıra sahələrində (Siyəzən monoklinalı, Bəyimdağ-

Təkçay, KeĢçay, ġurabad, Muradxanlı, Zərdab, Sovetlər və s.) 

Mezozoyun terrigen, terrigen-karbonat və effuziv 

kollektorlarından çoxsaylı neft və qaz təzahürləri qeyd olunub və 

onlarda qismən sənaye əhəmiyyətli neft və qaz axımları alınıb. 

Bu fakt əsas verir ki, qeyd olunan çöküntülərdə KH yataqlarının 

əmələ gəlməsi üçün əlveriĢli tektonik və fasial Ģəraitlər mövcud 

olub. Lakin Mezozoy kəsiliĢinin geoloji quruluĢu və neft-

qazlılığı bu günə qədər axtarıĢ qazıması ilə hələ də kifayyət 

qədər aydınlaĢdırılmadığından onun KH resursları tam realizə 

olunmayıb. Kompleksin kəsiliĢində TəbaĢir və Yuranın terrigen-

karbonatlı rezervuarları B. Qafqazın cənub-Ģərq hissəsində yeni 

neft-qaz yataqlarının axtarıĢı üçün daha əlveriĢli Ģəraitlə 

səciyyəvidirlər.  

Bu məqsədlə Mezokaynozoyun əsas neftli-qazlı çöküntü 

komplekslərinin litofasiyasının və qalınlıqlarnın yayılma 

arealları, sahə və kəsiliĢ üzrə dəyiĢilmə qanunauyğunluqları  

geniĢ  araĢdırılıb, çünki bu amillər hövzələrdə  kollektor layların 

və süxur örtüklərinin əmələ gəlməsi, üzvi maddənin toplanması 

və onun KH-lərə çevrilməsi üçün çöküntü qatının əlveriĢli 

Ģəraitlərini öyrənməyə imkan verirlər. Məhz buna görə də, 

Azərbaycanın əsas neftli-qazlı stratiqrafik vahidləri olan Alt və 

Üst TəbaĢir, Eosen, Maykop, Orta və Üst Miоsen və Alt Pliosen 

(MQ) çöküntüləri üzrə bizim tərəfdən tərtib edilmiĢ regional 



 

7 
 

litofasial və qalınlıqlar xəritələri, və həmçinin kəsiliĢlərin sahələr 

üzrə müqayisə sxemləri bu baxımdan, yuxarıda göstərilən 

Ģəraitləri əks etdirdiyindən böyük əhəmiyyət kəsb edirlər.  

Mövcud geoloji-geofiziki materialın dərin araĢdırılması 

əsasında Mezokaynozoyun neftli-qazlı stratiqrafik vahidlərinin 

struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin ayrı-ayrı rayonlar üzrə 

dəqiqləĢdirilməsi nəticəsində neftli-qazlı hövzələrin geotektonik 

inkiĢaf xarakteri, onlarda çöküntütoplanmanın paleocoğrafi, 

paleotektonik, termodinamik və geokimyəvi Ģəraitlərini 

aydınlaĢdırmaq mümkün olub. Neftli-qazlı rezervuarın kollektor 

xassələri və flüidədavamlı süxur örtüklərinin yayılma zonaları 

ətraflı öyrənilib, çünki bu kriteriyaların sahə və kəsiliĢ üzrə 

yayılmasını aydınlaĢdırmadan, karbohidrogenlərin miqrasiya 

yolları və toplanma zonaları haqqında düzgün təsəvvür yaratmaq 

mümkün deyildi. 

Neft-qazlılığın əsas kriteriyalarının 9 fəsildən ibarət olan bu 

kitabın müəllifləri tərəfindən kompleks öyrənilməsi ayrı-ayrı 

neftli-qazlı rayonlarda müxtəlif stratiqrafik vahidlərin  

neftqazlılıq perspektivliyini əsaslandırmağa və ən perspektivli 

sahələrdə axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin səmərəli istiqamətlərini 

müəyyən etməyə zəmin verir. 
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FƏSĠL I. AZƏRBAYCANIN NEFTLĠ-QAZLI 

HÖVZƏLƏRĠNĠN SƏCĠYYƏLƏRĠ 

Perspektivli ərazilərin neft-qazgeoloji rayonlaĢdırılması neft 

geologiyasının əsas məsələlərindən biridir, çünki bu amilin 

düzgün araĢdırılması öyrənilən ərazinin müxtəlif hissələrinin 

neft-qazlılıq perspektivliyini qiymətləndirmək və aparılacaq 

axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün böyük 

elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.Tədqiqatçılar tərəfindən 

neftqazgeoloji rayonlaĢdırmada iki müxtəlif prinsipdən istifadə 

edilir. Bu prinsiplər mahiyyətcə bir-birini heç də inkar etmirlər, 

əksinə tamamlayırlar. Belə ki, birinci prinsipdə ərazilərin neft-

qazlılıq cəhətcə əyalətlərə, vilayətlərə və rayonlara ayrılmasında 

tektonik prinsiplərə üstünlük verilir və belə yanaĢma neft-qaz 

yataqlarının axtarıĢ-kəĢfiyyatında praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 

Ġkinci prinsipin əsasında isə, neftli-qazlı hövzələrin ayrılmasında 

geoloji quruluĢu, inkiĢaf tarixi və neftli-qazlılığına görə biri-

birindən fərqlənən böyük qalınlıqda çöküntü qatına malik qapalı 

və qismən qapalı çökəkliklər nəzərdə tutulur. 

Neftli-qazlı ərazilərin hövzə prinsiplərinə görə neft-qaz 

geoloji rayonlara bölünməsi məsələləri ilk dəfə Ġ.O.Brod (1960) 

K.Beka və Ġ.V.Vısotski (1976), V.Ġ.Vısotski və V.B.Oleyninin 

(1968) geniĢ tədqiqat obyektləri olub. Onlara görə neftli-qazlı 

hövzələr Yer kürəsinin müasir struktur planında uzun müddət, 

mütəmadi çökməyə məruz qalmıĢ və daxilində çoxlu 

neftqazəmələgəlmə və neftqaztoplanma zonalarına malik 

çökəklikləri əhatə edir. Bu hövzələr bir-birindən öz kristallik 

bünövrəsinin geoloji yaĢı və geomorfologiyasının xüsusiyyətləri 

ilə də fərqlənirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın ərazisinin neftli-qazlı 

hövzə prinsipinə görə neftqazgeoloji rayonlaĢdırma məsələsi isə, 

ilk dəfə olaraq, V.Y.Xain [48] tərəfindən tədqiq edilmiĢ və 

müasir neft geologiyasının bir sıra nəzəri və təcrübi problemləri  

əsasında elmi cəhətdən geniĢ iĢıqlandırılmıĢdır. O, neftli-qazlı 

çökəkliklərin adını neftli-qazlı hövzə terminilə əvəz olunmasını 
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təklif etmiĢ, bununla da neftli-qazlı yataqların müxtəlif geoloji 

quruluĢa malik çökəkliklərə aid olduğunu göstərmiĢdir. 

Əvvəllər, Azərbaycan ərazisinin dərinlik quruluĢu haqqında 

kifayət qədər qazıma məlumatları və seysmik materialların 

olmaması səbəbindən burada neftli-qazlı hövzələrin yeri və 

sərhədlərinin müəyyən edilməsi bir qədər çətinlik yaradırdı. 

Lakin, son zamanlar ölkə ərazisində böyük həcmdə dərin axtarıĢ-

kəĢfiyyat iĢlərinin və müxtəlif geofiziki kəĢfiyyat üsullarının 

aparılması nəticəsində alınmıĢ yeni məlumatlar ayrı-ayrı 

depressiyaların dərinliklərinin müəyyən qədər öyrənilməsinə və 

onlara uyğun neftli-qazlı hövzələrin sərhədlərinin 

dəqiqləĢdirilməsinə imkan verib. 

Azərbaycanın quru və dəniz ərazisində mövcud məlumatlar 

əsasında Mezokaynozoy üzrə nefli-qazlı hövzələr ayrılarkən, 

onların geotektonik vəziyyətləri, ölçüləri və neftqazlılığına 

Ə.Ə.Əlizadə, B.Q.Babazadə, ġ.F.Mehdiyev, Ə.ġ.ġıxəlibəyli, 

F.S.Əhmədbəyli, Ə.M.Əlixanov, A.Q.Əliyev, H.Ə.Əhmədov, 

M.M.Zeynalov, S.H.Salayev, Ġ.S.Quliyev, F.Ə.ġirinov, 

Ə.N.Hüseynov, X.B.Yusifzadə, A.Ġ.Əliyev, X.M.Yusifov, 

Ə.M.Süleymanov və b. tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif illərdə 

xüsusi fikir verilib və qeyd ediblər ki, ərazidə eyni adlı 

çökəklikləri əhatə edən neftli-qazlı hövzələr böyük qalınlığa 

malik metomorfizləĢməmiĢ çöküntü qatından təĢkil olunub, öz 

geoloji xüsusiyyətləri və çöküntülərinin neftqazlılığı ilə bir-

birindən fərqlənirlər [18, 19, 20, 21, 22, 28, 33, 41]. 

Azərbaycan ərazisində kompleks araĢdırmalar əsasında qeyd 

olunan Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin (meqahövzəsinin) 

hüdudlarında və Terski-Xəzər dağönü çökəkliyində Yurayaqədər 

yaĢa malik kristallik bünövrənin səthinə görə bir sıra neftli-qazlı 

hövzələrin ayrılması mümkün olmuĢdur (Ģəkil 1). Müəyyən 

edilib ki, bu hövzələrin daxilində böyük qalınlığa malik 

Mezokaynozoy çöküntüləri kəsiliĢində üzvi maddələrin 

toplanması və onların karbohidrogenlərə çevrilməsi üçün 

əlveriĢli geoloji-geokimyəvi Ģəraitlər mövcud olub. 
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ġmQ-Cġq istiqamətdə 1000 km-dən çox məsafədə uzanan 

Kür-Cənubi Xəzər meqahövzəsi göstərilən hövzələrdən ən 

böyüyüdür və yer qabığının eyni adlı meqaçökəkliyini əhatə edir. 

Bu tektonik element Ģimaldan Böyük Qafqazın, Böyük Balxanın 

və Qubadağın dağ silsilələri, Orta Xəzər dərinlik qırılması, 

qərbdən Dzirul massivi, Ģərqdən Kopetdağın qərb yamacı, 

cənubdan isə Kiçik Qafqazın, TalıĢ və Elbursun qırıĢıqlıq 

sistemləri ilə hüdudlanır. Azərbaycan, ġərqi Gürcüstan və Qərbi 

Türkmənistan ərazilərində yerləĢən bu meqahövzənin ümumi 

sahəsi 200000 km
2
-dən çoxdur və daxilində iri Kür dağarası və 

Cənubi Xəzər çökəklikləri ayrılır. Mezokaynozoy 

çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ onun çöküntü qatında Yura-

Eosen və Oliqosen-Antropogendən ibarət iki struktur-formasiya 

mərtəbəsi ayrılır. Alt mərtəbə terrigen (Orta Yura, Alt TəbaĢir, 

Paleosen), terrigen-karbonat (Üst Yura, Üst TəbaĢir, Eosen) 

çöküntülərilə təmsil olunur. Üst mərtəbə böyük qalınlığa malik 

əsasən gilli (Oliqosen-Miosen) və qumlu-gilli (Pliosen-Dördüncü 

Dövr) süxurlardan ibarət molass kəsiliĢindən təĢkil olunur. 

Meqahövzənin Mezokaynozoy çöküntülərindən ibarət ən dərin 

yeri (24 km-dən çox) AbĢeron yarımadasından cənubda – dəniz 

akvatoriyasında qeyd olunur.  

Kür-Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin Ģimal-qərb hissəsində 

yerləĢən və onun nisbətən dar sentroklinalını təĢkil edən iri Kür 

dağarası çökəkliyi Böyük və Kiçik Qafqaz dağları arasındakı 

geniĢ bir ərazini əhatə edərək, qərbdə Gürcüstan ərazisindəki 

Dzirul massivindən Ģərqdə Xəzər dənizinə qədər uzanır. 

AparılmıĢ geoloji-geofiziki araĢdırmalar əsasında mürəkkəb 

geoloji quruluĢa və geotektonik inkiĢafa malik iri Kür 

çökəkliyinin Azərbaycan hissəsində Yevlax-Ağcabədi və 

Qabırrı-Acınohur neftii-qazlı hövzələri ayrılır. 

Bu hövzələrdə bir və ya bir neçə neftli-qazlı rayon qeyd 

olunur. Sənaye əhəmiyyətli neftqazlılığı təsdiq olunmuĢ bu 

rayonlar, aid olduqları hövzələrin bir hissəsini təĢkil edir və ya 

sərbəst olurlar, əraziləri bir və ya bir neçə orta tektonik 
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elementləri (qalxımlar zonası, çökəklikləri) və ya onların bir 

hissəsini əhatə edirlər. 

Kürdağarası iri çökəkliyinin tərkib hissəsi olan Yevlax-

Ağcabədi hövzəsi (çökəkliyi) Ģimal-Ģərqdən Göyçay-Saatlı 

gömülmüĢ qalxımlar zonası, cənub-qərbdən Kiçik Qafqaz 

dağönü qırılması, Ģimal-qərbdən ġəmkir eninə paleoqalxımı, 

cənub-Ģərqdən isə Araz eninə dərinlik qırılması ilə hüdudlanır. 

Bu hövzənin Yurayaqədər yaĢa malik olan kristallik 

bünövrəsinin səthi üzrə ən dərin yeri (16 km) Tərtər və Xaçınçay 

çaylarının aĢağı axımları arasında qeyd olunur. Oval Ģəkilli 

neftli-qazlı hövzə Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru 150 km 

məsafədə uzanaraq, Mil və ġirvan düzlərini əhatə edir. Bu 

çökəklik Ģimal-qərbdə Qazax çökəkliyindən ġəmkir 

paleoqalxımı ilə ayrılır. 

Mezokaynozoy çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ çökmə qatın 

2000 m-ə yaxın hissəsi Yura çöküntüləri, 3500 m-i TəbaĢir, 

2500-3000 m-i Eosen və Paleosen, 3000 m-i Maykopun payına 

düĢür. Neogen və Antropogenin qalınlığı isə 4500 m təĢkil edir. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsi daxilində iki neftli-qazlı rayon: 

Muradxanlı və Gəncə neftli-qazlı rayonları ayrılır. 

Muradxanlı neftli-qazlı rayonu (NQR) göstərilən hövzənin 

Ģimali-Ģərq bortunu təĢkil edir. Sahəsi 5.4 min km
2
 olan bu rayon 

cənub-Ģərqdə Araz eninə dərinlik qırılmasına qədər uzanır. 

Burada Neogen-Antropogen çöküntüləri ilə örtülən Paleogen-

TəbaĢirin vulkanogen süxurları kəsiliĢdə geniĢ stratiqrafik 

diapozonda iĢtirak edirlər. Böyük həcmdə aparılmıĢ axtarıĢ-

kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində Üst TəbaĢirin vulkanogen və 

karbonatlı, Eosenin terrigen-karbonat və Miosenin terrigenli 

kollektorlarında kiçik həcmdə sənaye əhəmiyyətli neft yığımları 

aĢkar olunmuĢdur.  Karbohidrogen resurslarının əsas hissəsi Üst 

TəbaĢirin karbonatlı çöküntülərilə əlaqədardır 

Gəncə NQR Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı hövzəsinin 

mürəkkəb quruluĢu ilə fərqlənən cənub-qərb bortunu əhatə edir 

və sahəsi 7.0 min km
2
-dır. Mezozoy, Paleogen-Neogen və 
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Pliosenin struktur planlarının bir-birinə uyğun gəlməməsi bu 

rayon üçün səciyyəvidir. Bu da perspektivli neftli-qazlı sahələrdə 

axtarıĢ iĢlərinin səmərəliliyinə öz təsirini göstərir. Eosen və 

Maykop kollektorlarında kiçik həcmli neft ehtiyatları aĢkar 

edilib, Üst TəbaĢirin karbonatlı kəsiliĢində isə sənaye 

əhəmiyyətli neft axımları qeyd olunub.  

Kür çökəkliyində ikinci neftli-qazlı hövzənin ərazisi, Qərbi 

Azərbaycan və qismən də, ġərqi Gürcüstan ərazisinə aid edilən 

Qabırrı-Acınohur depressiyasına uyğun gəlir. Kristallik bünövrə 

üzrə aydın seçilən və ümumiqafqaz istiqamətində uzanan 

hövzənin ən dərin yeri Qabırrı və Alazan çayları arasındakı 

zonada qeyd olunur, burada çökmə qatının qalınlığı 13 km-dən 

çoxdur. Bu qalınlıqdan 4.5-5 km-i Mezozoy (TəbaĢir və Yura), 9 

km-ə yaxın hissəsi Paleogen-Neogen və Antropogen kəsiliĢinin 

payına düĢür. 

Bu neftli-qazlı hövzə daxilində fərqlənən Kür və Qabırrı 

çaylararası neftli-qazlı rayonu və Acınohur mümkün neftli-qazlı 

rayonu bir-birindən Alazan-Gəncəçay eninə qırılması və ya 

ġəmkir paleoqalxımı ilə ayrılırlar (Ə.B.Məmmədov, 1973). 

Ərazisi 2.7 min km
2 

olan Kür və Qabırrı çaylararası NQR 

Ģimaldan Qabırrı çayı, cənubdan Kiçik Qafqazönü dərinlik 

qırılması ilə hüdüdlanır və Ģərqdə Mingəçevir su ambarına qədər 

uzanır. Neft-qaz təzahürləri qazıma prosesində geniĢ stratiqrafik 

diapazonda Üst TəbaĢir-Miosen kəsiliĢində qeyd olunub. Bu 

rayonun KH potensialı hələ də realizə olunmayıb. Onun proqnoz 

resursları əsasən Eosen və Üst TəbaĢirin terrigen-karbonatlı 

rezervuarları ilə əlaqələndirilir. Eosen və Miosen çöküntü- 

lərindən sənaye əhəmiyyətli neft axımları alınmıĢdır. Tərsdəllər 

sahəsinin Orta Eosen kəsiliĢində aĢkar olunmuĢ sənaye 

əhəmiyyətli kiçik neft yatağı Tərsdəllərdə hal-hazırda 

iĢlənmədədir. Proqnoz resursların yarıdan çox hissəsi əlveriĢli 

geoloji Ģəraitdə toplanan bu çöküntülərə aid edilir.  

Acınohur mümkün NQR Azərbaycanın ən az öyrənilmiĢ 

neftli-qazlı rayonudur. Qərbdə Alazan çayından Ģərqdə isə 
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Girdiman çayına qədər 150 km məsafədə uzanır, tektonik 

cəhətcə dağönü molass çökəkliyinə uyğun gəlir. Qazıma və 

geofiziki iĢlərlə çox zəif öyrənilmiĢ bu rayonda çökmə süxur 

örtüyünün qalınlığı 8-10 km təĢkil edir. Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri kəsiliĢin əsas hissəsini təĢkil edirlər. 

Yevlax-Ağcabədi və Qabırrı-Acınohur hövzələri bir-birindən 

hövzələrarası baryer kimi qeyd olunan və Ģərqdə TalıĢ-Vəndam 

gömülmüĢ qalxımı ilə birləĢən Mingəçevir-Göyçay tektonik 

zolağı ilə ayrılırlar. Kaynozoy çöküntüləri burada intensiv 

yuyulmaya məruz qalmıĢdır. Odur ki, Miosen çöküntüləri burada 

Üst TəbaĢirin karbonatlı və vuikanogen çöküntüləri üzərinə 

qeyri-uyğun yatırlar. Bu zolaqdan Qabırrı-Acınohur və Yevlax-

Ağcabədi çökəkliklərinə doğru Kaynozoy çöküntülərinin 

qalınlığı kəsiliĢdə yeni stratiqrafik vahidlərin əmələgəlməsi 

hesabına artır. Bu deyilənlər ona dəlalət edir ki, Mingəçevir-

Göyçay və TalıĢ-Vəndam qalxımlar zonaları Alt Kaynozoy 

zamanı intensiv yuyulma zonaları olmuĢ və qonĢu çöküntü 

hövzələrinə terrigen materialların gətirilməsi üçün mənbə rolunu 

oynamıĢlar [1, 2, 33, 44]. 

TalıĢ-Vəndam qalxım zonasından Ģimal-Ģərqdə AĢağı Kür 

çökəkliyini əhatə edən eyni adlı hövzə yerləĢir. Tektonik cəhətcə 

Cənubi Xəzər hövzəsinin Ģimal-qərb hissəsinin tərkibinə daxil 

olan bu çökəklik Ģimal və Ģimal-Ģərqdə qonĢu ġamaxı-Qobustan 

çökəkliyindən Ləngəbiz-Ələt qalxımlar zonası ilə ayrılır. Cənub-

qərbdə Qərbi-Xəzər dərinlik qırılması ilə hüdudlanır, cənub-

Ģərqdə isə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Cənubi Xəzər 

akvatoriyasına açılır. Sahəsi 9 min km
2
 olan bu hövzənin ən 

dərin yerində Mezokaynozoyun çökmə süxurlarının qalınlığı 20 

km-ə çatır. Bu çöküntü qatının 7 km-dən çox hissəsi Pliosen-

Antropogen kəsiliĢinin payına düĢür. Qalan hissəsi isə Paleogen-

Miosen və Mezozoya aid edilir.  

Ərazisi AĢağı Kür hövzəsinə uyğun gələn eyni adlı neftli-qazlı 

rayonda Alt Pliosen (MQ) kollektorları ilə əlaqədar zəngin neft 

və qaz yataqları aĢkar edilmiĢdir. Azərbaycanın quru ərazisində 
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ən iri neftçıxarma rayonudur. Karbohidrogenlərin ilk potensial 

resurslarının yarıdan cox hissəsi, demək olar ki, mənimsənilib. 

Neft-qaz ehtiyatlarının artımı perspektivliyi MQ kəsiliĢinin alt 

hissəsində axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması ilə əlaqədardır. 

AĢağı Kür NQR-dən Ģimal-Ģimal-Ģərqdə ġamaxı-Qobustan 

hövzəsini əhatə edən eyni adlı neftli-qazlı rayon tektonik cəhətcə 

Cənubi Xəzər çökəkliyinin Ģimal-qərb hissəsində yerləĢir. 

Ərazisi 4 min kv.km-dir və 100 km-dən çox bir məsafədə Böyük 

Qafqazın cənub-Ģərq gömülməsi boyunca uzanır. Kristallik 

bünövrənin səthinə görə bu rayon qərbdə Qərbi-Xəzər qırılması, 

Ģərqdə isə, onu AbĢeron NQR-dən ayıran YaĢma fleksurası ilə 

hüdudlanır. Əsasən Mezozoy, Paleogen-Miosen və Pliosen 

(Cənub-Ģərqi Qobustan) çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ çökmə 

qatın qalınlığı burada 15-20 km-ə çatır. 

Rayonun Ģimal hissəsində geniĢ intiĢar etmiĢ TəbaĢir 

çöküntüləri (qalınlığı 4000 m-dən artıq) Mərkəzi və Cənubi 

Qobustanda böyük dərinliklərə gömülərək, Üçüncü Dövr 

çöküntüləri ilə örtülürlər [9, 10, 19, 31]. Bu örtüklərin qalınlığı 

bəzi hallarda 10 km-ə çatır. Pliosen-Postpliosen çöküntülərinin 

maksimal qalınlığı 5000 m-ə qədər cənub-Ģərqi Qobustanda 

(Ceyrankeçməz depressiyasında) qeyd olunur. Bu qalınlıqdan 

3500 m-ə qədər hissəsi MQ-ın payına düĢür. 

Bu neftli-qazlı rayonun əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur 

ki, onun ərazisində palçıq vulkanları geniĢ intiĢar tapmıĢdır. 

Ġntensiv neft-qaz ayrılmaları ilə səciyyələnən ġamaxı-Qobustan 

NQR-unun ərazisində aĢkar olunmuĢ çox da böyük olmayan 

neft-qaz yataqları Miosen və MQ kollektorları ilə bağlıdır. Əsas 

neft-qazlılıq perspektivliyi Üst TəbaĢirin terrigenli-karbonatlı və 

Miosen-Pliosenin (MQ) terrigen kollektorları ilə əlaqədardır. 

Cənubi Xəzərin Ģimal-qərbində yerləĢən AbĢeron NQR eyni 

adlı periklinal çökəkliyi (hövzəni) əhatə edir. Bu rayonun 

tərkibinə AbĢeron yarımadsaı və Xəzərin Azərbaycan sektorunda 

yerləĢən AbĢeron-Balxanyanı zonasının Kəpəz strukturuna qədər  

hissəsi (AbĢeron arxipelaqı) aid edilir və tektonik cəhətcə bu 
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çökəklik Böyük Qafqaz meqaantiklinoriumunun cənub-Ģərq 

periklinalına uyğun gəlir. Çökmə qatının maksimal qalınlığı (24 

km-dən çox) yarımadanın cənubunda-dənizin Ģelf zonasında 

qeyd olunur. Bu qalınlıqdan 3500-4000 m  MQ-ın payına düĢür. 

Böyük qalınlıqları ilə fərqlənən Paleogen-Miosen və Mezozoy 

yaĢlı çöküntülər burada böyük dərinliklərdə yatdıqlarından 

(ġimali-Qərbi və Qərbi AbĢeron yarımadası və həmçinin, 

arxipelaqın Ģimal tektonik zonası istisna olmaqla), qazıma ilə 

kifayət qədər öyrənilməyiblər. 

Azərbaycanda aĢkar edilmiĢ zəngin neft-qaz yataqları, məhz 

AbĢeron NQR-da geniĢ yayılmıĢ və qazıma ilə kifayət qədər 

yaxĢı öyrənilmiĢ MQ kəsiliĢinə aid edilir. O, karbohidrogenlərin 

ilk potensial resurslarının yüksək dərəcədə mənimsənilməsilə 

səciyyələnir. Rayonun quru ərazisi və dəniz Ģelfində neft və 

qazın perspektivliyi əsasən MQ-ın alt Ģöbəsinin rezervuarlrı ilə 

əlaqədardır. Burada Miosen çöküntüləri kəsiliĢində də kiçik 

həcmdə neft yataqları aĢkar edilmiĢdir. 

Bakı arxipelaqı neftli-qazlı rayonu Cənubi Xəzərin qərb Ģelf 

zonasında  ġamaxı-Qobustan və AĢağı Kür çökəkliklərinin 

struktur elementlərinin dənizin 500 m-ə qədər dərinlik hüdud-

larında davamıdır. Ona görə də bu arxipelaq Qobustan-Kür 

arxipelaqı kimi də adlandırılır. Seysmik məlumatlara görə 

dənizin dərinliklərində  MQ kəsiliĢində çoxsaylı antiklinal 

qırıĢıqlar aĢkar olunub. Məhsudar Qatın burada qalınlığı 4500 m-

dən cox güman olunur. Dərin axtarıĢ qazıması ilə MQ-ın alt 

hissəsindəki qumlu-alevritli V, VII və VIII (Qaradağ bölgüsünə 

görə) horizontlarında (Səngəçal-dəniz–Duvannı-dəniz–Xərə-Zirə 

adası zonası və Xərə-Zirə dəniz, Ümid və b. sahələrində) zəngin 

neft və qaz-kondensat yataqları açılıb. Məhsuldar obyektlər 

3000-6000 m dərinliklərdə qeyd olunurlar. Arxipelaqın cənub və 

mərkəzi hissələrində perspektivli strukturların KH resursları hələ 

də tam mənimsənilməyib və MQ proqnoz resursları ilə təmsil 

olunurlar. 



 

17 
 

Azərbaycanın Ģimal-Ģərqində qeyd olunan Terski-Xəzər neftli-

qazlı hövzəsi eyni adlı kənar çökəkliyin hüdudlarında yerləĢir. 

Mezokaynozoyun çökmə qatının qalınlığı burada 12 km-dən 

çoxdur. ġimali Qafqazdan baĢlayan neftli-qazlı hövzənin əsas 

xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Yura-Neogen çöküntü kompleksi 

geniĢ neft-qazlılıq diapazonu ilə seçilir. Onun cənub-Ģərqində, 

Azərbaycan ərazisində yerləĢən və tərkib hissəsi olan ġimali-

AbĢeron neftli-qazlı hövzəsi eyni adlı qapalı çökəkliyi əhatə edir. 

Bu hövzə Ģimal-Ģərqdə Qaraboğaz tağı və Orta Xəzər qalxımı ilə 

hüdudlanır. Mövcud geofiziki tədqiqat və qazıma məlumatlarına 

görə Mezokaynozoy kəsiliĢinin qalınlığı 15-16 km olan bu hövzə 

daxilində neftli-qazlı terrigen-karbonatlı Yura-Alt TəbaĢir, 

karbonatlı Üst TəbaĢir və terrigenli Paleogen-Neogen 

formasiyaları ayrılır. Böyük hissəsi Orta Xəzərin dəniz 

akvatoriyasnda yeləĢən ġimali-AbĢeron neftli-qazlı hövzəsi 

Xəzəryanı-Quba NQR-unun Qusar-Dəvəçi, Siyəzən və Xızı, və 

həmĢinin AbĢeron arxipelaqının Ģimalında yerləĢən neft-qaz 

toplanma zonalarını KH-lərlə qidalandırıb. ġimali AbĢeron 

neftli-qazlı hövzəsinin tərkibinə daxil olan Xızı tektonik zonası 

və Qusar-Dəvəçi çökəkliyi qeyd edildiyi kimi, Böyük Qafqazın 

cənub-Ģərq gömülməsinin Ģimal hissəsini təĢkil edir.  

AraĢdırmaların nəticəsi göstərir ki, Xəzəryanı-Quba neftli-

qazlı rayonunun ərazisi Qusar-Dəvəçi çökəkliyi və Xızı tektonik 

zonasının struktur elementlərini əhatə edir. Bu rayonun ərazisi 

Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru 130 km məsafədə uzanır, eni 

isə 50 km-dir. Neft-qazlılıq cəhətcə perspektivli sahəsi 4.7 

kv.km-dir və geoloji quruluĢunda Triasdan Antropogenə qədər 

böyük stratiqrafik diapazonda olan çöküntülər iĢtirak edirlər.  

Çökmə qatının qalınlığı 10 km-ə qədərdir. Yura çöküntülərinin 

ümumi qalınlığı 1700-2500 m, Alt TəbaĢirin 2000-2300 m, Üst 

TəbaĢirin 1000-1200 m, Paleogenin 800 m, Neogenin isə 3500 m 

təĢkil edir. Ərazidə Paleogen-Miosen və qismən TəbaĢir 

kəsiliĢlərində sənaye əhəmiyyətli neft yataqları (Siyəzən 
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monoklinalında) aĢkar olunmuĢdur. Yura və TəbaĢir yaĢlı 

kollektorlar perspektivlilik baxımından maraq doğurur. 

Beləliklə, Azərbaycanın quru ərazisində uzun müddət 

mütəmadi və intensiv çökməyə məruz qalmıĢ hövzələr (ġimali 

AbĢeron, Qabırrı-Acınohur, Yevlax-Ağcabədi, Cənubi Xəzər ilə 

birlikdə AĢağı Kür, ġamaxı-Qobustan və AbĢeron) qeyd olunur. 

Bu hövzələrdə toplanmıĢ böyük qalınlığa malik Mezokaynozoy 

çöküntülərində zəngin üzvi maddənin karbohidrogenlərə çevril-

məsi və sonra da onların mövcud müxtəlif tip tələlərə miqrasiya 

edərək yataq əmələ gətirməsi üçün əlveriĢli geoloji-geokimyəvi 

Ģəraitlər olmuĢdur. Bu hövzələrin əhatə etdikləri neftli-qazlı 

rayonlarda (Xəzəryanı-Quba, Muradxanlı, Gəncə, Kür-Qabırrı 

çaylararası, ġamaxı-Qobustan, AbĢeron, AĢağı Kür və Bakı 

arxipelaqı) qazıma ilə aĢkar olunmuĢ sənaye əhəmiyyətli neft-

qaz yataqları da deyilənləri təsdiq edir.  

Cənubi Xəzər çökəkliyinin cənub-qərb hissəsində yerləĢən  

Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonu Azərbaycanın cənub-

Ģərqində ayrılan Burovar antiklinoriumu və Cəlilabad sinkli-

noriumunun struktur elementlərindən təĢkil olunub. Ərazisi  

geofiziki tədqiqatlar və axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması ilə zəif 

öyrənilib. Rayonun geoloji kəsiliĢində böyük qalınlığa malik 

Kaynozoyun terrigen və vulkanogen çöküntüləri inkiĢaf etmiĢdir. 

Üst TəbaĢirin qazıma ilə 1000 m dərinlikdə açılmıĢ  kəsiliĢi 

mergel və gillərdən ibarətdir. Miosenin Maykop lay dəstəsi və 

Çokrak horizontundan struktur-axtarıĢ quyularında intensiv neft-

qaz təzahürləri qeyd olunub. Ərazinin mümkün neft-qazlılıq 

perspektivliyini Miosenin Maykop lay dəstəsi və Çokrak 

horizontunun qumlu-alevritli və həmçinin, Üst TəbaĢirin çatlı 

karbonatlı kollektorları ilə əlaqələndirmək olar.  

Ərazisi 5.0 min kv.km olan Naxçıvan mümkün neftli-qazlı 

rayonu Azərbaycanın cənub-qərbində yerləĢir, o cənubda 

Türkiyə və Ġran ilə həmsərhəddir. Ərazisi geofiziki üsullar və 

axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması ilə kifayət qədər öyrənilməyib. Onun 

quruluĢunda Azərbaycanın digər neftli-qazlı rayonlarından fərqli 
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olaraq, Orta Devondan Antropogenə qədər çöküntülər iĢtirak 

edirlər və onların kəsiliĢində heç bir neft-qaz əlamətləri qeyd 

olunmayıb. Lakin, kəsiliĢin Devon, Perm, Karbon və Triasın 

yerüstü çıxıĢlarında onların karbonatlı süxurlarının çoxsaylı 

çatları bitumabənzər maddə ilə dolduğundan bu çöküntülər 

axtarıĢ qazıması üçün praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər [11]. 
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FƏSĠL II. NEFTLĠ-QAZLI HÖVZƏLƏRĠN LĠTOFASĠAL 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

Neftqazlılığın əsas kriteriyalarından sayılan çöküntü 

kompleksinin sahə və kəsiliĢ üzrə litofasial xüsusiyyətlərinin 

araĢdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. AparılmıĢ tədqiqatın 

nəticələri kəsiliĢdə mövcud olan üzvi maddənin  KH-lərə 

çevriməsi üçün əlveriĢli litoloji mühiti öyrənməyə, süxur kol-

lektorlarının və örtüklərinin əmələgəlmə Ģəraitlərini müəyyən 

etməyə imkan verir. Məhz buna görə də, Azərbaycan ərazisində 

geniĢ yaylmıĢ Mezokaynozoy çöküntülərinin litofasial xü-

susiyyətlərinin öyrənilməsi müxtəlif illərdə bir sıra alimlərin əsas 

tədqiqat obyekti olmuĢdu [17, 21, 30, 31, 36, 41]. 

2.1. ġimali AbĢeron neftli-qazlı hövzəsinin geoloji 

quruluĢunda qalınlığı 15 km-ə çatan Antropogen-Mezokaynozoy 

yaĢlı çöküntü kompleksi iĢtirak edir. Hövzənin tərkibinə daxil 

olan Xəzəryanı-Quba NQR-da Mezozoyun ən qədim Trias yaĢlı 

çöküntüləri ancaq Qusar-Dəvəçi törəmə çökəkliyinin Ağzıbirçala 

sahəsində öyrənilmiĢ və qazılmıĢ 1 saylı quyuda 4971-5142 m 

intervalında (171 m qalınlığında) vulkanogen çöküntülərdən 

(andezitlər, porfiritlər, kvarslı-mikalı çöl Ģpatları) ibarət kəsiliĢdə 

açılmıĢlar. Alt Yura çöküntüləri də Ağzıbirçala sahəsində 1saylı 

quyuda qazıma ilə öyrənilmiĢ və qalınlığı 320 m olan kəsiliĢ 

qumlu-gilli və vulkanogen süxurlarla təmsil olunur (Ģəkil 2).  

Qrta Yura çöküntüləri neftli-qazlı rayonunun cənub-cənub-

qərbində yer üzərinə çıxdıqları halda (Afurca, Qızılqazma, Ugah 

sahələri), onun digər sahələrində isə axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları ilə 

öyrəniliblər. Qusar-Dəvəçi çökəkliyində Orta Yura çöküntüləri 

intensiv yuyulmaya məruz qalmıĢlar. Belə ki, Tələbi, Qusar və 

Ağzıbirçala sahələrində bu çöküntülər Miosen, Xaçmaz sahəsin-

də Pliosen, Yalama və Xudat sahələrində isə, TəbaĢir təbəqələri 

ilə qeyri-uyğun örtülürlər. Orta Yuranın qazıma ilə öyrənilmiĢ ən 

böyük qalınlığı (1440m) Xudat sahəsində qeyd edilir (Ģəkil 3, 4). 

KəsiliĢ boz, açıq-boz qumdaĢı, tünd boz gil və argillitlərin 

növbələĢməsindən ibarətdir. 
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Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun Xanagah, Çıraqqala 

sahələrində qazılmıĢ quyular Orta Yuranın 615 m qalınlıqda 

terrigen süxurlarını açmıĢdır. 

Xızı tektonik zonasında Orta Yura çöküntüləri KeĢçay, 

ġurabad və Bəyimdağ-Təkçay sahələrində dərin kəĢfiyyat 

quyuları ilə öyrəniliblər (Ģəkil 5). 

KəsiliĢin açılmıĢ qalınlıqları Bayos-Bat mərtəbələrinə uyğun 

gəlir və Ģistli gillərdən, qumdaĢı və alevritlərdən təĢkil 

olunmuĢdur. KəsiliĢdə beĢə qədər qumlu-alevritli horizont qeyd 

olunur. Orta Yuranın maksimal açılmıĢ qalınlığı 1850 m 

(Bəyimdağ-Təkçay sahəsi) təĢkil edir. 

Xəzəryanı-Quba NQR-unun cənub hissəsində Alt TəbaĢirin 

Berrias-Valanjin mərtəbələrinin yer üzərinə çıxan çöküntüləri 

Böyük Qafqaz dağı istiqamətində BeĢbarmağa qədər uzanır. 

Zoogen tipli əhəngdaĢılarından, mergellərdən, gil və az miqdarda 

qumdaĢı layçıqlarından ibarətdir. Qalınlığı 100 m-ə çatır. 

Xızı zonasında Valanjin-Berrias kəsiliĢi konqlomerat, 

əhəngdaĢı, mergel və gillərin fliĢ növbələĢməsindən ibarətdir. 

Qazıma ilə öyrənilmiĢ qalınlıq 900-1000 m-ə çatır (KeĢçay, 

Bəyimdağ-Təkçay, Sitalçay, Gədisu sahələri). 

Qusar-Dəvəçi çökəkliyində isə bu çöküntülər intensiv 

yuyulmaya məruz qalmıĢlar. 

Hoteriv çöküntüləri də Xəzəryanı-Quba NQR-unun cənub-

qərb hissəsinin kəsiliĢində (Qusar-Dəvəçi çökəkliyi) iĢtirak 

etmirlər. 

Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunda Hoteriv çöküntüləri 

mergel, qravelit və qumdaĢılarından ibarətdir. Qalınlıq 170-700 

m arasında dəyiĢir. 

Xızı tektonik zonasında (KeĢçay, Bəyimdağ-Təkçay, Sitalçay, 

Gədisu və b. sahələr) Hoteriv çöküntüləri qazıma ilə öyrənilmiĢ 

və kəsiliĢi gil, əhəngdaĢı, mergel və qumdaĢılarından ibarətdir. 

Qalınlıq 800-1000 m arasında dəyiĢir. 

Barrem mərtəbəsi Xəzəryanı-Quba NQR-un cənub-qərbində  
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zoogen, oolit əhəngdaĢılarından, gil və alevritlərdən ibarət 

olduğu halda, onun cənub-Ģərqində gillər, gilli 

əhəngdaĢılarından, mergel və konqlomeratlardan təĢkil 

olunmuĢdur. Qalınlığı 800-900 m-ə çatır. 

Qusar-Dəvəçi çökəkliyində Barrem mərtəbəsi 150 m 

qalınlıqda ancaq Yalama sahəsində qazıma ilə açılmıĢdır. Qalan 

sahələrdə Barrem çöküntüləri kəsiliĢdə iĢtirak etmirlər. 

Apt çöküntüləri karbonatlı gil, mergel və əhəngdaĢı laylarının 

fliĢ növbələĢməsindən ibarətdir. Maksimal qalınlıq 270 m-ə çatır 

(Sitalçay sahəsi). Yalama və Xudat sahələrində bu çöküntülər 

qumdaĢı, mergellərdən ibarətdir. Qalınlıq 40-60 m-dir. 

Alb çöküntüləri Xızı zonasında Apt üzərində transqressiv 

yatırlar, gil, mergel və qumdaĢılarından ibarətdir. Albın alt 

hissəsi mergelli gillərdən, mergellərdən (Ausellina horizontu),  

üst hissəsi isə gil, qumdaĢı və alevrolitlərdən (Küllulü horizontu) 

təĢkil olunmuĢdur. Ümumi qalınlıq 160 m-ə çatır. 

Beləliklə, Xəzəryanı-Quba NQR-da Berrias-Valanjindən 

üstdə yatan Alt TəbaĢir mərtəbələrinə aid stratiqrafik intervalın 

qalınlığı 2200-2300 m-ə çatır. 

Üst TəbaĢirin Senoman yaĢlı çöküntüləri Xızı zonasında 

əhəngli. qumdaĢı konqlomeratlı, karbonatlı gillərdən ibarət olub, 

Albın üzərini qeyri-uyğun örtürlər. Tam qalınlığı 650 m-ə çatır. 

Yalama sahəsində əhəngdaĢı və gillərdən təĢkil olunmuĢ 

kəsiliĢin qalınlığı 26 m-dir. 

Turon-Konyak çöküntüləri Yalama və Xudat sahələrində gil, 

mergel və çatlı əhəngdaĢılarının qeyri-bərabər növbələĢməsindən 

təĢkil olunmuĢdur. Qalınlığı 220 m-dir. 

Santon-Alt Kampan mərtəbəsi gillərdən, ağımtıl əhəngdaĢı, 

mergel və əhəngli qumdaĢılarından ibarətdir. Qalınlığı 250-400 

m arasında dəyiĢir. Bu mərtəbə Yalama və Xudat sahələrində gil, 

alevrit çatlı əhəngdaĢı və mergellərdən ibarətdir. Qalınlıq 150-

310 m arasında dəyiĢir. 

Üst Kampan-Maastrixt intervalı mergelli gillərdən, əhəngli 

qumdaĢı, çatlı əhəngdaĢı və mergellərdən ibarətdir. Qalınlıq Xızı 
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zonasında 150 m, Yalama və Xudat sahələrində 185 m, Siyəzən 

zonasında isə 300-400 m-ə çatır. 

Beləliklə, TəbaĢirin sonu Təngi-BeĢbarmaq qalxımının cənub 

qanadında və ona bitiĢik Xızı zonasında bəzi yerlərdə qumdaĢı 

və qravelit iĢtirak edən fliĢ çöküntülərinin əmələgəlməsi ilə baĢa 

çatmıĢdır. Siyəzən monoklinalında əsasən karbonatlı süxurlar 

toplanmıĢdır. Buradan Ģimala, Quba Dəvəçi çökəkliyinə doğru 

karbonatlı süxurlar qumlu-gilli çöküntülərlə əvəz olunur. 

Üst TəbaĢir çöküntülərinin maksimal qalınlığı rayonda 500-

600 m-dən çox deyildir. 

Kaynozoyun Paleosen yaĢlı Danimarka çöküntüləri litoloji 

cəhətcə mergelli gillərdən, əhəngli qumdaĢı, əhəngdaĢılarından 

ibarət olub, Maastrixdən fərqlənmir. Qalınlıq 250-300 m-ə gədər 

dəyiĢir. Yalama və Xudat sahələrində alt hissəsi çatlı əhəngdaĢı 

və mergellərlə, üst hissəsi isə çatsız əhəngdaĢıları ilə 

səciyyələnir. Qalınlığı 100 m-dir. 

Paleosen çöküntüləri Siyəzən monoklinalında gilli, qumlu-

gilli litofasiya ilə fərqlənir (Ģəkil 6). Qalınlığı 40-250 m arasında 

dəyiĢir. Xızı zonasında, Yalama və Xudat sahələrində gil və 

mergellərdən ibarət olan kəsiliĢin qalınlığı 160 və 55 m-dir. 

Eosen əsrində çöküntütoplanma Qusar-Dəvəçi və Samuryanı 

zonalarda getmiĢdir. Burada Eosen üç hissədən ibarətdir. Alt 

Eosen çöküntüləri əsasən qumdaĢı və alevrolit laylarından və 

gillərdən təĢkil olunmuĢdur. Qalınlıq 200-300 m-dir. Cənub-Ģərq 

istiqamətində qumlu laylar mergel və gillərlə (KeĢçay, ġurabad) 

əvəz olunur. Qalınlıq 100 m-dən çox deyildir. 

Orta Eosen gil, mergel və qumdaĢılarından ibarətdir. 

Siyəzəndən cənub-Ģərqdə (ġurabad) gil litofasiyası ilə 

səciyyələnir və qalınlığı 20-25 m-dən artıq deyildir. 

Üst Eosen çöküntüləri monoklinalın Ģimal-qərbində 

(Təngialtı) qalınlığı 300 m olan gil litofasiyasında məlumdur. 

Cənub-Ģərqə doğru kəsiliĢdə alevrolit və karbonat süxurları artır 

(Zağlı-Zeyvə) və qalınlığı 400 m-ə çatır. 
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Samuryanı zonada Alt Eosen mergel, gillərdən (qalınlığı 10-

20 m), Orta Eosen qumlu, əhəngli gillərdən, qum və qumdaĢı 

laylarından (qalınlığı 20-40 m), Üst Eosen isə qumlu 

mergellərdən (qalınlığı 8-15 m) ibarətdir. 
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Xəzəryanı-Quba NQR-da Maykop lay dəstəsi quyularda 

açılmıĢdır. Alt Maykopun aĢağısında qum layları ilə növbələĢən 

gilli konqlomerat, qravelit layları yatır. Qalınlıq 600 m-ə qədər 

artır (Ģəkil 7). 

Üst Maykop gil, alevrolit, xırda-orta dənəli qumların 

növbələĢməsindən və karbonatsız gillərdən ibarətdir. Qalınlıq 

500-700 m-dir. 

NQR-in cənub-qərbində Çokrak horizontu Üst Maykopun 

yuyulmuĢ səthi üzərində transqressiv yatır, qum laycıqları, 

dolomit təbəqələri, qumlu gillərdən təĢkil olunmuĢdur. Siyəzən 

monoklinalında horizontun qalınlığı 300-500 m-dir. Yalama, 

Xudat, Xaçmaz sahələrində qalınlıq 60-80 m (Xudat, Xaçmaz)-

340 m (Yalama) arasında dəyiĢir. 

Karaqan horizontu çöküntüləri qum və qumdaĢı layları ilə 

növbələĢən gillərdən ibarətdir. Qalınlığı 100-150 (Siyəzən) 350 

m (Yalama) arasında dəyiĢir.  

Xəzəryanı-Quba NQR ərazisində Konk çöküntüləri əhəngli 

gillər və alevritlərdən təĢkil olunmuĢdur. Qalınlıq Zeyvə 

sahəsində (10 m), Təngialtıda 25 m, Qaynarcada isə 100 m-dir. 

Sarmat layları rayonun cənub-Ģərq hissəsində Konk 

çöküntüləri üzərinə uyğun yatdığı halda, onun Ģimal-qərbində bu 

çöküntülər daha qədim çöküntüləri transqressiv örtürlər. 

Siyəzən monoklinalında Sarmat çöküntüləri karbonatlı, çox 

vaxt qumlu gillərdən ibarətdir. Bitumlu gil, mergel, xırdadənəli 

qumdaĢı və alevrolitlərə də kəsiliĢdə rast gəlinir. Sarmat 

mərtəbəsinin qalınlığı 1750-1800 m-ə çatır. 

Meotis yalnız ġurabad sahəsində öyrənilmiĢ və kəsiliĢ gil və 

oolit, detritus əhəngdaĢı, dolomit təbəqələrindən ibarətdir. 

Qalınlıq 25 m-dir. 

Xəzəryanı-Quba NQR ərazisində Alt Pont çöküntüləri qeyd 

olunmur. Orta Pont yaĢılımtıl gillərdən, Üst Pont sarımtıl boz 

gillərdən, xırdadənəli qum və 1-3 sm qalınlıqda gips 

təbəqəciklərindən təĢkil olunmuĢdur. Pontun maksimal qalınlığı 
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(350 m) Qaynarca sahəsində açılmıĢdır. Xaçmazda qalınlıq 90-

95 m-dir. Qalan sahələrdə bu çöküntülər kəsiliĢdə iĢtirak 

etmirlər. 

Neftli-qazlı rayonun ərazisində intiĢar etmiĢ Alt Pliosenin 

Məhsuldar Qat çöküntüləri  gilli-qum, qumdaĢı təbəqəcikləri və 

gillərdən ibarətdir. Üst hissədə vulkan külü layı olan 

konqlomerat qatı da iĢtirak edir. Məhsuldar qatın maksimal 

qalınlığı (1900-2200 m) Qaynarca-Qızılburun zonasında qeyd 

olunmuĢdur. Tələbi və Yalama sahələrində isə bu qalınlıq 

müvafiq olaraq 950 və 270 m təĢkil edir.  

Xəzəryanı-Quba NQR-da Alt Pliosen (MQ) çöküntüləri 

Yalama və Xudat sahələrində 140-570 m qalınlıqla Sarmat 

mərtəbəsinin üzərini  transqressiv örtürlər (bax Ģəkil 3,6). Qusar-

Ağzıbirçala zonasında qazıma ilə açılmıĢ kəsiliĢ qumlardan,  

alevritlərdən və gillərdən təĢkil olunub. Qalınlıq 1000-1324 m 

arasında dəyiĢir. MQ kəsiliĢində qumlu layların qalınlıqları və 

miqdarı rayonun Ģimalından cənubuna doğru  artır. Bizə görə  bu 

kəsiliĢ MQ-ın üst Ģöbəsini əks etdirir. Ağcagil yaĢlı çöküntülər 

Samur zonasından AbĢeron yarımadasına qədər sahədə müĢahidə 

olunur. Burada Ağcagil litoloji cəhətcə qumdaĢı, çaqıldaĢı, 

konqlomerat və çınqıllardan ibarətdir. Rayonun Ģimal-qərbindən 

cənub-cənub-Ģərqə doğru kəsiliĢdə çaqıldaĢı və konqlomeratların 

miqdarı artır. 

AbĢeron mərtəbəsinin çöküntüləri Ataçaydan (cənub-Ģərqdə) 

Samur çayına qədər (Ģimalda) yayılmıĢlar. Litoloji cəhətcə 

əhəngli, qumlu gillərdən, orta və iridənəli qumdaĢılarından, 

konqlomerat-çaqıldaĢı, əhəngdaĢından ibarətdir. Ümumi qalınlığı 

225-230 m-dir. 

Qudyalçaydan Ģərqdə bu çöküntülər dəniz mənĢəili olub gil, 

qum, qumdaĢı və əhəngdaĢıları ilə səciyyələnirlər. Rayonun 

cənub-Ģərqində isə, kəsiliĢdə qumlu gillər, xırdadənəli qumlar və 

Dördüncü Dövrü dəniz və kontinental Ģəraitdə əmələ gələn 

çöküntülər səciyyələndirir, qalınlıq 650 m-ə (Qusar) çatır. 
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Beləliklə, yuxarıda verilən məlumatlara əsasən Mezozoy və 

Kaynozoy eralarında Xəzəryanı Quba NQR-unun ərazisində 

maksimal çöküntütoplanma zonaları ayırmaq olar. 

Yura dövründə çöküntütoplanmanın qalınlığının ən böyük 

qiymətləri Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun Ģimal qanadı və 

ona paralel zonada, Böyük Qafqazın uzaq cənub-Ģərq batımında  

və Qusar-Dəvəçi törəmə çökəkliyinin Ģimal hissəsində qeyd 

olunur. 

Paleogen-Neogen çöküntülərinin maksimal qalınlığı Quba-

Dəvəçi çökəkliyində qeyd olunur. 

2.2. ġamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonu Azərbaycanın 

Ģərq hissəsində, AbĢeron yarımadasından qərbdə yerləĢərək, 

Böyük Qafqazın cənub-Ģərq batımının cənub yamacında kifayyət 

qədər geniĢ ərazini tutur. Rayon Ģimalda Xəzəryanı-Quba, 

Ģərqdə-AbĢeron, cənubda AĢağı Kür neftli-qazlı rayonları, 

qərbdə isə Qərbi Xəzər regional dərinlik qırılmasının Ģimal 

davamı ilə sərhədlənir. 

Cənubi Xəzər hövzəsinin Ģimal-qərb hissəsinə daxil olan bu 

rayonun geoloji quruluĢunda böyük qalınlıqla Mezokaynozoy 

çöküntüləri iĢtirak edir (Ģəkil 8, 9). Rayon eyni zamanda Orta 

Yura çöküntülərindən Antropogenə qədər olan çöküntülərin yer 

səthində çıxıĢları ilə fərqlənir. 

Mezozoy burada geniĢ intiĢar etmiĢ Yura və TəbaĢir sistemləri 

çöküntülərindən ibarətdir. Yura çöküntüləri rayonun ġimal 

hissəsində – B.Qafqazın suayırıcı zonasının ayrı-ayrı yerlərində 

yer səthinə çıxırlar. Burada Alt Yuranın çöküntüləri müəyyən 

edilməmiĢdir. 

Orta Yuranın Bayos və Bat mərtəbələri qalın (700-800 m) 

bərk qumdaĢı, alevrolit, əhəngdaĢı, gil və gilli Ģist laylarının 

növbələĢməsindən ibarətdir. Orta Yuranın Aalen, Bayos və Bat 

çöküntüləri ancaq qonĢu Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı rayonunun 

Afurca, KeĢçay, Bəyimdağ-Təkçay və b. sahələrində qazılmıĢ 

quyularda açılmıĢdır. KəsiliĢdə qalın (50-60m) qumlu  
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horizontların iĢtirak etdiyi və onların bu və ya digər dərəcədə 

neftli və qazlı olduğu müəyyən edilmiĢdir. Orta Yuranın açılmıĢ 

qalınlığı göstərilən qonĢu sahələrdə 1000-1700 m-dən çoxdur. 

Ümumiyyətlə, Orta Yuranın qalınlığı böyük diapazonda (1500-

3500 m) dəyiĢir.  

Üst Yuranın Kellovey, Oksford və Luzitan mərtəbələrinin 

çöküntüləri intensiv yuyulmaya məruz qaldıqlarından onlar 

kəsiliĢdə iĢtirak etmir və yaxud onlar çox məhdud sahələrdə 

yayılmıĢlar. Kimeric və Titon çöküntüləri nisbətən geniĢ 

yayılmıĢ və bərk çatlı dolomitləĢmiĢ əhəngdaĢıları, qumdaĢıları, 

alevrolitlər və gillərin növbələĢməsindən ibarətdir. Onların 

nəzərdə tutulan ümumi qalınlıqları 2,0 min metrə yaxındır. 

Güman edildiyinə görə, ġamaxı-Qobustan çökəkliyində 

TəbaĢir sisteminin kəsiliĢində bütün mərtəbələrin çöküntüləri 

iĢtirak edir (Ģəkil 10). Çöküntülərin ümumi qalınlığı 5,0 min 

metrə çatır. Onun 2-2,5 min metri Alt TəbaĢirə aiddir. 

(H.Ə.Əhmədov, 1957) 

Bu çöküntülər ġimali Qobustanda Santon, bəzən isə Konyak 

mərtəbələrinə qədər yer sərhinə çıxırlar. ġimali və Mərkəzi 

Qobustanın bəzi sahələrində onlar qazılmıĢ struktur-axtarıĢ 

quyuları ilə açılmıĢlar (bax Ģəkil 10). Cənubi Qobustanda bu 

çöküntülərin yatım dərinlikləri 6-7 km-dən artıqdır və onlar 

burada quyularla açılmamıĢlar. 

Alt TəbaĢirin kəsiliĢində Valanjin, Hoteriv, Barrem, Apt və 

Alb (Altıağac dəstəsi) Alt yarımdəstəsi (Küllülü) və Ausellina 

horizontlardan ibarət üst yarımdəstə mərtəbələri ayrılır. 

ġimali Qobustanda suayırıcılarında Valanjin çöküntüləri 

Yuranın Titon çöküntüləri üzərinə uyğun yatırlar, gilli və qumlu 

əhəngdaĢılarının, mergellərin və karbonatlı gillərin fliĢ 

növbələĢməsindən ibarətdir. Bu çöküntülər Dübrar zonasından 

cənub-qərb istiqamətində qumlu-əhəngdaĢılı-mergelli litofasi-

yada və Ģimal-qərb zonasında isə kobud fliĢ fasiyalı Nardaran 

fasiyası ilə təmsil olunur. ġimali Qobustanda bu çöküntülərin  
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qalınlığı 700-800 m olduğu halda, cənub istiqamətdə azalaraq 

500 m-ə çatır. 

Hoteriv mərtəbəsi ġimali Qobustanda əsasən gilli fasiyada 

qeyd olunur və gilin az qalınlığa malik qumlu əhəngdaĢıları və 

əhəngdaĢılı alevritlərin növbələĢməsindən ibarətdir. Bu 

mərtəbənin qalınlığı 500 m-dən çox deyildir. 

Barrem mərtəbəsi çöküntüləri ġimali Qobustanda nisbətən 

daha geniĢ ərazidə yayılmıĢlar və karbonatlı gillər, mergellər, 

qumdaĢıları, alevritlər və əhəngdaĢılarından ibarət fasiyada 

inkiĢaf etmiĢlər. ġimali Qobustanda gilli litofasiya ilə fərqlənən 

bu mərtəbə, cənub-Ģərq istiqamətində gilli-qumlu litofasiya ilə 

təmsil olunur. ġimalda bu çöküntülərin qalınlığı 500-800 m 

arasında dəyiĢir, cənub istiqamətində qalınlığın azalması ehtimal 

olunur. 

Apt çöküntüləri Barrem çöküntülərinə nisbətən ġimali 

Qobustanda geniĢ ərazidə intiĢar etmiĢlər. Qalınlığı 150-200 m 

olan bu çöküntülər əhəngdaĢılı, bəzən bitumlu gillərin, mergel 

təbəqələrinin xırdadənəli qumdaĢılarının və alevrolitlərin 

növbələĢməsi ilə səciyyələnən litofasiyada qeyd olunurlar. 

Alb mərtəbəsi alt, orta və üst yarımmərtəbələri ilə təmsil 

olunur. Alt və orta yarımmərtəbələri (Altıağac lay dəstəsi) 

kəsiliĢi gil, alevrit və qumdaĢılarından ibarətdir. Cənub-Ģərq 

istiqamətdə qumdaĢılı və əhəngdaĢılı laylarının miqdarı və 

qalınlıqları artır. Üst yarımmərtəbəsi əsasən qumdaĢı və 

alevritlərdən ibarətdir və qalınlığı Ģimal-Ģərqə doğru artır. 

KəsiliĢin ən üst hissəsi isə Auselina horizontuna aid olub, gil, 

qumdaĢı, alevrit və azqalınlıqlı mergellərlə təmsil olunur. Bu 

mərtəbənin qalınlığı ġimali Qobustanda 180-250 m arasında 

dəyiĢir, çox güman ki, cənub-Ģərq istiqamətində bu qalınlıq artır. 

Üst TəbaĢir çöküntüləri Alt TəbaĢir laylarını uyğun örtərək, 

daha geniĢ ərazidə yayılmıĢlar. Üst TəbaĢir Senoman, Turon, 

Konyak, Santon, Kampan, Maastrixt mərtəbələri ilə təmsil 

olunur. Göstərilən mərtəbələrin çöküntüləri ġimali və Mərkəzi 

Qobustanın bəzi sahələrində tək-tək axtarıĢ, struktur-axtarıĢ və 
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struktur xəritəalma quyularla açılmıĢlar. Onlardan ġimali 

Qobustanın Tuva sahəsində 2977,5 m dərinliyə qazılmıĢ 2 saylı 

axtarıĢ quyusu Üst TəbaĢir çöküntüləri 1950 m qalınlıqla 

açmıĢdır. Quyudibi dərinlik Kampan mərtəbəsin uyğun gəlir. 

ġamaxı-Qobustan NQR-da qazılmıĢ quyulardan alınan 

məlumatlar və palçıq vulkanlarının püskürmə materiallarının 

təhlili göstərir ki, Üst TəbaĢir çöküntülərinin üst hissəsi 

əhəngdaĢı, mergel və əhəngli qumdaĢı aratəbəqələrinə malik 

əhəngli gillərdən, alt hissəsi isə əhəngli gil, mergel, əhəngdaĢıları 

əhəngli alevrit və qumdaĢılarının ritmik növbələĢməsindən 

ibarətdir [15,27,28]. Üst TəbaĢir çöküntülərinin ümumi qalınlığı 

2-2,5 min m-ə çatır. 

ġimali Qobustanda Senoman qumlu-gilli və karbonatlı-gilli 

fasiya ilə fərqlənirsə, cənubi-Ģərqdə qumlu-gilli, cənub-qərbdə 

isə qumlu-gilli fasiya müĢahidə olunur. Qalınlıq 50-500 m 

arasında dəyiĢir. 

Turon-Konyak kəsiliĢi ġimali-Qobustanda geniĢ yayılmıĢdır 

və burada onlar əsasən gillərdən ibarət olan fasiya ilə təmsil 

olunur. KəsiliĢdə çatlı əhəngdaĢı və mergel, əhəngli qumdaĢı və 

gillər qeyd olunur. Cənub və cənub-qərb istiqamətlərində 

karbonatlı süxurların qalınlığı artır. 

Deməli, Turon-Konyak kəsiliĢi ġimali Qobustanın cənub və 

cənub-qərb hissələrində əsasən karbonatlı, cənub-Ģərq hissəsində 

terrigen-karbonatlı fasiya ilə təmsil olunur. Qalınlıq 200 m-ə 

qədər çatır. 

ġimali-Qobustanda geniĢ intiĢar etmiĢ Santon-Alt Kampan 

çöküntüləri əhəngli gillərin, mergellərin, əhəngdaĢılı və əhəngli 

alevritlərin ritmik növbələĢməsindən ibarətdir. ġimal-qərbdən 

cənub-Ģərq istiqamətində qumdaĢı və alevritli layların sayı və 

qalınlığı nəzərə çarpaçaq dərəcədə artır. Beləliklə, Santon-Alt 

Kampan kəsiliĢi Qobustanın Ģimal-qərbində gilli litofasiya, 

cənub-Ģərqində isə gilli-qumlu litofasiya ilə fərqlənir. ġərq 

sahələrdə isə kəsiliĢ gilləĢir. KəsiliĢin qalınlığı 300-650 m-dən 
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(ġimali-Qobustan) 750-800 m-ə qədər (Mərkəzi Qobustan) 

dəyiĢir. 

Üst Kampan-Maastrixt intervalı ġimali Qobustanda qazıma ilə 

yaxĢı öyrənilmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, bu çöküntülər Ģimali-

Qobustanın cənub-qərb hissəsində karbonatlı gillər, çatlı qalın 

(30-40 m) əhəngdaĢılı, mergellər, alevrit və qumdaĢıları ilə 

təmsil olunan litofasiyada, cənub-Ģərq və Ģərq zonalarında isə 

kəsiliĢ gilli fasiya ilə səciyyələnir. Üst Kampan-Maastrixtin 

ġimali Qobustanda qalınlığı 550 m-ə qədər çatır. 

Kaynozoy çöküntüləri ġamaxı-Qobustan rayonunda daha 

geniĢ yayılmıĢlar (Ģəkil 8). KəsiliĢdə Paleogendən Üst Pliosenə 

qədər olan bütün stratiqrafik vahidlər iĢtirak edir [10, 17]. 

Paleogen sistemi çöküntüləri rayonun mərkəzi hissəsində daha 

çox yer səthinə çıxaraq Paleosen, Eosen və Oliqosen Ģöbələri 

çöküntülərindən təĢkil olunublar. 

Paleosen Ģöbəsi Danimarka mərtəbəsi və Sumqayıt dəstələri 

ilə təmsil olunur. 

Danimarka çöküntüləri Ģimali Qobustanın cənub-Ģərq 

hissəsində ensiz zolaq Ģəklində yayılaraq alevrolit təbəqəli boz, 

yaĢıl-boz gillərdən və sementləĢmiĢ əhəngli qumdaĢı, mergel və 

əhəngdaĢılarından təĢkil olunmuĢdur. Cənub-Ģərq istiqamətində 

dəstənin qumluluğu artır. Dəstənin qalınlığı 500-550 m-dir. 

Sumqayıt dəstəsi çöküntüləri Ģimali Qobustanda geniĢ 

yayılaraq, Danimarka çöküntüləri üzərində qeyri uyğun yatır. 

Sumqayıt dəstəsi alt və üst dəstələrə ayrılır. 

Alt Sumqayıt dəstəsinin çöküntüləri tünd-qonur, kərpici-

qırmızı, mergelli gillərdən, nazik qumdaĢı laycıqlarından və 

mergellərdən ibarətdir. Bu çöküntülər ġimali Qobustanın Ģərq 

hissələrində yalnız gillərdən təĢkil olunmuĢdur. Alt Sumqayıt 

dəstəsinin qalınlığı 100 m-ə çatır. 

Üst Sumqayıt dəstəsi çöküntüləri daha geniĢ yayılaraq 

Mərkəzi Qobustanın Ģimal hissələrinə qədər uzanır. Onlar 

Danimarka laylarını transqressiv sürətdə örtürlər. Litoloji 

cəhətcə bu çöküntülər kərpici-qırmızı, bəzən qırmızı, yaxĢı 
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laylanmıĢ karbonatsız gillərdən, az miqdarda çeĢidlənmiĢ 

qumdaĢı laylarından təĢkil olunmuĢdur. KəsiliĢin tavanında qara 

rəngli qumdaĢı təbəqəsi qeyd edilir ki, bu da həmin dəstə üçün 

xarakterik istinad layı hesab olunur. Üst Sumqayıt dəstəsinin 

qalınlığı 50 m-dən 200 m-ə qədər dəyiĢir. 

Eosen (Qovundağ dəstəsi) çöküntüləri ondan altda yatan lay 

dəstələrinə nisbətən geniĢ ərazini tuturlar. Onlar ġimali 

Qobustanda sinklinalların quruluĢunda, Mərkəzi Qobustanda isə 

demək olar ki, bütün antiklinal qırıĢıqların tağ və tağa yaxın 

hissələrində iĢtirak edirlər. Qovundağ dəstəsinin kəsiliĢi litoloji 

tərkibinə görə alt, orta və üst horizontlara ayrılır. 

Alt Qovundağ çöküntüləri nisbətən az yayılmıĢlar. onların 

litoloji tərkibləri yaĢıl-boz, açıq-yaĢıl, açıq-boz mergelli gillərin, 

boz mergel, argillit və tuflu qumdaĢılarının növbələĢməsindən 

ibarətdir. Alt horizontun qalınlığı ġimali Qobustanda 70-80 m, 

Mərkəzi Qobustanda isə 180-200 m arasında dəyiĢir. 

Orta Qovundağ çöküntüləri ġimali və Mərkəzi Qobustanda 

geniĢ yayılmıĢdır. Onların litoloji tərkibləri pirobitumlu Ģist 

araqatları olan qonur-qara gillərin sarımtıl-boz bərk sıx qumdaĢı 

laycıqları ilə növbələĢməsindən ibarətdir. 

Orta Qovundağ çöküntülərinin qalınlığı Mərkəzi və Cənubi 

Qobustanda 200-250 m arasında dəyiĢir. ġimali Qobustanda isə 

bu horizontun qalınlığı 400 m-ə yaxındır. 

Üst Qovundağ çöküntüləri Alt və Orta Qovundağ 

çöküntülərinə nisbətən daha geniĢ ərazidə yayılmıĢlar. Rayonun 

Ģimal hissəsində sinklinal çökəkliklərin nüvəsində yer səthinə 

çıxan bu çöküntülər qonur, qırmızımtıl-qonur, bəzi yerlərdə 

kərpici və tünd qırmızı karbonatlı və zəif karbonatlı, üst 

Sumqayıt çöküntülərinə oxĢar gillərdən təĢkil olunmuĢdur. Bu 

gillər bütün kəsiliĢ boyu nazik (0,2-0,4 m), narın dənəli qumdaĢı 

təbəqələri ilə növbələĢir. Cənub-Ģərq istiqamətlərində (Qozluçay, 

Cigilçay çayları boyunca, Boyanata qalxımının Ģimal hissəsinə 

qədər) qumdaĢılarının miqdarı və qalınlığı artır. Mərkəzi 

Qobustanın cənub və ona yaxın Ceyrankeçməz depressiyasının 
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Ģimal hissələrində Üst Qovundağ çöküntüləri antiklinalların tağ 

hissələrində və yaxud onların qalxmıĢ qanadlarında yer səthinə 

çıxırlar (Acıdərə, Çıraqlı, ġıxzəyirli və b.). 

Üst Qovundağ çöküntülərinin qalınlığı Qobustanın Ģimal 

hissəsində 50-100 m, Mərkəzi hissəsində isə 400-600 m-ə çatır. 

Ümumiyyətlə, ġamaxı-Qobustan rayonunda Qovundağ çöküntü-

lərinin qalınlığı 600-800 m-dir. rayonun cənub hissələrində bu 

çöküntülərin qalınlığı artaraq 1200 m-ə çatır və bəzən daha çox 

olur. Umbakı sahəsində qazılmıĢ 2 saylı quyuda bu çöküntülərin 

açılmıĢ görünən qalınlığı 2500 m-dən çoxdur. 

Oliqosen (Alt Maykop yarımdəstəsi) çöküntüləri zəif qumlu, 

karbonatlı gillərin boz mergel, gilli Ģist və bərk, qonur narın-

dənəli qumdaĢı təbəqəcikləri ilə növbələĢməsindən ibarətdir. 

ġamaxı-Qobustan rayonunun daha çox Ģimal sahələrində (Kəm-

çidağ, Ağdərə, Qızmeydanı və b.) Alt Maykopun kəsiliĢində 

müxtəlif forma və quruluĢa malik böyük dolomit kon-

kresiyalarına, nazik bentonit laycıqlarına və bitumlu Ģistlərə rast 

gəlmək olur, yarozit təbəqəciklərinin olması kəsiliĢ üçün səciy- 

yəvidir. 

Yarımdəstənin qalınlığı ġimali Qobustanda 60-100 m, onun 

cənub-Ģərq hissəsində isə 300-600 m-dir. 

Alt Miosen (Üst Maykop yarımdəstəsi) çöküntüləri 700-800 

m qalınlıqla karbonarsız gillər və az qalınlığa malik qum 

təbəqələri ilə təmsil olunurlar. Üst Maykop yarımdəstəsi ġamaxı-

Qobustan neftli-qazlı rayonunun Ģimal hissəsində gilli fasiya, 

cənub və cənub-Ģərq hissələrində isə qumlu-gilli fasiyada intiĢar 

etmiĢdir. Bu yarımdəstənin kəsiliĢində, hər iki fasiyanın 

yayıldığı zonalarda, Riki, Siderit və Sideritüstü horizontlar 

ayrılır. 

Riki horizontu mərkəzi Qobustanda gilli fasiyadan ibarət 

olduğu halda, cənuba və cənub-qərbə getdikcə (Süleyman, 

Nardaranaxtarma, Kürdəmir, Sündü və b. sahələr) kəsiliĢdə olan 

qum və zəif sementləĢmiĢ qumdaĢı laylarının sayı artır. Qum 

laylarının qalınlığı 12-15 m-ə çatır. Riki horizontunun kəsiliĢində 
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qalınlığı 25-30 m olan qumlu-alevritli horizontlar ayrılır. Bu 

horizontun qalınlığı Ģimali Qobustanda geniĢ intervalda – 50-200 

m, onun cənubunda isə 300-400 m arasında dəyiĢir. 

Siderit horizontu özünün tünd rəngli olması ilə fərqlənir. Bu 

horizont ġimali Qobustanda tünd-boz, tünd-qəhvəyi karbonatsız 

gillərdən və siderit aratəbəqələrindən ibarətdir. Mərkəzi və 

Cənubi Qobustanda horizontun kəsiliĢində qumlu-alevritli 

horizontlar ayrılır. Bu horizontun qalınlığı ġamaxı-Qobustan 

neftli-qazlı rayonunun Ģimalında 40-50 m, onun cənub və cənub-

Ģərq hissələrində isə 110-180 m arasında dəyiĢir. 

Sideritüstü horizont Mərkəzi və Cənub-Qərbi Qobustanda 

daha geniĢ yayılmıĢdır. Bu horizont Qobustanın ġimal və 

Mərkəzi zonalarında boz Ģistli karbonatsız gillərdən təĢkil 

olunmuĢdur. ġimaldan cənuba doğru kəsiliĢdə olan qum və 

qumdaĢı təbəqəciklərinin sayı və qalınlığı artır (Çeyildağ, 

Umbakı, Sündü və s.). Siderit horizontunun ümumi qalınlığı 

rayonun Ģimal hissəsində 5-25 m, onun cənub və cənub- 

qərbində isə 200-225 m arasında dəyiĢir. 

Tarxan horizontunun çöküntüləri Çokrak dənizi 

transqressiyası ilə yuyulduğundan, az sahələrdə yayılmıĢdır. Belə 

ki, Qobustan rayonunun bəzi sahələrində (Çeildağ, Hacıvəli, 

Çiçək, Axtarma və b.) Tarxan çöküntüləri fasilə və uyğunsuzluq 

niĢanələri olmadan Maykop çöküntüləri üzərində yatdığı halda, 

digər sahələrdə (Güngörməz, Sündü və b.) çökmə zamanı fasilə 

və yuyulmanın nəticəsi olaraq kəsiliĢdə onlar ya tamamilə iĢtirak 

etmir və yaxud transqressiv olaraq Maykop üzərində yatırlar. 

Tarxan çöküntüləri Qobustanın Ģimal hissəsində 0,7-0,8 m 

qalınlığa malik olub, boz mergellərlə təmsil olunurlar, Cənubi 

Qobustanda isə gillərdən, mergellərdən, dolomitlərdən təĢkil 

olunmuĢ bu horizontun qalınlığı 25 m-ə çatır. 

Çokrak horizontu mergel və dolomit araqatlarına malik 

qumlu-gilli süxurlardan ibarət olub, ümumi qalınlığı 170 m-ə 

çatır. Bu da horizontun ümumi qalınlığının (400 m) 42 %-ni 

təĢkil edir. Horizontun yuxarı hissəsində qalınlığı 35 
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m(Gicakiaxtarma) – 60 m (Umbakı, Çeildağ) arasında dəyiĢən 

qumlu-alevritli horizont yatır [8,9]. Həmin horizont Umbakı və 

Duvannı sahələrində sənaye əhəmiyyətli neftli və qazlıdır. Bu 

horizontun ümumi qalınlığı Qobustanın Ģimal sahələrində 150-

220 m, cənub və cənub-qərb sahələrində isə 300-350 m arasında 

dəyiĢir. 

Karaqan-Konk çöküntüləri ġamaxı-Qobustan rayonunun 

cənub zonasında geniĢ yayılmıĢdır. Karaqan horizontunun 

litoloji tərkibi xırda dənəli qum, alevrit, dolomit və mergel 

təbəqələrinə malik, karbonatlı gillərin açıq boz rəngli nazik laylı 

dolomitlərlə növbələĢməsindən ibarətdir. Bu horizontun 

kəsiliĢində qalın, lakin məhdud yayılmıĢ qumlu laylarda iĢtirak 

edir. YaxĢı elektrik karotaj xassələrinə malik belə layların 

qalınlığı 2,5-5,5 m (Hacıvəli) – 7,0-12,0 m (Umbakı) arasında 

dəyiĢir. 

Konk horizontu çöküntüləri Qobustanın Ģimal hissələrində 

müxtəlif rəngli yaĢıl, boz, qonur, ĢistləĢmiĢ gillərdən, gilli 

Ģistlərdən təĢkil olunmuĢdur. Mərkəzi Qobustanda bu çöküntülər 

içərisində dolomitlərə və çoxlu bitki qalıqlarına rast gəlmək olur. 

Cənubi Qobustanda isə horizontun kəsiliĢində olan Ģistlər və gilli 

Ģistlər, boz, açıq boz gil, narın dənəli və az qalınlıqlı (0,5-2,5 m) 

qumdaĢı, qum və alevrit laycıqları ilə əvəz olunurlar. 

Karaqan-Konk horizontlarının birlikdə ümumi qalınlığı Ģimali 

Qobustanda 80-120 m, Mərkəzi və Cənubi Qobustanda isə 420-

600 m arasında dəyiĢir. Qazıma zamanı bu horizontları açan 

quyularda intensiv neft və qaz təzahürləri qeyd olunmuĢ, lakin  

KH  yığımı aĢkar edilməmiĢdir. 

Sarmat mərtəbəsinin çöküntüləri ġimali Qobustanda kəsiliĢdə 

iĢtirak etmirlər. Onlar Mərkəzi və Cənubi Qobustanda geniĢ 

intiĢar tapmıĢlar. Əsasən gillərdən ibarət olan bu çöküntülərin 

arasında, qum, qumdaĢı, əhəngdaĢı və dolomit aratəbəqələri 

iĢtirak edir. Çöküntülərin qalınlığı Ģimaldan cənuba doğru 

artaraq 800-1000 m-ə çatır. 
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Mərkəzi Qobustanda Alt Sarmat çöküntüləri gilli litofasiya ilə 

təmsil olunur və öz sabitliyi ilə fərqlənir. Burada Alt Sarmat 

çöküntülərinin əsasında olan sarı-qonur rəngli gillər zəif bucaq 

qeyri-uyğunsuzluğu ilə mikrofauna ilə yaxĢı səciyyələnən Konk 

horizontunun gilli Ģistli layları üzərində yatırlar. Sarmat 

çöküntülərindən sənaye əhəmiyyətli neft və qaz (Ərzani-Qlıc 

sahəsində) alınmıĢdır. 

Meotis mərtəbəsi çöküntüləri ġamaxı-Qobustan rayonunun bir 

çox sahələrində Miosenin kəsiliĢində iĢtirak etmir. Bu çöküntülər 

əsasən cənubi Qobustanda geniĢ yayılmıĢlar. Onlar müxtəlif 

rəngli gil, gilli Ģist, gilli mergel, brekçiyavarı dolomit və qalınlığı 

0,05-dən 0,5 m-ə qədər dəyiĢən vulkan gilli təbəqələrindən təĢkil 

olunub. KəsiliĢdə mergel və brekçiyavarı dolomitlərin olması 

Meotis mərtəbəsini fərqləndirən niĢanələrdəndir. Meotis 

çöküntüləri, əksər hallarda. Sarmat mərtəbəsindən 

(Nardaranaxtarma, Zahirdağ, Qələndərtəpə) Çokrak horizontuna 

qədər (Hacıvəli) olan layların üzərində transqressiv yatır. Bu 

mərtəbənin qalınlığı Cənubi Qobustanda 500 m-ə çatır. Onlar 

Cənubi Qobustanda və onun qərb hissələrində Alt və Orta 

Miosen çöküntüləri üzərində transqressiv olaraq yatırlar.  

Cənubdan Ģimala getdikcə kəsiliĢdə karbonatlı süxurların 

qalınlığı artır. Belə ki, Mərəzə platosunda kəsiliĢ qalınlığı 1,5-5 

m olan əhəngdaĢı və mergelli qumlu gillərdən təĢkil olunduğu 

halda, Sündü platosunda və daha Ģimalda əhəngdaĢı laylarının 

qalınlığı 235-245 m-ə çatır. Mərtəbənin ümumi qalınlığı 300-350 

m çatır. 

Pliosen çöküntüləri ġamaxı-Qobustan rayonunun cənub, 

xüsusən onun cənub-Ģərq hissəsində geniĢ yayılaraq Məhsuldar 

Qat və Ağcagil mərtəbələri ilə təmsil olunurlar (Ģəkil 11). 

Məhsuldar Qat Ceyrankeçməz depressiyası və Ələt-Ləngəbiz 

zonasında daha geniĢ yayılaraq qumlu-gilli litofasiya ilə təmsil 

olunur. Onun kəsiliĢi ümumiyyətlə, boz-qonur, qırmızımtıl-

qonur və qumlu-alevritli gillərdən, pis çeĢidlənmiĢ narın dənəli 

əhəngli qum, alevrit və zəif sementləĢmiĢ alevrolitlərin qeyri- 
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müəyyən növbələĢməsindən təĢkil olunmuĢdur. Bu qat cənub və 

cənub-Ģərq istiqamətlərində qumluluğun və ümumi qalınlığın 

artması ilə səciyyələnir [14]. 

Ceyrankeçməz depressiyasının mərkəzi hissəsində (Duvannı, 

Torağay, Miəcik və s.) Məhsuldar Qatın üst hissəsində müxtəlif 

qalınlığa malik 10-dan artıq qumlu-alevritli horizontun varlığı 

müəyyən edilmiĢdir. Onların 4-ü sənaye əhəmiyyətli qazlıdır. 

Rayonun dəniz sahili hissəsində qazılmıĢ dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat 

quyuları Məhsuldar Qatın aĢağı hissəsində Qaradağ bölgüsü ilə 

V, VII,VIII horizontları və həmçinin Qırmakı (QL) və 

Qırmakıaltı (QAD) dəstələrini açmıĢlar. Onlardan yalnız V 

vəVII horizontlar 80-110 m qalınlıqlarla AbĢeron fasiyasına 

uyğun gəlirlər. 

Məhsuldar Qatın ümumi qalınlığı rayonun cənubi-Ģərq-

dənizkənarı hissəsində (Miəcik, Kənizdağ, Duvannı, DaĢgil və 

b.) 3200-3600 m arasında dəyiĢir, Ģimal və Ģimal-qərb 

istiqamətlərində isə bu qalınlıq kəskin azalaraq 60-120 m-ə çatır 

(Nardaranaxtarma və b. sahələr). 

Ağcagil mərtəbəsinin qalınlığı cənub-Ģərqdə 100-150 m-dir. 

Rayonun mərkəzi zonasının qərb hissəsində (Sündü, Mərəzə, 

ġamaxı və b.) kəsiliĢdə əhəngdaĢıları və çaqıl daĢlar da iĢtirak 

edir. Qalınlığı 220 m-ə çatır.  

Dördüncü Dövrün alt kəsiliĢində yatan AbĢeron mərtəbəsi 3 

yarımmərtəbəsi ilə ayrılır və qalınlığı 1100-1200m-ə çatır. 

KəsiliĢ əhəngdaĢıları və terrigen çöküntülərdən ibarətdir. 

Dördüncü Dövr çöküntülərinin üst kəsiliĢi ġamaxı-Qobustan 

rayonunun cənub-Ģərq hissəsində, müxtəlif mütləq 

yüksəkliklərdə (0-260 m) yayılaraq Bakı, Gürgan, Xəzər və 

Xvalın mərtəbələri ilə təmsil olunurlar. Bu dövrün çöküntüləri 

dəniz və kontinental tiplidirlər.  

2.3. Cənubi Xəzər hövzəsinin qərb hissəsində yerləĢən 

Bakı arxipelaqı (Qobustan-Kür) neftli-qazlı rayonunda 

aparılmıĢ dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması nəticəsində onun Ģimal 

və mərkəzi zonalarında yerləĢən strukturlarda MQ-ın kəsiliĢi 
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daha yaxĢı öyrənilmiĢdir. Səngəçal-dəniz və Duvannı-dəniz 

strukturlarının tağyanı hissələrində MQ çöküntüləri Pont və 

Diatomun üzərinə yatırlar. Arxipelaqın hüdudlarında MQ-ın 

3000-3500 m qalınlıqda üst kəsiliĢi AbĢeron yarımadası və onun 

Ģelf zonasına nisbətən daha gillidir, kəsiliĢin V və VII ( Qaradağ 

bölgüsünə görə) horizontları yüksək qumluluğu ilə fərqlənirlər. 

Alt Ģöbəsinin (QAD, QD, QÜQD) lay dəstələri Hamamdağ-

dəniz, Duvannı-dəniz, Xərə-Zirə adası sahələrində qazıma ilə 

açılmıĢlar. Səngəçal-dəniz–Duvannı-dəniz–Xərə-Zirə adası anti-

klinal zonasında QAD Duvannı-dəniz istiqamətində pazlaĢır. 

Hamamdağ-dəniz sahəsində QAD 76 m qalınlıqda gilli fasiyada 

açılıb. QÜQ lay dəstəsinin analoqu VIII horizont litoloji 

cəhətdən qum, alevrit və gillərin növbələĢməsindən ibarətdir, 

qalınlığı 30-60 m-dir. Fasilə lay dəstəsinə uyğun olan VII 

horizont da VIII horizont kimi eynifasiyalıdır. MQ-ın ümumi 

qalınlığı burada 3800-5000 m intervalında güman olunur.   

MQ-ın üst kəsiliĢi, demək olar ki, əsasən gilli fasiya ilə təmsil 

olunur. 

2.4. AbĢeron neftli-qazlı rayonunun ərazisi Cənubi-Xəzər 

hövzəsinin Ģimal-qərb hissəsində yerləĢir və onun geoloji 

quruluĢunda Üst TəbaĢirdən Antropogenə qədər olan çöküntülər 

iĢtirak edirlər. Alt TəbaĢir çöküntüləri AbĢeron arxipelaqının 

Ģimal tektonik zonasının Xəzri (quyu 4), Gilavar (quyu 2) və 

Arzu (quyu 2) sahələrində qazılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularında 

700 m-ə qədər qalınlıqda öyrənilmiĢdir. KəsiliĢ litoloji cəhətdən 

terrigen-karbonatlı süxurlardan ibarətdir.   

Üst TəbaĢir çöküntüləri yarımadanın Ģimal-qərb zonasında yer 

üzərinə çıxır və bir neçə sahədə (Göytəpə və Kürdaxanı) dərin 

qazıma ilə öyrənilmiĢdir. Santon-Alt Kampan və Üst Kampan-

Maastrixt mərtəbələri ilə təmsil olunan Üst TəbaĢirin açılmıĢ 

kəsiliĢi gillərin, mergellərin, qumlu-əhəngli alevritlərin 

növbələĢməsindən ibarət olan fliĢ səciyyəlidir. 

Üst TəbaĢir ġimali AbĢeron qalxımlar zonasının Ģimal-

qərbində (QoĢa DaĢlar, AbĢeron küpəsi, Ağburun-dəniz 
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sahələrində) kiçik dərinliklərdə, cənub-qərbində (Xəzri, Gilavar, 

Arzu sahələrində ) isə, 4000 m-dən çox dərinliklərdə yatır, qum 

laycıqlı gilli fasiyada təmsil olunur. 

Paleosen çöküntüləri rayonun qərb zonasında əhəngli 

qumdaĢıları və mergellərdən ibarət olan kəsiliĢdə öyrənilmiĢdir. 

Qalınlığı 240 m-dir. ġimali-AbĢeron tektonik zonasında 

(Gilavar-2) kəsiliĢ gillli fasiyada təmsil olunur. 

Eosen çöküntüləri yarımadanın qərb və Ģimal-qərb sahələrində 

qazıma ilə açılmıĢdır (Ziyilpiri, Kürdaxanı, Buzovna). KəsiliĢdə 

üĢt Ģöbə ilə təmsil olunan Eosen gillər, Ģistlər gil və nazik qum 

təbəqələrindən təĢkil olunmuĢdur. Ümumi qalınlıq 800 m-dir. 

AbĢeron arxipelaqında Eosen çöküntülərinin AbĢeron küpəsi, 

Gilavar, Xali, Neft DaĢları sahələrində MQ layları altında 

gillərdən ibarət kəsiliĢin qalınlıqları, uyğun olaraq, 140 m, 80 m, 

460 m təĢkil edir. 

Maykop (Oliqosen-Alt Miosen) yaĢlı çöküntülər AbĢeron 

yarımadasının qərb-Ģimal-qərb zonasında yer üzərinə çıxır və 

burada qazılmıĢ (Fatmayı, Novxanı, Qaraheybət, ġabandağ, 

ġorbulaq və s. sahələr) dərin axtarıĢ və kəĢfiyyat quyuları ilə 

müəyyən qədər öyrənilmiĢdir (Ģəkil 12, 13). KəsiliĢ, əsas etibarı 

ilə, Ģokoladı-qonur, yarozitləĢmiĢ gillərdən və bəzən isə nazik 

qumlu-alevritli laylardan ibarətdir. Qalınlıq 900 m-dir. Dənizin 

ġimali AbĢeron qalxımlar zonasında Maykop lay dəstəsi, 1000 -

1100 m qalınlıqda AbĢeron küpəsi, Gilavar sahələrində qum və 

qumdaĢı laycıqları ilə gilli fasiyada öyrənilib. AbĢeron 

arxipelaqının Çilov adası və Neft DaĢları sahələrində də bu 

çöküntülər eyni fasiya ilə təmsil olunurlar.   

Orta Miosen yaĢlı Tarxan, Çokrak, Karaqan və Konk 

horizontlarından təĢkil olunmuĢ Torton mərtəbəsi də 

yarımadanın qərb və Ģimali-qərb sahələrində yer üzərinə çıxır və 

axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları ilə açılmıĢlar (Ģəkil 14). KəsiliĢin alt 

hissəsində (Tarxan-Çokrak) gillər, mergel, əhəngdaĢılı mergellər 

və qumdaĢıları üstünlük təĢkil etdikləri halda, üst hissəsində isə 

(Karaqan-Konk) nazik qum təbəqəli gil, gilli Ģistlər və  
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mergellərlə fərqlənirlər. Cənub-Ģərq istiqamətdə alt hissəsinin, 

cənub-qərb istiqamətdə isə üst hissəsinin qumluluğunun artması 

müĢahidə olunur. Ümumi qalınlıq 450 m-ə qədər çatır. 

Çokrak horizontunun AbĢeron arxipelaqının AbĢeron küpəsi, 

Darvin küpəsi, Çilov adasında öyrənilmiĢ kəsiliĢi gil qatları ilə 

dolomit və qumdaĢılarının növbələĢməsindən ibarətdir.  

Üst Miosenin Sarmat mərtəbəsi çöküntüləri yarımadanın qərb 

zonasında daha geniĢ intiĢar etmiĢdir və bir sıra sahələrdə 

(Qaradağ, Binəqədi, Gülbəxt və s.) kəĢfiyyat quyuları ilə 

öyrənilmiĢ və kəsiliĢin gil, mergel və mergelli qumdaĢılarından 

təĢkil olunması məlum olmuĢdur. Cənub və cənub-qərb 

istiqamətlərdə kəsiliĢin qalınlığı və qumluluğu nəzərə çarpacaq 

dərəcədə artır. 

Meotis süxurları rayonun cənub-qərb zonasında daha geniĢ 

yayılıblar. KəsiliĢi gil, gilli Ģist və dolomitlərdən təĢkil olunmuĢ 

bu mərtəbənin qalınlığı 150 m-ə çatır. Cənub-qərb istiqamətdə 

kəsiliĢdə qumluluq artır. 

Pont çöküntüləri yarımadanın cənub-qərb sahələrində daha 

yaxĢı öyrənilmiĢdir. KəsiliĢ əsasən gillərdən ibarətdir. Qalınlıq  

200-250 m-dir. 

Alt Pliosen (Məhsuldar Qat) çöküntülərində yarımadada və 

onun Ģelf zonasında zəngin neft-qaz yataqları aĢkar 

olunduqlarından bu stratiqrafik vahidin litofasial xüsusiyyətləri 

daha ətraflı öyrənilmiĢdir. 

Məhsuldar Qat kəsiliĢi qum, qumdaĢı və gillərin ritmik 

növbələĢməsindən ibarətdir və iki Ģöbə ilə təmsil olunur: alt və 

üst. Ümumi qalınlığı 1200 m-dən (Ģimal sahələri) 3800-4000 m-

ə qədər (cənub-Ģərq və cənub-qərb sahələri) dəyiĢir (Ģəkil 13).  

Məhsuldar Qatın litofasial xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün 

süxur nümunələri və mədən-geofiziki tədqiqatlarının nəticə-

lərindən geniĢ istifadə olunmuĢ və məlum olmuĢdur ki, kəsiliĢi  

təĢkil edən ayrı-ayrı lay dəstələrinin litofasiya və 

qalınlıqlarının dəyiĢilməsi yarımadanın tektonik zonaları 

boyunca daha aydın nəzərə çarpır . 
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AbĢeron arxipelaqının simal zonasında QoĢa DaĢlar, 

Ağburun-dəniz, AbĢeron küpəsi, ġimali AbĢeron sahələrində 

MQ çöküntüləri yer üzərinə çıxırlar (Ģəkil 13). Qərbi AbĢeron və 

ġimali AbĢeron sahələrində Pontun üzərinə yatan bu 

çöküntülərin qalınlığı, uyğun olaraq, 710 və 275 m təĢkil edir. 

Zonanın Gilavar-2 quyusunda alt və üst Ģöbələrilə təmsil olunan 

MQ kəsiliĢi 2050 m tam qalınlıqla Pontun üzərini örtür. 

AbĢeron fasiyası ilə təmsil olunan kəsiliĢin qumlu və qumdaĢı 

laylarının qalınlığı Ģimal və Ģimal-Ģərq istiqamətlərində artır, 

Neft DaĢları, GünəĢli, Çıraq, Azəri və Kəpəz sahələrində  bu 

dəyiĢiklik  daha çox nəzərə çarpır. Maksimal qalınlıq 4500 m-ə 

çatır.   

Məhsuldar qatın ən alt stratiqrafik vahidi olan Qala lay dəstəsi 

(QaD) əsasən qumlu gil, qumdaĢıları və alevritlərin 

növbələĢməsindən təĢkil olunmuĢdur. Buzovna-Zirə tektonik 

zonasında bu lay dəstəsi Buzovna və Qala sahəsinin Ģimal-

qərbində iĢtirak etmir. Onun qalınlığı cənub-Ģərq istiqamətində 

artsa da (20 m-dən 350 m-ə qədər), tam kəsiliĢ hələ 

öyrənilməmiĢ qalır. AbĢeron arxipelaqının Cənub və Palçıq 

Pilpiləsi sahələrində bu qalınlıq, uyğun olaraq, 350 və 600 m 

təĢkil edir. 

QaD Balaxanı-Suraxanı-Qaraçuxur zonasında Ramanı və Su-

raxanı sahələri arasındakı sinklinalda iĢtirak edir (qalınlıq 35 m). 

Cənub istiqamətdə qumluluq və qalınlıq (300 m) artır. QazılmıĢ 

quyuların məlumatları göstərir ki, QaD-nin qumluluğu layların 

pazlaĢma istiqamətində, yeni qərb-cənub-qərb və Ģimal 

istiqamətlərdə azalır.  

Qırmakıaltı lay dəstəsi (QAD) çöküntüləri yarımadanın Ģərq 

və mərkəzi sahələrində geniĢ yayılmıĢ və litoloji cəhətcə xırda və 

narındənəli kvarslı qum və qumdaĢılarından ibarətdir. Qərb və 

Ģimal-qərb istiqamətində bu çöküntülərin pazlaĢması gedir. 

QAD-nin qalınlığı cənub-cənub-Ģərq istiqamətində 84 m-dən 140 

m-ə qədər artır. Bu lay dəstəsinin gilliliyi qərb istiqamətində 

10%-dən (Zirə) 23 %-ə qədər (Bibiheybət) artır. 
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QAD  çöküntüləri  AbĢeron arxipelaqında çox da böyük 

qalınlığa malik deyildir. Ağburun-dəniz, Xəzri, Arzu  

strukturlarının tağ hissələrində onlar TəbaĢir və Miosenin 

yuyulmuĢ səthində qeyri- uyğun yatırlar (Ģəkil 12, 13). 

Qırmakı lay dəstəsi (QD) çöküntüləri yarımadada daha geniĢ 

ərazidə yayılmıĢlar. KəsiliĢ gillərin qum və qumdaĢı laylarının 

bərabər növbələĢməsindən ibarətdir. Bu lay dəstəsinin qərb 

istiqamətində pazlaĢması ilə əlaqədar olaraq qalınlıq 290 m-dən 

265 m-ə qədər azalır. Antiklinal zonalar boyunca gillilik cənub 

istiqamətdə 50-dən 75 %-ə qədər artır. 

Bütün neftli-qazlı rayon ərazisində geniĢ yayılmıĢ 

Qırmakıüstü qumlu lay dəstəsi (QÜQD)iri, ortadənəli qumdaĢı 

və az miqdarda gillərlə təmsil olunur. Mərkəzi sahələrdə bu lay 

dəstəsi daha çox qumluluğu ilə fərqlənir, cənub-qərb 

istiqamətində isə kəsiliĢ gilləĢir. 

Qırmakıüstü gilli lay dəstəsi (QÜGD) bütün sahələrin 

kəsiliĢində istirak edir və əsasən gil və nazik təbəqəli 

qumdaĢılarından ibarətdir. Gillilik qərb və Ģərq istiqamətlərdə 

daha çox artır. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək 

olar ki, kəsiliĢin alt Ģöbəsinə daxil olan QaD, QAD və QD 

çöküntüləri yarımadanın qərb və cənub-qərb istiqamətlərində 

pazlaĢır, bəzi sahələrdə isə (Bibiheybət, ġabandağ, Qaradağ, 

Binəqədi və s.) bilavasitə Diatom çöküntüləri üzərinə yatırlar. 

Məhsuldar qatın üst Ģöbəsinin alt stratiqrafik vahidi olan 

“fasilə” lay dəstəsi çöküntüləri rayonun bütün sahələrinin geoloji 

quruluĢunda iĢtirak edir və litoloji cəhətcə iri və kobuddənəli 

qum və qumdaĢılarından ibarətdir. Qərb və cənub-qərb 

istiqamətində bu lay dəstəsinin qalınlığı və qumluluğu artır. 

Qalınlığı 100-200 m-ə qədər çatır.  

Balaxanı lay dəstəsi gil, qum və qumdaĢılarından ibarət olub, 

geniĢ bir ərazidə yayılmıĢdır. KəsiliĢin maksimal qumluluğu 

yarımadanın mərkəzi sahələrində qeyd olunur, qərb və cənub-

qərb istiqamətində isə kəsiliĢdə gilliliyin miqdarı artır. Ümumi 
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qalınlıq cənub istiqamətdə 400 m-dən 850 m-ə qədər artır. 

KəsiliĢdə istismar obyektləri olan böyük qalınlıqlı 8 qumlu 

horizont qeyd olunur. 

Sabunçu lay dəstəsinin də ən çox qumlu kəsiliĢi (8 qumlu 

horizont) Mərkəzi və ġərqi AbĢeron yarımadasında qeyd olunur. 

Onun Qərb və cənub-qərb istiqamətlərində kəsiliĢi kəskin 

gilləĢir. Qalınlıq 300 m-dən (Ģərqi və mərkəzi sahələr) 500 m-ə 

qədər (cənub sahələr) artır.  

KəsiliĢi qumlu, əhəngli gillərin, qum və alevritlərin qeyri-

bərabər növbələĢməsindən ibarət olan Suraxanı lay dəstəsi 

çöküntüləri rayonun bütün ərazisini əhatə edir. KəsiliĢin yüksək 

qumluluğu (5 qumlu horizont) mərkəzi və Ģərq sahələrində qeyd 

olunur. Cənub-qərb istiqamətində gillilik artır. Bu lay dəstəsinin 

qalınlığı mərkəzi sahələrdə 600 m-dən artıq olmadığı halda, 

cənub-Ģərq və cənub-qərb sahələrində qalınlıq kəskin artaraq 

1350 m-ə qədər çatır, bu da kəsiliĢin üst hissəsində yeni gilli-

qumlu təbəqələrin əmələ gəlməsi hesabına baĢ verir.  

Ağcagil mərtəbəsi çöküntüləri əhəngli gillərdən təĢkil 

olunmuĢ və ancaq sinklinal və strukturların gömülmüĢ 

sahələrində rast gəlinirlər. Qalınlığı 70 m-dən çox deyildir. 

Dördüncü Dövrün AbĢeron mərtəbəsinin alt və orta kəsiliĢləri 

gillərlə, üst kəsiliĢ qumlu, alevritli və karbonatlı süxurlarla təmsil 

olunur və yayılma sahələri məhduddur. Ümumi qalınlıq 1000 m-

ə çatır. 

Dördüncü dövr çöküntüləri də, əsas etibarlı ilə, gömülmüĢ 

sahələrdə inkiĢaf etmiĢlər. ƏhəngdaĢı, qum və qumdaĢı 

çöküntüləri ilə səciyyələnirlər. Qalınlıq 900 m-dir.  

2.5. Cənubi-Xəzər hövzəsinin Ģimal-qərb tərkib hissəsinə 

daxil olan AĢağı Kür neftli-qazlı rayonunun geoloji quruluĢunda 

əsas etibarilə Pliosen və Postpliosen yaĢlı çöküntülər iĢtirak 

edirlər. Lakin bu çökəklikdə Pliosenə qədər olan çöküntü 

kompleksləri daha dərinə gömüldüklərindən, burada onlar 

axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları ilə ətraflı öyrənilməmiĢlər. Ona görə 

də, bu çöküntülərin litofasial xüsusiyyətləri haqqında müəyyən  
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bir fikri əsasən burada geniĢ yayılmıĢ 

palçıq vulkanlarının bərk püskürmə 

materiallarına görə söyləmək olar. 

Muğan monoklinalında qazılmıĢ 

quyu məlumatlarının (Orta Muğan və 

ġorsulu quyuları) və palçıq 

vulkanlarının kompleks öyrənilmə 

nəticəsi göstərir ki, Üst TəbaĢirin 

kəsiliĢində karbonat çöküntülərindən 

baĢqa, həmçinin vulkanogen-çökmə 

süxurlar da iĢtirak edir. Ehtimala görə, 

Üst TəbaĢirin litofasiyası cənub-qərb 

və cənub-Ģərq istiqamətlərində 

yaxĢılaĢır, karbonat litofasiya ilə təmsil 

olunur və kəsiliĢdə pelitomorf 

əhəngdaĢıları üstünlük təĢkil edir (Ģəkil 

14).  

Paleosen (Sumqayıt) çöküntüləri 

ancaq Hamamdağ palçıq vulkanı 

tullantılarında rast gəlinmiĢdir. Bu 

materiallar əsasən karbonatlı gillərdən 

ibarətdir.  

Eosen (Qovundağ lay dəstəsi) 

çöküntüləri AĢağı Kür çökəkliyinin 

əksər palçıq vulkanları məhsullarında 

öyrənilmiĢdir. Bu çöküntülər əsasən 

gillər və bəzən isə qumlu-alevritli və 

karbonatlı süxurlarla təmsil olunurlar. 

Vulkan məhsullarında rast gəlinən 

qumlu-alevritli süxurlar polimiktiv 

alevrolit və 

qumdaĢılarıdır. 

Oliqosen-Alt Miosen (Maykop lay 

dəstəsi) yaĢlı çöküntülər gilli, qumlu-
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alevritli və karbonatlı süxurlarla təmsil olunur və palçıq vulkanı 

materiallarında öyrənilmiĢdir. Maykop çöküntüləri litofasiyasına 

görə Cənubi Qobustanın litofasiyasından fərqlənmir. 

Orta və Üst Miosen çöküntüləri AĢağı Kür çökəkliyində püs-

kürmüĢ palçıq vulkanları məhsullarında daha geniĢ yayılmıĢlar. 

Litoloji cəhətcə bu çöküntülər gilli, qumlu alevritlər və 

karbonatlı süxurlardan təĢkil olunmuĢdur. Karbonat süxurları, 

əhəngdaĢıları, mergel və dolomitlərlə təmsil olunur. 

ƏhəngdaĢıları arasında üzvi detritus və oolitli əhəngdaĢılarına 

rast gəlinir. 

Anoloji litofasiya qonĢu Qobustanın və Ələt tirəsinin palçıq 

vulkanlarının püskürmə materiallarında tapılmıĢ Miosen yaĢlı 

çöküntülərin litofasiyasına uyğun gəlir. Bu ona dəlalət edir ki, 

AĢağı Kür depressiyası bu zaman çöküntütoplanma hövzəsi 

olmuĢdur. 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, AĢağı Kür 

depressiyası Paleogen-Miosen zamanı intensiv çöküntütoplanma 

hövzəsi kimi inkiĢaf etmiĢdir. 

AĢağı Kür çökəkliyində Məhsuldar Qat çöküntüləri qum, 

qumdaĢı və gillərin, bəzən isə kobudqırıntılı süxurların 

növbələĢməsi ilə səciyyələnir. MQ-ın burada əsas 

xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, ərazi boyu onun kəsiliĢləri 

kəskin dəyiĢkənliyə məruz qalırlar, yəni regional planda onların 

fasial-litoloji xüsusiyyətləri müxtəliflikləri ilə fərqlənirlər. 

AĢağı Kür çökəkliyinin bütün sahələrində qazılmıĢ axtarıĢ-

kəĢfiyyat quyularının karotaj diaqramlarının müqayisəsi və MQ-

ın üst Ģöbəsi üzrə tərtib edilmiĢ litofasiya və qalınlıqlar xəritəsi 

əsasında onun kəsiliĢində 3 litofasial zona ayırmaq mümkündür. 

Birinci litofasial zona çökəkliyin Ģimal-Ģərq bortunun Ģimal-

qərb hissəsini əhatə edir, Kəlaməddin sahəsinə qədər davam edir. 

Bu zonanın fərqləndirici xüsusiyyətlərindən əsası odur ki, 

kəsiliĢdə gilli dəstələr arasında qumlu qatların yatması qeyd 

olunur və cənub-Ģərq istiqamətində onlar gilli-qumlu alevritlərlə  
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əvəz olunur. Bu fasiya cənub-Ģərqdə yerləĢən BarıdaĢ dərəsinə 

qədər davam edir. 

Bu zonadan cənub-Ģərqdə MQ çöküntüləri baĢqa bir litofasiya 

ilə təmsil olunur. Çökəkliyin K.Hərami, Qalmaz, Xıdırlı, 

Bəndovan, Pirsəhhət sahələri, Ələt və Bakı arxipelaqının qonĢu 

sahələrində də (DaĢgil, Qoturdağ, Hamamdağ-dəniz, Qarasu, 

Aran-dəniz və b.) MQ eyni litofasiyada müĢahidə olunur. Birinci 

litofasial zonadan fərqli olaraq, bu zonada MQ-ın kəsiliĢi qumlu 

və qumlu-alevritli süxurlarla baĢlayır. Bu intervalın qalınlığı 900 

m-ə qədər çatır. KəsiliĢ üzrə bu intervaldan aĢağıda isə gilli 

çöküntü qatı qeyd olunur. Sonra isə kəsiliĢdə qumlu və qumdaĢılı  

layların sayı və qalınlıqları artır və bu intervaldan altda yenidən 

kəsiliĢ gilləĢir. Qalmaz-Bəndovan antiklinal zonası üzrə MQ-ın 

qumluluğu müəyyən dərəcədə azalır, gilliliyi isə artır. Litofasial 

dəyiĢkənlik kəsiliĢin alt hissəsində daha çox nəzərə çarpır. 

Onu da qeyd edək ki, kəsiliĢdə Qoturdağ, DaĢgil, Hamamdağ 

sahələrində gilli-qumlu, V və VII horizont və lay dəstələri 

seçilirlər. Bunların qalınlıqları və qumluluğu zona üzrə böyük 

dəyiĢkənliyə məruz qalırlar. KəsiliĢin alt hissəsində yerləĢən V 

qumlu horizont (Qaradağ bölgüsü üzrə) antiklinal üzrə Ģimal-

qərbdən cənub-Ģərqə doğru gilləĢir və qalınlığı isə azalır. Belə ki, 

bu horizontun qumluluğu 50%-dən (Qalmaz) 40%-ə (Bəndovan), 

qalınlığı isə 144 m-dən 90 m-ə qədər azalır. VII horizontun 

kəsiliĢində isə əksinə, cənub-Ģərq istiqamətində qumluluq (56 %) 

artır. Qalmaz-Pirsəhhət istiqamətində bu differensasiya daha 

aydın seçilir. 

Beləliklə, ikinci litofasial zonada MQ kəsiliĢini təĢkil edən 

horizont və lay dəstələrinin qumluluq və qalınlıqlarının regional 

planda dəyiĢilməsi müĢahidə olunur. Qumluluğun Ģimal-qərbdən 

cənub-Ģərq istiqamətdə artması kəsiliĢdə yeni qumlu və 

qumdaĢılı layların əmələ gəlməsi, azalması isə bu layların 

kəsiliĢdən düĢməsi hesabına baĢ verir. 

AĢağı Kür çökəkliyində üçüncü litofasial zona onun əsasən 

mərkəzi hissəsini – Padar-Kürovdağ-Neftçala antiklinal zonası 
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və B. və K. Hərami, MiĢovdağ və Kürsəngə sahələrinin yerləĢ-

diyi sahələri əhatə edir. Bu litofasial zonanın qeyd edilən lito-

fasial zonalardan fərqi ondadır ki, onun MQ-ın üst kəsiliĢində 

bir-birindən gilli qatlarla ayrılan çoxsaylı 20 qumlu horizont 

ayrılır, kəsiliĢin alt hissəsinə doğru gilləĢmə artır, regional 

planda Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru kəsiliĢin üst hissəsinə 

nisbətən onun alt hissəsi kəskin gilləĢir. Çökəkliyin Ģimal-qərb 

və mərkəzi sahələrində kəsiliĢin böyük bir hissəsi öz yüksək 

qumluluğu ilə fərqlənir, cənub-Ģərq istiqamətdə isə qumluluq 

nəzərə çarpaçaq dərəcədə azalır. Qumlu və qumdaĢılı layların 

qalınlıqları və sayı kəsiliĢin alt hissəsində azalır (MQ-ın 

tavanından 1000-1400 m aĢağı), gilləĢmə isə artır. 

Məhsuldar Qatın üst hissəsinin qalınlığı bu zonada Ģimal-

qərbdən cənub-Ģərqə doğru Kürovdağ-Neftçala antiklinal zonası 

üzrə 1800 m-dən (Qarabağlı) 3000 m-ə qədər (Neftçala) dəyiĢir. 

Ümumiyyətlə, MQ-ın litofasial xüsusiyyətləri üzrə 

araĢdırmaların nəticəsi göstərir ki, onun üst Ģöbəsinin qumluluğu 

cənub-cənub-qərbdən Ģimal-Ģimal-Ģərq istiqamətində azalır. 

AĢağı Kür çökəliyində, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, MQ-ın 

alt Ģöbəsinin kəsiliĢi dərin qazıma ilə tam açılmamıĢdır. Lakin 

faktiki quyu məlumatlarına görə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 

onun alt lay dəstələri (QÜGD, QÜQD, QAD, QaD) burada 

əsasən gilli fasiyada yayılmıĢdır. Qalınlığı 750-800 m-ə çatır. 

Məhsuldar qatın maksimal açılmıĢ qalınlığı çökəkliyin 

qərbində (Kürovdağ) 3200 m, Ģərqdə isə 3800 m-ə qədər 

(Bəndovan) təĢkil edir. Cənub-qərb istiqamətdə Muğan 

monoklinalı zonasında MQ-ın alt stratiqrafik horizont və lay 

dəstələrinin pazlaĢması müĢahidə olunur və uyğun olaraq 

qalınlıq da, azalır. 

AraĢdırmalar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, AĢağı Kür 

çökəkliyinin ərazisində MQ çöküntülərinin toplanması vahid bir 

hövzədə baĢ vermiĢ və bura terrigen materiallar Paleokür, 

Paleoaraz və Paleopirsəhhət kimi iri su arteriaları ilə gətirilmiĢdir 

[10]. Buna görə də depressiyanın mərkəzi hissəsində ayrılan 
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litofasial zona bəzən Kür, cənub-qərb bort zonasında Araz və 

Ģimal-qərb bort zonasında isə Pirsəhhət fasiyası adlandırılır. 

Pirsəhhət və Araz fasiyaları Kür fasiyasına nisbətən, yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi, çox gillilikləri ilə fərqlənirlər. 

AĢağı Kür NQR ərazisində Ağcagil çöküntüləri üç 

yarımmərtəbə ilə təmsil olunur və burada onlar geniĢ 

yayılmıĢlar. Alt yarımmərtəbə əsasən gilli litofasiyadan ibarətdir, 

Ģimal-qərb istiqamətində kəsiliĢdə olan vulkan külü layının 

qalınlığı artır. Orta yarımmərtəbə yüksək qumluluğu ilə 

fərqlənir. ġərq və cənub-Ģərq istiqamətlərində qumlu laylar 

gillərlə əvəz olunur. Üst yarımmərtəbə gil və qumlardan 

ibarətdir. Ümumi qalınlıq 170-550 m-dir.  

Ərazidə AbĢeron çöküntüləri daha geniĢ yayılmıĢlar. Əsasən 

gillərdən, qum, qumdaĢı və əhəngdaĢı laylarından təĢkil olunmuĢ 

kəsiliĢin ümumi qalınlığı 1100-1500 m arasında qeyd olunur. 

Litofasiya kəskin dəyiĢikliyə məruz qalır. ġərq və cənub-Ģərq 

sahələrində kəsiliĢ əsasən gillərdən ibarətdir. ġimal-qərb 

istiqamətdə yeni qum və qumdaĢı laylarının əmələgəlməsi 

hesabına qalınlıq və qumluluq artır. Qalınlıq 135-410 m-dir. 

Orta AbĢeron gillərin, qum və qumdaĢı laylarının, 

əhəngdaĢılarının növbələĢməsindən ibarətdir. Litoloji tərkib sabit 

deyildir, cənub-Ģərq istiqamətdə qumluluq azalır, Ģimal-qərb 

istiqamətdə isə qalınlıq artır. Ümumi qalınlıq 250-830 m 

arasında dəyiĢir. 

Üst yarımmərtəbənin kəsiliĢi orta yarımmərtəbənin kəsiliĢinə 

uyğun gəlir, ancaq onunla fərqlənir ki, qumlu layların azalması 

hesabına burada əhəngdaĢıları laylarının miqdarı artır. 

Ümumiyyətlə, Üst AbĢeron dayazsulu sahilyanı əhəngdaĢı-

qumlu-gilli fasiya ilə təmsil olunur. Qalınlığı 230-450 m-dir. 

ġərq və cənub-Ģərq istiqamətdə üst kəsiliĢin qalınlığı azalır və 

kəsiliĢ gilli xarakter alır, qumdaĢı və əhəngdaĢı laylarının 

qalınlığı və sayı kəskin azalır. 

Dördüncü Dövr çöküntüləri AĢağı Kür depressiyasında bütün 

sahələrdə yayılmıĢlar. Qalınlıqları cənub-qərb istiqamətdə 
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azalaraq 300-400 m-ə çatır. Maksimal qalınlıq (1300 m) cənub-

Ģərqi ġirvanda qeyd olunur. KəsiliĢ qumlu gil, gilli qum və 

əhəngli qumlardan ibarətdir.  

2.6. Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı hövzəsinin (NQH) litoloji-

fasial xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə regionda aparılmıĢ 

axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması, geoloji-geofiziki tədqiqat materialları 

və geoloji ədəbiyyat araĢdırılmıĢ və ümumiləĢdirilmiĢdir. Məlum 

olmuĢdur ki, Yevlax-Ağcabədi NQH-si Yura zamanından 

baĢlayaraq müntəzəm və çökməyə məruz qalmıĢ və nəticədə 

burada, həm Yura və TəbaĢir və həm də sonrakı geoloji 

dövrlərdə, böyük qalınlığa (14-16 km) malik çökmə, vulkanik- 

çökmə və vulkanik süxur qatları toplanmıĢdır (Ģəkil 15, 16, 17). 

Kür çökəkliyində qazıma ilə açılmıĢ ən qədim süxurlar Yura 

yaĢlıdır. Həmin çöküntülər Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin Ģimal-

Ģərq bortundan kənarda-Saatlı sahəsində dərin quyularda 

açılmıĢdır.  

Saatlı sahəsində qazılmıĢ 1 saylı çox dərin quyuda Yuranın 

açılmıĢ qalınlığı 507 m-dir. Alt və Orta Yura əsas tərkibli 

müxtəlif tip effuziv süxurlardan ibarətdir.  

Onların içərisində ən geniĢ yayılanı andezit, bazalt, dasit və b. 

vulkanogen qatdan yuxarıda qalınlığı 700 m olan karbonat qatı 

yatır. Karbonat qatın aĢağı hissəsi (qalınlığı 370 m) Üst Yuraya 

(Kellovey, Oksford, Kimeric), üst hissəsi isə Alt TəbaĢirə 

(Barrem, Apt, Alb) aid edilir. Karbonat qatda biomorf mərcanlı 

əhəngdaĢıları, brekçiyavarı qırıntılı və qumlu əhəngdaĢıları və 

həmçinin effuziv və tufogen süxurlardan ibarət süxur qatları 

izlənilir. KəsiliĢdə Üst Yuranın Titon, Alt TəbaĢirin Berrias, 

Valanjin və Hoteriv çöküntüləri iĢtirak etmirlər.Onların Titondan 

Barremə qədər davam edən uzun geoloji fasilə nəticəsində 

yuyulduğu məlum olur. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin qalan 

hissələrində Yura çöküntüləri quyularla açılmamıĢdır və yalnız 

Qafqazın dağlıq zonalarında təbii çıxıĢlarda öyrənilmiĢdir. Əldə 

edilmiĢ məlumatlar göstərir ki, Yura çöküntülərinin kəsiliĢində 

hər üç Ģöbə iĢtirak edir. 
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Belə ki, Kiçik 

Qafqazın Ģimal-Ģərq 

yamacında erkən 

Yuranın (Leyas) 

geosinklinal tip dəniz 

çöküntüləri geniĢ 

yayılmıĢdır. Litoloji 

tərkibi 

konqlomeratlardan, 

arkoz 

qumdaĢılarından, 

tuflu-

qumdaĢılarından və 

gilli Ģistlərdən 

ibarətdir. 

Çöküntülərin 

qalınlığı uyğun 

olaraq, 1400-1500 m 

və 400-500 m-dir. 

Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyində Alt 

Yuranın əsasən 

terrigen 

çöküntülərdən ibarət 

olduğu ehtimal 

olunur. 

Orta Yuranın 

fasial 

xüsusiyyətlərinin 

təhlili onu deməyə 

əsas verir ki, Orta 

Yura dövrü Yevlax-

Ağcabədi 
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çökəkliyində böyük qalınlığa malik süxur qatı əmələ gəlmiĢdir. 

Süxur qatının Aalena aid aĢağı hissəsi çökmə, Bayosa aid üst 

hissəsi isə vulkanogen çöküntülərdən təĢkil olunmuĢdur. Bat 

çöküntülərinin iĢtirakı da Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 

gözlənilir.  

Gec Yura çöküntüəri Orta Yuranın üzərində transqressiv 

yatırlar. Vəndam zonasında Üst Kimeric mərtəbəsinə qədər 

kəsiliĢ iĢtirak etmir. Burada Titonun əhəngdaĢıları Bayosun 

vulkanogen süxurlarının üzərinə transqressiv yatır. 

Çökəkliyin cənub-qərb yamacında Gec Yura vulkanogen-

çökmə və çökmə litofasiyada yayılmıĢdır. KəsiliĢin Titon 

mərtəbəsinə aid dolomitləĢmiĢ çatlı əhəngdaĢıları maraq 

doğurur. Belə süxurlar adətən yaxĢı süzmə və həcm tutumuna 

malik olurlar ki, bu da neft-qaz kollektorları üçün səciyyəvi 

haldır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, K.Qafqazdan Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin mərkəzinə doğru Gec Yura çöküntülərinin qalınlığı 

artır və stratiqrafik kəsiliĢ ardıcıl olur (Ģəkil 15, 17).  

Eyni zamanda həmin istiqamətdə Gec Yuranın karbonat 

süxurlarının çatlılığının artması gözlənilir. Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin böyük dərinliklərindəki gömülmüĢ qırıĢıqları, çatlı 

kollektorların varlığı baxımından praktiki əhəmiyyət daĢıyır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat 

qazıması cəlb olunmuĢ 20-dən çox kəĢfiyyat sahəsinin heç 

birində nəinki Alt TəbaĢir, həm də Üst TəbaĢir çöküntüləri tam 

kəsiliĢdə açılmamıĢdır. Yalnız Muradxanlı sahəsində eyni adlı 

vulkanik-tektonik qalxımın cənub-qərb qanadının tağyanı 

hissəsində qazılmıĢ 11 saylı dərin axtarıĢ quyusunda Alt 

TəbaĢirin üst hissəsi açılmıĢdır. KəsiliĢin aĢağı hissəsində (5400-

5500 m) Üst Neakomun vulkanogen süxurları açılmıĢ, ondan 

yuxarıda (5200-5400 m) Apt və Alb mərtəbələrinin mergel, 

tuflu-qumdaĢı, tuflu brekçiya, tuflu konqlomerat və tuflu qravelit 

layları yatır. KəsiliĢin üst hissəsi (Senoman) effuziv süxurlardan 

(porfirit, andezit, dasit, tuflu-brekçiya və b.) ibarətdir. 
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Alt TəbaĢir çöküntüləri Saatlı-Carlı-Qaracallı zonasının 

mərkəzi hissəsində yerləĢən Carlı-Sorsor sahələrində də qazıma 

ilə açılmıĢdır. Saatlının kəsiliĢində iĢtirak edən əhəngdaĢıları 

Ģimal-qərb istiqamətdə terrigen litofasiya ilə əvəz olunur, lakin 

Valanjin-Hoteriv süxurları kəsiliĢdə iĢtirak etmirlər. Carlıda Alt 

TəbaĢirin qalınlığı 1400 m-dir.  

Alt TəbaĢir çöküntüləri qazıma ilə Orta Kür çökəkliyinin 

cənub-qərb bortunda da açılmamıĢdır. Lakin onların K.Qafqazın 

dağətəyi zonalarının kəsiliĢləri ilə oxĢar olması ehtimal olunur. 

Məlum olduğu kimi, K.Qafqazın dağətəyi hissələrində Alt 

TəbaĢirin geniĢ hissəsi karbonat litofasiyada yayılmıĢdır. Apt-

Alb çöküntüləri qarıĢıq terrigen-tufogen süxurlardan (tuflu-

qumdaĢıları, tuflu konqlomeratlar, argillitlər, qumdaĢıları və s.) 

ibarətdir. Barrem-Alt Alp yaĢlı biogerm massiv tipli üzvi 

qurumlar geniĢ yayılmıĢdır. Alt TəbaĢirin qalınlığı 620 m-ə 

qədər öyrənilmiĢdir.  

Üst TəbaĢir çöküntülərinin paylanma arealı göstərir ki, 

Yevlax-Ağcabədi NQH Erkən TəbaĢirdə olduğu kimi, Gec 

TəbaĢirdə də geniĢ Kiçikqafqazönü çökəyin Ģərq hissəsini əhatə 

edir. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Üst TəbaĢir çöküntüləri geniĢ 

yayılmıĢ və bir çox quyularda açılmıĢ və öyrənilmiĢdir. 

Çökəkliyin cənub-qərb bortunda Üst TəbaĢir çöküntüləri iki 

litofasiyada – aĢağıda vulkanogen, yuxarıda karbonat 

yayılmıĢdır. Vulkanogen fasiya maksimal qalınlıqla (2000m) 

Beyləqan sahəsində açılmıĢ və porfiritlərdən, diabazlardan, 

qabrodan və s. ibarətdir. KəsiliĢin tavan hissəsində karbonat 

süxurlar (pelitomorf əhəngdaĢıları) yatır. ƏhəngdaĢılarının 

qalınlığı eyni adlı qalxımın tağ hissəsində 160-180 m-dən Ģimal-

Ģərq qanadında 800 m-ə qədər artır. Qeyd edilən litofasiyalar 

Güllücə, Tərtər və Qazanbulaq sahələrində də aĢkar edilmiĢdir.  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģimal-Ģərq bortunda Üst 

TəbaĢir çöküntülərinin kəsiliĢi üç qatdan ibarətdir (aĢağıdan 

yuxarıya): vulkanogen, vulkanogen-çökmə və karbonat [15]. 
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Vulkanogen süxurların qalınlığı 1950 m-dir və effuziv 

süxurlardan (andezit, bazalt, porfirit) ibarətdir.  

Vulkanogen-çökmə litofasiyaya malik çöküntülər hövzənin 

Ģimal-Ģərq bortunda daha geniĢ yayılmıĢ və müxtəlif tufların, 

orta və paratuffitlərin, əhəngdaĢı, mergel, argillit, bəzi hallarda 

isə effuziv süxur təbəqələrilə növbələĢməsindən ibarətdir. Bu 

çöküntü qatının qalınlığı 870 m-ə çatır. 

Karbonat çöküntü qatı Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində daha 

ətraflı öyrənilmiĢdir. QazılmıĢ quyuların əksəriyyəti bu çöküntü 

qatının 150-350, bəzi hallarda isə 500-800 m-lik üst hissəsini 

açmıĢlar (Əmirarx, Duzdağ, Sovetlər və b.). Çöküntü qatı 

pelitomorf, çatlı əhəngdaĢılarından, mergellərdən və qumdaĢı 

təbəqələrindən ibarətdir. Çöküntülərin qalınlığı çöküntütoplanma 

hövzəsinin mərkəzinə doğru artaraq 1400 m-ə çatır (Ģəkil 17). 

Muradxanlı vulkanik-tektonik qalxımının tağ hissəsində 

karbonat qat yuyulmuĢ, tağyanı hissədə isə “qalıq qaya” formada 

qalmıĢdır və onları açan quyularda (68, 211 saylı) yüksək debitli 

neft alınmıĢdır. 

Sovetlər sahəsində də axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması prosesində 

Üst TəbaĢirin karbonat süxurlarından sənaye əhəmiyyətli neft 

alınmıĢdır. 

Paleosen yaĢlı çöküntülərin fasial tərkibi onların dayazsu 

rejimli hövzədə toplandığını sübut edir. Yevlax-Ağcabədi NQH, 

Gec TəbaĢirdə olduğu kimi, Paleosen epoxasında da 

Kiçikqafqazönü çökəyin Ģərq hissəsini əhatə edirdi. Lakin onun 

paleocoğrafi Ģəraiti dəyiĢmiĢ, sahəsi isə daralmıĢdır. 

Paleosen çöküntülərinin maksimal qalınlığı (300-500m) dəniz 

dibinin ən cox çökməyə məruz qalan Bozqobu-Sovetlər sahə-

sində qeyd olunmuĢdur. Çöküntülər litoloji qatlı mergellərdən, 

əhəngdaĢılarından, gillərdən və az miqdarda qumdaĢılarından 

ibarətdir. KəsiliĢin üst hissəsi nadir mergel, əhəngdaĢı və əhəngli 

qumdaĢı təbəqələrinə malik gillərdən ibarət olub, Danimarka 

çöküntüləri ilə eyni bir litoloji qat əmələ gətirirlər. 
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Eosen çöküntüləri Yevlax-Ağcabədi hövzəsində geniĢ 

yayılmıĢ və litoloji-stratiqrafik cəhətdən, altda yatan Paleosen və 

TəbaĢir çöküntülərinə nisbətən, daha yaxĢı öyrənilmiĢdir. Ərazi 

bu çöküntülər içərisində piroklastik qarıĢığı olan terrigen 

litofasiyadan ibarətdir. Çöküntülərin bütöv qalınlığı 

çöküntütoplanma hövzəsinin Ģimali-qərb (Dəliməmmədli, 

Borsunlu, Duzdağ, Qazanbulaq və b.), mərkəzi (Tərtər, ġirvanlı) 

və cənubi-Ģərq (ġərqi Ağcabədi, Sovetlər) hissələrində 

yayılmıĢdır (Ģəkil 17).  

Eosen çöküntülərinin qalınlığı hövzənin kənarlarından 

mərkəzinə doğru artır. Əgər Beyləqan, Zərdab sahələrində 

çöküntülərin ümumi qalınlığı 300-350 m-ə bərabərdirsə, 

Sovetlər-ġərqi Ağcabədi və Tərtər-ġirvanlı zonalarda, uyğun 

olaraq 1000-1400 və 1600-1800 m-ə çatır. Qalınlığın belə kəskin 

artması əsasən orta və alt Ģöbə çöküntülərinin hesabına baĢ verir.  

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin Ģimal-Ģərq bortunda yerləĢən 

Əmirarx, Zərdab, Muradxanlı və b. sahələrdə Eosen 

çöküntülərinin maksimal qalınlığı qalxımların cənub-qərb 

qanadlarında qeyd olunur. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin Ģimali-qərb periklinalında 

(Dəliməmmədli) və cənub-qərb bortuboyu yerləĢən Qazanbulaq-

Sarıyaldağ və Güllücə-Ağdam zonalarında Alt Eosen (alt 

foraminiferli qatın aĢağı hissəsi) gilli litofasiyada yayılmıĢdır. 

Çöküntülərin litoloji tərkibi sıx əhəngli, qumlu, mergelli 

gillərdən və nadir qumdaĢı təbəqəciklərindən ibarətdir. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin Ģimal-qərb sentroklinalından 

baĢlayaraq cənub-Ģərq istiqamətində Alt Eosenin qalınlığı artır 

və kəsiliĢ qumlu-alevritli süxurlarla zənginləĢir. Çöküntülərin 

maksimal qalınlığı (600 m-dən çox) Tərtər sahəsində qazılmıĢ 

154 saylı quyuda qeyd olunmuĢdur. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin Ģimal-Ģərq hissəsində yerləĢən 

Muradxanlı sahəsində Alt Eosen çökmə-tufogen litofasiyada 

yayılmıĢdır və litoloji cəhətdən bozumtul əhəngli gil laylarının 

tuflu qravelitlər, tuflu-konqlomeratlar və tuflu qumdaĢıları, 
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bəzən isə gilli-silisiumlu süxurlarla növbələĢməsindən ibarətdir. 

Çöküntülərin qalınlığı 0-40 m arasında dəyiĢir. Tufogen 

süxurlara ġirinqum və Sovetlər sahələrində Alt Eosenin 

kəsiliĢində rast gəlinir. 

Çökmə-tufogen litofasiyadan ibarət Alt Eosen çöküntüləri 

hövzənin Ģimal-Ģərq yamacı boyu (Zərdab, Əmirarx və s.) və 

mərkəzi hissəsində də gözlənilir. Hövzənin cənub-qərb 

hissəsində (Beyləqan, Ağcabədi) Alt Eosen əsasən gillərdən və 

mergellərdən təĢkil olunmuĢdur (Ģəkil 15, 17). 

Orta Eosen dənizi transqressiya edərək Ģimal-Ģərq 

istiqamətində Kürdəmir-Saatlı və Göyçay-Mingəçevir Mezozoy 

qalxımları istiqamətində bir qədər geniĢlənir. Bununla əlaqədar 

olaraq, Orta Eosen çöküntüləri bilavasitə, TəbaĢir çöküntülərinin 

yuyulmuĢ səthi üzərində yatırlar. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin qərb hissəsində Orta Eosen (alt 

foraminiferli qatın üst hissəsi) terrigen karbonat litofasiyada 

yayılmıĢdır. 

Dəliməmmədli, Orta Eosen kəsiliĢində nadir qumdaĢı 

təbəqəcikləri olan bozumtul çatlı-mergellərdən və mergelli 

gillərdən ibarətdir. Mergellərin həcmi kəsiliĢin ümumi 

qalınlığının (50 m-ə qədər) 70 % qədərini təĢkil edir. Borsunlu 

və Qazanbulaq sahələrində mergellərin həcmi 90 %-ə çatır. Bu 

səbəbdən həmin sahələrdə Orta Eosenin terrigen-karbonat 

çöküntüləri “I mergel dəstəsi” adlanır. Bu dəstə ilə əlaqədar neft 

yatağı Qazanbulaq sahəsində aĢkar edilmiĢdir. Ayrı-ayrı 

sahələrdə kəsiliĢdə çatlı əhəngli, qumlu gil, əhəngdaĢı, qumdaĢı 

və alevrolit təbəqəcikləri iĢtirak edir.  

Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda (Zərdab, Muradxanlı və 

ġirinqum) Orta Eosen terrigen-karbonat litofasiyada yayılmıĢdır. 

Muradxanlıda Orta Eosen qalınlığı 10-30 m olan mergel, bəzən 

ağımtıl-boz əhəngdaĢıları laylarının xırdadənəli tuflu-

qumdaĢıları (5-15 m), nadir hallarda qonuru gillər və argillitlər 

ilə laylanmasından ibarətdir. Qalınlığı 0-195 m arasında dəyiĢir. 

Analoji litofasiyada Orta Eosen çöküntüləri Zərdab və ġirinqum 
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sahələrində inkiĢaf etmiĢdir. Muradxanlı, Cəfərli və Zərdab sahə-

lərində Orta Eosenin terrigen-karbonat çöküntüləri sənaye neft 

yataqlarına malikdirlər. Neft üçün rezervuar çatlı-məsaməli 

mergel, tuflu-qumdaĢıları, alevrolit və əhəngdaĢı laylarıdır. Orta 

Eosen çöküntülərinin maksimal qalınlığı (500 m-dən çox) 

ġirvanlı-Tərtər zonasında qeyd olunur. Çöküntüləri əsasən mer-

gellərdən və əhəngdaĢılarından ibarətdir. 

Üst Eosen, foraminiferli qatın orta və üst Ģöbələrini əhatə edir. 

Bu çöküntülər Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində nisbətən geniĢ 

yayılmıĢ və dərin qazıma ilə daha mükəmməl öyrənilmiĢdir. 

Tədqiq olunan ərazinin qərb hissəsində əsasən terrigen 

litofasiyada yayılmıĢdır. Əsasən gilli süxurlardan ibarət olan 

kəsiliĢ ayrı-ayrı yarımzonalarda müxtəlif tip süxur təbəqəcikləri 

(qumdaĢı, alevrolit, mergel, əhəngdaĢı, tuflu-qumdaĢı və s.) ilə 

zənginləĢir. Çöküntütoplanma hövzəsinin kənarlarından 

mərkəzinə doğru Üst Eosen çöküntülərinin qalınlığı 0-200 m-dən 

800-1000 m-ə qədər artır. 

Hövzənin Ģimal-Ģərq hissəsində (Muradxanlı, Mil, Zərdab, 

Cəfərli, Qaralı, ġirinqum, Bozqobu) Üst Eosen çöküntüləri 

terrigen-karbonat litofasiyaya uyğun gəlir və qalınlığı 0-650 m-ə 

qədərdir. Litoloji tərkibi gillərdən, mergellərdən və gilli 

mergellərdən ibarətdir. KəsiliĢin aĢağı hissəsi üzvi və 

kriptodənəli əhəngdaĢılarının, azqalınlıqlı dolomit, alevrolit, 

qumdaĢı və tuflu-qumdaĢı təbəqəcikləri ilə növbələĢməsindən 

ibarətdir. Bu zonada Üst Eosenin aĢağı hissəsində yerləĢən və 

Gəncə NQR-nunun III Qazanbulaq horizontuna uyğun gələn, 

gilli, mergelli-qumlu dəstə mergelüstü horizont adlanır. 

Mil, Muradxanlı və Zərdab sahələrində effuziv süxurların 

əmələ gətirdikləri eyni adlı qədim Mezozoy qalxımlarının 

aĢınmıĢ səthinə qeyri-uyğun söykənən Üst Eosenin aĢağı 

hissələri ardıcıl olaraq kəsiliĢdən düĢürlər. Həmin horizontla 

əlaqədar litoloji-stratiqrafik tip neft yatağı Muradxanlı sahəsində 

aĢkar edilmiĢdir (Ģəkil 17).  
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Tədqiq olunan ərazidə Oliqosen-Alt Miosen (Maykop) 

epoxasında dəniz dibinin enmə intensivliyi daha da yüksəlmiĢ, 

Ģimali-Ģərqdə yerləĢən Kürdəmir qalxımının xeyli hissəsi su ilə 

örtülmüĢdür. Çöküntütoplanma hövzəsində sualtı adaların möv-

cud olması burada müxtəlif fasiyalı və qalınlıqlı (2500-3000 m) 

çöküntülərin toplanmasına səbəb olmuĢdur. Hövzənin mərkəzi 

hissəsində Maykop çöküntüləri qumlu-gilli (Qazanbulaq, 

Acıdərə, Naftalan, Tərtər, ġirvanlı), qalan yerlərdə isə gilli 

litofasiyada yayılmıĢdır.  

Gəncə NQR-da Maykop lay dəstəsinin kəsiliĢi, əsasən gillər 

qumdaĢıları, az halda qumlar və nazik mergel təbəqəcikləri ilə 

laylanmadan ibarətdir. Bəzi intervallardan qum və qumdaĢıları 

gillərə nisbətən çoxluq təĢkil edərək, qumlu horizontlar əmələ 

gətirirlər. Həmin horizontlar bir çox halda neftlidirlər. 

Gəncə NQR-da Maykop çöküntülərinin fasiya və 

qalınlıqlarının təhlilində, onların qalınlıqlarının, qırıĢıqların tağ 

hissələrindən qanad və periklinallarının batımlarına doğru 

kəsiliĢdə nisbətən cavan horizontların hesabına artdığını göstərir. 

Həmin istiqamətlərdə çöküntülərin ümumi qalınlığının artması 

ilə yanaĢı kəsiliĢin qumluluğunun artması müĢahidə olunur. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin Ģimal-qərb hissəsində 

(Dəliməmmədli) Maykop çöküntüləri əsasən gillərdən (90%-dən 

çox) ibarətdir. KəsiliĢdə konqlomerat və kobuddənəli 

qumdaĢıları təbəqəciklərinə rast gəlinir. Cənub-Ģərq 

istiqamətində kobuddənəli süxurlar iri və ortadənəli qumdaĢı və 

alevrolitlərə keçir və onların qalınlıqları artır (Borsunlu, Tərtər). 

Hövzənin cənub-qərb qanadının Ģərq hissəsində yerləĢən 

Ağcabədi və Beyləqan sahələrində, əsasən gillərdən ibarət 

Maykop çöküntülərinin kəsiliĢində, az miqdarda nazik qumdaĢı 

və mergel təbəqəcikləri iĢtirak edir. Onların ümumi miqdarı 10 

%-dən azdır. 

Hövzənin cənub-qərb bortunun mərkəzi hissəsində 

(Qazanbulaq, Acıdərə, Naftalan, Tərtər, ġirvanlı) Maykopun 

kəsiliĢində qumlu-alevritli süxurların ümumi qalınlığı 500-700 



 

69 
 

m-ə çatır ki, bu da kəsiliĢin 25-30 %-ni təĢkil edir. Qumlu-

alevritli süxurlar əsasən kəsiliĢin Oliqosen intervalında 

cəmləĢərək neftli horizontlar I və II Qazanbulaq, Naftalan 

horizontları əmələ gətirmiĢlər. Qazanbulaq, Acıdərə, Naftalan, 

Tərtər və Dəliməmmədli sahələrində Maykop çöküntüləri ilə 

əlaqədar neft yataqları aĢkar edilmiĢdir. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģimali-Ģərq bortunda yerləĢən 

Muradxanlı sahəsində Maykop lay dəstəsi azqalınlıqlı (1m-ə 

qədər) nadir qumdaĢı və alevrolit təbəqəciklərinə malik olan 

gillərdən ibarətdir. Qalınlığı qırıĢığın tağında 400 m-dən cənub-

qərb qanadının batımında 800-1000 m-ə qədər artır. Burada 

qazılmıĢ 27 saylı quyu belə linzavari quruluĢa malik qumlu 

dəstədən gündəlik debiti 4,0 tona çatan neft alınmıĢdır.  

Zərdab və Əmirarx sahələrində də Maykop əsasən gillərdən 

ibarətdir. Onların həcmi 90-94 % təĢkil edir. KəsiliĢdə az 

miqdarda qumdaĢıları (4-9 %) və mergel (1-3 %) təbəqəcikləri 

iĢtirak edir. Zərdab sahəsində qazılmıĢ 22 saylı quyu Maykopun 

çatlı gillərindən açıq neft fontanı vurmuĢdur.  

Orta və Üst Miosenin Tarxan-Çokrak çöküntüləri ərazinin 

cənub-qərb hissəsində (Duzdağ,ġirvanlı, Ağcabədi, Beyləqan və 

s.) gilli litofasiyada yayılmıĢdır. KəsiliĢdə əhəngli -mergelli 

gillərlə bərabər onun üst hissəsində qalınlığı 1-2 m olan qum və 

qumdaĢı təbəqəciklərinə rast gəlinir. Çöküntülərin qalınlığı 150 

m-ə çatır. ġimali-Ģərq istiqamətdə gilli litofasiyadan gilli-

mergelli litofasiyaya keçir.  

Qeyd edilən litofasiyada Tarxan-Çokrak çöküntüləri 

Muradxanlı, Cəfərli, ġirinqum, Zərdab və b. sahələrdə müəyyən 

edilmiĢdir. Muradxanlı sahəsində Çokrak horizontunun 

kəsiliĢində çatlı kollektorlar (1-2 metrlik mergel, əhəngdaĢı, 

mergelli dolomit və həmçinin qum və qumdaĢı təbəqəcikləri) 

müəyyən edilmiĢdir. Həmin kollektorlar qalınlığı 55-110 m 

arasında dəyiĢən vahid dəstə əmələ gətirir. Muradxanlı 

qalxımının tağ hissəsində Çokrak çöküntüləri ilə əlaqədar neft 

yatağı aĢkar edilmiĢdir.  
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Karaqan-Konk əsasən gillərin mergel və qumdaĢı 

təbəqəcikləri ilə növbələĢməsindən ibarətdir. Çöküntütoplanma 

hövzəsinin cənub-qərb bortyanı hissəsində (Duzdağ, Gödəkboz, 

ġirvanlı, Ağcabədi, Sovetlər) qalınlığı 90-200 m arasında 

dəyiĢən Karaqan-Konk çöküntüləri terrigen-karbonat litofasiyada 

yayılmıĢdır. Çöküntülərin litoloji tərkibi bozumtul sıx gillərdən, 

azqalınlığı mergel və qumdaĢı təbəqəciklərindən ibarətdir. 

KəsiliĢ üzrə yuxarıya doğru qumdaĢı təbəqəcikləri tamamilə yox 

olur. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin Ģimal-Ģərq bortyanı hissəsində 

(Qaralı, Cəfərli, Muradxanlı, Zərdab, ġıxbağı, Əmirarx və s.) 

Karaqan-Konk çöküntüləri qumlu əhəngli gillərin 2,0-3,0 m 

qalınlığa malik mergel, əhəngdaĢı, dolomit və qumdaĢı 

təbəqəcikləri ilə növbələĢməsindən ibarətdir. Çöküntülərin 

qalınlığı 60-150 m arasında dəyiĢir. Bu zonadan Ģimala doğru 

çöküntülərin qalınlığı ilə yanaĢı karbonat süxur təbəqəciklərinin 

sayı azalır. KəsiliĢdə xırdadənəli sıx tuflu-qumdaĢı laycıqları 

görünür. 

Üst Miosenin dayazsu-sahilyanı Ģəraitdə əmələ gəlmiĢ Alt 

Sarmat çöküntüləri Duzdağ, ġirvanlı, Beyləqan və s. sahələrdə 

əsasən bozumtul sıx, qumlu gillərdən, qum, konqlomerat və 

balıqqulaqlı əhəngdaĢı təbəqəciklərdən ibarətdir. Qalınlığı 100-

130 m-dir.  

Orta Sarmat Sovetlər, Ağcabədi, ġirvanlı, Bərdə və b. 

sahələrdə qumlu gillərin və qumların növbələĢməsindən 

ibarətdir. KəsiliĢdə gillər çoxluq təĢkil edir. Duzdağ sahəsində 

Orta Sarmatın kəsiliĢində qum, qumdaĢı, kövrək konqlomeratlar 

və gillərin növbələĢməsindən təĢkil olunmuĢ 50 m-lik dəstə 

ayrılır. QumdaĢıları boz, narındənəli sıx qumlar isə boz və xırda 

dənəlidirlər. Bu dəstəni açan bəzi quyularda güclü qaz tullantısı 

və neft əlamətli su axımı alınmıĢdır. Orta Sarmat çöküntülərinin 

qalınlığı 50-220 m arasında dəyiĢir. 
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Üst Sarmat çöküntüləri əsasən gilli litofasiyada yayılmıĢdır. 

KəsiliĢdə nadir qum və qumdaĢı təbəqəciklərinə rast gəlinir. 

Qalınlığı 1500 m-ə çatır. 

Çöküntütoplanma hövzəsinin müxtəlif hissəsində Sarmat 

çöküntüləri Alt (MQ) və Üst (Ağcagil) Pliosen çöküntülərinin 

müxtəlif stratiqrafik vahidləri ilə qeyri-uyğun örtülürlər (Ģəkil 

17). Meotis və Pont çöküntüləri Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin 

hüdudlarında iĢtirak etmirlər. 

Alt Pliosen (Məhsuldar Qat) çöküntüləri Yevlax-Ağcabədi 

NQH-nin Ģimal-Ģərq hissəsində toplanmıĢdır. Çöküntülərin 

yayılmasının cənubi-qərb sərhədi hövzənin çox hissəsinə uyğun 

gəlir. Litoloji cəhətdən MQ çöküntüləri bozumtul gillərin 

alevrolit, qum və qumdaĢıları ilə növbələĢməsindən ibarətdir. 

Qalınlığı 300-450 m-dir.  

Üst Pliosenin Ağcagil mərtəbəsinin çöküntüləri Yevlax-

Ağcabədi çökəkliyinin hər yerində yayılmıĢdır. Onlar qonuru 

gillərdən və tez-tez növbələĢən qum, qumdaĢı, nadir 

konqlomerat və çaqıl daĢı təbəqəciklərindən ibarətdir. Hövzənin 

cənub-qərb bortunda Ağcagil çöküntüləri (qalınlığı 200-600 m) 

Maykop çöküntülərinin yuyulmuĢ səthi üzərinə yatır. Litoloji 

tərkibi gillərdən, gilli qumdaĢıları və çaqıl daĢından ibarətdir. 

KəsiliĢdə vulkanik kül təbəqəcikləri də iĢtirak edir. 

Dördüncü Dövrün alt hissəsində yerləĢən AbĢeron mərtəbəsi 

hövzənin Ģimal-Ģərq hissəsində yayılmıĢdır, dəniz və kontinental 

fasiyalarla ifadə olunur. Qalınlığı 400-1800 m arasında dəyiĢir. 

Dördüncü dövrün üst hissəsinin çöküntüləri əsasən 

kontinental mənĢəli olub, ərazinin çox hissəsini örtmüĢdür. 

Qalınlığı 50 m-ə çatır. 

2.7. Qabırrı-Acınohur neftli-qazlı hövzəsinin bir hissəsi 

olan Kür və Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonunun 

quruluĢunda Mezokaynozoy çöküntü kompleksi iĢtirak edir  

(Ģəkil 18, 19). Bölgə daxilində qazıma ilə öyrənilmiĢ ən qədim 

çöküntülər Üst TəbaĢir yaĢlıdır. Məlumdur ki, həmin çöküntülər  
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Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq dağətəyi boyunca geniĢ intiĢar tapmıĢ 

və burada onlar yer üzərinə çıxaraq özlərini çoxsaylı təbii 

çıxıĢlarda biruzə verirlər. Bu çıxıĢlardan Ģimal-Ģərq istiqamətdə 

uzaqlaĢdıqca Üst TəbaĢir çöküntüləri çox da mürəkkəb olmayan 

tektonik qırıĢıqlığa məruz qalaraq və əsasən Dördüncü dövr və 

Ağcagil yaĢlı çöküntülərlə transqressiv örtülərək, Ceyrançöl 

depressiyasına tərəf monoklinal Ģəkildə gömülürlər. Bu fakt 

bölgədə qazılmıĢ ayrı-ayrı dərin kəĢfiyyat quyuları vasitəsi ilə 

Üst TəbaĢir çöküntülərinin böyük dərinliklərdə (2700-4400m) 

açılması ilə təsdiq olunur. 

Qıraqkəsəmən və Xatınlı sahələrində Üst TəbaĢir çöküntüləri 

400 m-dən bir qədər artıq qalınlıqda, Sacdağda isə 600 m 

qalınlıqda açılmıĢdır. Maksimal qalınlıq Məmmədtəpə (1037 m) 

və Tərsdəllər sahələrində (1117 m) açılmıĢdır. Ümumiyyətlə, Üst 

TəbaĢir çöküntüləri sözügedən zonada litofasial xüsusiyyətlərinə 

görə iki bir-birindən fərqlənən hissəyə ayrılırlar. Üst hissədə 

karbonatlı süxurlardan təĢkil olunaraq, əsasən bəzən gilli və 

qumlu pelitomorf və ayrı-ayrı sahələrdə üzvi mənĢəli 

əhəngdaĢıları və eyni xarakterli mergellərin növbələĢməsindən 

ibarət olub, ara-sıra çox da qalın olmayan gil laylarına rast 

gəlinir (əhəngdaĢıları mergellərə nisbətən üstünlük təĢkil edirlər) 

və bu karbonatlı qat kəsiliĢin Üst Santon-Maastrixt intervalını  

əhatə edir. Alt hissəsi isə vulkanogen, vulkanogen-çökmə və 

çökmə mənĢəli süxurlardan ibarət olub kəsiliĢin Turon-Alt 

Santon hissəsini əhatə edir. Bir xüsusiyyəti qeyd etmək lazımdır 

ki, bu dövrdə Kiçik Qafqazda geniĢ yayılmıĢ vulkan 

püskürmələri mərkəzlərindən Ģimal-Ģərq istiqamətdə 

uzaqlaĢdıqca kəsiliĢin qeyd olunan stratiqrafik intervalında 

vulkanogen süxurlar (porfirit, bazalt, tuflar və s.) vuikanogen-

çökmə və çökmə-vulkanogen süxurlarla əvəz olunur. Bu 

səbəbdən cənub-qərb hissəsinin kəsiliĢində vulkanogen tipli 

süxurlar üstünlük təĢkil etdiyi halda, qalan hissələrində 

vulkanogen-çökmə karbonatlı süxurlar üstünlük təĢkil edir. 
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Paleosen çöküntüləri neftli-qazlı rayonun cənub-qərbində zəif 

qumlu, qəlpəvarı, sıx gillərdən ibarət olub, kəsiliĢin alt 

hissəsində 18 m qalınlıqda gilli mergellər, əhəngdaĢıları ilə 

növbələĢir. Qalınlığı 60 m-dən 180 m-ə qədər dəyiĢir. Tərsdəllər, 

Məmmədtəpə və Sacdağ sahələrində Paleoseni açmıĢ dərin 

kəĢfiyyat quyularında kəsiliĢ gil, mergel, gilli mergel (əsasən) və 

əhəngdaĢıları təbəqələrinin növbələĢməsindən ibarət olub, 

qalınlığı 50-80 m-ə qədər çatır. 

Beləliklə, ayrı-ayrı sahələrdə quyular vasitəsilə öyrənilmiĢ 

Paleosen çöküntülərinin kəsiliĢi bölgədə əsasən gilli-karbonatlı, 

qismən terrigen-karbonatlı litofasiya ilə təzahür olunur. 

Quyu məlumatlarının araĢdırılması göstərir ki, Kür və Qabırrı 

çaylararası bölgədə Eosen çöküntüləri bir-birindən litoloji 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən üç Ģöbəyə (Alt, Orta, Üst) ayrılır 

(Ģəkil 18, 19).  

Bölgənin cənub-qərbində Alt Eosen əsasən qumlu-gilli 

çöküntülərdən ibarətdir. Paleoağstafa çayının mərkəzi hissəsində 

kəsiliĢ bir-biri ilə ritmik növbələĢən çox hallarda əhəngli 

gillərdən ibarətdir. Göstərilən sahədə həm cənub-qərb və həm də 

Ģimal-Ģərq istiqamətlərində kəsiliĢ qumlu materiallarla 

zənginləĢir. Sahədə kəsiliĢ bir-birindən fərqlənən üç hissəyə 

ayrılır. Alt hissə xırdadənəli linzavari qum təbəqəcikləri ilə 

növbələĢən qonuru gillər, üst hissədə isə yaĢılımtıl-boz, mergelli  

gillərin ara-sıra tufobrekçiya laycıqları ilə növbələĢməsindən 

ibarətdir. Hər üç hissənin ümumi qalınlığı 300 m-ə çatır. 

Ümumiyyətlə, Alt Eosen çöküntülərinin qalınlığı geniĢ 

intervalda dəyiĢərək 850 m-ə çatır. Qıraqkəsəmən sahəsində Alt 

Eosen gillərdən, qumdaĢı və gillərin növbələĢməsindən əmələ 

gəlmiĢ qumlu horizontdan ibarətdir. Bu horizontun qalınlığı 95- 

130 m-ə çatır. ƏlveriĢli elektrik karotajı xassələrinə malik 

qumdaĢı laylarının ümumi qalınlığı 65 m-dir. 

Sözü gedən sahədən cənub və Ģərq istiqamətlərdə kəsiliĢdə 

qumlu süxurların həcmi azalaraq gillərlə əvəz olunur. 
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Tərsdəllər sahəsində Alt Eosen çöküntüləri bir sıra quyularda 

tam kəsiliĢi ilə açılmıĢ və litoloji tərkibcə əsasən 

karbonatlıgillərdən ibarət olub, üst hissədə qumdaĢı və mergel 

aratəbəqələrinə rast gəlinir. 24 saylı quyuda kəsiliĢin alt 

hissəsində qumdaĢı araqatları üstünlük təĢkilm edir. Sahə üzrə 

çöküntülərin qalınlığı 50-130 m arasında dəyiĢir (Ģəkil 19). 

Məmmədtəpə sahəsində Alt Eosen çöküntüləri qumlu, 

karbonatlı gillərdən, mergellərdən, bəzən əhəngdaĢlarından, 

xırdadənəli qumdaĢılarından və alevritlərdən ibarətdir. 

QumdaĢıları əsasən kəsiliĢin 340 m-lik aĢağı hissəsində 

cəmləĢərək, bir-birindən qalın gil qatları ilə ayrılan üç qumlu 

horizont əmələ gətirirlər. 

Qeyd edilən intervalda qazıma zamanı neft-qazlılıq əlamətləri 

qeyd edilmiĢdir. Həmin bu qumlu horizont Tbilisiyanı bölgənin 

Samqori yatağında qazılmıĢ 3 saylı quyuda açılmıĢ Alt Eosenin 1 

qumlu horizontuna uyğun gəlir. Həmin horizontdan sınaq zamanı 

150-170 m
3
/gün hasilatla qaz alınmıĢdır. 

Birinci horizontdan yuxarıda yatan və qalınlıqları uyğun 

olaraq 70 və 30 m olan II-III horizontlar praktiki əhəmiyyət 

daĢımırlar. 

Alt Eosen kəsiliĢinin 220 m qalınlığa malik üst hissəsində bir-

birindən qalın gil qatları ilə ayrılan üç mergel qatı yatır. 

AĢağıdakı mergel dəstəsinin əsasında qalınlığı 5 m olan 

yaĢılımtıl boz, karbonatlı tuflu-qumdaĢı və tuflu qravelit layları  

yatır. Mergel dəstələri əsasən boz, yaĢılımtıl boz, bəzən bucaqlı 

(qeyri hamar) vulkanogen materiallara malik mergellərdən 

ibarətdir. Alt Eosen çöküntülərinin tam qalınlığı 560 m-dir. 

Məlum olduğu kimi, Kür və Qabırrı çaylararası rayonun Ģimal 

və Gürcüstanın Tbilisiyanı rayonunun cənub-Ģərq zonaları 

Qabırrı-Acınohur paleoçökəkliyinin yamacyanı hissəsində 

yerləĢir. Qeyd edilən zonaların ayrı-ayrı sahələri üzrə Alt Eosen 

çöküntülərinin litofasial xüsusiyyətlərinin müqayisəsi göstərir ki, 

hər iki zonanın eyniyaĢlı çöküntülərinin kəsiliĢləri oxĢardır. Həm 

Tbilisiyanı bölgədə və həm də tədqiq olunan bölgənin Ģimal 
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zonasında Alt Eosen terrigen-karbonatlı litofasiyadan ibarətdir. 

Tbilisiyanı bölgədə çöküntülərin tərkibi, aralarında əhəngli 

qumdaĢı, tuflar, linzavari konqlomerat araqatları olan qalın, 

əhəngli, gilli-alevritli, gilli mergellərdən ibarətdir. 

Respublikamızın sərhədi yaxınlığında yerləĢən Tbilisiyanı 

bölgədə çöküntülərin qalınlığı 1200 m-ə qədərdir. Bu isə onu 

deməyə əsas verir ki, Kür və Qabırrı çaylararası bölgənin Ģimal 

zonasının bütün ərazisində Alt Eosen çöküntüləri qonĢu ġərqi 

Gürcüstanda olduğu kimi terrigen-karbonat litofasiyadan ibarət 

olacaq və çöküntülərin qalınlığı Ģimal istiqamətdə 800-1100 m-ə 

qədər (Alaçıq, Yaylacıq, Armudlu, Eldaroyuğu və s.) ola bilər. 

Lakin burada Alt Eosenin kəsiliĢində mergellərin gilli süxurlarla 

əvəz olunmasını ehtimal etmək olar. 

Qabırrı-Acınohur çöküntütoplanma hövzəsinin Kür və Qabırrı 

çaylararası ərazisinin cənub-qərb zonasına uyğun gələn yamac 

hissəsində Orta Eosen çöküntülərinin litofasial xüsusiyyətləri 

Tbilisiyanı neftli bölgənin cənub hissəsinin sinxron 

çöküntülərinə oxĢar olub, tufagen-terrigen litofasiyadan 

ibarətdir. Zona daxilində çöküntülərin litoloji tərkibi və qalınlığı 

böyük dəyiĢikliklərə uğrayır. Belə ki, zonanın cənub-qərb 

hissəsində andezit və bazalt tipli effuziv süxurların kobud 

qırıntılarından (tuflu brekçiyalar, tuflu konqlomeratlar, kobud 

dənəli tuflu iri qumdaĢıları) ibarət süxurlar üstünlük təĢkil etdiyi 

halda, Ģimala doğru onlar çeĢidlənmiĢ süxurlarla (tuflu 

qumdaĢları, tuflu qravelitlər, xırdadənəli tuflu qumdaĢıları) ilə 

əvəz olunur. Çöküntülərin litoloji tərkibi Ģərq-cənub-Ģərq 

istiqamətdə dəyiĢir. Gürzan sahəsindən Ģimal-Ģərq və Ģərqə 

tufogen-terrigen litofasiya terrigen-karbonat litofasiya ilə əvəz 

olunur. Çöküntülərin qalınlığı zonanın qərb hissəsində 50-210 m 

olduğu halda, Ģərqə doğru 50-55 m-ə qədər (Tərsdəllər) azalır və 

sonra sahənin cənub-Ģərq hissəsində yenidən 275 m-ə qədər (34 

saylı quyu) artır. Bu isə Orta Eosen dövründə Tərsdəllər 

sahəsinin cənub-Ģərq hissəsində 250-300 m qalınlığında Orta 
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Eosen çöküntüləri toplanmıĢ paleosinklinalın mövcud olduğunu 

göstərir. 

Kür və Qabırrı çaylararası bölgənin Ģimal zonasının qərb 

hissəsində tufogen-terrigen litofasiyalı çöküntülərin quyularda 

açılmıĢ tam qalınlığı 180-200 m-dir (Sacdağ, Dəmirtəpə-

Udabno). KəsiliĢdə çeĢidlənmiĢ tufogen-terrigen material (tuflu 

qumdaĢı, tuflar, qumdaĢı) üstünlük təĢkil edir, gilli süxurların 

həcmi azalır və karbonat süxurlarla əvəz olunur. Sonra 

paleoçökəkliyin ox hissəsinə doğru (bölgənin Ģimali-Ģərq-Ģərq 

sərhəddi boyu) çöküntülərin qalınlığı daha da artaraq 300-400 m-

ə çatacağı, kəsiliĢin qonĢu Tbilisiyanı zonada olduğu kimi, gil və 

mergel araqatlarına malik narın çeĢidli tufogen-terrigen 

süxurlardan (tuf, tuflu mergel, tuflu qumdaĢı, tuflu argillit, 

alevrit və qumdaĢıları) ibarət olacağı gözlənilir. Tbilisiyanı 

ərazidə məhz qeyd edilən süxurlar neftyerləĢdirici 

kollektorlardır. Orta Eosen kəsiliĢində oxĢar kollektorlardan Kür 

və Qabırrı çaylararası bölgənin Azərbaycan ərazisindəki 

sahələrdə də (Tərsdəllər, Gürzündağ) sənaye əhəmiyyətli neft 

alınmıĢdır. 

Üst Eosen çöküntüləri altda yatan çöküntülərə nisbətən 

qazıma ilə daha ətraflı öyrənilmiĢdir. Üst Eosen dövründə 

çöküntütoplanma hövzəsinin sahil xətti, demək olar ki, Orta 

Eosenlə üst-üstə düĢür. 

Kür və Qabırrı çaylararası bölgədə Üst Eosenin üst hissəsi 

əsasən gillərdən ibarət olub ayrı-ayrı sahələrin kəsiliĢində mergel 

və qumdaĢı layları iĢtirak edir. KəsiliĢin aĢağı hissəsi bölgənin 

cənub-qərb (Tovuz-Qazax, Qıraqkəsəmən, Xatınlı) və Ģimali-

qərb (Dəmirtəpə-Udabno, Sacdağ, Molladağ) hissələrində daha 

çox qumlu-gilli litofasiyanı xatırladır. 

Ümumiyyətlə, Kür və Qabırrı çaylararası bölgədə Üst Eosen 

çöküntüləri gilli litofasiyada yayılmıĢdır. Lakin ərazinin müxtəlif 

hissələrində kəsiliĢdə bu və ya digər süxur növlərinin (mergellər, 

qumdaĢıları və tufagen süxurlar) iĢtirak etməsi ilə fərqlənirlər. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Üst Eosen çöküntüləri üzrə 
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bölgədə iki litofasial zona ayırmaq olar: cənub-gilli litofasial 

zona və Ģimal-terrigen karbonat litofasial zona. Cənub zona 

bölgənin cənub-qərb hissəsində yerləĢən Kür antiklinal zonasını 

və ona cənub-qərbdə bitiĢik Tovuz-Qazax sahəsini, Ģimal zona 

isə Çatma qırıĢıqlıq zonasını əhatə edir. 

Üst Eosenin qalınlığı Tovuz-Qazax sahəsinin mərkəz 

hissəsində 350 m-ə çataraq, buradan cənubi-Ģərq və Ģimali-qərb 

istiqamətlərdə azalaraq uyğun olaraq, 250 m və 90 m-ə enir. Ən 

çox qumluluq Paleoağstafa çayı deltasında yerləĢən 

Qıraqkəsəmən sahəsində qeyd olunur. QumdaĢılarının qalınlığı 

40-80 m arasında dəyiĢir. KəsiliĢin üst hissəsinin qalınlığı sahə-

nin cənubi-qərb hissəsində 150 m, Ģimal-Ģərq hissəsində 205 m-

dir. Tam qalınlıq isə 200-310 m arasında dəyiĢir (Ģəkil 19). 

Qıraqkəsəmən sahəsindən Ģimalda – Məmmədtəpə sahəsində 

qalınlığı 220 m olan Üst Eosen çöküntüləri litoloji cəhətdən 

əsasən boz gillərdən ibarət olub, kəsiliĢin üst hissəsində xırda və 

orta dənəli sıx, karbonatlı qum və qumdaĢı layları vardır. 

Qıraqkəsəmən sahəsinin mərkəzində qeyd olunmuĢ qumlu-gilli 

qatların burada həm qalınlığı azalır və həm də gilləĢməsi 

müĢahidə olunur. Qıraqkəsəmən sahəsindən cənub-qərb və Ģərq 

istiqamətlərdə də kəsiliĢdəki qumdaĢı laylarının sayı və 

qalınlıqlarının azalması və tədriclə gilləĢməsi qeyd olunur. Bu 

Üst Eosenin qumlu-gilli qatlarının sahədə linzavari yatıma malik 

olduqlarını göstərir. Cənub zonanın Gürzan sahəsindən baĢla-

yaraq, Ģərq hissəsində Üst Eosenin qalınlığı və qumluluğu təd-

riclə azalır və onlar mergellər, alevritlərlə əvəz olunur.  

Kür və Qabırrı çaylararası bölgənin Ģimal zonasında Üst 

Eosen çöküntülərinin qalınlığı Ģimali-qərb istiqamətində 160-180 

m-dən (Sacdağ) 350 m-ə qədər (Dəmirtəpə-Udabno, 3 saylı 

quyu) artır. Hər iki sahədə kəsiliĢin üst hissəsi karbonatlı 

gillərdən, mergellərdən, argillit və qumdaĢı laylarından ibarətdir. 

KəsiliĢin alt hissəsi vulkanogen-çökmə süxurlar (tuflar, tuflu 

qumdaĢıları, tuflu alevritlər, tuflu qravelitlər, argillitlər) iĢtirak 

edir. KəsiliĢdə narın və xırdadənəli qumdaĢı, alevrolit və argillit 



 

80 
 

laylarının olması qırıntı materiallarının Ģimala doğru yaxĢı 

çeĢidlənməsini göstərir. 

Molladağ sahəsində qazılmıĢ 1 saylı parametrik quyunun 

məlumatına görə burada qalınlığı230 m olan Üst Eosen 

çöküntüləri gillərdən, mergellərdən, qumdaĢıları, alevrolitlər və 

tuflardan ibarətdir. Molladağ sahəsindən Ģərqə doğru Üst 

Eosenin fasial tərkibi dəyiĢikliyə uğrayır. Məsələn, Gürzündağ 

və Qərbi Gürzündağ sahələrində qalınlığı 210-250 m-ə çatan Üst 

Eosen çöküntülərinin üst hissəsi qumlu-gilli, alt hissəsi isə 

qumlu-mergelli qatlardan ibarətdir. Qumlu-gilli qat əsasən 

gillərdən ibarət olub, içərisində qumdaĢı laylarına rast gəlinir. 

Qumlu-mergelli qat (mergelüstü qat) mergellərdən, tuflu 

mergellərdən, bəzən isə qumdaĢı və gillərdən ibarətdir. Qalınlığı 

15-33 m arasında dəyiĢir.  

Kür və Qabırrı çaylararası bölgənin Sacdağ və Dəmirtəpə-

Udabno sahələrindən baĢlayaraq, Ģimala (dövlət sərhəddinə 

doğru) Üst Eosen çöküntülərinin qalınlığının 400-500 m-ə qədər 

artması, kəsiliĢdə qumlu və karbonat süxurlarının kəsiliĢinin 

artması və qırıntıların çeĢidlənmə dərəcəsinin yaxĢılaĢması 

gözlənilir. Bunu Gürcüstanın Tbilisiyanı ərazisinin Kür və 

Qabırrı çaylararası bölgəsi ilə həmsərhəd sahələrində qazılmıĢ 

axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının məlumatları da sübut edir.  

Məlum olduğu kimi, Tbilisiyanı bölgədə Üst Eosen 

çöküntülərinin qalınlığı 1000-1200 m-ə çatır. KəsiliĢin alt hissəsi 

gilli-mergelli, üst hissəsi isə gilli-qumlu litofasiyadan ibarətdir. 

KəsiliĢdə qalınlığı 8-10 m-ə çatan qumdaĢı layları vardır. Qum 

materiallarının miqdarı Samqori-Patardzeuli zonasında Üst 

Eosenin ümumi qalınlığının 20-25%-i təĢkil edir. Qeyd olunan 

rayonlarda istər qumlu, istərsə də karbonat süxurlar sənaye 

əhəmiyyətli neftlidir. Yuxarıda qeyd edilənlər bölgənin Ģimali-

qərb hissəsində (Yaylacıq, Alacıq, Armudlu, Eldaroyuğu və b.) 

Üst Eosen çöküntülərində, xüsusilə kəsiliĢin aĢağı hissəsində 

əlveriĢli çatlı terrigen-karbonat kollektorların və tələlərin (o 



 

81 
 

cümlədən litoloji, stratiqrafik tip) mövcud olacağını ehtimal 

etməyə imkan verir. 

Oliqosen-Alt Miosen (Maykop lay dəstəsi) Kür-Qabırrı 

çaylararası bölgədə geniĢ yayılmıĢdır. Bu çöküntülər dar zolaq 

və ayrı-ayrı ləkələr Ģəklində Çatma antiklinoriumu zonasında 

Armudlu, Alacıq, Yaylacıq və Çobandağ sahələrində yer üzərinə 

çıxır (bax Ģəkil 19). Çobandağda bu çöküntülər dar bir zolaqla 

yer üzərinə çıxır və qalınlığı 80-85 m çatır. Nazik təbəqəli boz, 

qəhvəyi gillərdən ibarətdir.  

Maykop çöküntüləri tam qalınlıqla çoxsaylı struktur-axtarıĢ 

quyuları ilə açılmıĢdır. Ümumiyyətlə, bu çöküntülərin qalınlığı 

bütün bölgə üzrə cənubdan Ģimala doğru getdikcə artır və alt, 

orta və üst yarım lay dəstələrinə bölünür.  

ġimal-Ģərq istiqamətdə qalınlıq artır və bu artım kəsiliĢin həm 

yuxarısında və həm də aĢağısında yeni horizontların 

əmələgəlməsi hesabına baĢ verir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

qazılmıĢ quyuların kəsiliĢlərini müqayisə edərkən, ümumiyyətlə, 

bölgə üzrə Maykop çöküntülərinin cənubdan Ģimala doğru 

qalınlığı artır. Ceyrançöl depressiyası daxilində onların qalınlığı 

qərbdən Ģərqə artaraq, Tərsdəllər sahəsində maksimuma çatır. 

Tovuz-Qazax, Qıraqkəsəmən, Məmmədtəpə, Girzan-Xuluf 

sahəsində Maykop lay dəstəsinin qalınlığı 800-1000 m-ə çatır, 

Çatma antiklinoriumu hüdudlarında (Palantökən, Molladağ, 

Sacdağ, Dəmirtəpə-Udabno, Armudlu sahələri) qalınlıq 1500-

1800 m arasında, Ceyrançöl depressiyasında isə (Tərsdəllər, 

Keyrük-Keylan, Gürzündağ sahələri) 700-1600 m arasında 

dəyiĢir. Litofasial cəhətdən bütün bölgə boyu əsasən gillərdən 

ibarət olub tərkibində azqalınlıqlı qum, qumdaĢı, alevrolit, tuflu 

qumdaĢı (Üst Maykopda), qum və vulkan külü (Orta Maykop), 

gillərin və az qalınlıqlı qum təbəqələrinin növbələĢməsi kimi 

xarakterizə olunur. Maykop çöküntülərinin gilli və qumlu-gilli 

litofasiya ilə təmsil olunması bu çöküntülərin nisbətən dərin 

hövzə Ģəraitində çökməsini göstərir. 
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Tarxan horizontu çöküntüləri əsasən karbonatlı gillər və 

mergel təbəqələrinin növbələĢməsindən ibarətdir. Qərb 

istiqamətdə kəsiliĢdə qumluluq bir qədər artır, qalınlıq isə Ģimali-

qərbdən cənub-Ģərqə doğru azalır və 20-90 m arasında dəyiĢir. 

Çokrak horizontu Tarxan horizontunun üzərində uyğun olaraq 

yatır və mergel, əhəngdaĢı, qumdaĢı, alevrolit və gillərdən 

ibarətdir. 

Ümumiyyətlə, bölgə üzrə Çokrak horizontu gilli-mergel və 

qumlu-gilli litofasiya ilə xarakterizə olunur. Qalınlıq cənub-

Ģərqdən Ģimal-qərbə tərəf artır və Sacdağ sahəsində 270 m, 

Dəmirtəpə-Udabnoda 210 m-ə çatır. 

Karaqan horizontu qazılmıĢ quyular vasitəsilə öyrənilmiĢdir. 

Litoloji cəhətcə eyni tipli gillər, gilli Ģistlərdən ibarət olub, 

mergel və qumdaĢılarının nazik təbəqələrinə də rast gəlinir. 

Horizontun ən böyük qalınlığı Sacdağ sahəsində qeyd olunur və 

250 m-ə çatır. 

Konk horizontu əsasən gilli litofasiya ilə təmsil olunmuĢdur. 

Əsasən bozumtul, zəifqumlu, nazik təbəqələĢmiĢ gillərdən 

ibarətdir. KəsiliĢdə mergel, dolomit və xırda dənəli qum 

təbəqəciklərinə rast gəlinir. Qərbə getdikcə kəsiliĢdə qumluluq 

bir qədər artır, Ģərq istiqamətdə isə qalınlıq artmaqla bərabər 

daha gilli xarakter daĢıyır. Qalınlıq 30-200 m arasında dəyiĢir. 

Sarmat mərtəbəsi çöküntüləri yer üzərində daha geniĢ yayılmıĢ 

və qazılmıĢ quyular vasitəsilə daha ətraflı öyrənilmiĢdir. Üç 

yarım mərtəbəyə ayrılır. 

Alt Sarmat çöküntüləri əsasən gilli fasiya ilə təmsil 

olunmuĢdur. Çobandağ sahəsində isə Alt Sarmat aĢağı hissədə 

gillər, yuxarı hissədə isə qumdaĢıları ilə təmsil olunur. 

Məmmədtəpə və QuĢquna 1 sahələrində isə gil, xırdadənəli 

qumdaĢı və mergellərin növbələĢməsindən ibarətdir. Molladağda 

Alt Sarmat boz, tündboz, yaĢılımtıl boz, gillərin, mergel və xırda 

dənəli qumdaĢı araqatları ilə növbələĢməsindən ibarətdir. 

Qalınlığı 350-400 m-ə çatır. Sacdağ sahəsində isə Alt Sarmat 
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Molladağda olan litofasiyadan ibarət olub qalınlığı 250-300 m-ə 

çatır. 

Orta Sarmat çöküntüləri təbii çıxıĢlarla bərabər qazılan 

quyular vasitəsilə də öyrənilib. Eldaroyuğu, Ağtaxtəpə və 

Palantökən sahələrində bu çöküntülər boz, sıx, Ģistli gillərdən 

ibarətdir. KəsiliĢdə tez-tez mergel və xırdadənəli qumdaĢı 

təbəqəciklərinə rast gəlinir. Qalınlıq 600-800 m-ə çatır. 

Keyrük-Keylan sahəsində Orta Sarmat struktur-axtarıĢ 

quyularının məlumatına görə tipli gillərdən ibarət olub kəsiliĢdə 

xırdadənəli qum aratəbəqələrinə və qalınlığı 1 m olan 

dolomitləĢmiĢ mergel laylarına rast gəlinir. Bəzən vulkan külü 

laycıqlarda qeyd olunur. 

Molladağda Üst və Orta Sarmatın üst hissəsi xırdadənəli 

karbonatlı qumdaĢılarının gillərlə növbələĢməsindən ibarətdir. 

Üst Sarmat çöküntüləri bölgənin Ģimal qərbində geniĢ 

yayılmıĢdır. Ən çox qalınlıq Eldaroyuğu və Ağtaxtəpə 

sahələrində qeyd olunur (800m) və kəsiliĢ Rostov, Xerson və 

Eldar horizontlarına ayrılır. 

Məmmədtəpə, Keyrük-Keylan və Gürzündağ sahələrində 

Rostov horizontunun qalınlığı azalır və kəsiliĢdə kobudqırıntılı 

süxurlarla zənginləĢir. ġimal-qərb istiqamətdə (Alacıq, 

Yayalacıq) kəsiliĢ gil və qalın qumdaĢı laylarının, Armudluda isə 

ortadənəli qumdaĢı laylarının araqatları ilə növbələĢməsindən 

ibarətdir. Sacdağ, Udabno sahələrində horizontun qalınlığı 

kəskin surətdə azalır, kəsiliĢ kobuddənəli pis çeĢidlənmiĢ 

qumdaĢıları ilə zənginləĢir. 

Xerson horizontu sahəsində gil və kobud qırıntılı süxurlardan 

ibarətdir, aĢağı hissəsində 25-30 m-lik qum layları dəstəsi, 65 m-

lik gil layları və onun üstündə isə 116 m qalınlığında xırdadənəli 

qumdaĢı layları yatır. Böyük Palantökəndə 290 m qalınlıqda 

Xerson horizontu gil və qumdaĢılarının növbələĢməsindən 

ibarətdir. Sahələrdə Xerson horizontunun qalınlığı azalır və 

kəsiliĢ kobudqırıntılı terrigen süxurlarla zənginləĢir və get-gedə 

tam kontinental çöküntülərlə əvəz olunur. 
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Eldar horizontu bölgə daxilində geniĢ yayılmıĢdır. Tərkibində 

nazik gips araqatları olan qonur və yaĢılımtıl qonur gillərdən 

ibarətdir. ġimal-qərb istiqamətdə horizontun qalınlığı azalır və 

Armudlu sahəsində 80 m-ə çatır. 

Meotis, Pont və Məhsuldar qat çöküntülərini əhatə edən ġirak 

lay dəstəsi bölgədə məhdud sahədə yayılmıĢdır. Bu çöküntülər 

Eldaroyugu antiklinalının Ģimal-Ģərq hissəsində Üst Sarmat 

çöküntüləri üzərinə qeyri-uyğun yatır. Litoloji cəhətdən əsasən 

qumluluğu çox olan gillərin və pis çeĢidlənmiĢ kobud dənəli 

əhəngli asan ovulan qumdaĢılarının növbələĢməsindən ibarətdir. 

Bu çöküntülərin qalınlığı ġərqi Gürcüstanda 2000-2500 m-ə 

çatır. Bölgə daxilində isə 200-220 m-dən artıq deyil. 

Ağcagil çöküntüləri bölgədə geniĢ yayılmıĢ və Miosen və 

Paleogen çöküntüləri üzərinə qeyri-uyğun yatır. Litologiyası gilli 

əhəngdaĢı, qumdaĢı, qum laylarının növbələĢməsindən ibarət 

olub gil, əhəngdaĢı və vulkan külü laycıqlarına da rast gəlinir. 

Bölgənin qərb hissəsindən (qalınlıq 200 m) Ģərq və Ģimal 

istiqamətlərdə qalınlıq artır və 500-600 m-ə çatır. 

AbĢeron çöküntüləri bölgədə əsasən kontinental xarakterlidir. 

Alt hissədə əsasən gillər, ortada gillər və çoxlu sayda qum, 

qumdaĢı və mikrokonqlomeratların növbələĢməsindən ibarətdir. 

Qalınlıq 650 m-dən çoxdur. 

Dördüncü Dövr üst hissəsinin çöküntüləri bölgə daxilində 

geniĢ sahəni tutur və çay konqlomerat və çaqıldaĢları, gil və 

gilçələrdən ibarətdir. Qalınlığı 1000 m-ə çatır. 

2.8. Acınohur mükün neftli-qazlı rayonu Qabırrı-Acınohur 

hövzəsinin Ģərq hissəsində yerləĢir. Qərbdə Alazan çayı, Ģərqdə 

isə Girdıman çayı ilə hüdudlanır. BaĢ Qafqaz silsiləsinin cənub 

yamacı boyu uzanır və ondan Alazan-Əyriçay çökəkliyi ilə 

ayrılır. Geoloji quruluĢunda  Məhsuldar Qat, Ağcagil və AbĢeron 

mərtəbələri və Dördüncü Dövr çöküntüləri iĢtirak edirlər (bax 

Ģəkil 20). MQ çöküntüləri rayonun Ģimal zonasında yer üzərinə 

çıxrlar və çınqıllardan, konqlomeratlardan, qumdaĢılarından,  
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gipsli gillərdən ibarət kəsiliĢlərin qalınlıqları burada 700-800m 

təĢkil edir. Cənub-Ģərq istiqamətində, AĢağı Kür depressiyasına 

doğru MQ çöküntülərinin fasiyası qumlu-gilli materialdan ibarət 

dərinsulu fasiyalı ola bilər. 

Ağcagil və Aberon çöküntüləri əsasən kobudqırıntılı fasiya ilə 

təmsil olunur. 3000 m-dən çox qalınlığa malik bu çöküntülər 

Dördüncü Dövrün 1000 m-lik  kontinental çöküntüləri ilə 

örtülürlər. 

2.9. Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonunun geoloji 

kəsiliĢində TəbaĢirdən Antropogenə qədər çöküntü kompleksi 

iĢtirak edir. Alt TəbaĢir kəsiliĢi ancaq Uzantəpə (Novoqolovka) 

sahəsində qazıma ilə (quyu 8) 3010-1015 m intervalda 

öyrənilmiĢdir. AçılmıĢ kəsiliĢ əsasən mergellərdən ibarətdir. Üst 

TəbaĢir isə bu sahədə axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularında (6 və 9 saylı) 

1000 m-ə qədər açılmıĢdır. KəsiliĢ mergel və əhəngdaĢları ilə 

təmsil olunur. 

Əsasən çökmə və tufogen süxurlardan təĢkil olunmuĢ 

Paleosen kəsiliĢində litoloji xüsusiyyətlərinə görə alevrit-tuffit, 

alevritli-qumdaĢılı horizontlar ayrılır. Ümumi qalınlıq 1400 m 

çatır.  

Eosen çöküntüləri ərazidə daha geniĢ yayılmıĢlar və əksər 

hallarda Paleosen layları üzərini transqressiv olaraq örtürlər. Bu 

çöküntü kompleksinin tam kəsiliĢi üç Ģöbə ilə təmsil olunur. Alt 

Ģöbə bölgənin cənub və mərkəzi hissələrində geniĢ intiĢar 

tapmıĢlar və bazalt, tuf və tuflu brekçiyalardan ibarətdir. 

Qalınlığı 2000 m-ə çatır.Orta Eosen kəsiliĢində tuflu 

qumdaĢıları, tufogen alevritlər, gillər və mergellər üstünlük təĢkil 

edirlər. Bölgənin qərbinə doğru tuflu qumdaĢılarının miqdarı 

artır. Qalınlıq 1000 m-ə qədərdir.  

Üst Eosenin alt hissəsi bazalt, andezit və tuflarla zəngin 

olduğu halda, üst hissəsi isə tuflu qumdaĢıları, argillit və gillərlə 

fərqlənir. Qalınlıq 1000 m-dən çoxdur. 

Oliqosen-Miosen (Maykop lay dəstəsi) çöküntüləri dağönü 

zonanın Ģimali-Ģərqində (Tumarxanlı-Görməli tektonik 
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zonasında) geniĢ yayılmıĢdır. KəsiliĢ karbonatlı gillərin 

qumdaĢıları, tuflu qumdaĢıları, mergel və qumlu layların 

növbələĢməsindən ibarətdir. Zonanın Ģimali-qərbində kəsiliĢin 

alt hissəsində qalınlığı 28 m olan gilli və karbonatlı qumdaĢı qatı 

qazıma ilə açılmıĢdır. Qalınlıq 3000 m-ə çatır. 

Tarxan horizontunun çöküntüləri bölgə ərazisində məhdud 

yayılmaları ilə fərqlənirlər. Qalınlığı 30 m olan bu çöküntülər 

karbonatlı gillər və nazik gilli qumdaĢıları layları ilə 

səciyyələnir. 

Çokrak çöküntüləri və qumdaĢıları, qumlu gillər və əhəngli 

qumdaĢılarından ibarətdir. Qalınlıq 450 m-ə qədərdir. 

Karaqan horizontu litoloji cəhətcə qumlu gillər və gilli 

qumdaĢılarının növbələĢməsindən təĢkil olunmuĢdur. Karbonatlı 

qumdaĢıları və mergellərə də rast gəlinir. 

Konk horizontu qumlu gillər və karbonatlı qumdaĢıları ilə 

təmsil olunur. Qalınlıq 190 m-ə çatır. 

Lənkəran bölgəsində Sarmat çöküntüləri həm yerüstü çıxıĢlara 

və həm də quyu məlumatlarına görə öyrənilmiĢdir. Alt Sarmat 

litoloji tərkibinə görə gilli (kəsiliĢin alt hissəsi) və gilli və qumlu 

(üst hissəsi) qatdan ibarətdir. ġimal-Ģərq istiqamətində 

(Uzuntəpə sahəsi) qumdaĢıları qismən qumlarla, Ģimal-qərbə 

doğru isə gilli-qumlu qatlarla əvəz olunurlar. Qalınlıq 100 m-dən 

(Uzuntəpə) 260 m-ə qədər (Bəcirovan) artır.  

Orta Sarmat çöküntüləri Alt Sarmat çöküntülərinə nisbətən 

daha geniĢ ərazidə yayılıblar. Sahilyanı fasiya ilə təmsil olunan 

çöküntülər litoloji cəhətcə qumlu-gillər, gilli-qumdaĢıları, gilli-

qumlu-konqlomeratlar və gillərdən ibarətdir.  

TalıĢönü çökəklikdən Uzuntəpə sahəsinə doğru qalınlıq 1500 

m-dən 900 m-ə qədər azalır. Tumarxanlı sahəsində bu çöküntülər 

pazlaĢırlar. 

Üst Sarmat çöküntüləri ancaq qazıma ilə Uzuntəpə sahəsində 

öyrənilmiĢdir. Qumlu-gillər, qumdaĢı və qum laylarından ibarət 

olan kəsiliĢin qalınlığı 50-70 m-dir. 
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Üst Pliosen (Ağcagil) çöküntüləri ancaq Tumarxanlı və 

Uzuntəpə sahəsində intiĢar tapmıĢlar və altda yatan çöküntülər 

üzərinə transqressiv yatan bu çöküntülər gilli-qumlu fasiya ilə 

təmsil olunurlar. Qalınlıq 200-220 m-dir. 

Pliosendən sonrakı çöküntülər (Antropogen) dəniz və 

kontinental fasiyada yayılmıĢlar və qalınlığı 550 m-ə qədər olan 

kəsiliĢ qumdaĢıların, gillərin və çınqılların növbələĢməsindən 

ibarətdir. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan məlum olur ki, 

bölgənin Ģimal-Ģərq istiqamətində (Tumarxanlı-Gərməli, AğdaĢ-

Yazran, Beləsuvar-Uzuntəpə antiklinal zonaları) Miosen-Pliosen 

çöküntüləri qalınlığının artması müĢahidə olunur. Burada lokal 

qalxımların tağ hissəsində Sarmat və Maykopun qalınlığı azalır, 

Çokrak, Karaqan və Konk çöküntüləri isə kəsiliĢdən düĢürlər. 

Beləsuvar-Uzuntəpə zonasından Ģimal-Ģərqə doğru isə kəsiliĢdə 

yenidən Maykop və Sarmat çöküntülərinin qalınlığı artır və Orta 

Miosen bütün stratiqrafik vahidləri ilə təmsil olunur. MQ-ın 

pazlaĢma zonası Cəlilabad sinklinalının Ģimali-Ģərq sərhədinə 

uyğun gəlir. Bu zonadan Ģimal-Ģərq istiqamətdə AĢağı Kür 

depressiyasına doğru bu çöküntülərin qalınlığı artaraq 3000 m-ə 

çatır. 

2.10. Naxçıvan MR-ın ərazisi neft-qazlılıq baxımından 

Azərbaycanın qazıma ən zəif öyrənilmiĢ bölgələrindən biridir. 

Cənub və cənub-qərbdən Araz çayı vadisi, Ģimal və Ģimal-

Ģərqdən Dərələgöz və Zəngəzur dağları ilə əhatə olunan bu 

ərazinin geoloji quruluĢunda Paleozoy, Mezozoy və Kaynozoy 

yaĢlı vulkanogen çökmə-tufogen və çökmə süxurlar iĢtirak 

edirlər (Ģəkil 21, 22, 23). Bölgənin geoloji kəsiliĢi Paleozoyun 

Devon çöküntüləri ilə baĢlayır. Alt və Orta Devon Vəlidağ sahə-

sində qazılmıĢ istinad quyusu materiallarına görə, Üst Devon isə 

təbii çıxıĢlarda öyrənilmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, Devon kəsiliĢi çatlı-bitumlu əhəngdaĢıları və 

kvars qumdaĢılarının argillit və gil layları ilə növbələĢməsindən 

ibarətdir. Bəzən kəsiliĢdə bitumlu, gilli Ģistlər, qumdaĢıları və  
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alevritlərə də rast gəlinir. Belə fasiya Devonun üst hissəsində 

daha geniĢ yayılmıĢdır. KəsiliĢdə iĢtirak edən qalın gil və argillit 

qatları neft və qaz yığımlarının saxlanması üçün qoruyucu örtük 

rolunu oynaya bilərlər. Maksimal qalınlıq hövzənin ən dərin yeri 

olan Araz çayından cənub-qərbdə Ġran ərazisində qeyd olunur. 

Karbon çöküntüləri litofasial xüsusiyyətlərinə görə terrigen-

karbonat (kristallik əhəngdaĢıları, gilli Ģistlər, kvarslı 

qumdaĢıları) və karbonat (massiv əhəngdaĢıları) süxurları ilə 

təmsil olunur. Orta Karbon zamanı çöküntü toplanmaq üçün 

fasilələrə rast gəlinir. Muxtar respublika ərazisində neft-qazlılıq 

cəhətcə Perm kəsiliĢi daha çox diqqəti cəlb edir. Litoloji 

tərkibinə görə bu çöküntülər tünd rəngli gilli-bitumlu, Ģistli-

bitumlu əhəngdaĢılarından təĢkil olunmuĢdur. KəsiliĢin üst 

hissəsi daha çox qumluluq ilə fərqlənir. Çöküntülərin maksimal 

qalınlığı (600-700 m) cənub-qərbdə Araz çayı vadisində, hətta 

Ġranın Ģimal-qərb hissəsində qeyd olunur. 

Naxçıvan MR ərazisində Mezozoyun kəsiliĢi Trias 

çöküntüləri ilə baĢlayır və onlar Perm layları üzərinə uyğun 

yatırlar. Qazıma və yerüstü çıxıĢlara görə öyrənilmiĢ Trias 

əsasən karbonat fasiya ilə fərqlənir, qumlu-gilli 

əhəngdaĢılarından, mergellərdən ibarətdir. Üst Ģöbəsi 

kavernləĢmiĢ, çatlı dolomitlərdən və əhəngdaĢılarından ibarətdir. 

Ümumi qalınlıq 340 m-dən (Ģimali-qərbdə) 905 m-ə (cənub-

Ģərqdə) dəyiĢir. Trias hövzəsinin mərkəzi, Üst Paleozoyda 

olduğu kimi, Ġran ərazisində yerləĢir. Maksimal qalınlıq (1300-

1500 m) Araz çayı vadisinə uyğun gəlir. 

Naxçıvan MR ərazisində Yura çöküntüləri az yayılmıĢlar və 

altda yatan Trias çöküntüləri üzərini vulkanogen süxurları 

transqressiv örtürlər. Üst Yura (Kimeric) zamanı ərazi intensiv 

yuyulma və vulkanizm zonası olmuĢ və bu paleoĢərait Üst 

TəbaĢirə qədər davam etmiĢdir. 

Üst TəbaĢir çöküntüləri nisbətən geniĢ yayılmıĢ, lakin dərin 

qazıma ilə zəif öyrənilmiĢdir. AĢağıda neft-qazlılıq cəhətcə Üst 
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TəbaĢirin daha çox maraq doğuran stratiqrafik vahidlərin fasial-

litoloji xarakteri qeyd olunur. 

Turon çöküntülərinin litofasial xüsusiyyətləri ərazi boyu 

kəskin dəyiĢir. ġimal-qərbdə bu çöküntülər kobuddənəli 

süxurlardan (konqlomeratlar, qravelitlər, qumdaĢıları) ibarət 

olub, qalınlığı 350 m-dən artıq deyildir. Cənub-qərb və qərb 

istiqamətlərdə qalınlıq azalır, kəsiliĢ isə əhəngli gillərdən və 

qumdaĢılarından ibarətdir. Turon hövzəsinin mərkəzi hissəsində 

(Ordubad zonası) əsasən terrigen-karbonat süxurlardan təĢkil 

olunmuĢ kəsiliĢin qalınlığı 700 m-ə çatır. Qeyd edək ki, kəsiliĢin 

alt hissəsində qalın (40 m-ə qədər) qumdaĢı layları üstünlük 

təĢkil edir, üst hissəsi isə əsasən gillərdən ibarətdir. 

Kampan mərtəbəsi litofasiyası bölgənin Ģimal-qərb hissəsində 

əsasən karbonatlı süxurlarla təmsil olunduğu halda, cənubda – 

Arazyanı zonada, kəsiliĢin alt hissəsində mergellər, gillər, 

alevritlər, üst hissəsində isə qumdaĢıları, alevritlər və qumlu 

gillər üstünlük təĢkil edirlər. Qalınlğın cənub-Ģərq istiqamətdə 

artması (300-400 m qədər) müĢahidə olunur. 

Maastrixt çöküntüləri bölgənin Ģimal-qərbində, əsasən az 

qalınlıqlı, kobudqırıntılı süxurlarla təmsil olunur. Cənub-Ģərq 

istiqamətində bu çöküntülər gillər və qumdaĢıları ilə əvəz 

olunurlar, qalınlıq 700 m-ə çatır.  

Naxçıvan MR ərazisində qalınlığı 900 m-ə yaxın olan Eosen 

çöküntüləri Nehrəm və Böyükdüz sahələrində qazılmıĢ 

quyularda öyrənilmiĢdir. KəsiliĢin alt hissə əsasən qalınlığı 360 

m vulkanogen suxurlardan, orta hissəsi 215 m qalınlıqlı çökmə 

mənĢəli süxurlardan, üst hissəsii isə tuflu qumdaĢılarından ibarət 

tufogen-çökmə fasiya ilə təmsil olunur. Qalınlıq 440 m-dir. 

Miosen-Oliqosen çöküntüləri Ģimal-Ģərq və cənub-qərb 

hissələrdə yer üzərinə çıxır və ya kəsiliĢdə iĢtirak edirlər. Qazıma 

ilə açılmıĢ qalınlıq 234 m-dən (Böyükdüz sahəsi) 550 m-ə qədər 

(Nehrəm sahəsi) dəyiĢir.  
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FƏSĠL III. NEFTLĠ-QAZLI REZERVUARLAR, ONLARIN 

KOLLEKTOR XASSƏLƏRĠ VƏ SÜXUR ÖRTÜKLƏRĠ 

3.1 Neftli-qazlı rezervuarlar. Azərbaycanın Mezokaynozoy 

çöküntülərinin kəsiliĢində neftli-qazlı lay dəstələri və 

horizontları geniĢ bir stratiqrafık diapazonda – Orta Yuranın 

Aalen mərtəbəsindən Dördüncü Dövr rezervuarlarına qədər 

intervalda aĢkar olunmuĢdur. Ayrı-ayrı çöküntü hövzələri bu 

neftli-qazlı lay dəstələri və horizontlarının stratiqrafik yaĢına 

görə biri-birindən fərqlənirlər.  

ġimali AbĢeron neftli-qazlı hövzəsinin tərkib hissəsi olan 

Xəzəryanı-Quba NQR ərazisində məlum neft-qaz təzahürləri 

Mezokaynozoyun Yura və TəbaĢir, Paleogen və Miosen 

kəsiliĢləri ilə əlaqədardır. Sənaye əhəmiyyətli neft- qaz axımları 

və yığımları Siyəzən monoklinalında və Xızı zonasının cənub-

Ģərq hissəsində (KeĢçay, Bəyimdağ-Təkçay, ġurabad və b.) geniĢ 

yayılmıĢ həmin stratiqrafik vahidlərin terrigen və karbonatlı 

kollektorlarına aid edilir. AĢağıda bu rezervuarların qısa 

səciyyələrini veririk. 

Orta Yuranın Aalen mərtəbəsi Xəzəryanı-Quba NQR 

ərazisində stratiqrafik yaĢına görə ən qədim neftli-qazlı kəsiliĢ-

dir. QumdaĢıları, əhəngdaĢıları, mergel və gillərdən ibarət  

çöküntüləri üzvi maddə ilə zəngindir, neftqazəmələgətirmə 

xüsusiyyətlərinə malikdir. Qazıma prosesində və sınaq zamanı 

onun AtəĢgah horizontunun 50-60 m qalınlıqda qumlu-gilli 

qatından, burada qazılmıĢ struktur-axtarıĢ və kəĢfiyyat 

quyularından, neft, qaz və kondensat axımları (Afurca, Uqah, 

Ataçay, KeĢçay və b. sahələrdə) müĢahidə edilib. 

Orta Yuranın Bayos kollektorlarından Bəyimdağ-Təkçay, 

Yalama, Xudat və KeĢcay sahələrində neft və qaz axımları və 

təzahürləri qeyd edilib. Bayos yaĢlı Xınalıq lay dəstəsinin 70 m-

lik qumlu-alevritli rezervuarları öz kollektor xassələri və neft-

qazlılığına görə daha çox fərqlənirlər. KeĢçay sahəsində qazılmıĢ 

1 saylı kəĢfiyyat quyusundan sınaq zamanı 75 min kub m/gün 

qaz fontanı alınıb. 
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Mezozoy kəsiliĢində Alt TəbaĢirin terrigen və çatlı karbonatlı 

kollekrorlarından qazıma prosesində sənaye əhəmiyyətli neft və 

qaz axımları Xızı zonasının sahələrində (Bəyimdağ-Təkçay, 

ġurabad və b.sahələrdə) alınmıĢdır. Valanjin-Hoteriv və Alb 

yaĢlı  kollektorlardan Yalama, Xudat, Afurca, KeĢçay, 

Bəyimdağ-Təkçay, Sitalçay sahələrində neft, qaz və kondensat 

təzahürləri müĢahidə olunub. 

Üst TəbaĢir kəsiliĢində neft-qaz təzahürləri Siyəzən 

monoklinalının Səadan, Əmirxanlı, Zağlı, Çandahar–Zorat 

sahələrində və sənaye axlmları isə Səadan sahəsində qeyd 

olunub. Neftaxımları Üst TəbaĢirin bütün statiqrafık bölmələri 

ilə əlaqədardır. Ayrı- ayrı sahələrdə Maastrixt kəsiliĢində neftlə 

doymuĢ kollekektorlara rast gəlinib. 

Xəzəryanı-Quba NQR-də Paleosenin (Sumqayıt lay dəstəsi) 

qumlu-gilli kollektorları neftli-qazlı olması ilə seçilirər. Siyəzən 

monoklinalının Ģimal-qərb sahələrində bu çöküntülərdən sınaq 

zamanı yüksək debitli neft axımları alınıb. 

Eosen kollektorlarının da Siyəzən monoklinalının bütün 

sahələrində neftli-qazlı olması qazıma ilə  təsdiq olunub. 

Maykop lay dəstəsi kollektorları Siyəzən monoklinalında 

kəsiliĢin əsas neftli qazlı kollektorlarına aid edilir. Sənaye 

əhəmiyyətli neft onun alt hissəsi ilə əlaqədardır. Qumlu-alevritli 

kollektorlar böyük dəyiĢikliyə məruz qaldığından onlara aid neft-

qaz yataqları linzaĢəkilli yataqlar əmələ gətirirlər. 

Çokrak horizontu Siyəzən monokllinalı və Qusar-Dəvəçi 

muldasında əlveriĢli litofasiya ilə səciyyələnir. Bu horizontun 

kollektorları Siyəzən monoklinalı sahələrində (xüsusilə Səadan 

sahəsində) daha çox neftlidir. Bir sıra quyularda yüksək debitli 

neft alınıb. 

Diatom lay dəstəsi (Karaqan-Konk-Sarmat-Meotis) Siyəzən 

monoklinalında geniĢ ərazidə yayılmıĢ və böyük qalınlığa malik 

rezervuarlarla fərqlənir və onlarda  (alevrolit,mergel və çatlı 

dolomitlərdə) neft yığımları aĢkar olunub. Bir sıra quyularda 

Kararqan-Konk-Sarmat çöküntülərindən sınaq zamanı neft 
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axımları qeyd olunub. Karaqan-Konk çöküntüləri ilə əlaqədar 

neft axımları Səadan və Siyəzən-Nardaran sahələrində, Sarmat 

kollektorlarının neft-qazlılığı isə göstərilən sahələrlə yanaĢı 

Zeyvə sahəsində də qeyd olunub. Bununla yanaĢı, Tələbi 

sahəsində dərin kəĢfiyyat quyusundan (12 saylı) sınaq zamanı 

Sarmat kəsiliĢindən neft axımı (20 t/gün) alınıb. 

ġamaxı-Qobustan NQR-də Mezokaynozoy kəsiliĢində bir sıra 

neftli-qazlı lay dəstələri və horizontları aĢkar olunmuĢdur. Üst 

TəbaĢirin çatlı mergel və əhəngdaĢılarından çökəkliyin Ģimal 

tektonik zonasında neft-qaz təzahürləri qeyd olunub. Burada əsas 

neft-qaz əlamətləri TəbaĢirin Barrem, Alb, Senoman, Turon, 

Kampan, Maastrixt mərtəbələrinin qumdaĢı, əhəngdaĢı, alevrolit 

və mergel layları ilə əlaqədardır. Bu çöküntülərdən Tuva, 

Qarayazı, Qızmeydan və b. sahələrdə neft-qaz əlamətləri qeyd 

olunub. 

Sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yığımları ġamaxı-Qobustanın 

cənub-Ģərq və cənub-qərbində Çokrak, Maykop və Məhsuldar 

Qatın qumlu horizontlarında aĢkar edilmiĢdir. 

Cənub-qərbi Qobustanın Üst Maykop kəsiliĢində qalınlığı 15-

20 m olan qum və qumdaĢı layları  sənaye əhəmiyyətli neft-qaz 

axımları ilə əlaqədardır. Umbakı yatağının Ģimal hissəsində belə 

neftli-qazlı horizonların sayı 6-ya çatır. 

Quyular yüksək hasilatla (50-60 t/gün) istismara daxil olublar. 

Nefli-qazlı horizontlara Maykop kəsiliĢində Qobustanın digər 

sahələrində də (Çeyildağ, Hacıvəli, Donquzluq) rast gəlinir. 

Cənubi  Qobustanda  (Umbakı, Hacıvəli sahələri) Cokrak 

horizontu sənaye əhəmiyyətli neftlidir. Onun kəsiliĢində yaxĢı 

çeĢidlənmiĢ kvarslı-qumdaĢılı rezervuarın qalınlığı bəzi hallarda 

60 m-ə çatır. 

ġamaxı-Qobustan NQR-nun cənub sahələrində Konk, 

Karaqan, Sarmat kəsiliĢlərində (Ərzani-Qlıc, Rəhim, Umbakı 

sahələrində) qumlu və alevrolitli layların (5-7m) neftli-qazlı 

olması təsdiqlənib. Qobustanın cənub-qərb hissəsində Üst 
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Miosenin Sarmat və Meotis kollektorlarında çatları neftlə 

dolmuĢ əhəngdaĢı və dolomitlərə də rast gəlinir. 

Cənubi-ġərqi Qobustanda və Ələt tektonik zonasında MQ 

kəsiliĢində qumlu lay qatlarının neftli-qazlı olması bir sıra 

sahələrdə aĢkar olunmuĢdur. KəsiliĢin üst hissəsində yerləĢən 

qumlu horizontlardan az debitli neft-qaz axımları alınıb. 

KəsiliĢin alt horizontlarından ( Qaradağ bölgüsü ilə V, V11, 

V111 horizontlarından-AbĢeron yarımadasındakı “fasilə lay dəs-

təsi” və QÜQ lay dəstəsi analoqlarından) isə DaĢgil, Kənizdağ, 

Düvannı və b. sahələrdə sənaye əhəmiyyətli neft-qaz axımları 

qeyd olunub. 

Cənubi Xəzərin qərb Ģelfində yerləĢən Bakı (Qobustan-Kür) 

arxipelaqı neftli-qazlı rayonunda Səngəçal-dəniz–Duvannı-

dəniz–Xərə-Zirə adası zonasının və Xərə-Zirə-dəniz, 8 Mart, 

Ələt-dəniz, Ümid strukturlarının Ģimal-Ģərq qanadlarında MQ-ın 

V, VII, VIII (QÜQD-nin analoqu) qumlu horizontlarında açılmıĢ 

sənaye əhəmiyyətli neft, qaz-kondensat yataqları hal-hazırda 

iĢlənmədədir. 

AbĢeron NQR-da Miosen və Pliosen rezervuarlarının sənaye 

əhəmiyyətli neftli-qazlı olması qazıma ilə təsdiqlənmiĢdir. 

Miosenin az qalınlıqlı qumlu-alevritli laylarından sənaye 

əhəmiyyətli neft-qaz axımları eyni adlı yarımadanın mərkəzi və 

cənub-qərb sahələrində bir sıra kəĢfiyyat quyularında qeyd 

olunub.  Qırməki, Binəqədi, ġabandağ, Qaraheybət və b. sahə-

lərdə Miosenin Diatom lay dəstəsinin gilli, qumlu, alevritli 

rezervuarlarından azdebitli neft  (0,5-1,0t/gün) və qaz alınıb. 

Qaradağ strukturunun Ģimal qanadında qazılmıĢ kəĢfiyyat quyu-

larından bu lay dəstəsinin kollektorlarından 50t/gün debitlə neft 

alınmıĢdır. 

MQ kəsiliĢində qumlu-alevritli horizontlarda zəngin neft-qaz 

yataqları aĢkar olunub. Mərkəzi AbĢeronda, demək olar ki, MQ-

ın alt Ģöbəsində QALD və QLD rezervuarları daha çox neftlə 

doymuĢlar. Neft-qaz cəhətcə, Balaxanı lay dəstəsinin üst və Sa-

bunçu lay dəstəsinin kollektorları da fərqlənirlər. Neft və qaz ya-
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taqlarının paylanması və yerləĢməsində litoloji amillərlə yanaĢı 

struktur-tektonik amillər də böyük rol oynayır. 

Ümumiyyətlə,  MQ-ın kvarslı qumdaĢılarından ibarət 

kəsiliĢində 30-50 neftli-qazlı  rezervuarlar ayrılır. Balaxanı-

Sabunçu-Ramanı və Bibiheybət yataqlarında MQ-ın tam kəsiliĢi 

neftlə doymuĢdur. AbĢeron yarımadasının, demək olar ki, bütün 

yataqları hal-hazırda iĢlənmədədir.  

 AbĢeron mərtəbəsinin azqalınlıqlı əhəngli qumlarından 

Balaxanı-Sabunçu-Ramanı, Suraxanı, Qala və b. sahələrdə 

azdebitli neft axımları alınıb. 

AbĢeron arxipelaqının Ģimal qalxımlar zonasında Alt TəbaĢir 

çöküntüləri Qərbi AbĢeron, Ağburun-dəniz, Gilavar, Xəzri və b. 

sahələrində dərin axtarıĢ quyuları ilə, uyğun olaraq, 232 m, 

1624m, 478 m, 723 m qalınlıqlarda ayrı-ayrı qumlu laylardan 

ibarət gilli fasiyada açılıblar. Xəzri sahəsində 4 saylı quyuda 

Barrem kollektorlarından 4310-4327 m intervalında lay sınayıcı 

ilə 7000 min kub/gün qaz alınıb.  

Üst TəbaĢirin və Paleogen-Miosenin açılmıĢ gilli kəsiliĢində 

neftli-qazlı kollektorlar aĢkar olunmayıb.  

AbĢeron arxipelaqında aparılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri nəti-

cəsində MQ kəsiliĢində aĢkar olunmuĢ strukturların əksəriyyəti 

sənaye əhəmiyyətli neftli-qazlıdır və hal-hazırda iĢlənmədədirlər. 

MQ-ın alt Ģöbəsinin rezervuarları bu arxipelaqda daha çox 

məhsuldardırlar. Son zamanlar onun Ģimal zonasında yerlĢən 

ƏĢrəfi və Qarabağ strukturlarında qazıma ilə açılmıĢ QAD, QD 

və QÜQD-in qumlu rezervuarlarından  neft, kondensat və qaz 

fontanları alınmıĢdı. Sənaye əhəmiyyətli neft-qaz axımları bu 

rezervuarlardan, həmçinin Ģelf zonasının çox strukturlarında 

(Neft DaĢları, GünəĢli, Çilov adası, Pirallahı və b.) da qeyd 

olunub. Qumlu-gilli süxuların növbələĢməsindən təĢkil olunmuĢ 

AbĢeron fasiyalı Balaxanı lay dəstəsinin kəsiliĢində isə GünəĢli, 

Çıraq, Azəri, Kəpəz, ġah-dəniz və  AbĢeron sahələrində zəngin 

neft-qaz yataqları açılmıĢdır, onların əksəriyyəti hal-hazırda 

iĢlənmə mərhələsindədir. ġah-dəniz sahəsində “Fasilə” lay 
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dəstəsi 85-100 m qalınlıqda qumlu rezervuarlarla təmsil olunur. 

Bu rezervuarlardan 1.8 mln.kub m/gün qaz və 540 t/gün 

kondensat qeyd olunub. Qeyd edək ki, MQ rezervuarlarının KH-

lə qidalanmasında onun kəsiliĢindəki neft-ana süxurları ilə 

yanaĢı, altda yatan Paleogen-Miosenin böyük qalınlığa və zəngin 

üzvi maddəyə malik gilli süxurları da qəbul olunur. 

AĢağı Kür NQR-in sənaye əhəmiyyətli neftlilik və qazlılığı  

MQ, Ağcagil və AbĢeron rezervuarları ilə əlaqədardır. Qum, 

qumdaĢı və alevrolitlərdən təĢkil olunmuĢ Məhsuldar Qatın üst 

kəsiliĢinin I-VIII horizontları (Neftçala bölgəsinə görə), demək 

olar ki, onun qazıma ilə açılmıĢ bütün shələrində neftli-qazlı-

dırlar və 9 sahəsində isə iĢlənmə obyektləridirlər. Sayı 20-dən 

çox olan bu obyektlər kəsiliĢin üst hissəsində yerləĢirlər və 

onların qalınlıqları 20-40 m arasında dəyiĢir. 

Ağcagil mərtəbəsi kəsiliĢində iĢtirak edən qumlu-alevritli 

horizontların sənaye əhəmiyyətli neftli olması təsdiq 

olunmuĢdur. AĢkar olunmuĢ yataqlar (Kürovdağ, Qarabağlı, 

MiĢovdağ) iĢlənmədədirlər. 

AbĢeron mərtəbəsinin (xüsusilə Orta AbĢeron) sənaye 

əhəmiyyətli neftliliyi ayrı-ayrı qumlu-qumdaĢılı horizontlarda 

aĢkar olunub (Kürovdağ, Qarabağlı, Kürsəngə, Neftçala və b.) bu 

rezervuarların linzaĢəkilli olmasına baxmayaraq, neft hasilatında 

mühüm yer tuturlar. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin neftli-qazlı lay dəstələri və 

horizontları Üst TəbaĢirin, Eosenin, Maykop və Çokrakın 

kəsiliĢləri ilə əlaqədardır. Üst TəbaĢirin effuziv və karbonatlı 

süxurlarından (andezitlər, porfiritlər) sənaye əhəmiyyətli neft 

axımları alınmıĢdır. Vulkanogen kəsiliĢdə aĢkar olunmuĢ yataq 

(Muradxanlı yatağı) hal-hazırda iĢlənmədədir. Üst TəbaĢirin çatlı 

karbonatlı çöküntülərindən ayrı-ayrı sahələrdə (Sovetlər, 

Borsunlu, Zərdab və b.) neft-qaz axımları və təzahürləri alınsa 

da, onlarda sənaye əhəmiyyətli neftli-qazlı yığımlar qeyd 

olunmayıb.  
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Eosenin kəsiliĢində sənaye əhəmiyyətli neft çökəkliyinin 

Ģimal-Ģərq bortunda- Muradxanlı NQR-u (Muradxanlı, Çəfərli, 

Zərdab sahələri) Orta Eosen tufogen-terrigen çöküntülərinə aid 

edilir. Cənub-qərb bortunda-Gəncə NQR-də isə Eosen 

çöküntülərinin neftliliyi Qazanbulaq, Gödəkboz, Borsunlu 

sahələrində qeyd olunub. 

Maykop laylarının neft-qazhlığı çökəkliyin cənub-qərb 

bortunda daha çox müĢahidə olunur. Bu lay dətəsinin alt 

kəsiliĢində ayrı-ayrı qumlu horizontlardan Çəncə NQR-da 

(Naftalan, Qazanbulaq, Tər-Tər) az debitli neft axımları alın-

mıĢdır. KəsiliĢdə bir sıra neftli horizontlar qeyd olunur. 

Çokrakın qumlu, çatlı dolomitli və mergelli laylarında kiçik 

neft yığımları Muradxanlı sahəsində aĢkar olunub. 

Qabırrı-Acınohur hövzəsinin neftqazlılığı əsasən Kür və 

Qabırrı çaylararası NQR-in Eosen, Maykop lay dəstəsi, Sarmat 

mərtəbəsi və ġirak qatı ilə əlaqədardır. Tərsdəllər sahəsində 

qazılmıĢ 9 saylı quyuda Üst TəbaĢirdən çıxarılmıĢ tufogen kern 

yüngül neftlə doymyĢdur.  

Eosen çöküntülərinin neft-qazlılığı Alt və Orta Eosen 

intervallarına aid edilir. Orta Eosen kəsiliĢindən Dəmirtəpə-

Udabno, Tərsdəllər və Çürzundağ sahələrində sənaye 

əhəmiyyətli neft axımları alınmıĢdır. 

Maykop lay dəstəsinin neftliliyi isə onun orta və alt hissəsində 

qeyd olunur. ġimal-Ģərq sahələrində qazıma ilə bu lay dəstəsinin 

qumlu layları açılarkən intensiv neft-qaz təzahürləri müĢahidə 

olunmuĢdu. 

Əsas neft-qaz təzahürləri Sarmat rezervuarları ilə əlaqədardır. 

Belə təzahürlər Çatma antikilinoriumu boyunca  bir sıra 

sahələrdə qeyd olunur. Bu tektonik zonanın qərb hissəsində Alt 

Sarmat kəsiliĢində qalınlığı 9-10 m olan çoxsaylı qumdaĢı 

laylarına rast gəlinir. Orta Sarmatın daban hissəsində isə neftlə 

doymuĢ bu qumlu horizontların qalınlığı 30-50 m -ə çatır. Üst 

Sarmat kəsiliĢində iĢtirak edən neftli-qazlı horizontlar (20-30 m 

qalınlığında) öz litolojı xüsusiyyətlərinə görə regional xarakterdə 
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olurlar. Ümumiyyətlə, Sarmatın qumlu horizontlarının tam 

qalınlığı burada 180-200 m-ə qədərdir. 

Lənkəran mümkün NQR-də qeyd olunmuĢ neft-qaz təza-

hürləri əsasən Maykop,Çokrak və Sarmat çöküntüləri ilə əlaqə-

dardır. AğdaĢ sahəsində qazılmıĢ kəĢfiyyat quyusunda və struk-

tur quyularında Maykopun qumlu-alevritli laylarında neft-qaz 

əlamətləri aĢkar olunmuĢdur. TalıĢönü çökəklikdə (Çörməli və 

Tumarxanlı sahələrində)krelius quyularında Maykop kəsiliĢlə-

rindən neft və qaz təzahürlərinə rast gəlinmiĢdir. Çokrak 

kollektorlarının neftli-qazlı olması da çoxsaylı neft-qazlı 

niĢanələrilə təsdiq olunur. 

Eosen çöküntülərinin neft-qaz təzahürləri Uzuntəpə sahəsində 

(3 saylı kəĢfiyyat quyusunda) qeyd olunmuĢdur. Neft-qaz 

çıxıĢları Alt Eosen kollektorları ilə əlaqədardır və onlar əsasən 

TalıĢ qırıĢıqlıq sisteminin Ģimal yamacında müĢahidə olunur. 

3.2. Rezervuarların kollektor xassələri. Hövzələrin geoloji 

kəsiliĢində iĢtirak edən süxurların kollektor xassələrinin və 

örtüklərinin oyrənilməsi  onların neft və qazlılığının 

qiymətləndirilməsində və perpektivli sahələrdə axtatıĢ-kəĢfıyyat 

iĢlərinin düzgün istiqamətləndirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. 

3.2.1. Xəzəryanı-Quba NQR-da kollektor xassələri təyin olun-

muĢ ən qədim süxurlar Alt Yuranın üst hissəsinə-Toar mər-

təbəsinə aiddir. Mərtəbənin kəsiliĢində qumdaĢıları və 

alevrolitlər geniĢ intiĢar etmiĢdir. Onlar, bir-birindən 8-10 m 

qalınlıqda Ģistlərlə ayrılan təbəqə və dəstələrdən ibarət, qatın 

qalınlığı 30-50 m Ģəklində rast gəlinir. Qumlu-alevritli 

kollektorlar zəif karbonatlıdır. CaCO3-ın orta qiyməti 15%-dən 

artıq deyildir. Sement əsasən gillidir. Əhəngli və silisiumlı 

sementlərə də rast gəlinir. Ümumi məsaməlik (8 süxur nümunəsi 

üzrə) 3-22 %, effektiv məsaməlik 1-3%, keçiricilik isə (1-35)mD 

arasında dəyiĢir. Zəif keçiricilik təkrar mineral əmələgəlmə 

prossesi ilə əlaqədardır. 
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Orta Yuranın Bat mərtəbəsi əsasən argillitlərdən təĢkil 

olunmuĢdur. KəsiliĢdə qumdaĢı və alevrolit təbəqələrinin sayı və 

qalınlığı xeyli azalır. 

Üst Yuranın Kellovey, Oksford və qismən Kimeric 

mərtəbələrinin çöküntüləri yuyulmuĢdur. 

Yuranın üst hissəsində yatan Titon mərtəbəsi zoogen 

əhəngdaĢı, qumdaĢı və alevrolitlərlə təmsil olunmuĢdur. 

QumdaĢıları və alevrolitlər 1-2 m qalınlıqda təbəqəciklər əmələ 

gətirir. Onlar iri, orta və xırdadənəlidir, pis çeĢidlənmiĢdir. 

Sement əsasən əhəngli-silisiumludır. Nisbətən yüksək məsaməlik 

yaxĢı çeĢidlənmiĢ qumdaĢı-alevrolit süxurlarında (Ataçay, 

Qızılçay, Çağaçuqçay sahələri) qeyd olunur. Tədqiq olunan sü-

xurların keçiriciliyi də azdır, qeyri-keçiricidir. 

Böyük Qafqazın Mərkəzi qalxımı istiqamətində qumlu-

alevritli süxurlar kəskin metamorfizmə uğramıĢlar. Bunun və 

törəmə mineral əmələgəlmə prosesi nəticəsində süxurlar bərk 

sıxılmaya məruz qalmıĢ və sementlənmiĢdir. Buna görə də 

Mərkəzi qalxıma bitiĢik sahələrdə süxurların ümumi məsaməliyi 

5%-dən artıq deyildir və qeyri-keçiriciliklə səciyyələnirlər. Onlar 

yalnız çatlı kollektor rolunu oynaya bilərlər. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

Yura çöküntü kompleksi üzrə rayonda neft-qaz kollektoru rolunu 

Alt və Orta Yuranın qumdaĢı və alevrolitləri və eləcə də, Üst 

Yuranın əhəngdaĢı, qumdaĢı və alevrolit süxurları oynaya 

bilərlər. 

Orta Yuranın Bat mərtəbəsi kəsiliĢində iĢtirak edən qalın gil 

və argillit qatları əmələ gələ bilən neft və qaz yığımları üçün 

regional tipli örtük ola bilərlər. 

Beləliklə, Xəzəryanı-Quba NQR-də Yura çöküntülərinin 

kəsiliĢində Aalenin, Bayosun, Kimeric və Titonun qumlu və 

alevritli suxurları mümkün neftli-qazlı kollektorlar ola biərlər. 

Bu çöküntülərin kollektorluq xassələri rayonun Ģərq və cənub-

Ģərq istiqamətində yaxĢılaĢır və onların metomorfizləĢməsi 

zəifləyir. 
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Neftli-qazlı rayonda TəbaĢir çöküntüləri sahə və kəsiliĢ üzrə 

litofasial dəyiĢikliyə məruz qalan böyük qalınlıqda terrigen və 

karbonatlı süxurlardan təĢkil olunmuĢdur. 

Alt TəbaĢirin Berrias-Valanjin, Hoteriv və Barrem mərtə-

bələrində qumdaĢıları və alevrolitlər nazik 5-10 sm təbəqəciklər 

Ģəklində yatırlar. QumdaĢıları bərk, xırda və orta-dənəli, 

çəplaylı, əhənglidir. Pis çeĢidlənmiĢ 0,01 mm fraksiyası 

qarıĢığının çox olması ilə fərqlənirlər. Onlar az məsaməlik (10 

%-ə qədər) və keçiriciliklə (10 mD) xarakterizə olunurlar. 

Bəyimdağ-Təkçay sahəsində Hoteriv-Barremin kəsiliĢində 

qazlı horizontların aĢkar olunması cənub-Ģərq istiqamətində 

süxurların kollektor xassələrinin yaxĢılaĢmasına dəlalət edir. 

Berrias-Valanjin yaĢlı kollektorlar argillit, mergel, qumlu 

əhəngdaĢı və bərk alevrolitlərdən ibarətdir. TəbəqələĢmələrin 

səthlərində kalsit və gillə dolmuĢ çatlar müĢahidə olunur, boĢ 

çatlar da təsadüf olunur. Süxurların məsaməliliyi 0,87-11 % orta 

qiymət 4,5 %, keçiricilik (0,001-5,07 mD) makroçatların xüsusı 

sıxlığı isə 66 m
-1

-dir (Ataçay-Gilgilçay sahəsində). 

Hoteriv mərtəbəsinin çatlı mergellərinin makroçatlarının xü-

susi sıxlığı 1,13 m
-1

-dır, çatlar terrigen-əhəngli materiallarla 

dolmuĢdur. Təkçay sahəsində mergellərin məsaməliliyi 2,6-

8,0%, keçiriciliyi isə 2,27 mD -dır. Ataçay-KeĢçay sahələrində 

karbonat süxurların məsaməliyi 0,4-8,4 %, keçiriciliyi 10,2 mD-

dir. 

Argillit, gilli alevrolit və az da olsa, əhəngdaĢlarından ibatər 

olan Barrem yaĢlı çatlı süxurlar Ataçay-KeĢçay sahələrində 

öyrənilmiĢdir. Onlarda müĢahidə olunan çatların xüsusi sıxlığı 

1,0-1,10
-15

m
-1

 arasında dəyiĢir. Çatlar gil və bəzən, kalsitlə 

dolmuĢdur. 

Məsaməlik 9 %-ə çatır (orta qiyməti 6,1 %). Bəzi süxur 

nümunələrində keçiricilik (0,001-1,49) mD arasında dəyiĢir. 

Çıraqqalada Barremin gilli və alevritli əhəngdaĢılarının 

karbonatlığı 70,7-97,7 %, məsaməlik 0,9-3,9 % (orta qiyməti 

3,6%) arasında dəyiĢir. 
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Aptın qumlu-alevritli süxurları çox da qalın olmayan 10-60 

sm təbəqəciklərinim baĢqa tərkibli çöküntülərlə növbələĢməsi, 

ortadənəli və çoxəhəngli olması ilə seçilir. Qranulometrik 

tərkibcə bu süxurlar pis çeĢidlidir, sement əsasən gilli və 

əhənglidir. Ümumi məsaməlik 2-21 % (Yalama sahəsi), 3-26,8 

(Sitalçay sahəsi), effektiv məsaməlik isə çox kiçik qiymətlərlə 

(1-3 % Yalama, 0-1,5 % Sitalçay-YaĢma sahələrində) qeyd 

olunur. Həmin süxurların keçiriciliyi 10 mD-dən çox deyildir. 

Kollektor xasssəsi Alb mərtəbəsi süxurlarında (xüsusən onun 

üst hissəsini təĢkil edən Küllülü lay dəstəsi) daha yaxĢı 

göstəriciyə malikdir. Bu lay dəstənin qalınlığının cənub-Ģərq 

istiqamətində artması qeyd olunur. Lakin çox az məsafədə 

qalınlıq kəskin azalır. Bu hal Küllülü lay dəstəsi çöküntülərinin 

neft-qaz yığımlarının əmələgəlməsi cəhətdən əhəmiyyətini 

azaldır. 

Qranulometrik tədqiqata əsasən bu lay dəstə əsasən (50-80%) 

alevrit fraksiyasından təĢkil olunmuĢdur. Qırıntı materiallarının 

artması hesabma qum fraksiyasının miqdarı artır. Kvarsın miq-

darı 11-46 % arasında dəyiĢir. Məsaməlik əsasən 5-35 % 

arasında dəyiĢir, orta qitməti 19,1 % -dir, effektiv məsaməlik isə 

kiçikdir (1,0-4,0 %). Keçiricilik (0,0-303) mD arasında dəyiĢir. 

ġurabad-KeĢçay və onlara bitiĢik sahələrdə kollektor xassələrinin 

yaxĢılaĢması süxurların kvars tərkibli, yaxĢı yuvarlaqlığı və 

qırıntı materiallarının çeĢıdlı olması ilə əlaqədardır. 

Üst TəbaĢirin kəsiliĢində qumlu-alevritli süxurlar, Alt 

TəbaĢirə nisbətən çox geniĢ yayılmamıĢdır. Senoman 

mərtəbəsinin xırda və orta dənəli, əhəngli qumlu-alevritli 

süxurları 10-30 sm qalınlıqda təbəqəciklər Ģəklində yatırlar. 

Onlar zəif çeĢidlənmiĢdir. Kvarsın miqdarı 5-60% arasında 

dəyiĢir (orta qiyməti Gədisuda 24,5 %-ə çatır). Sement əsasən 

gillidir, Silisiumli sement az təsadüf olunur. QumdaĢılarında 

karbonatın miqdarı 3,3-26,0 % (orta qiyməti 12 %), alevritlərdə 

isə 10-42,6 % arasında dəiyĢir. Həmin süxurların məsaməliyi 2-

40% (orta qiyməti 13,4%), effektiv məsaməliyi isə 1-7 % təĢkil 
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edir, keçiriciliyi (0,0-48) mD-dir. ġurabad sahəsində daha 

yüksək keçiricili (460·10
-15

 m
2
) süxurlar müəyyən olunmuĢdur. 

Senoman yaĢlı mergel və əhəngdaĢılarının çatlarının xüsusi 

sıxlığı 32-68 m
-1

-dir, çatlar gil və kalsitlə dolmuĢdur. Məsaməlik 

2,7-8,0 % arasında dəyiĢir, keçiricilik 39,3 mD (orta qiyməti 

7,88 mD)-dir. 

Alt Turonun qumlu-alevritli süxurları incədənəli və 

əhənglidir. QumdaĢı təbəqəciklərinin qalınlğı 0,2-1,6 m-dir. 

Sementi əhənglidir. Məsaməllik 3,5-30 %, orta qiyməti 9,3%, 

effektiv məsaməlik 1-6 % arasında dəyiĢir. Cədisu sahəsinə aid 

süxurda keçiricilik 8 mD-dir. 

Üst Turon-Konyak mərbəbəsinin qumlu-alevritli süxurları 

qranulometrik tərkibcə alevrolitə aiddir. 10-20 sm qalınığında 

təbəqəcik Ģəklində mergel, əhəngdaĢı və gil növbələĢməsi 

tərkibində iĢtirak erir. Sementi əhənglidir. Ümumi məsaməlik 

azdır, orta qiyməti 7,4 %-ə çatir. Effektiv məsaməlik 1-2% təĢkil 

edir. Bütün süxur nümunələri qeyri-keçiricidir. Turon-Konyak 

yaĢlı mergellərin çatlarının xüsusi sıxlığı 30-100 m
-1

 , əhəngdaĢı-

larınkı isə 30-180 m, məsaməlik 1-10 %, keçiricilik (0- 0,076) 

mD-dir (orta qiyməti 0,26 mD).  

Santon-Alt Kampanın qumlu-alevritli süxurları 20-100 sm 

qalınlıqda gil və mergellərlə növbələĢir. Qranulometrik tərkibinə 

görə onların hamısı alevritlərə aid edilir. Sement əsasən 

əhənglidir. Karbonatlıq 28,4-42,1% (orta qiyməti 35%) arasında 

dəyiĢir. Məsaməliyi 0-10 %, keçiriciliyi azdır (0-3 mD).  

Üst Kampan-Maastrixt kəsiliĢində qumlu-alevritli süxurlar 

çoxluq təĢkil edir. Onlar xırda və orta dənəli olub pis 

çeĢidlənmiĢdir. Ayrı-ayrı təbəqəciklərin qalınlığı 10-40 sm təĢkil 

edir. Onların ümumi qalınlığı lay dəstəsinin 20%-ni təĢkil edir. 

Məsaməlik 3-21 %, əksər süxurlar qeyri-keçiricıdirlər. 

Ən çatlı süxurlar Maastrixt mərtəbəsinin kəsiliĢində qeydə 

alınmıĢdır. Süxurlar mergel və əhəngdaĢıları ilə təmsil 

olunmuĢdur. Çatların xüsusi sıxlığı 14-196m
-1

-dir. Çatlar bəzən 

gillə dolmuĢdur. Məsaməlik böyük deyil (3-9 %), orta 
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məsaməlik 6 %-dir. Keçiricilik (0,6-1,14) mD arasında dəyiĢir, 

əksəri qeyri keçiricidir. ġurabad sahəsində ən çox çatlılıq 

pozğunluq zonalarında yerləĢən pelitomorf əhəngdaĢı və 

mergellərdə qeydə alınmıĢdır. Çatların xüsusi sıxlığı 2000-2500 

m
-1

-dir. Çatlar müxtəlif istiqamətlidir.  

AparılmıĢ tədqiqatlara görə, demək olar ki, Təngialtıdan 

Zeyvə-Zağlı istiqamətində süxurların çatlılığı azalır, məsaməlik 

isə əksinə artir. Daha sonra KeĢçaya doğru çatlılıq və məsaməlik 

artır. Cənub-Ģərqdə (Bəyimdağ-Təkçay sahəsində) yenidən 

çatlılıq və məsaməlik azalır. 

Beləliklə, Xəzəryanı-Quba NQR-un ərazisində Alt TəbaĢir 

kəsiliĢində terrigen tipli kollektorlar Berrias-Valanjin, Hoteriv, 

Barremvə Üst TəbaĢirdə isə Senoman, Turon-Konyak və Üst 

Kampan-Maastrixt intervallarında müəyyən edilmiĢdir. 

TəbaĢir kəsiliĢində neftli-qazlı rezervuarlar üçün regional 

süxur örtüyü rolunu Hoteriv-Barrem-Apt və Santon-Alt Kampan 

gilləri oynaya bilər. 

Kaynozoyun Danimarka mərtəbəsinin kəsiliĢində ən qalın(3-

4m) qumdaĢı layları qeyd olunmuĢdur. Onlar pis çeĢidlənmiĢ, 

sement əsasən əhənglidir. Karbonatlıq 10-25 % (orta qiyməti 

18,2 % ), effektiv məsaməlik 3 %, keçiricilik isə (0-10 ) mD-dir. 

Argillitlər və karbonat süxurlar böyük çatlılıqla səciyyələnirlər. 

Çatların xüsusi sıxlığı 14-196 m
-1

-ə çatır. 

Paleosen kəsiliĢində Candahar-Zorat, Siyəzən-Nardaran, 

Səadan, Əmirxanlı və Zağlı sahələrində karbonatlıq 1,3-23,1 %, 

ümumi məsaməlik 2,9-19,9 % arasında dəyiĢir. Siyəzən–Nar- 

daran və Candahar-Zorat sahələrində süxurlar qeyri-keçiriciliklə 

səciyyələnirlər, keçiricilik (5,4-66,4) mD-yə (orta qiyməti 35 

mD) çatır.  

Eosen (Qovundağ lay dəstəsi) yaĢlı süxurların kollektorluq 

xassələri Zeyvə-Zağlı sahəsində qumdaĢı, alevolit, gilli mergel 

və argillit nümunələrində öyrənilmiĢdir. Bu süxurlarda 

karbonatlıq 1,6-74,2 %, məsaməlik 1,5-33,3 % arasında dəyiĢir. 
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Keçiricilik alevrolitdə 44,0 mD müəyyən olunmuĢdur. Qalan 

nümunələr qeyri-keçiriciliklə səciyyələnir. 

Tədqiqat iĢləri göstərmiĢdir ki, ən yaxĢı kollektorluq xassələrə 

Paleosen və Eosen yaĢlı süxurlar Zeyvə-Zağlı sahəsində 

malikdir. Burada ayrı- ayrı alevrolıtlərin məsaməliyi 26,8-33,0 % 

(orta qiyməti 16,4 %), keçiricilik isə (44,0-116) mD
 
(orta qiyməti 

96,6 mD) çatir. Hövzənin baĢqa sahələrində Paleosen və Eosen 

kəsiliĢində neft və qaz üçün kollektor rolunu oynayan süxurlara 

rast gəlinmir. 

Alt Maykop Yalama, Xudat, Xaçmaz sahələrində əsasən gil-

lərlə xarakterizə olunur, Siyəzən, Nardaran, Səadan, Əmirxanlı, 

Təngialtı sahələrində tez-tez növbələĢən gil və 10-20 sm 

qalınlıqda qumdaĢı və qum təbəqələrindən təĢkil olunmuĢdur. 

Ayrı-ayrı intervallarda onlar böyük qalınlıqda laylar təĢkil  

edirlər. 

Qumlu-alevritli süxurların karbonatlığı sahələr üzrə orta 

hesabla 2,8-13,2 % arasında dəyiĢir. Ümumi məsaməlik isə 5-

6%-dan çox deyil. Keçiricilik 32,0 mD -ə çatır. Lakin tədqiq 

olunan süxurların əksəriyyəti qeyri-keçiricidir və ya (20-30) mD 

-dən artiq deyil. Bu hal qırıntı materiallarının pis çeĢidlənməsi, 

gil hissəciklərinin çox olması ilə izah olunur.   

Üst Maykop əsasən gillərdən ibarətdir, qum və alevrit 

təbəqələrinə kəsiliĢin aĢağı hissəsində rast gəlinir. Onların 

karbonatlığı 3,5-16 %, məsaməliyi isə 3-26 %-dır. Keçiricilyin 

orta qiyməti 24,2 mD təĢkil edir. Nisbətən yüksək keçiricilik 

(32,5 mD) alevrolitlərdə (Səadan sahəsi ) rast gəlinir. Onların 

karbonatlığı 3,5-16,1 %-dır. Keçiriciliyin orta qiyməti 24,2 mD 

təĢkil erir. Nisbətən yüksək keçiricilik (32,5 mD) alevrolitlərdə 

(Səadan sahəsi) rast gəlinir. Onların orta karbo-natlığı 2,6-6,2 % 

arasında dəyiĢir. Ümumi məsaməlik 15,8-20,4 %, keçiricilik isə 

(2-90) mD (orta qiyməti 31,0 mD) arasında dəyiĢir.  

Orta və Üst Miosen əsasən gillərdən ibarətdir. Bununla belə, 

kəsiliĢdə qumdaĢı alevritlər də rast gəlinir.Ümumi məsaməlik 5-

31%, effektiv məsaməlik 3-9 %, keçiricilik (3-416 ) mD-dir.  
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Orta Miosen çöküntüləri gil və onların arasında yerləĢən nazik 

qumdaĢı təbəqələrindən, Üst Sarmat isə gil, qumdaĢı, alevrolit və  

dolomitlərin növbələĢməsindən ibarətdir və zəif koollektor xas-

sələri ilə fərqlənirlər.  

Pliosen yaĢlı çöküntülər kobuddənəli süxurlarla və pis 

çeĢidlənmiĢ iridənəli qumdaĢılarından təĢkil olunmuĢdur. 

Düzənlik sahələrdə isə, gil və əhəmiyyət kəsb etməyən  alevrolit 

təbəqələrindən ibarətdir. 

Yuxarıda Ģərh olunan tədqiqat iĢlərinin nəticələri göstərir ki, 

Paleogen-Miosenin əsasən gilli qatları Üst TəbaĢirin neftli-qazlı 

rezervuarları üçün regional örtük rolunu oynaya bilərlər. Bundan 

baĢqa TəbaĢir kəsiliĢlərındə iĢtırak edən qalın gilli qatlar da lokal 

örtuk rolunu daĢıya bilərlər. 

3.2.2. ġamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonunun Mezokay-

nozoy kəsiliĢində bir sıra neftli-qazlı lay dəstələri ayrılır. Burada 

Orta və Üst Yuranın neftli-qazlı obyektlərinin kollektor 

xassələrini qiymətləndirmək üçün onların qonĢu Xəzəryanı-Quba 

rayonundakı analoqlarını nəzərdən keçirmək lazımdır. 

TəbaĢir çöküntüləri ġamaxı-Qobustan rayonunun Ģimal 

tektonik zonasının geoloji quruluĢunda əsas yerlərdən birini 

tutur. Bu çökütülərlə əlaqədar çıxıĢlarda və quyularda mühüm 

neft-qaz təzahürləri mövcuddur.Rayonun Qızmeydanı, Hilmili, 

Kürdəmiç, Tuva, Neftlik vəb. sahələrində intensiv neft-qaz təza-

hürləri Barrem, Apt, Senoman, Kampan, Maastrixt mərtəbələri-

nin terrigen və karbonatlı süxurları ilə əlaqədardır. 

Rayonda TəbaĢir çöküntülərinin kollektor xassələri ġimali 

Qobustanın Qızmeydanı və Hilmili sahələrində qazılmıĢ struktur 

xəritəalma və struktur-kəĢfiyyat quyularının materiallarına 

əsasən öyrənilib. 

Yeni Qızmeydanı kəndində neft-qaz təzahürləri ilə əlaqədar 

Barrem kəsiliĢinin 15-30m-lik qumdaĢı və alevritlərlə təmsil 

olunan hissəsindən götürülmüĢ kern nümumələrinin tədqiqi 

göstərir ki, bu dəstədə ümumi məsaməlik 18-20 %, effektiv 
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məsaməlik 3,5-4,0 %, keçiricilik isə (30,6-51,0) mD arasında 

dəyiĢir. Bu dəstə az tutumlu kollektorlara aid olunur. 

Barrem kollektorlarına çox vaxt neftlə doymuĢ olan 

(Qızmeydanı) 10-12 m qalınlıqda oolitli əhəngdaĢılarını da aid 

etmək olar. Bu əhəngdaĢıların ümumi məsaməliyi 25-28 %, 

effektiv məsaməliyi aĢağı 1,5-2,0 %, keçiriciliyi isə (10,2-12,2) 

mD-dir. 

Apt mərtəbəsinin qumdaĢı və alevritlərdən təĢkil olunmuĢ 

süxurlarının litofıziki xüsusiyyətləri təbii çıxıĢlardan və Hilmili 

və Qızmeydanı sahələrində qazılmıĢ struktur-xəritəalma və 

struktur-axtarıĢ quyularından götürülmüĢ süxur nümunələrinin 

tədqiqinə əsasən öyrənilmiĢdir. Bu süxurlarda ümumi məsaməlik 

18-19 %, effektiv məsaməlik 1,5-1,8 % təĢkil edir, keçiricilik isə 

51 mD-dən artıq deyil. Apt mərtəbəsinin qumdaĢı və alevritli 

süxurlarında məsaməlik və keçiriciliyin belə az olması onların 

qranulometrik tərkibləri və sementləĢmə dərəcəsi ilə əlaqədardır. 

Alb mərtəbəsinin süxurları, xüsusən onun Küllülü 

horizontunun qumdaĢıları, daha yaxĢı kollektor xassələrinə 

malikdirlər. Bu horizont, ümumiyyətlə, kollektor xassələrinə, 

qumdaĢıları və alevritli qumların qalınlıq və yayılma 

sərhədlərinə görə fərqlənir və neft-qazlılıq nöqteyi-nəzərindən 

diqqəti cəlb edirlər.  

Qranulometrik tərkibcə göstərilən süxurların əsas hissəsi (50- 

80 %) alevrit fraksiyalıdır. Cənub-Ģərq istiqamətində qumdaĢı və 

alevritli süxurlarda fraksiyaların ölçülərinin böyüməsi nəzərə 

çarpır. Kvarsın miqdarı 50-75 %arasında dəyiĢir. ġimali 

Qobustanda Küllülü horizontunun kollektorlarının orta 

məsaməliyi 11,6-24.4 % (Qozluçay, CamıĢdağ) arasında dəyiĢir. 

Tək-tək süxur nümunələrində məsaməliyin miqdarı 30 %-ə çatir. 

Keçiriciliyin orta qiyməti (3,06-71,4) mD -dən 47,2 mD-yə 

qədər dəyiĢir (Qızmeydanı, Kəmçi və b). 

Cġ Qafqazın ərazisində Alt TəbaĢirin Üst Albın (Küllülü 

horizontu) qumlu-alevritli süxurları yüksək məsaməliyi və 

keçiriciliyi ilə fərqlənirlər, litoloji tərkiblərinin sabitliyi ilə 
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səciyyələnirlər. Buna görə də, bu horizontun kollektor xassələri 

Alt TəbaĢirin digər stratiqraik vahidlərinə nisbətən yaxĢı 

olduğundan, onlar neft-qaz toplanması üçün daha əlveriĢli Ģəraitə 

malikdirlər. AparılmıĢ tədqiqat iĢləri göstərir ki, Qərbi 

AbĢeronun, ġimali Qobustanın cənub zonası və AbĢeron 

arxipelaqının Ģimal zonası strukturlarının qalın qum və alevrit 

qatlarının yaxĢı kollektorları neftlilik-qazlılıq baxımından pers-

pektivli sayıla bilər. 

Senomanın qumlu süxurları qranulometrik analizin 

nəticələrinə görə Qızmeydanı və Yeni Qızmeydanı sahələrində 

zəif çeĢidləniblər, alevritli süxurları isə gillərə yaxındırlar. 

Senoman kəsiliĢində Gədisu çayı boyunca, yer səthində yayıldığı 

zonanın Ģimal hissəsində qalınlığı 5-6m olan xırdadənəli qum-

daĢları xüsusi əhəmiyyət kəsb edirlər. Gədisu sahəsində bu 

laylarda ümumi məsaməlik 2-30 % arasında dəyiĢir və onun 

qiyməti 12,2 % təĢkıl edir. Qızmeydan sahəsində isə ümumi 

məsaməliyin orta qiyməti 22,1 %-dir. Süxurların keçiriciliyi (0- 

49) mD arasında dəyiĢir. Gədisu sahəsindən götürülmüĢ tək-tək 

süxur nümunələrində keçiricilik 76,5 mD-yə qədər artır. 

Turon və Konyak mərtəbələrinin qumdaĢılı və alevritli süxur-

ları qranulometrik tərkibinə görə, əsasən, alevritlərə aid 

olunurlar. Onlar azqalınlıqlı (10-20sm) fliĢ təbəqələrinin mergel, 

əhəngdaĢı və gillərin növbələĢməsi kimi təmsil olunurlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Qızmeydanı, Gədisu və b. sahələrdə 

qazıma zamanı qeyd olunan neft-qaz təzahürləri Turon-Konyak 

çöküntülərinin çatlı-karbonatlı (əhəngdaĢıları və mergellər) 

süxurları ilə əlaqədar olubdur. QumdaĢılı və alevritli süxurların 

ümumi məsaməliyi kifayət qədər aĢağıdır. Onun orta qiyməti 

Gədisu sahəsində 5,4%, Qızmeydanı sahəsində isə 8,3 %-dir. 

Göstərilən süxurlar demək olar olar ki, keçirici deyillər. 

Santonun qumdaĢılı-alevritli süxurlarının orta məsaməliyi 

5%-dən 21,4 %-ə qədər dəyiĢir. Bu süxurların keçiriciliyi (0-

3,06) mD demək olar ki, keçirici deyillər. 
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Kampan-Maastrixt mərtəbələrinin (Ağburun dəstəsi) 

qumdaĢılı və alevrolitli süxurlarının ġimali Qobustanda ümumi 

məsaməliyi 4,7 %-dən 21,8 %-ə qədər dəyiĢir. 

Turon-Konyak mərtəbələrinin zəif çatlı qumlu əhəngdaĢıları 

2,5-11,0 % məsaməlik və (1,5-23,5) mD keçiriciliklə xarakterizə 

olunurlar. 

Santon-Alt Kampan əhəngdaĢıları və mergelləri 3,7-16,4% 

məsaməlik və (0,5-4,6)·10
-15

 m
2
 keçiriciliklə ġimali Qobustanda 

səciyyələnirlər. 

ġimali Qobustanda Üst Kampan və Maastrixt mərtəbələrinin 

çatlı əhəngdaĢılarının məsaməliyi 3,5-8,5 % , keçiriciliyi isə 

(1,53-16,1) mD arasında dəyiĢir. 

Beləliklə, Cġ Qafqaz və ərazisində yayılmıĢ Üst TəbaĢir 

çöküntüləri üzrə aparılmıĢ tədqiqat iĢlərinin nəticələri göstərir ki,  

onun karbonat (əhəngdaĢıları, mergelləri) süxurlarının  kollektor 

xassələri əsasən çatlılıq və kavernalıq dərəcəsinin inkiĢafından 

asılıdır. Üst Turon-Konyak çöküntülərində çatlı karbonatlı 

süxurlar daha çox yayılmĢlar. Santon-Maastrixt çöküntülərində 

isə onlar daha az inkiĢaf ediblər. 

ġamaxı-Qobustan rayonunda Kaynozoy kompleksi kəsiliĢində 

Paleosen, Eosen, Oliqosen-Alt Miosen (Maykop dəstəsi), 

Çokrak, Karaqan, Konk horizontları, Sarmat mərtəbəsi və 

Məhsuldar Qat çöküntüləri neftli-qazlı obyektlər hesab olunurlar. 

ġimali Qobustanın cənub-Ģərq hissəsində Paleosen yaĢlı 

Danimarka mərtəbəsinin kəsiliĢində qumdaĢıları pis çeĢidli, 

alevritlər isə gillərə meylli olmaları ilə fərqlənirlər. Bu süxurların 

ümumi məsaməliyi 15,5-22,0 %, effektiv məsaməliyi 1,0-2,5 %, 

keçiriciliyi isə (20,4-71,4) mD arasında dəyiĢir. Danimarka 

mərtəbəsi əhəngdaĢılarının məsaməliyi 0,75-8,0 % təĢkil edir. 

ġimali Qobustanın cənub hissəsində Alt Paleosen, bəzən neft-

qaz təzahürləri ilə bağlı olan 10 m-lik qumdaĢılarından ibarətdir. 

Tuva qalxımının cənub qanadında intensiv neft çıxıĢları Alt 

Paleosenin 25m qalınlıqda olan qumlu-gilli dəstəsi ilə əla-

qədardır. 
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Orta Eosenin üst hissəsində olan 25-30 m-lik qumlu-gilli dəstə 

neft-qazlılıq nöqteyi-nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Cənubi Qobustanın Ģimal hissələrində neft-qaz çıxıĢlarının 

əlaqədar olduğu bu dəstənin qum və qumdaĢıları 17-22% ümumi 

məsaməlik, 2,5-3,5 %, effektiv məsaməlik və (35,7-71,4) mD 

keçiriciliklə səciyyələnirlər. 

Üst Eosen kəsiliĢində qumlu və qumdaĢılı təbəqələrin sayı 

olduqca azdır. Mərkəzi Qobustanın cənub hissəsində (Boyanata, 

BayquĢdı və b. sahələrdə) bu təbəqələr gillərlə növbələĢərək, 20-

25 m qalınlıqda qatlar əmələ gətirirlər. Bunların kəsiliĢində 

qumdaĢılarının ümumi məsaməliyi 18-23 %, effektiv məsaməliyi 

1,5-3,5 %, keçiriciliyi isə (45,9-107,1) mD arasında dəyiĢir. 

Alt Maykop çöküntülərinin kollektor süxurları pis 

çeĢidlənmiĢlər. Klastik material (25 %-ə qədər) kvarsdan, çöl 

Ģpartlarından (25 %) və süxür qırıntılarından təĢkil olunmuĢdur. 

Sement materialı əsasən kalsitdən ibarətdir. Umbakı və Çeildağ 

sahələrində ümumi məsaməliyin orta qiymətləri 5,6 və 20,5 %, 

effektiv məsaməliyin 2,1 və 3,4 %, keçiriciliyin orta qiymətləri 

isə 22 mD və 72 mD təĢkil edir. 

Rayonun cənub hissələrində Üst Maykop çöküntülərində 

kollektor süxurlar nisbətən geniĢ yayılmıĢlar. Qranulometrik 

tərkibinə görə bu süxurlar pis çeĢidlənmiĢlər. Nisbətən yaxĢı 

çeĢidlənmiĢ süxurlara Sündü sahəsində rast gəlinir. Burada 

alevrit fraksiyanın qiyməti 47,3 %-dır. Sement gil materialından 

ibarətdir. Onun miqdarı 20-25 % təĢkil edir. Ümumi və effektiv 

məsaməliyin orta qiymətləri 17,8-30,3 və 1,0-4,8 % arasında də-

yiĢir. ən yüksək keçiriciliyə malik süxurlara Hacıvəli (251 mD) 

və Sündü (214 mD) sahələrində rast gəlinir [8,19]. 

Cənubi Qobustanda Çokrak horizontunda qazıma və sınaq 

iĢləri aparılarkən intensiv neft-qaz təzahürlərinin müĢahidə 

olunması və bəzi sahələrdə (Duvannı, Qərbi Duvannı, Umbakı 

və b.) sənaye əhəmiyyətli neft və qazın alınması onun kəsiliĢində 

kifayət qədər qumlu və qumdaĢılı (3-10 m) layların olması ilə 

əlaqədardır. Qalınlığı 400 m-ə olan Çokrak horizontunun 35-
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40% bu laylar təĢkil edir. Çokrak qumlu və alevritli süxurları 

yaxĢı çeĢidlənmələri, tərkiblərində kvarsın çoxluğu (70-75 %) və 

karbonatlığın azlığı (8,6-17,6 %) ilə fərqlənirlər. 

Çokrak horizontunun qumlu və alevritli təbəqələri, orta 

qiyməti kifayət qədər yüksək olan ümumi (19,0-33,7 %), effektiv 

(2.0-8,6 %) məsaməliyə və (37,5-56,0) mD keçiriciliyə malikdir. 

Qobustanın cənub sahələrində (Umbakı, Rəhim, Ərzani-Qlıc 

və b.) Karaqan horizontunun kəsiliĢindəneft və qaz təzahürləri 

ilə bağlı olan bir sıra nazik qumdaĢılı və alevritli təbəqələrin 

varlığı müəyyən olunub, bu təbəqələrin qalınlıqları 0,25-5,5 m, 

bəzən isə7-12m arasında dəyiĢir. Karaqan horizontunun qumlu- 

alevritli süxurlarında ümumi məsaməliyin orta qiyməti 18,5-22,7 

%, effektiv məsaməliyin 1,0-7,0 %, keçiriciliyin isə (10,2-56.1) 

mD arasında dəyiĢdiyi müəyyən olunub.  

Konk horizontunda qumlu-alevritli təbəqələr Cənubi-Qərbi 

Qobustanın daha cənub hissələrində yerləĢən sahələrin 

kəsiliĢlərində ayrılır. Konk horizontunun kollektor xassələri zəif 

öyrənilib. Ancaq Karaqan horizontu kollektorlarının analoqu 

kimi bu horizontun qumlu və alevritli təbəqələrini azhəcmli 

kollektorlara aid etmək olar. 

Mərkəzi və CQ Qobustanda neft çıxıĢları əksər hallarda 

Sarmat mərtəbəsinin qumlu- alevritli və brekçiyavari dolomitləri 

ilə əlaqədardır. Cənubi Qobustanda Alt Sarmatın qumlu və 

alevritli təbəqələrinin ümumi məsaməliyi 12-20 %, effektiv 

məsaməliyi 0,5-1,5 %, keçiriciliyi isə (51-71,4) mD arasında 

dəyiĢir.  

Üst Sarmatın qumlu və qumdaĢılı təbəqələrinin kollektor 

xassələri kifayət qədər yaxĢı öyrənilməyib. Ancaq əldə olan 

məlumatlar Üst Sarmatın kollektorlu süxurlarının əsas 

parametrlərinin Alt Sarmat kollektorlarına nisbətən üstünlük 

təĢkil etdiyini və kollektor xassələrinə malik ayrı-ayrı dəstələrin 

daha regional yayılmalarını söyləməyə imkan verir. 

Məhsuldar Qat (MQ) çöküntüləri Cənubi-ġərqi Qobustanda 

(Ceyrankeçməz depressiyasında) və Ələt tirəsində gilli-qumlu 
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litofasiya ilə təmsil olunaraq əsas neftli-qazlı obyekt (Duvannı, 

Kənizdağ, DaĢgil sahələrində) kimi qiymətləndirilir. Bu qatın 

süxurları ilə çoxsaylı təbii neft çıxıĢları və müxtəlif sahələrdə 

qazıma və sınaq zamanı quyulardan alınan müxtəlif xarakterli 

neft-qaz təzahürləri (zəif axımlardan qısa müddətli fontanlara 

qədər) əlaqədardır. 

Qobustanda MQ-ın kəsiliĢində litofasiya və qalınlıqlarına görə 

çox da sabit olmayan çoxsaylı təbəqələrlə birlikdə bu və ya digər 

dərəcədə yaxĢı təmsil olunan və neft-qazlılıq nöqteyi-nəzərindən 

diqqəti cəlb edən 24 qumlu-alevritli kollektor horizont ayrılır 

[20]. Horizontların qalınlığı 45-55 m arasında dəyiĢir. Onlarda 

ümumi məsaməlik 18-24 %, effektiv məsaməlik 1,5-3,5 %, 

keçiricilik isə (5,6-45,9) mD-(81,6-147,9) mD arasında dəyiĢir. 

MQ-ın açılmıĢ kəsiliĢində (2500 m) qumlu laylar zəif 

çeĢidlənməsi və gilli-alevritli fraksiyaların yüksək (60-80 %) 

olması ilə fərqlənir.  

3.2.3. AbĢeron neftli-qazlı rayonunda (NQR-də) Üst TəbaĢir 

çöküntüləri az öyrənilib. Bu çöküntülər yarmadanın Göytəpə 

(quyu 3,4) və Kürdaxanı (quyu 3) sahələrində axtarıĢ quyuları ilə 

açılıb və onun uzaq Ģimal- Ģərq hissəsində  yer səthinə çıxıblar.  

Flis litofasiyası ilə təmsil olunan Üst TəbaĢir çöküntülərinin 

qumlu və alevritli suxurları az məsaməlik və zəif keçiricilyə 

malkdir. Onların ümumi məsaməliyi 8-10 %, effektiv məsamə-

liyi 1-2 %, keçiriciliyi isə zəifdir. Bu hər Ģeydan əvvəl süxurların 

litoloji xüsusiyyətləri ilə (polimikt tərkibli və gilliliyin yüksək 

olması ilə) əlaqədardır.  

Yarımadanın əsas neftli-qazlı lay dəstələri Paleogen-Miosen 

və Məhsuldar Qat çöküntüləri ilə əlaqədardır. 

Paleosen (Sumqayıt dəstəsi) çöküntüləri AbĢeron yarımada-

sında pis çeĢidlənmiĢ gilli-alevritli və alevritli-gilli süxurlardan 

təĢkil olunub. 

Alt Sumqayıtın kəsiliĢində gillərdən əlavə, mergellərə, 

qalınlığı çox az olan (15-30sm) qumdaĢı, qum və alevrit 

təbəqələrinə də rast gəlmək olur. 
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Eosen (Qovundag dəstəsi) çöküntüləri yarımadanın Kürda-

xanı, Buzovna, Binəqədi, Göytəpə, Çaxnaqlar, Sulutəpə və b. 

sahələrində dərin qazıma quyuları ilə açılıblar və gilli fasiya ilə 

təmsil olunurlar. 

Alt, Orta və Üst Qovundağ gillərinin yüngül fraksiyalarında 

0,01 mm-dən kiçik hissəciklərin 99,8 %-ə qədər olması və 

gillərin yüngül və ağır fraksiyalarının tərkibləri göstərir ki, 

Qovundağ süxurları effekktiv məsaməliyi az və keçiriciliyi zəif 

olan kollektor süxurlar qrupuna daxildirlər. Ancaq Üst 

Qovundağ çöküntüləri kəsiliĢində (Yunusdağ sahəsi və b.) 

qalınlığı 3-20 sm-dən 0.5 m-ə qədər kifayət qədər karbonatlı 

qum və qumdaĢı təbəqələrinin və Orta Qovundağ gillərinin 

yüngül fraksiyalarında kvarsın miqdarının 48-62 % -ə qədər 

olması bu çöküntülərin effektiv məsaməlik və yaxĢı keçiricilik 

xüsusiyyətləri haqqında fikir söyləməyə əsas verir.  

AbĢeron yarımadasında Alt Maykop çöküntüləri qalın gilli 

layların kifayət qədər möhkəm silisiumlı mergel təbəqələri ilə 

növələĢməsindən təĢkil olunub. Bu çöküntülər karbonatlığın çox, 

alevrit və qumlu təbəqələrin və onlarda kvarsın, qlaukonitin, 

mikaların və distenin nisbətən böyük miqdarı ilə fərqlənirlər. 

Yarımadanın cənub və cənubi-qərb hissəsində (Güzdək 

muldası, Qaraheybət, Gülbəxt, ġorbulaq və s.) isə Üst Maykopun 

kəsiliĢində qalınlığı bir neçə sm-dən 0,5 m-ə qədər olan xırda və 

ortadənəli qum,qumdaĢı və alevrit təbəqələrinə rast gəlinir. Bu 

təbəqələr axtarıĢ quyuları ilə açılarkən neft-qaz təzahürləri 

müĢahidə olunub və sənaye əhəmiyyətli axın alınıb. 

Qranulometrik analizin nəticələri göstərir ki, Qərbi AbĢeronda 

Üst Maykopun qumlu süxurlarının 88 %-ə qədəri 0,1-0,01mm 

fraksiyalı alevrit qırıntılarına aid olunur. Bu süxurların ümumi 

məsaməliyi 12-26 %, keçiriciliyi isə (10,2-81,6) mD arasında 

dəyiĢir. 

Miosenin Çokrak horizontunun kəsiliĢində qumlu və alevritli 

süxurların ayrı-ayrı təbəqələrinə onların gilli laylarla növbələĢ-

məsi Ģəkilində rast gəlinir. Bu horizontun gilli və alevritli 
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süxurlarının kollektor xassələri Fatmayı, Ziyilpiri, ġabandağ, 

ġorbulaq sahələrinin kəsiliĢlərindən götürülmüĢ süxur 

nümunələrinin analizinə əsasən öyrənilib. Çokrak horizontunda 

gillərin karbonatlığı 10-15 % təĢkil  edir.  Qumlu-alevritli 

süxurlarda ümumi məsaməlik 4,5-3,5 %, keçiricilik isə (9,2- 

24,5) mD arasında dəyiĢir. 

Çokrak horizontunun kollektorları zəif olmalarına 

baxmayaraq kəsiliĢin üstündə yatan Diatom kollektorlarına 

nisbətən üstünlük təĢkil edirlər. Qərbi AbĢeronun Qaradağ, 

Sulutəpə, Binəqədi və digər sahələrinin Miosen süxurlarında ən 

yaxĢı kollektorlara Çokrak horizontu kəsiliĢində rast gəlmək 

mümkündür. 

Karaqan-Konk horizontları mərkəzi (Binəqədi) və Cənubi-

Qərbi AbĢeronun (ġabandağ, Lökbatan, Buta, Qaradağ, Gülbəxt, 

ġorbulaq v ə s ) sahələrində dərin qazıma ilə nazik və xırdadənəli 

10-20 sm qalınlığında neftlə dolmuĢ qum, alevrit və alevrolit 

təbəqələri kəsiliĢində açılıb. AparılmıĢ tədqiqatlar göstərir ki, 

Karaqan-Konk horizontlarının qumlu-alevritli və karbonatlı 

süxurları kollektor xassələrinin zəif olmaları ilə fərqlənirlər. 

Onlarda ümumi məsaməlık 9,3-34,6 %, keçiricilik isə (1,32-

3,0,6) mD (ġorbulaq və Damlamacada) arasında dəyisir. 

Qərbi və Cənubi-Qərbi AbĢeron sahələrində (Binəqədi, 

Qaraheybət, ġabandağ, AtaəĢgah və b.) Sarmat və Meotis 

mərtəbələrinin kəsiliĢlərində yüngül neftlə doymuĢ və 2-3m 

qalınlıqları olan qum, kövrək qumdaĢı və vulkan küllərindən 

ibarət kollektor süxur təbəqələrinə rast gəlinir. Sarmatın gilli 

süxurlarında yüngül fraksiyanın tərkibində 10-15 % kvars, bir o 

qədər çöl Ģpatları 30% süxur qırıntıları və 10 %-ə qədər vulkan 

ĢüĢəsi iĢtirak edir. 

Meotis mərtəbəsinin gillərində isə qumlu fraksiya (0,1mm-

dən böyük) 14 %, alevrit (0,1-0,01mm) 10% təĢkil edir. Yüngül 

fraksiyanın 75 %-ə qədəri süxur qırıntılarından ibarətdir. Sarmat-

Meotis mərtəbələrinin qumlu-alevritli və karbonatlı süxurlarında 
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ümumi məsaməlik 5,8-35,2 % arasında dəyiĢir. Keçiricilik 14,3 

mD-dir. 

Qeyd etmək lazımdır kı, AbĢeron yarımadasında Sarmat və 

Meotis mərtəbələrinin kəsiliĢlərində qumlu-alevritli kollektorla 

yanaĢı karbonatlı kollektorlar da var. Belə ki, Sarmat-Meotis 

təbəqələrinin kəsiliĢlərində çatlı mergel və dolomitlərə rast 

gəlinir. Ayrı- ayrı brekçiyavarı dolomit təbəqələrinin qalınlıqları 

bəzən 4-5 m təĢkil edir (ġabandağ-Meotis mərtəbəsi).Karbonatlı 

süxurların çatları boĢ və yaxud neftli-bitumla doymuĢ olurlar 

(Damlamaca və Ziyilpiri sahələri). Bəzi karbonatlı süxurlarda 

keçiricilik 36,5 mD-yə çatır, ümumi məsaməlik isə Saray və 

Ceyranbatan sahələri kəsiliĢlərindən götürülmüĢ süxur nümu-

nələri analizlərinə görə 12,8-30 %  arasında dəyiĢir. 

Beləliklə, AbĢeron NQR-un Miosen-Oliqosen çöküntülərinin 

yayıldığı sahələrdə onların kəsiliĢlərində ayrılan süxur kol-

lektorları üzrə qeyri-bərabər inkiĢaf ediblər.  

AbĢeron NQR-də Alt və Üst Pliosen çöküntüləri geniĢ 

yayılmıĢlar. Bu kompleksin kəsiliĢində  əsas neftli-qazlı 

stratiqrafik vahid, məlum olduğu kimi, Alt Pliosenə (MQ-ə) aid 

edilir.  Mərkəzi, ġərqi AbĢeronda və AbĢeron arxipelaqında  Alt 

Pliosenin (MQ) qumlu, alevritli və gilli kəsiliĢi, yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, iki Ģöbə və ya 8 lay dəstəsinə bölünür. 

Məhsuldar Qatın Qala lay dəstəsi (QaD) çöküntüləri gil, 

alevrit və qumdaĢı süxurlarının növbələĢməsi kimi təmsil 

olunurlar. Ən yüksək qumluluğa (60-70 %-a qədər) yarımadanın 

Ģərq hissəsində Türkan, Hövsan və Köhnə Qala sahələrinin 

kəsiliĢlərində rast gəlinir. Bunun əksinə olaraq, Mərkəzdə-

Suraxanı, Qaraçuxur sahələrinin kəsiliĢlərində gilliyin artması 

nəzərə çarpır. Qranulometrik tərkibinə görə QaD-ın qumlu-

alevritli süxurları pis çeĢidlənmiĢlər. Qum (0,1-0,01 mm-dən 

böyük),alevrit (0,1-0,01 mm) və pelit (0,01mm-dən kiçik) 

fraksiyalarının miqdarı, uyğun olaraq, 1,0-12,2 %, 40 %-ə qədər 

və 40-50 % təĢkil edir. Qum və alevritlərin yüngül fraksiyası 

əsasən kvarsdan, az miqdarda isə çöl Ģpatları və süxur 



 

118 
 

qırıntılarından ibarətdir. QaD-ın kollektorlarının karbonatlığı 5-

16 % intervalı daxilində dəyiĢir. Ümumi məsaməlik əksər 

hallarda 5-25 %-dir. Yarımadanın cənub-Ģərq sahələrində 

(Hövsan və Qaraçuxur) keçiriciliyin orta qiyməti uyğun olaraq 

191 mD və 330 mD-dir. 

Qırməkıaltı lay dəstəsi (QAD) kəsiliĢində iridənəli terrigen 

material əsasən Mərkəzi və ġərqi AbĢeronda (Qırmaku 

dərəsində, Balaxanı, Sabunçu, Ramanı, Qaraçuxur, Buzovna və 

Qala sahələrində) toplanmıĢdır. Bibiheybət, Çaxnaqlar,Yasamal 

dərəsi sahələrində terrigen material nisbətən xırda dənəlidir 

(qərbə doğru terrigen dənələrin ölçüləri kiçilir).Yüngül fraksiya 

əsasən kvarsdan ibarətdir. Onun miqdarı cənub-qərb 

istiqamətində azalaraq, Bibiheybətdə 55 % təĢkil edir. Bu 

fraksiyanın qalan hissəsi çöl Ģpatları və süxur qırıntılarından 

ibarətdir. Kalsitin miqdarı bu dəstənin süxurlarında 2%-dan 

48,5%-ə qədər dəyiĢir. Ümumiyyətlə, karbonatlığın Ģimal-

Ģərqdən qərbə və cənub-qərbə doğru artması nəzərə çarpır. 

Ümumi məsaməlik bu dəstənin süxurlarında 10-30% intervalında 

dəyiĢir. Effektiv məsaməlik 5-20 % arasında dəyiĢir. 

Keçiriciliyin orta qiyməti 78,9 mD4 -dir. Bu parametrin qiyməti 

Ģimal-Ģərqdən  cənuba və cənub-qərbə doğru tədricən azalır.  

Rayonun dəniz Ģelfi zonası sahələrində AbĢeron fasiyasından 

ibarət QAD kəsiliĢində kvars ( 60-85 %), çöl Ģpatları (8-15 %), 

süxur qırıntıları (5-20 %) təĢkil edir. QumdaĢılarının məsaməliyi 

9-18 %, keçiriciliyi isə 26-132mD arasında dəyiĢir. 

Qırmakı lay dəstəsi (QD) bu rayonda çox geniĢ yayılmıĢ 

dəstələrdən biridir. Bu lay dəstəsi nazik qum, alevrit və gil 

təbəqələrinin təkrarlanmasından ibarət seriya təĢkil edir. Bu 

dəstənin qalınlığı qərbdən Ģərqə doğru sıfırdan Güzdəkdə 175-

300 m-ə qədər dəyisir. 

QD kəsiliĢində qum və alevrit süxurlarının 20-60 %-ni kvars, 

20-60 %-ni çol Ģparları, 40 % -ə qədərini isə süxur qırıntıları 

təĢkil edirlər. Bu süxurlarda kvarsın miqdarı Ģimal-Ģərqdən 

cənub-qərbə azalır. 
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Süxurların keçiriciliyi 0,9 mD-dən 950 mD-dək dəyiĢir (orta 

qiymət 128 mD). Rayonun Ģimal hissəsində Balaxanı, Buzovna, 

Binəqədi keçiricilik 100 mD -dən artıq olduğu halda, cənub 

sahələrində Suraxanıda 64 mD, Bibiheybətdə isə 50 mD-dən 

azdır.  

Beləliklə, Qırmaki lay dəstəsi süxurlarının kollektor xassələri 

Ģimal-Ģərqdən cənuba və cənub-qərbə doğru pisləĢir. 

Qırmakıüstü qumlu lay dəstəsi (QÜQD) yarımadada ən geniĢ 

yayılmıĢ lay dəstəsidir. KəsiliĢ qum, alevrit, gil və pis çeĢid-

lənmiĢ süxur təbəqələrinin növbələĢməsi kimi təmsil olunur. 

Qumlu süxurlar ən çox yarımadanın mərkəzi hissəsində 

(Qırmakı dərəsi, Balaxanı-Sabunçu-Ramanı) yayılmıĢlar. 

QÜQD-in qum və alevrit süxurlarının yüngül fraksiyasının 

mineral tərkibində kvarsın miqdarı 80 %-ə, çöl Ģpatlarınkı 20 %, 

süxur qırıntılarınkı isə 15 % -ə qədərdir. Kalsitin miqdarı 35 %-

dən artıq deyil (orta qiyməti 9,9 %-dır). Ümumi məsaməlik 5 %-

dən 45 %-ə qədər (orta qiyməti 23,4 %) dəyiĢir. Kollektorların 

keçiriciliyi 1,0- 1000,0 10
-15

m
2
intervalı daxilində dəyiĢir. 

AbĢeron arxipelaqında QÜQD-nin rezervuarları 90 % kvarslı 

qumdaĢıları ilə təmsil olunur. Məsaməlik 10 %, keçiricilik isə 10 

mD-dən çoxdur. Onun qalınlığı 30 m-dən (Ağburun-dəniz) 80 

m-ə qədər (Gilavar) dəyiĢir. 

Qırmakı üstü gilli lay dəstəsi (QÜGD) əsasən gillərlə təmsil 

olunur. Nazik qum və alevrit təbəqələrinə kəsiliĢin aĢağı his-

səsində rast gəlinir.QÜGD süxurlu karbonatlığının orta qiyməti 

13,2 %-dır.Ümimi məsaməlik 5-35% arasında dəyiĢir. Kollektor 

süxurların keçiriciliyi əsasən 60-70 mD intervalında dəyiĢir.  

Məhsuldar Qatın Balaxanı lay dəstəsi qum, alevrit, gil və 

çeĢidlənmiĢ süxurların növbələĢməsindən təĢkil olunub və bütün 

AbĢeron yarımadasında geniĢ yayılıb.Yarımadanın mərkəzi və 

Ģərq hissələrində qum və alevrit süxurları bu lay dəstəsinin 80-

90%-ni təĢkil edirlər. Cənub-Qərbi AbĢeronda kəsiliĢ xeyli 

gilləĢir. Mərkəzi AbĢeronun bir sıra sahələrində qalınlığı 

kəsiliĢin 1%-nə yaxınlaĢan iri süxur qırıntılarından ibarət 
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materiala rast gəlinir. Qum fraksiyası 0.1mm əsasən yaxĢı 

çeĢidlənmiĢ kvarsdan 95%-ə qədər ibarətdir. Çöl Ģpatları və 

süxur qırıntılarının miqdarı uyğun olaraq,40-50 və 30-40 %-ə 

qədər təĢkil edir. Qərbi AbĢeronda kvarsın miqdarı 50 % -a 

qədər azalır, çöl Ģpatları və süxur qırıntılarının miqdarı isə artır.  

Balaxanı lay dəstəsi kollektorlarında kalsitin miqdarı 5-15 % 

arasında dəyiĢir. Kollektor süxurlarının məsaməliyi geniĢ 

intervalda dəyiĢir. Çox vaxt onun qiyməti 15-30 % arasında 

olur.Effektiv məsaməlik Çaxnaqlarda 11,7 %, Yasamal 

dərəsində isə 10,1 % təĢkil edir. Kollektor süxurlarının 

keçiriciliyi geniĢ intervalda (0,5-1000 mD) dəyiĢir. Onun bütün 

lay dəstəsi üçün orta qiyməti 254 mD-dir. Nisbətən böyük 

keçiriciliyə malik kollektorlar yarımadann mərkəzi və Ģərq 

hissələrində Qaraçuxur (51,9 mD), Buzovna-MaĢtağa (31,5 mD), 

Bala-xanı-Sabunçu-Ramanı (33,9 mD), Buta (337.10
-15

 m
-1

) və 

Suraxanı (330.10
-15

 m
-1

) sahələrində yayılmıĢlar.  

Sabunçu lay dəstəsi də qum, alevrolit və gil təbəqələrinin 

növbələĢməsi kimi təmsil olunmuĢdur. Alevrolitlər miqdarca 

üstünlük təĢkil edirlər. Sabunçu lay dəstəsində qranulometrik 

tərkiblərinə görə burada müxtəlif dərəcədə çeĢidlənmiĢ 

kollektorlara rast gəlinir. Qum fraksiyasının 0,1mm miqdarı çox 

olan kollektorlara Qaraçuxur, 0,25 mm-dən böyük olan 

fraksiyalara isə Qaraçuxur və Buzovna-MaĢtağa sahələrində rast 

gəlinir. Kollektor süxurlarının yüngül fraksiyasının tərkibində 

kvars üstünlük təĢkil edir. Qum və qumdaĢılarında onun miqdarı 

20-40% təĢkil edir. Kvarsın miqdarı Ģimal-Ģərqdən cənuba və 

cənub-qərbə doğru azalır, çöl Ģpatları və süxur qırıntılarının 

miqdarı isə həmin istiqamətdə artır. Kollektor süxurların 

karbonatlığı 1 %-dən 40 %-ə qədər dəyiĢir. Ümumi məsaməlik 

əksər hallarda 20-30 % intervalında dəyiĢir. Bütün lay dəstəsi 

üçün orta qiyməti 27,5 % təĢkil edir. Sabunçu lay dəstəsi 

kollektor süxurlarının keçiriciliyi 0,5 mD-dən 12,0 mD-dək olan 

geniĢ interval daxilində dəyiĢir. Lay dəstəsi üçün onun orta 

qiyməti 1,7 mD-dir. Nisbətən yüksək keçiriciliyə malik süxurlar 
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Qaraçuxur 45,4 mD, Buzovna 345.10
-15

m
2
 və Suraxanı  25,9 mD

 

sahələrində yayılmıĢlar.  

Suraxanı lay dəstəsi AbĢeron yarımadasında yüksək gilliliyi 

ilə fərqlənir. Qərb isiqamətində kəsiliĢin gilliliyi artir. Suraxanı 

lay dəstəsi süxurları qranulometrik tərkiblərinə görə alevritlərlə 

təmsil olunmuĢlar. Hər yerdə süxurların 0,1-0,01mm 

fraksiyasının miqdarı 15,6-34,9 % intervalında dəyiĢir. Qərb 

istiqamətində (Lökbatan, Buta, Korgöz) kvarsın miqdarı azalır, 

çöl Ģpatları və süxur qırıntılarının miqdari isə artır. Suraxanı lay 

dəstəsi üzrə orta keçiricilik 83 mD-dir. Yüksək keçiriciliyə 15,9 

mD Buzovna sahəsi kollektorları malikdir.  

AbĢeron yarımadsında Orta AbĢeron yarımmərtəbəsinin 

azqalınlıqlı alevrolit laylarından onun mərkəzi hissəsində 

(Balaxanı-Sabunçu-Ramanı, Suraxanı, Qala, Bibiheybət 

sahələrində) neft axımları alınmıĢdır. Kollektor-layların məsa-

məliyi 15-20 %, keçiriciliyi 100-150 mD-yə çatır. 

3.2.4. AĢağı Kür neftli-qazlı rayonunun geoloji quruluĢunda 

əsasən qumlar, qumdaĢıları, alevritlər və gillərdən ibarət Pliosen 

və Postpliosen yaĢlı süxurlar iĢtirak edirlər. Daha qədim yaĢlı 

çöküntülər isə ərazidə geniĢ intiĢar tapmıĢ palçıq vulkanlarının 

püskürmə materiallarına əsasən öyrənilmiĢdir.  

Ümumiyyətlə, AĢağı Kür çökəkliyində Mezokaynozoy 

çöküntülərində müxtəlif növ kollektorlara rast gəlmək olur. 

Müxtəlif stratiqrafik intervallarda yaxĢı litofiziki xüsusiyyətlərə 

malik süxurlarla yanaĢı Üst TəbaĢir-Miosen kəsiliĢində geniĢ 

yayılmıĢ karbonatlı çöküntülər kaverna-məsamə-çat növlü 

mürəkkəb kollektor xassələrilə fərqlənirlər. 

KəsiliĢi vulkanogen-çökmə süxurlardan ibarət olan Üst 

TəbaĢir çöküntüləri arasında çöl Ģpatları-kvars tərkibli süxurlara 

rast gəlinir. Bu süxurların kollektorxassələri 6,0-30,0 % 

məsaməlik və 3,0-12,0 mD keçiriciliklə səciyyələnir. 

Üst TəbaĢirin əhəngdaĢı, mergel və dolomitlərlə təmsil 

ounmuĢ süxurlarının məsaməlik və keçiriciliyi, uyğun olaraq, 

0.05-10.0 % və 0,5-16,0 mD intervalları daxilində dəyiĢir.  
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Eosen yaĢlı vulkanogen-süxurlar da çökəklikdə intiĢar etmiĢ 

palçıq vulkanlarının püskürmə materialları əsasında öyrənilibdir. 

Bu süxurların kollektor xassələri məsamə və çatlarla 

səciyyələnirlər. Onların məsaməliyi və keçiriciliyi 6,0-23.0 % və 

0,01-12,0 mD
 
intervalları daxilində dəyiĢir. Keçiricilik əsa-sən 

makro və mikro çatlarla əlaqədardır.  

AĢağı Kür NQR-də Miosen çöküntülərinin kollektor xassələri 

palçıq vulkanları materialları ilə yanaĢı, Kalaməddin sahəsində 

qazılmıĢ 3 saylı dərin quyudan götürülmüĢ Ģuxur nümunələri 

əsasında öyrənilmiĢdir. Diatom yaĢlı əhəngdaĢı və alevrolitlərə 

aid olan bu süxurlarrın litofiziki xüsusiyyətləri heç də yuksək 

parametrlərlə səciyyələnmirlər. Məsaməlik 16,5-11,5 % arasında 

dəyiĢir, süxurlar praktitki olaraq qeyri-keçiricidirlər. 

AĢağı Kür NQR-da sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yataqları 

əsasən MQ kəsiliĢinin üst hissəsində yerləĢən qumlu-alevritli I- 

VIII horizontatlarına aid edilir. Rayonun bütün sahələrində bu 

horizontların süxur kollektorları böyük dəyiĢkliyə məruz qalırlar. 

Belə ki, aparılmıĢ tədqiqatların nəticələri ğöstərir ki, rayonun 

cənub-Ģərqindən Ģimal- qərbinə doğru, yəni Bəndovan, Neftçala 

və Xıllı sahələrindən MiĢovdağ, Qarabağlı və Kürovdağ sahələri 

istiqamətində kəsiliĢin qumluluğu artır və kollektor xassələri isə 

yaxĢılaĢır. Belə bir qanunauyğunluq MQ kəsiliĢinin alt 

hissəsindən üst hissəsinə doğru da müĢahidə olunur. Burada 

MQ-ın süxur kollektorlarının mineral tərkibində gilli, silisiumlu, 

karbonatlı və bəzən isə effuziv süxur qırıntılar üstünlük təĢkil 

edirlər. Kvarsın miqdarı isə 20 %-dən çox olmur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, rayonda MQ-nin I-VIII 

horizontlarının kollektor xassələri daha yaxĢı öyrənilmiĢdir.Bu 

qumlu horizontların qalınlığı 80-250m intervalında dəyiĢir. 

Qalınlığı 10-50m olan bir neçə qumlu-alevritli qatlardan təĢkil 

olunmuĢ bu horizontlar biri-birindən gil qatları və ya 

arakəsmələri ilə ayrılırlar. Qumlar əsasən orta-xırda dənəlidirlər, 

zəif sementləĢmiĢlər. Bu horizontları təĢkil edən süxurların 

litofızık xüsusiyyətlərində karbonatlılıq 8,0-16.7 % arasında 
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dəyiĢir. Qumlu fraksiyaların böyük miqdarı, yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, NQR-un Ģimal-qərb sahələrində qeyd olunur.  

Belə ki, bu göstərici Kürovdağ və MiĢovdağ sahələrində 

17,2%-qədər azalır. Məsaməlik isə bu horizontlar intervalında 

15,1-29,1 %, keçiricilik isə 8,0-240 mD arasında dəyiĢir.  

AĢağı Kür çökəkliyinin müxtəlif sahələrində (Kürovdağ, 

Qarabağlı, Kürsəngə, Pirsəhhət və b. ) qazılmıĢ dərin quyulardan 

qaldırılmıĢ süxur nümunələri Məhsuldar Qatın aĢağı hissəsinə 

(XX-XIX horizontlar) və alt Ģöbənin üst kəsiliĢinə aid edilir. 

Litoloji cəhətcə bu süxurlar sıx qumdaĢıları və alevritlərlə təmsil 

olunurlar. Süxurların məsaməliyi 10-20 % təĢkil edir. Keçiricilik 

isə (22,3-132) mD arasında dəyiĢir, əksər hallarda onlar zəif 

keçiriciliyə və ya keçiricisizliyə malikdirlər. 

MQ-ın üst kəsiliĢinin dabanında yerləĢən XX horizont 

(AbĢeron bölgüsü üzrə “Fasilə” lay dəstəsi) depressiyanın 

Ģimali-qərb sahələrində kobudqırıntılı bərk sementləĢmiĢ 

süxurlardan (çınqıl və konqlomeratlardan) ibarət kəsiliĢ cənub-

Ģərq istiqamətində qum, qumdaĢı və alevritlərlə əvəz olunurlar, 

yəni burada yeni rezervuarların əmələ gəlməsi müĢahidə olunur. 

MQ-ın XVIII-XIX horizontlarında qumlu layların Ģimal-

Ģimal-Ģərq istiqamətində müxtəlif gilli çöküntülərlə əvəz 

olunması qeyd olunur. Bölgənin cənub-qərb hissəsində bu qumlu 

laylar bəzən neftli-qazlı olması ilə fərqlənirlər. 

MQ-ın XVII horizontu da əsasən qumdaĢı və gilli-alevritli 

süxurların laylaĢmasından ibarətdir. ġimal-qərbdən-cənub-Ģərqə 

doğru bu litoloji tərkib əsasən gilli laylarla əvəz olunur. Belə bir 

litoloji dəyiĢkənlik çökəkliyin cənub-qərbindən (Kürovdağ, 

Qarabağlı) Ģimal-Ģərqinə doğru da (Qalmaz, Bəndovan) izlənilir 

və kəsiliĢ əsasən gilli süxurlardan ibarət olur. 

Məhsuldar qat çöküntülərinin (XVII-XX horizontlar) 

mineraloji tərkibi Ģimal-Ģimal-qərb sahələrində daha 

iridənəlidirlər, nəinki cənub-Ģərq sahələrində. Süxur nümunələri 

karbonatlığı 4,7 %-dən 20,2 %-dək, məsaməliyi 6 %-dan 24 %-ə 

qədər dəyiĢən bərk qeyri-keçirici süxurlardan ibarətdir. Bu 
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intervalda daha az sıxlığa malik süxur nümunələrinin 

karbonatlığı 3,5-21,8 %, məsaməliyi 7,7-26,3 %, keçiriciliyi 

əksər hallarda (13,8-20,0) mD qədər olur. 

Ümumiyyətlə, AĢağı Kür çökəkliyində MQ-in terrigen 

süxurları əsasən kvars-çöl Ģpatları-qrauvakka mineral tərkibinə 

malikdir və onlar pis çeĢidlənmiĢlər. Bu çeĢidlənmə 

depressiyanın Ģərq və cənub-Ģərq istiqamətlərində yaxĢılaĢır. 

Kvarsın miqdarı da bu istiqamətdə artdığı halda, süxur 

qırıntılarının miqdarı isə 20,25 %-ə qədər azalır. Burada hamar 

kvarsın miqdarı 3,9 % olduğu halda, bucaqlı kvarsın miqdarı isə 

51,8 %-ə çatır. AĢağı Kür çökəkliyində MQ kollektorlarının 

fiziki xassələri sahə üzrə daha çox dəyiĢkənliyə uğrayırlar, 

nəinki, dərinliklərə görə. Bu da böyük dərinliklərə gömülmüĢ 

süxurların katagenetik dəyiĢikliklərə məruz qalmaması ilə izah 

oluna bilər. Belə ki, 4-6 km dərinliklərdə kollektorların 

parametrlərinin orta qiyməti 2-3 km-də olan xassələrdən o qədər 

də fərqlənmirlər. Böyük dərinliklərdə yüksək məsaməlik (24 %) 

və keçiriciliyə (1,91 mD) rast gəlinir. 5-6 km dərinliklərdə 

sıxlaĢmıĢ süxurlarla yanaĢı çox zəif sementləĢmiĢ süxurlar da 

(qum və alevritlər) qeyd olunur. 

AĢağı Kür çökəkliyinin Ģimal-qərb sahələrində Ağcagil 

mərtəbəsinin kəsiliĢində qum, qumdaĢı və alevritli layların 

pazlaĢması qeyd olunur. Bu çöküntülər zəif karbonatlılığı (4,5-

15 %), yaxĢı məsaməliyi (16-18 %) və orta keçiriciliyi 150-

300mD  ilə fərqlənir.  

AĢağı Kür çökəkliyində  AbĢeron mərtəbəsinin orta hissəsində 

sənaye əhəmiyyətli neftli 3 qumlu horizont (Kürovdağ, 

Qarabağlı, MiĢovdağ və b. sahələrdə) ayrılır. Bu qumlu-alevritli 

süxurların kollektor xassələri (keçiricilik 100-700mD, 

məsaməlik 20-30 %) orta göstəricilərlə səciyyələnirlər.  

3.2.5. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin hüdudlarında qazılmıĢ 

çox saylı dərin-axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularında yalnız TəbaĢir 

(əsasən Üst TəbaĢir) və Paleogen-Miosen çöküntüləri açılmıĢ və 

onların kollektorluq xassələri öyrənilmiĢdir. AĢağıda yatan Yura 
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və Alt TəbaĢir çöküntüləri çökəklikdən kənarda yerləĢən 

Kürdəmir-Saatlı zonasında açılmıĢdır. 

Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı hövzəsinin Üst Yura çöküntüləri 

Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında yerüstü çıxıĢlarda 

öyrənilmiĢdir. AparılmıĢ tədqiqatlar göstərir ki, Kiçik Qafqazda 

Üst Yuranın kəsiliĢində iĢtirak edən Kellovey, Oksford və 

Kimeric mərtəbələrinin rezervuarları neft-qaz kollektorları kimi 

maraq doğurmurlar. ġimal-Ģərq dağətəyi zonada (Füzuli, 

Cəbrayıl və b.) Titon mərtəbəsinin əhəngdaĢılarının yüksək 

çatlılığa malik olduğu müəyyən edilmiĢdir [5]. Yura 

çöküntülərinin regional miqyasda cənubi-Ģərq istiqamətdə - 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin mərkəzinə doğru böyük dərinliyə 

gömülməsini nəzərə alsaq, onda burada Titon mərtəbəsində 

analoji tip kollektorların inkiĢaf etdiyini gözləmək olar. 

Alt TəbaĢir çöküntülərinin kollektorluq xassələri hövzənin 

Ģimal-Ģərqində yerləĢən Carlı və Sor-Sor sahələrində qazılmıĢ 

kəĢfiyyat quyularının əsasında öyrənilmiĢdir. Çöküntülərin 

açılmıĢ qalınlığı 1210 m-dir. Onun 560 m-i terrigen, 650 m-i 

vulkanogen və vulkanogen-çökmə süxurların payına düĢür. 

Carlı sahəsində argillitlərin məsaməliyi 13,8-17,8 %, çatların 

xüsusi sıxlığı isə 24-60 m
-1

 arasında dəyiĢir. Ümumiyyətlə, Carlı 

və Sor-Sor sahələrində Alt TəbaĢir süxurlarının məsaməlik və 

keçiricilik parametrləri olduğca kiçikdir. Onların süzmə 

qabiliyyəti çatlılıqla səciyyələnir. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Alt TəbaĢir yalnız Muradxanlı 

sahəsində (11 saylı quyuda) açılmıĢdır. Qalınlığı 200 m olan 

həmin çöküntülər Apt və Alb yaĢlıdırlar. Çöküntülərin litoloji 

tərkibi mergel və tuflu-qravelit təbəqələrinə malik olan çatlı 

argillitlərdən ibarətdir. 

Üst TəbaĢirin karbonat çöküntüləri Santon, Kampan və 

Maastrixt yaĢlı olub, əsasən çatlı əhəngdaĢılarından, dolomit və 

mergellərdən ibarətdir. 

Muradxanlıda karbonat kollektorların məsaməliyi azdır 

(mergellərdə 4,3 %, əhəngdaĢılarında 6,8 %). Carlıda məsaməlik 
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7,7-11,1 %-a qədər artır. Mergellərin maksimal məsaməliyi 

(12,6%) Mil sahəsində qeyd olunmuĢdur. Halbuki, burada 

əhəngdaĢılarının məsaməliyi 6,5 %-dan çox deyil. Muradxanlıda 

əhəngdaĢıları və mergellər,demək olar ki, keçirici deyillər. 

Karbonat süxurlarda kollektorların tipi məsaməli-çatlı, çatlı və 

kaverna məsamə-çatlıdırlar. ƏhəngdaĢıları məsaməli-çatlı tip 

kollektorlardır. Sonuncu tip kollektorlar (dolomitlər) Carlı və 

Sor-Sor sahəsində lokal yayılmaya malik olub, yüksək 

kollektorluq xassələri ilə səciyyələnirlər. Çatlar ya müxtəlif 

minerallarla (kalsit, gil, dəmir oksidi, pirit, gips və s.) dolmuĢ və 

ya boĢ olurlar. Çatlar makro (>0,1 mm) və mikro (>0,1 mm) 

olurlar. 

Göründüyü, kimi Yevlax-Ağcabədi hövzəsində Üst TəbaĢirin 

karbonat kollektorlarının keçiriciliyi qənaətbəxĢ deyildir. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin cənub-qərb bortunda (Sovetlər 

sahəsində) Maastrixt mərtəbəsinin çatlı süxurlarından güclü neft 

və su fontanlarının (1200-1500 m
3
-ə qədər) alınması sübut edir 

ki, Üst TəbaĢirin süxurları qeyd edilən rayonda yüksək çatlılığa 

malik olmaqla, neft-qaz üçün həcmi tutum ola bilər. 

Karbonat kollektorlarla neft-qaz yığımları makro-mikroçat-

larda, stilolit tikiĢlərdə və əmələgəlmiĢ təkrar məsamələr hesa-

bına yaranmıĢ məsamə boĢluqlarında toplanmıĢdır.. 

Üst TəbaĢirin andezit və bazalt tərkibli effuziv neft kol-

lektorları Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin həm Ģimal-Ģərq bortunda 

(Muradxanlı, Zərdab), həm də cənub-qərb bortunda (Beyləqan, 

Xudafərin-Bəhmənli və s) inkiĢaf etmiĢ gömülmüĢ qalxımların 

mərkəzi hissələrində aĢkar olunmuĢdur. Neft-qaz effuziv sü-

xurların açılmıĢ üst səthində mürəkkəb tip kollektorlarda (çat-

larda, kavernalarda və b. boĢluqlarda) yığılmıĢdır. 

Effuziv süxurların məsaməlik və keçiricilik parametrləri çox 

aĢağıdır. Lakin bəzi quyularda effuziv süxurlardan yüksək 

hasilatlı (500t/gün və daha çox) neft fontanlarının alınması 

göstərir ki, onlar yüksək həcm tutumuna və süzmə qabiliyyətinə 

malikdirlər. 
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Vulkanogen kollektorlar bircinsli deyildir. Onlarda kanalcıq-

lar və mikroçatlar əsasən girintili-çıxıntılıdırlar, makroçatlar isə 

düzxətlidirlər. Mikroməsamələr 0,1 mm-dən kiçik, makroməsa-

mələr isə 0,1-1,0 mm, bəzən 10 mm və daha böyük olurlar. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində yayılmıĢ və böyük qalınlığa 

(1400-1800 m-ə çatan) malik Eosen çöküntülərinin kəsiliĢində 

terrigen, terrigen-karbonat və vulkanogen-çökmə kollektorlar 

iĢtirak edirlər. Terrigen kollektorlar (qumlu-alevrolitli süxurlar) 

Üst Eosenin aĢağı hissəsində yatırlar, onlara Alt və Orta Eosenin 

kəsiliĢlərində də rast gəlinir. Bu kollektorlarla əlaqədar neft 

axımları hövzənin bir sıra sahələrində (Qazanbulaq, 

Dəliməmmədi, Gödəkboz, Muradxanlı və b.) alınmıĢdır. 

Terrigen kollektorlar əsasən qumdaĢılarından və 

alevrolitlərdən ibarət olub, qranulyar tipə aiddir. Belə 

kollektorlar bir neçə m-dən 10 m-ə qədər qalınlıqla 

təbəqəciklərdən və laylardan ibarətdirlər. Dənələrin ölçülərinə 

görə onlar iri, orta və xırdadənəli olmaqla pis çeĢidləĢmiĢlər. 

Onların gilliliyi kəsiliĢ üzrə aĢağıdan yuxarıya doğru artir. 

Bununla əlaqədar olaraq Üst Eosendə Alt və Orta Eosenə 

nisbətən kollektorluq xassələri zəifləyir. Eosenin terrigen 

süxurları qranulometrik tərkiblərinə görə alevrolitlərə ayrılır. 

Mineraloji tərkibinə görə qumdaĢılar və alevrolitlər polimikt 

tiplidirlər. Onlar əsasən süxur qırıntılarından (60-70 %), çöl 

Ģpatlarından (15-25 %) və kvarsdan (5-15 %) ibarətdirlər. 

Onların sementi əhəngli, gilli, gilli-əhəngli, əhəngli-qumlu vəs. 

olurlar. QumdaĢılarında qum fraksiyasının miqdarı, orta hesabla, 

Alt Eosendə 53-20 %, Orta Eosendə 52-67 % və Üst Eosendə 

52-75 % təĢkil edir. 

Terrigen kollektorlarda ən çox rast gəlinən mineral 

montmorillonitdir. Terrigen kollektorların fiziki xassələri onların 

tərkibindəki sementin miqdarı, tərkibi vəs. asılı olaraq dəyiĢir. 

Bundan baĢqa süxurların kollektorluq xassələri sementin 

tərkibində autigen montmorillonitin artması ilə pisləĢir.  
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Tədqiq olunan regionda Üst Eosenin kəsiliĢində qalın gilli 

süxurlar iĢtirak edir. Hövzə dibinin ən çox çökdüyu hissədə 

(Sovetlər, Sərqi Ağcabədi, ġirvanlı və b.) gilli çöküntülərin 

qalınlığı 700 m-ə qədər artır. Böyük qalınlığa və zəngin üzvi 

maddələrə malik olan və əsasən montmorillonit tərkibli gilli 

süxurlar yüksək potensial imkanlı neftdoğuran süxurlardır. Az 

qalınlığa malik qranulyar kollektorların keçiriciliyi 0-dan 5-10 

mD-yə qədər dəyiĢir, yalnız tək-tək hallarda Əmirarxda süzmə 

xassəli 27,8 mD
 
kollektorların olduğu qeyd olunur . 

Əmirarx və Muradxanlı sahələrində qranulyar kollektorlarda 

autigen kaolinit mineralı iĢtirak edir ki, bu da onların 

kollektorluq xassələrinin yaxĢılaĢmasına səbəb olur.  

Karbonat süxurlar, əhəngdaĢıları və mergellər Alt və Orta 

Eosen kəsiliĢlərində iĢtırak edirlər. Bu süxurların kollektor para-

metrləri (məsaməlik və keçiricilik) zəifdir. TəbaĢirin əhəng-

daĢıları kimi, Eosenin də karbonat süxurları yüksək çatlılqla sə-

ciyyələnir. Çatların xüsusi sıxlığı, 35 nümunəyə əsasən 0,0-147m 

arasında dəyiĢir. 

Terrigen süxurlar Alt, Orta və Üst Eosenin kəsiliĢlərində 

iĢtirak edirlər. Onlar, əsasən içərisində nazik qumdaĢılarına, 

alevrolitlərə, əhəngdaĢılarına və mergellərə malik olan, sıx 

əhəngli gillərdən və argillitlərdən ibarətdir. Qumlu-alevrolitli 

təbəqəciklərin az qalınlığı və tərkibində autigen montmorillonitin 

və 90 %-dan çox gilli sementin olması onları karbohidrogenlər 

üçün həcm tutumu kimi, praktiki olaraq, perspektivsiz edir. Alt 

Eosenin karbonat süxurları da kafı həcm tutumuna və süzmə 

qabilliyyətinə malik deyildir. Bununla belə Alt Eosenin üzvi 

maddələrlə və bitumlarla zəngin olan, qalın gil gatı altda yatan 

Üst TəbaĢirin neft yataqları ücün regional inkiĢaf etmiĢ qoruyucu 

ekrandır. Həmin çöküntülər, həmçinin, üstdə yatan Orta Eosen 

çöküntüləri üçün potensial neftdoğuran süxurlardır. 

Orta Eosen kəsiliĢində neft-qazlılıq vulkanogen-çökmə və 

terrigen-karbonat horizontlarla əlaqədardır. Birinci qrup 
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çöküntülər hövzənin Ģimal-Ģərq (Muradxanlı NQR-də),  ikinci 

qrup isə cənub-qərb (Gəncə NQR-da) hissələrində yayılmıĢlar .  

Vulkanogen-çökmə mənĢəli neftli kollektorlar mergel, argillit 

və tuflu argillit layları ilə növbələĢən tuflar, orta və 

paratuffitlərlə təmsil olunmuĢlar. Belə kollektorların 

formalaĢmasında vulkanogen kollektorlarda olduğu kimi, təkrar 

proseslərin rolu böyükdür. 

Vulkanogen-çökmə süxurların həcm tutumu çatlar və 

dənələrarası boĢluqlarla, keçiriciliyi isə əsasən çatlarla 

əlaqədardır. 

Ümumiyyətlə, Orta Eosenin vulkanogen-çökmə 

kollektorlarının məsaməliyi 1,0-22,8 %, keçiriciliyi 0,001-27,8. 

mD, çatların xüsusi sıxlığı 0,0-48 m
-1

arasında dəyiĢir. 

Orta Eosenin vulkanogen-çökmə kollektorları ilə əlaqədar 

sənaye neft yataqları Muradxanlı, Cəfərli, Zərdab və b.sahələrdə 

aĢkar edilmiĢdir. Muradxanlı sahəsində süxurların məsaməliyi, 

orta hesabla 9,5 %, keçiriciliyi 0,0-1,5 mD. Bu sahədə qazılmıĢ 

quyularda yüksək gündəlik neft verimi vulkanogen–çökmə 

kollektorların yaxĢı həcm tutumuna və süzmə qabiliyyətinə 

malik olduğunu göstərir.  

Orta Eosenin neft yataqları üçün qoruyucu örtük rolunu 

Yevlax- Ağcabədi hövzəsində daha geniĢ yayılmıĢ Üst Eosenin 

montmorillonit qrupu minerallarından ibarət olan plastik gilləri 

oynayır. Belə gillərin tərkibində üzvi maddələrin və flüidlərin 

olması onların izoləedici qabiliyyətini yaxĢılaĢdırır.  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin hüdudlarında Maykop lay 

dəstəsinin Oliqosen-Alt Miosen çöküntüləri kəskin litofasial 

dəyiĢikliyə uğrayır. Bu dəyiĢiklik həm ərazi, həm də kəsiliĢ üzrə 

qeyd olunur. Belə ki, ərazinin mərkəzi zonasında (Acıdərə, 

Qazanbulaq, Tərtər, Naftalan və s.) Maykop çöküntülərində 

qumdaĢı və alevrolit təbəqələrinin miqdarı artır, bəzən də 

(Acıdərə, Xarxaput) kobuddənəli süxurlara rast gəlinir. 

Maykop lay dəstəsinin qumdaĢıları və alevrolitlərinin yüngül 

fraksiyası əsasən effuziv süxur qırıntılarından, gil mineralları və 
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çöl Ģpatlarından ibarətdir. Yüngül fraksiyanın 80 %-ni çöl 

Ģpatları təĢkil edir. Bu süxurlarda kvars adətən çox azdır. Onun 

maksimal miqdarına (46 %-ə qədər) II Qazanbulaq horizontunda 

(Naftalan, Zeyvə) rast gəlinir. Ağdam, Güllücə, Beyləqan 

sahələrində kvars yox dərəcədədir. QumdaĢı və alevrolit 

süxurlarının sementi əhəng, silisium və gil materiallarından 

ibarətdir. Bütün hallarda sementləĢmə qarıĢıq, kontakt və bazalt 

növlüdür. 

Bu kollektorların məsaməliyi əsasən 5-20 % arasında dəyiĢir. 

Onun orta qiyməti 16,7 % təĢkil edir. Keçiriciliyin orta qiyməti 

15,8 mD-dir. Ümumi karbonatlıq 10-25 % arasında dəyiĢir. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin Ģimal-Ģərq hissəsində 

(Muradxanlı, Cəfərli, Zərdab, Əmirarx və s.) Maykop 

çöküntüləri əsasən gillərdən ibarətdir. Bəzi sahələrin ayrı-ayrı 

kəsiliĢlərində linzavari yatıma malik qumdaĢılarına rast gəlinir.  

Ümumiyyətlə, Yevlax-Ağcabədi hövzəsində Maykop lay 

dəstəsinin qumlu-alevritli kollektorlarının fiziki parametrləri 

zəifdir. Bunun əsas səbəbi onlarda gil fraksiyasının (həm sement, 

həm də süxur qırıntıları formasında) yüksək olmasıdır. 

Keçiriciliyin azalmasına əhəngli sementin tərkibində CaCO3 

olması da təsir edir. Maykop kollektorlarının məsaməliyi və 

keçiriciliyinin, dərinlik artdıqca, azalması müĢahidə olunur.  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Miosenin Çokrak horizontu 

əsasən gilli litofasiyada inkiĢaf etmiĢdir. Ərazinin mərkəzi 

hissəsində qalınlığı 100-150 m-ə çatan Çokrak horizontunun 

terrigen-karbonat çöküntülərinin kəsiliĢində tez-tez 1-2 m-lik 

qum və qumdaĢı təbəqəciklərinə rast gəlinir.  

Çokrak horizontu ilə əlaqədar neft yatağı Muradxanlı 

sahəsində aĢkar edilmiĢdir. Burada neft kollektorları az qalınlıqlı 

(1,0 m-ə qədər) çatlı-məsaməli qumdaĢı, əhəngdaĢı və mergel 

təbəqəcikləridir. Bu kollektorlarda həcm tutum məsamə və 

çatlarla, süzmə qabiliyyəti isə çatlarla əlaqədardır. 

Kür-Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonunda əsas neftli-qazlı 

lay dəstələri Üst TəbaĢir, Eosen və Oliqosen-Miosen çökün-
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tüləridir. Bu çöküntülərdə terrigen (gilli, qumlu, alevritli), kar-

bonat, vulkanogen-çökmə və vulkanogen süxurlardan ibarət kol-

lektorlar intiĢar etmiĢdir.  

TəbaĢir çöküntüləri sözü gedən bölgədə geniĢ yayılmıĢ və 

aĢağı hissədə vulkanogen (Turon-Alt Konyak), orta hissədə 

vulkanogen-çökmə (Üst Konyak-Alt Santon) və üst hissədə (Üst 

Santon-Maastrixt) karbonatlı litofasiyada təmsil olunmuĢdur. 

Vulkanogen mənĢəli süxurlar tərkibcə əsas etibarilə porfirit, 

bazalt, andezitlərdən və onların törəmələrindən ibarətdir və 

bunlar da tutum və süzülmə xüsusiyyətlərinə görə kaverna-

məsaməli-Ģatlı tipli kollektorlara aid edilir.  

Vulkanogen süxurlar bir neçə sahədə quyular vasitəsilə 

açılmıĢ və onların kollektor xassələri tədqiq olunmuĢdur. 

Bölgənin Ģərq hissəsində Tərsdəllər sahəsində 9 saylı quyudan 

götürülmüĢ vulkanogen süxur nümunələrin kollektor xassələrinin 

tədqiqi onların məsaməliyinin 4,8-6,5 %-ə, keçiriciliyinin (0,01-

0,02) mD və çatların xüsusi sıxlığının 22-57 m
-1

 arasında 

dəyiĢdiyi məlum olub. Nümunələrin karbonatlığı 1,0-11,2% 

arasında dəyiĢir.  

Bölgənin Ģimal-qərb hissəsində yerləĢən Məmmədtəpə 

sahəsində süxur nümunələrinin (tufobrekçiya, porfiritlər) mə-

saməliyi, uyğun olaraq, 20,8 və 22,9 % olduğu halda, keçiriciliyi  

xeyli zəifdir (0,6 mD). Qıraqkəsəmən sahəsində bu süxurların 

məsaməliyi 4,6-22 %, keçiricilik (0,001-0,9) mD arasında 

dəyiĢir. 

Tədqiq olunan rayon ilə cənub-qərbdən həmsərhəd olan 

Tovuz-Qazax çökəkliyində Üst TəbaĢirin vulkanogen süxurları 

əsasən bazaltlardan ibarət süxur nümunələrinin məsaməliliyi 4,3-

23,5 %, keçiriciliyi (0,001-11,2) mD, çatların xüsusi sıxlığı (0-

15) m
-1

 arasında dəyiĢir. Orta qiymətlər isə uyğun olaraq 13,25 

%, 1,02 mD və 32 m
-1

-dir. Çatları dolduran material əsasən gil 

və kalsitdən ibarətdir.  

Ümumiyyətlə, bu bölgədə vulkanogen mənĢəli kollektorlar 

yüksək olmayan məsaməlik və keçiriciliklə səciyyələnirlər. 
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Kür və Qabırrı çaylararası NQR-də Üst TəbaĢirin Üst 

Konyak-Alt Santon intervalı çöküntüləri vulkanogen-çökmə 

mənĢəli süxurlardan ibarətdir. Ümumi kəsiliĢdə tuf mənĢəli 

süxurlar üstünlük təĢkil edir. Bu süxurların məsaməliliyi 3,2-

28,1%, keçiriciliyi (0,1-0,8) 10
-15 

m
2
 və çatların xüsusi sıxlığı 

(15,0-62,0) m
-1

 arasında dəyiĢir. 

Üst TəbaĢirdə karbonat tərkibli kollektorlar kəsiliĢin Üst 

Santon-Maastrixt intervalını əhatə edir və bunlar əsasən 

əhəngdaĢı, gilli əhəngdaĢı və mergellərdən ibarətdir. Karbonat 

tərkibli süxurların xassələri Tərsdəllər, Məmmədtəpə və 

Qıraqkəsəmən sahələrində qazılmıĢ quyulardan çıxarılmıĢ kern 

nümunələri ilə öyrənilmiĢdir.  

Tərsdəllər sahəsində əhəngdaĢı nümunələrinin orta 

karbonatlılığı 77,8 %, məsaməliyi 4,5 %, keçiriciliyi isə 0,01mD, 

gilli-mergelin karbonatlığı 44,6%, məsaməliyi 9,1 %, keçiriciliyi 

isə 0,01 mD-dir. Bu sahədən Ģimali qərbdə Məmmədtəpə 

sahəsində mergel nümunələrindən karbonatlılığının orta qiyməti 

69,0 %, məsaməliyi 2,7%, keçiriciliyi (0,1-0,001) mD arasında 

dəyiĢir, çatların xüsusi sıxlığı isə 35,3 m
-1

-dir. Bu sahədən 

cənub-qərb istiqamətində isə (Qıraqkəsəmən sahəsində) gilli 

əhəngdaĢının karbonatlığı 30%, məsaməliyi 4,5%, keçiriciliyi 

0,001 mD, çatların xüsusi sıxlığı 86 m
-1

-dir. Mergel 

nümunəsinin karbonatlığı 69,0%, məsaməliyi 4,9 %, keçiriciliyi 

0,001 mD-dir. 

Eosen çöküntüləri alt, orta və üst hissələrə ayrılır və çökmə 

(əsasən Üst Eosen), vulkanogen-çökmə və vulkanogen (Orta 

Eosen) mənĢəli süxurlarla təmsil olunmuĢdur. 

Alt Eosen çöküntülərinin kollektorluluğu qumlu-alevritli 

qranulyar süxurlarla əlaqədardır. Qıraqkəsəmən sahəsində 

öyrənilmiĢ alevrolitin karbonatlılığı 2,1 %, məsaməliyi 25,1 %, 

keçiriciliyi isə 2,0 mD-dir. Əhəngli qumdaĢılarının uyğun 

göstəriciləri 10,8-26,0 %, 8,8-25,4 % və 0,01-5,0 mD-dir. 

Əhəngli qravelitlərin isə kollektorluq göstəriciləri 27,4-42,9 %, 

9,3-11,15 və 0,001-3,9 mD-dir. Bu sahədən Ģimali-qərbə 
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(Molladağ sahəsi) gilli mergel nümunələrinin karbonatlığı 30,5 

və 34,7 %, məsaməliyi 3,8 və 2,0 %, keçiriciliyi isə 0,1 mD-dir. 

Keyrükkeylan sahəsində qumdaĢı nümunəsinin karbonatlılığı 2,5 

%, məsaməliyi 9,2 %, keçiriciliyi 0,01 mD-dir. Tərsdəllər 

sahəsində götürülmüĢ mergel nümunəsinin karbonatlılığı 63,0 %, 

məsaməliyi 8,6%, keçiriciliyi 0,001 10
-15

 m
2
, çatların xüsusi 

sıxlığı 43 m
-1

-dir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Alt Eosen çöküntülərinin əsasən 

əhəngli gillərdən ibarət olan ümumi kəsiliĢi fonunda az 

qalınlıqlara malik olan qumdaĢı, alevrolit laycıqları onlarda 

sement materialının əsasən (90%-dən çox) monmorillonit 

gillərindən ibarət olması və həm də kəsiliĢdəki karbonat 

süxurlarının tutum və süzülmə xüsusiyyətlərinin qeyri 

qənaətbəxĢ olması Alt Eosen çöküntülərinin perspektivliyini 

azaldır. 

Orta Eosen çöküntüləri bölgədə əsas neftli-qazlı obyekt sayılır 

və məlumdur ki, sınaq zamanı Dəmirtəpə-Udabno, Gürzundağ, 

Tərsdəllər və B.Palantökən sahələrində bu çöküntülərdən müx-

təlif debitlə (4-100 m
3
/gün) neft alınmıĢdır.Tərsdəllər sahəsində 

isə parametrik quyu kimi qazılmıĢ 1 saylı quyunun Orta Eosen 

çöküntülərində sınaq zamanı 250 m
3
/gün debitlə neft alınmıĢ və 

beləliklə burada sənaye əhəmiyyətli neft yatağı açılmıĢdır və bu 

sahə yataq kimi istismar olunur. Orta Eosen çöküntülərindən 

alınan neft əsasən qumlu və alevrolitli tuf və tuffitlər, həmçinin 

çatlı mergel, tufomergel, argillit və tufoargillitlərdə toplanmıĢdır. 

Litoloji cəhətdən Orta Eosen çöküntüləri Alt və Üst Eosen 

çöküntülərindən kəskin fərqlənirlər. Bu çöküntülər bütün kəsiliĢ 

boyu və xüsusən də aĢağı hissədə yaxĢı keçiriciliklə 

səciyyələnirlər. Orta Eosen çöküntüləri vulkanogen və 

vulkanogençökmə mənĢəli olub, andezit, bazalt, tuf, 

tufobrekçiya, tuflu qumdaĢı, tuflu mergel, tuflu qravelitlərdən 

ibarətdir, mergel və əhəngdaĢı lay və laycıqlarına da rast gəlinir 

və belə xarakterli çöküntülər məsaməli-çatlı tipli kollektorluğa 

malikdir. 
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Karbonat kollektorlar (mergellər) əməli olaraq qeyri 

keçiricidirlər (0,1-0,01 mD). Lakin buna baxmayaraq onlar 

nisbətən yüksək çatlılıqla səciyyələnir və onların kollektorluğu 

süxurda olan çatlarla əlaqədardır. Çatlı kollektorların yüksək 

həcm və süzmə qabiliyyətinə malik olduğu Tərsdəllər sahəsində 

qazılmıĢ 1 saylı quyuda mergellərdən 250 m
3
/gün hasilatlı neft 

alınmıĢdır. Həmin sahənin 8 saylı quyusundan yenə də mergelli 

süxurlardan 35 m
3
/gün neft alınmıĢdır. Belə bir vəziyyət bir 

tərəfdən mergellərin ümumi kütləsinin təbii Ģəraitdə kifayət 

qədər yüksək ümumi məsaməlilik həcminə malik olması, digər 

tərəfdən isə yüksək olmayan keçiricilik süxur kütləsinin deyil, 

matrissanın (tədqiq olunan nümunənin) keçiriciliyini xarakterizə 

edir. 

Üst Eosen çöküntülərinin kollektorluğu terrigen mənĢəli 

süxurlarla əlaqədar olub, əsasən qumdaĢıları və polimikt tərkibli 

alevrolitlərdən ibarətdir və məsaməli tipli kollektorlara aid edilir. 

KəsiliĢin əsasən aĢağı hissəsində cəmləĢən kollektorlardan 

Qıraqkəsəmən sahəsində 8 saylı quyuda qumdaĢılarının sınağı 

zamanı su, neft və qaz qarıĢığı axımı alınmıĢdır. Lakin Üst Eosen 

çöküntülərinin əsasən aĢağı hissəsində rast gəlinən qumlu-

alevritli kollektor süxurlar az qalınlığa malik olmaqla bərabər 

tərkiblərində montmorillonit gillərinin olması onların həcm və 

süzmə xüsusiyyətlərinə mənfi təsir göstərir. Üst Eosen 

çöküntüləri bölgənin müxtəlif sahələrində (Tərsdəllər, 

Dəmirtəpə-Udabno, Məmmədtəpə, Sacdağ, Molladağ, 

Gürzundağ, Qərbi Gürzundağ, Keyrükkeylan, B.Palantökən, 

Qıraqkəsəmən, Xatınlı və s.) qazılmıĢ quyularla öyrənilmiĢ və 

onların kollektor xassələri tədqiq olunmuĢdur. 

Oliqosen-Alt Miosen (Maykop lay dəstəsi) çoxsaylı quyularla 

açılmıĢ və qalınlığı 2000 m-ə qədər olub üç hissəyə ayrılır. 

Maykop çöküntülərinin kollektorluq xüsusiyyətləri (əsasən 

Alt Maykop) Sacdağ, Gürzundağ, B.Palantökən, Keyrükkeylan, 

Tərsdəllər, Molladağ, Dəmirtəpə-Udabno, Qaflandərə, 



 

135 
 

Qıraqkəsəmən sahələrində) qazılmıĢ quyulardan götürülmüĢ 

süxur nümunələrinin tədqiqi nəticəsində öyrənilmiĢdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Maykop çöküntülərində kifayət qədər 

qənaətbəxĢ kollektor xassələrinə malik süxurların olmasına 

baxmayaraq (argillitlər, qumdaĢıları, əhəngli qumdaĢıları, 

alevritlər və s.), məsaməli süxurların qalınlıqlarının ümumi 

çöküntü qalınlığına nisbətən az olması və kəsiliĢdə böyük 

qalınlığa malik regional xarakterli qumlu-alevritli layların iĢtirak 

etməməsi çox güman ki, bu çöküntülərin neftqazlılığı 

perspektivliyini məhdudlaĢdırır. Bölgə daxilində Ģimal-Ģərq 

istiqamətdə bu çöküntülərin qumlu-alevritli süxurlarının qalınlığı 

artır və bu istiqamətdə onların kollektor xassələrinin də inkiĢafını 

gözləmək olar. Tərsdəllər, Gürzundağ, Sacdağ sahələrində 

qazıma zamanı Orta Maykop çöküntülərində su, neft və qaz 

təzahürlərinin və Qaflandərə sahəsində Alt Maykopda qumlu 

layların neftli-qazlı olması belə bir mühakimə yürütməyə imkan 

verir. 

Bölgədə Orta və Üst Miosen çöküntüləri bütün Tarxan, 

Çokrak, Karaqan, Konk horizontları və Sarmat mərtəbəsi ilə 

təmsil olunmuĢ və ərazinin Ģimal hissəsində daha geniĢ 

yayılmıĢlar. 

Bölgənin cənub hissəsində bu çöküntülər kəsiliĢdən düĢür və 

Ağcagil çöküntüləri yayılmıĢ Maykop üzərinə transqressiv yatır. 

ġimal hissədə Tarxan-Çokrak qatları gilli-mergelli fasiyada 

olub, qalınlığı 200-250 m-ə çatır ki, bunlardan karbonat tərkibli 

süxurların qalınlığı 60 m-ə çatır, bölgənin cənub hissəsində-

Məmmədtəpə sahəsində kəsiliĢdə xırdadənəli nazik qumdaĢı 

laycıqlarına rast gəlinir. Dəmirtəpə-Udabno sahəsindən 

baĢlayaraq Ģimali-qərb istiqamətdə ġərqi Gürcüstan 

istiqamətində gilli-mergelli çöküntülər qumlu-gilli çöküntülərlə 

əvəz olunur 

Karaqan-Konk çöküntüləri 230-275 m qalınlıqla gilli-mergelli 

litofasiyada olub, bunlardan 65 m karbonat tipli süxurlardır. 

Dəmirtəpə-Udabno sahəsində bu çöküntülərin qalınlığı 380 m-ə 
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çatır, cənub hissədə qalınlıq 75 m-ə qədər azalır və litoloji 

tərkibcə gillərin az qalınlıqlı mergel, qumdaĢı qum layları ilə 

növbələĢməsindən ibarətdir. Qazıma zamanı müxtəlif sahələrdə 

Tarxan-Çokrak çöküntülərində müxtəlif intensivlikdə neft-qaz 

təzahürləri qeyd olunmuĢdur. 

Sarmat çöküntüləri bölgədə geniĢ yayılmıĢ və alt, orta, üst 

yarımmərtəbələrə ayrılır. Alt Sarmata cənub hissədə qumlu gillər 

və ovulan qumdaĢları konqlomerat və mergel laycıqlarından 

ibarətdir. Qalınlığı 150-160 m-ə çatır. KəsiliĢdə kifayyət qədər 

qalın, qənaətbəxĢ kollektor xassələrinə malik qumdaĢıları 

laylarının olmasına baxmayaraq, bunlarda neftqazlılıq əlamətləri 

müĢahidə edilməmiĢdir. ġimal hissədə (Eldaroyuğu, Axtəpə, 

Molladağ, Armudlu və s.) Alt Sarmat gillərdən, nadir hallarda 

mergel və keçirici olmayan nazik qumdaĢı laycıqlarından 

ibarətdir. 

Orta Sarmat Ģimal hissədə əsasən gil və konqlomerat laycıqlar 

ilə növbələĢən qumdaĢlarından ibarətdir (Sacdağ, Armudlu, 

Dəmirtəpə-Udabno) və qalınlıq 600-800 m-ə çatır. Qumlu və 

qumdaĢı laylara neft hopmuĢ və bu özünü yer üzərinə çıxıĢlarla 

biruzə verir.  

Üst Sarmat bölgənin Ģimalında ən çox intiĢar tapmıĢ və 

qalınlığı 800 m-ə çatır. Qeyd etmək lazımdır ki, Alt və Orta 

Sarmata nisbətən Üst Sarmat çöküntüləri daha artıq qumluluğu 

ilə fərqlənir. Qumlu layların miqdarı kəsiliĢin aĢağı və orta 

hissələrində 35-40 %, üst hissədə isə 25-30 % təĢkil edir. 

Qalınlıqları 8-40 m arasında dəyiĢən bir neçə qumlu horizonta 

rast gəlinir. Bu qumlu horizontların məsaməliyi 18-25 %-ə, 

keçiriciliyi isə 63-1510·10
-15

m
2
 arasında dəyiĢir. Bu qumlu 

horizontlar 100 km-dən uzun bir məsafədə iri qalxımların Ģimal 

qanadı boyu yer üzərinə çıxır. Bunun nəticəsində onlarda əmələ 

gəlmiĢ neft yığımları qismən dağılmıĢ və bu proses indi də 

müĢahidə olunur 

Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonunun neftli-qazlı çöküntü 

süxurlarının kollektor xassələri əsasən ayrı-ayrı sahələrdə qa-
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zılmıĢ struktur quyularından qaldırılmıĢ kern materiallarına görə 

öyrənilmiĢdir. 

Paleosen yaĢlı süxurların kollektorları zəif keçiriciliyi ilə (1-2 

mD) fərqlənirlər. Məsaməlik isə 10-15 % arasında dəyiĢir. 

TalıĢ zonasında yayılmıĢ Eosen çöküntülərinin süxurları 

Paleosen süxurlarına nisbətən daha yaxĢı kollektor xassələrinə 

malikdirlər (məsaməlik 10-30 %, keçiricilik əksər hallarda 8-15 

md). Maykop lay dəstəsini süxurları Lənkəran bölgəsində geniĢ 

yayılmıĢlar. Dağlıq zonada yayılmıĢ bu süxurlar yer üzərinə 

çıxırlar. Onların məsaməliyi 6-16 %, keçiriciliyi isə 3-10 md 

arasında dəyiĢilir. Qumlu-alevritli süxurlar poliaktiv tərkibə 

malikdirlər. 

TalıĢ dağönünün Ģimali-Ģərq hissəsində yerləĢmiĢ Burovağ və 

Görməli-Tumarxanlı tektonik zonalarında yayılmıĢ Maykop lay 

dəstəsi çöküntüləri də öz litoloji tərkibi və kollektor xassələrinə 

görə az dəyiĢikliyə məruz qalırlar. Bu yaĢlı qum-alevritli 

süxurlar məsaməlik və keçiriciliklərinin az olması ilə 

fərqlənirlər. Keçiricilik və məsaməliklərinin, uyğun olaraq, 5 md 

və 16 %-ə qədər çatması qeyd olunur. Keçiriciliyin belə zəif 

olması qumlu-alevritli süxurların yüksək gilli fraksiyaya malik 

olması ilə izah oluna bilər. Maykop süxurlarının orta 

karbonatlılığı 6 %-ə qədər çatır. Qranulometrik tərkiblə gilli 

fraksiyanın (<0,01 mm) miqdarı 46 %-dən çoxdur. 

Tarxan horizontunun qalınlığı burada 25-30 m-ə qədər 

öyrənilmiĢdir. Bu horizontun qumlu-alevritli süxurları yüksək 

gilliliyi və əhəngliliyi ilə səciyyələnirlər. Süxurların 

məsaməliyinin orta qiyməti 15 %-ə, keçiriciliyinin orta qiyməti 2 

mD, karbonatlılığının orta qiyməti 7,1 %-ə çatır. Gilli 

fraksiyanın yüksək olması (43 %) keçiriciliyin zəif olmasına 

səbəb olur. 

Çokrak horizontunun süxurları sıx və polimiktiv tuflu 

qumdaĢları, qumdaĢları və alevritlərdən təĢkil olunmuĢdur. 

Qalınlığı 400-420 m-dir. Gilli fraksiyanın miqdarı 26,8-58,9 % 

arasında dəyiĢir. Süxurların məsaməlik və keçiriciliyi çox aĢağı 
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qiymətlərlə səciyyələnir. Məsaməlik 9,8-21,6 % arasında dəyiĢir. 

Keçiricilik isə 3 md-dən artıq deyildir. 

Karaqan horizontu süxurları tuflu qumdaĢıları və 

qumdaĢılardan ibarətdir. Süxurların keçiriciliyi 0,12 md arasında 

dəyiĢir. Məsaməliyin orta qiyməti 12,5 %-dən çox deyildir. 

Konk horizontu tuflu qumdaĢıları və qumdaĢıları ilə təmsil 

olunur. Keçiriciliyin orta qiyməti 3 md, məsaməliyin isə 12,2 % 

təĢkil edir. 

Sarmat mərtəbəsi süxurlarının kollektor xassələri zəifdir. Belə 

ki, keçiricilik ən kiçik qiymətə malikdir (1,0 md). Məsaməlik 11-

27,6 % arasında dəyiĢir. Karbonatlılıq 15 %-dən çox deyildir. 

Keçiriciliyin belə aĢağı qiymətə malik olması onu göstərir ki, bu 

süxurlar praktiki əhəmiyyət kəsb etmirlər. 

3.3. Rezervuarların süxur örtüklərinin xüsusiyyətləri. 
Azərbaycanın neft-qaz yataqlarının ayrı-ayrı neftli-qazlı 

hövzələrinin Mezakaynozoy kollektorlarında əmələgəlməsi və 

saxlanılması üçün onların üzərini örtən süxur örtüklərinin 

izoləedici xüsusiyyətlərinin davamlı olması zəruridir. 

AraĢdırmlar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, kəsiliĢdə iĢtirak 

edən böyuk qalınlığa malik gillər flüid buraxmayan örtük rolunu 

oynaya bilərlər. Bununla yanaĢı, bəzi hallarda kəsiliĢdəki çatsız 

karbonatlı və tufogen süxur qatları da izoleedici ekran 

funksiyasını yerinə yetirə bilərlər. Gilli süxurların örtük 

xüsusiyyətləri öyrənilərkən onların maddi və qranulometrik 

tərkibləri, plastikliyi, sıxlığı, çatlığı və qalınlıqları ilə yanaĢı, 

struktur, tekstur və genetik xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. 

Həmçinin, gilli kəsiliĢdə üzvi maddələrin miqdarı və süxurların 

litogenezinin xarakteri də süxur örtüklərinin keyfiyyətinə öz 

təsirini göstərməyə bilməz. KəsiliĢdə iĢtirak edən montmorillonit 

xarakterli gilli süxurlar az dərinliklərdə keyfiyyətli örtüklər kimi 

tərqləndikləri halda, dərin qatlarda (4,5 km-dən dərin) isə onlar 

öz plastikliyini itirərək, dağılmağa məruz qalırlar (mika tipli 

gillər). 
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Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı rayonununQusar-Dəvəçi və Xızı 

çökəkliklərində geniĢ intiĢar tapmıĢ Orta Yuranın neftli-qazlı 

kollektorları üçün ekranlaĢdırıcı örtük rolunu kəsiliĢdə qumlu-

alevritli horizontları biri-birindən ayıran qalın gil qatları oynaya 

bilərlər. Lakin gil qatları böyük dərinliklərdə metamorfizləĢərək, 

sıx argillitlər və gilli Ģistlərə keçirlər, onlar da yüksək çatlılığa 

məruz qaldıqlarından öz izoləedici örtük xassələrini itirmiĢ 

olurlar, çox hallarda özləri kollektor rolunu oynayırlar. 

Xızı zonasında Alt TəbaĢir kəsiliĢində üzvü maddələrin 

karbohidrogenlərə çevilməsi üçün əlveriĢli geoloji-geokimyəvi 

və termobarik Ģəraitlər mövcud olduğundan onun kollektorları 

neftli-qazlı ola bilərlər. Bu halda Valanjin-Hoterivin 

rezervuarları üçün flüid buraxmayan örtük rolunu onun 

kəsiliĢində iĢtirak edən gilli qatlarla yanaĢı, onların üzərini örtən 

Barrem-Aptın gilləri də oynaya bilərlər. Alt TəbaĢirin Alb 

kəsiliĢində Küllülü neftli-qazlı horizontu üçün ekranlaĢdırıcı 

lokal süxur örtüyü kimi Üst TəbaĢirin (Santon-Alt Kampan) gil 

qatlarını göstərmək olar. 

Üst TəbaĢirin çatlı-karbonatlı kollektorlarının üzərini örtən 

Eosen və Paleosenin plastik gil qatları karbohidrogen 

yığımlarının saxlanmasında fluid buraxmayan örtük funksiyasını 

yerinə yetirə bilərlər. 

ġamaxı-Qobustan NQR-də Alt TəbaĢir rezervuarlarında neft-

qaz yığımlarının saxlanması üçün öz kəsiliĢində iĢtirak edən 

qalın gil qatları ilə yanaĢı, onların üzərini örtən Üst TəbaĢirin 

gilli horizontları da davamlı süxur örtüyü kimi müsbət rol 

oynaya bilərlər. 

Üst TəbaĢir kollektorları ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin 

cənub-cənub-qərb zonalarında böyük qalınlığa malik Paleogen-

Miosenin plastik gil qatları ilə örtülürlər. ġübhəsiz, fluid 

buraxmayan bu süxur örtükləri burada regional xatarterdə 

olurlar. 

Maykop və Çokrak horizontlarında sənaye əhəmiyyətli neft 

yığımlarının aĢkar edilməsini ilk növbədə onların kəsiliĢlərində 
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iĢtirak edən qalın qatlara malik gil süxurlarının mövcudluğu ilə 

izah etmək olar. 

AbĢeron neftli-qazlı rayonunda Mezokaynozoy rezervuarları 

üçün örtük rolunu əsasən kəsiliĢdə iĢtirak edən gilli-mergelli 

qatlar oynayırlar. Mezozoyun TəbaĢir yaĢlı kollektorlarında 

karbohidrogenlərin yığılması və saxlanılmasında onun 

kəsiliĢindəki gilli, mergelli və karbonatlı süxurlarla bərabər, daha 

cavan Paleogen-Miosenin böyük qalınlığa malik süxur örtükləri 

də regional izoləedici flüid buraxmayan qat ola bilər. 

Yarımdanın MQ kəsiliĢlərində aĢkar edilmiĢ zəngin neft-qaz 

yataqlarının saxlanılmasında davamlı süxür örtükləri kimi 

kəsiliĢdəki qalın gilli qatların rolu daha böyükdür. Eyni 

mineraloji tərkibə malik olan gillərin (hidromikalı və 

montmorillonit qruplar) davamlı olma qabliyyətləri əsasən 

onların qalınlıqlarından asıldır. Belə ki, MQ-nin Qala lay dəstəsi 

yataqları üçün ekranlaĢdırıcı süxur örtüyü rolunu altda yatan 

Pontun plastik gilləri ilə (qalınlığı 150-200 m) yanaĢı, lay dəstəsi 

kəsiliĢində rezervuarlarla növbələĢən gilli qatlar (qalınlığı 20-50 

m) da oynayırlar. 

Qırmakialtı dəstə yataqları üçün bu izoləedici örtük 

funksiyasını onun üstündə yatan və qalınlığı 250-300 m yatan 

Qımaki lay dəstəsinin gilləri yerinə yetirir. 

Qırmaki lay dəstəsinin kollektorları isə gilli qatlarla 

növbələĢirlər və bu qatlar əksər hallarda qeyri-keçirici örtük 

qabliyətinə malikdirlər. Gilli qatların qalınlığı Ģimali-qərb 

istiqamətində 30-70 m-ə çatır. 

Qırmakıüstü qumlu dəstənin yataqları üçün Qırmakıüstü gilli 

dəstənin kəsiliĢi regional örtük hesab olunur. Cənub sahələrində 

bu örtüyün gilliliyi artır və qalınlığı 200 m-ə çatır. 

Balaxanının lay dəstəsinin neftli-qazlı horizontları bir-

birindən qalınlığı 20-40 m olan qeyri-keçirici gil qatları ilə 

ayrılırlar. Yüksək izoləedici xüsusiyyətlərə malik bu gillərin 

qalınlığı bəzən 100 m-ə çatır. 
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Sabunçu və Suraxanı lay dəstəsinin neft-qaz yataqları da 

əsasən öz kəsiliĢlərində iĢtirak edən dəyanətli gil örtükləri 

hesabina saxlanılır. Bu örtüklərin qalınlığı cənub-qərb 

istiqamətində nəzərə çarpacaq dərəcədə artır (200 m-ə qədər). 

Bununla yanaĢı, AbĢeron yarımadası yataqlarının kəsiliĢində 

iĢtirak edən Ağcagil və AbĢeron mərtəbəsinin gilli çöküntüləri 

MQ-ın tavanında yatan neftli-qazlı qumlu-alevritli horizontları 

üçün dəyanətli örtük kimi qeyd olunurlar. 

AparılmıĢ tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, AĢağı Kür neftli-

qazlı rayonunun Məhsuldar Qat kəsiliĢlərində iĢtirak edən gillər 

əsasən montmorillonit tipli minerallardan təĢkil olunmuĢ və 

onlar plastik və yüksək izoləedici qabiliyyətə malikdirlər. Burada 

gilli-süxur örtüklərinin ekranlaĢdırıcı rolu, ilk növbədə, onların 

qalınlıqları ilə müəyyən olunur. MQ kəsiliĢlərində aĢkar edilmiĢ 

zəngin neft-qaz yığımlarının saxlanılmasını bilavasitə, onların 

qeyri-keçirici xüsusiyyətləri ilə fərqlənən davamlı gil örtükləri 

altında yatması ilə əlaqələndirmək olar. Ayrı-ayrı qumlu-alevritli 

horizontlara (I-VIII) aid olan bu yataqlar bir-birindən qalınlığı 

20-80 m olan və izoləedici qabiliyyəti Ģaquli istiqamətdə yüksək 

olan gil örtükləri ilə ayrılır. Rayonun müxtəlif sahələrində MQ-

nin I horizontunda sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yığımlarının 

mövcudluğu onun üzərini Ağçagıl və Alt AbĢeronun qalın (500-

800 m) gil qatları ilə örtülməsi ilə izah oluna bilər. 

Ağçagilin neftli kollektorları üçün flüidburaxmayan örtük 

rolunu Ağçagıl və Alt AbĢeron yaĢlı gilli horizontlar oynayırlar 

(Kürovdağ, Qarabağlı, MiĢovdağ və b. sahələr). 

Orta AbĢeronun qumlu-alevritli horizontlarında aĢkar edilmiĢ 

neft yığımları arasında gilli sxur örtüklərinin qalınlığı bəzən 100 

m-dən artıq olur. Qeyd edək ki, normal yatım halında bu gil 

qatları göstərilən rezervuarlarda karbohidrogen yataqlarının 

saxlanmasına öz müsbət-ekranlaĢdırıcı təsirini göstərmiĢdir 

(Kürovdağ, Qarabağlı, Neftçala). 

Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı hövzəsində Üst TəbaĢirin 

kəsiliĢində iĢtirak edən gilli-argillitli süxurlar zəif qumluluğu ilə 
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fərqlənirlər. Argillitlər əhəngdaĢları, mergellər və tuflu 

qumdaĢları ilə növbələĢdiyindən və bəzi hallarda çatlılığa malik 

olduqlarından yüksək izoləedici xassələri ilə seçilmirlər. 

Bölgənin Gəncə NQR-də Üst TəbaĢirin gilləri əsasən 

montmorillonit tərkibli olsalar da, yüksək depressiyaya 

malikdirlər, ona görə də onların flüid buraxmaq qabliyyətləri 

yüksək deyildir. Bəzi sahələrdə (Beyləqan) onların məsaməliyi 

24,5%-ə, keçiriciliyi isə 0.022 mkm
2
-ə çatır. Deməli, Üst TəbaĢir 

kəsiliĢi ilə əlaqədar neft-qaz yataqları üçün əsas qoruyucu örtük 

rolunu onun üzərində yatan Paleogen-Miosenin böyük qalınlığa 

malik plastik gilləri oynaya bilər. 

Eosen çöküntülərinin gilli süxur örtükləri Gəncə və 

Muradxanlı NQR-nin bir sıra sahələrində nisbətən yaxĢı 

öyrənilmiĢdir. Burada Alt Eosen kəsiliĢini təĢkil edən sıx əhəngli 

gillər və argillitlərin mergel və əhəngdaĢları ilə növbələĢməsi ilə 

əlaqədar olaraq, montmorillonit tərkibli bu gillər keyfiyyətli 

örtük kimi xidmət edə bilərlər. 

Orta Eosen gilləri və argillitləri azqalınlığa və əksər hallarda 

isə çatlılığa malik olduqlarından neft-qaz yataqları üçün 

ekranlaĢdırıcı ola bilməzlər. Üst Eosen kəsiliĢi əhəngli gillərin 

qumlu-alevritli layları, bəzən isə dolomit və mergellərin 

növbələĢməsi ilə təmsil olunur. Alt və Orta Eosenə nisbətən 

onun gilləri daha çox plastikdirlər. Muradxanlı NQR-də isə Üst 

Eosen gilləri əsasən montmorillonit tərkibli sıx argillitlərdən 

ibarətdir. Bəzən qarıĢıq gilli süxurlara, kaolonit-hidromika-

montmorillonit mineral qruplarına da rast gəlinir. Bu da, 

Ģübhəsiz, onların izoləedici xassələrinə öz təsirlərini göstərir.  

Ümumiyyətlə, Gəncə NQR-də Eosen kəsiliĢinin 90%-dən çox 

hissəsi montmorillonit gillərindən ibarət olduğundan onların 

flüidburaxmamaq qabiliyyəti yüksək qiymətləndirilir. KəsiliĢdə 

gilliliyin yüksək olması ilə yanaĢı burada gilli mergellərin 

miqdarının çox olması və gillərin flüidlərlə zəngin olması da, 

süxur örtüyünün qoruyucu xassələrini yaxĢılaĢdırır. 
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Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Muradxanlı NQR-də Üst 

Eosen gilləri Gəncə NQR-dəki gillərə nisbətən daha yüksək 

plastikliyi və izoləedici olmaları ilə fərqlənirlər. Digər tərəfdən 

isə, bu gillərin ekranlaĢdırıcılıq qabiliyyətinə onların böyük 

qalınlığa malik olmaları da müsbət təsir göstərir. 

Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı rayonlarında Üst TəbaĢir və 

Eosen rezervuarlarında neft-qaz yığımlarının saxlanmasında 

onların üzərində yatan və böyük qalınlığa malik (2,0-dən çox ) 

Maykopun gilli qatları regional örtük rolunu oynayırlar. Bu 

gillərin narın pelitli fraksiyaya yüksək ĢiĢmə qabiliyyətinə və 

zəif litogenez inkiĢafına malik olması və həmçinin, üzvi 

maddələrlə zəngin olması onların yüksək plastikliyi və 

ekranlaĢdırıcı örtük xüsusiyyətləri haqqında fikir söyləməyə 

imkan verir.  

Maykop rezervuarlarındakı neft yataqlarının flüidburaxmayan 

örtüklərinə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyində həmin qoruyucu örtükləri onların üzərinə yatan 

cavan yaĢlı qalın gilli qatlar ola bilər.  

Kür və Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonunda Mezo-

kaynozoy çöküntülərinin neftli-qazlı kollektor layları üçün 

flüidburaxmayan örtük rolunu əsasən onların kəsiliĢlərində 

iĢtirak edən gilli-karbonatlı süxurlar yerinə yetirə bilərlər. Ayrı-

ayrı hallarda ekran rolunu çatlı olmayan karbonatlı tufogen və 

baĢqa süxurlarda qoruyucu örtük rolunu oynaya bilərlər. Üst 

TəbaĢir rezervuarları üçün dəyanətli örtük rolunu Paleosen-Alt 

Eosenin gilli qatları oynaya bilər. Bəzən bu bölgədə Alt Eosen 

çöküntüləri gilli litofasiyalı olub, əsasən sıx argillitəbənzər 

gillərin nazik qumdaĢı, alevrolit, mergel və əhəngdaĢı laycıqları 

ilə növbələĢməsindən ibarətdir. Buna görə bu gillər yaxĢı 

flüidburaxmayan örtüklər sayıla bilməz.  

Alevrolit, mergel, əhəngdaĢı ilə növbələĢən və əsasən 

vulkanogen-çökmə süxurlardan ibarət olan Orta Eosen 

çöküntülərində sıx gillər və bəzən çatlı argillitlərdən ibarət nazik 

gilli süxur layçıqlarına tez-tez rast gəlinir. Onların az qalınlıqda 
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olması, məhdud yayılması və argillitəbənzər süxurların və 

argillitlərin çatlı olması onların karbohidrogen yığımları üçün 

etibarlı örtük ola biləcəyini gümün etmək olmaz. 

Orta Eosendən fərqli Üst Eosenin kəsiliĢi mergel, əhəngdaĢı 

və dolomit və həmçinin qumlu-alevritli laycıqlara malik baĢdan-

baĢa əhəngli gillərdən ibarətdir. Gilli-alevrolitli layçıqlara əsasən 

kəsiliĢin üst hissəsində rast gəlinir. Burada gilli süxurlar Alt və 

Orta Eosen çöküntülərindəki gillərə nisbətən zəif sıxlaĢmıĢ və 

daha plastikdirlər.  

Üst Eosenin tədqiq olunan gillərində smektit qrupu 

mineralların yüksək miqdarı və səpələnmiĢ üzvi maddənin və 

həmçinin müxtəlif flüidlərin nəzərə çarpacaq miqdarda olması 

onlara yüksək plastıklik və flüidburaxmamaq qabiliyyəti verir. 

Beləliklə, nəzərə çarpacaq dərəcədə katagenetik dəyiĢməyə 

məruz qalmayan və müxtəlif flüidlərlə zənginləĢmiĢ Üst Eosenin 

gilləri Orta Eosenin vulkanogen-çöküntü kompleksinin və 

həmçinin Orta Eosenin alt hissəsinin qumlu-alevrolitli 

çöküntüləri ilə əlaqədar neft və qaz yataqları üçün yaxĢı 

flüidburaxmayan qat ola bilərlər. Lakin hövzənin yamacyanı 

zonalarında gilli süxurlarda qumlu-alevrolitli materialların 

artması ilə əlaqədar izoləedici qabiliyyəti azalır. Yamaclardan 

hövzənin daxilinə tərəf uzağlaĢdıqca isə Üst Eosenin gilli 

süxurlarının dispersiyasının, udma həcmlərinin və səthi 

aktivliyinin artması ilə əlaqədar onların ekranlaĢdırıcı rolu xeyli 

yaxĢılaĢır. 

KəsiliĢdəki gilli mergellər də, həmçinin, onlarda gilliliyin 

artması ilə əlaqədar heç də pis olmayan örtüklər ola bilər. Altda 

yatan çöküntülərin kollektorları üçün Oliqosen-Alt Miosen 

(Maykop lay dəstəsi) gilləri əla izoləedici xüsusiyyətləri ilə 

regional örtük ola bilərlər. Bu gillər böyük qalınlıqları (2,0-2,7 

km) katagenezin zəif inkiĢafı və ĢiĢə bilən gillə mineralların 

olması, səpələnmiĢ üzvi maddə və bitumlar ilə zənginləĢməsi və 

baĢqa xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir ki, bunların nəticəsində də 
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onlar yüksək plastiklik və flüid buraxmamaq qabiliyyətinə 

malikdirlər. 

Orta və Üst Miosen çöküntülərinin kollektorları (qumdaĢı, 

alevrolit, çatlı dolomitlər) üçün örtük rolunu elə onların 

kəsiliĢindəki kifayət qədər qalın, güclü katagenezə məruz 

qalmayaraq əla izoləedici xüsusiyyətlərə malik plastik gillər 

oynaya bilər. Qalınlığı 50-200 m olan bu cür gillər Çokrak 

horizontu çöküntülərində yayılmıĢdır.  

Heç də pis olmayan izoləedici xüsusiyyətlərə malik olan 

Konk-Karaqan çöküntülərində 100-150 m qalınlıqda olan gillər 

qaneedici örtük olduqları halda cənub-qərb yamacyanı zonada bu 

gillər qumlu alevritli çöküntülər, kobuddənəli və karbonatlı 

süxurlarla əvəz olunaraq öz örtük xüsusiyyətlərini itirmiĢ olurlar. 

Əsasən gilli fasiya ilə təmsil olunmuĢ 600-800 m qalınlığında 

Orta Sarmat çöküntüləri həmçinin yüksək plastikliyi və flüid 

buraxmamağı ilə səciyyələnir. Kollektorluq xüsusiyyətləri 

olmayan Meotis mərtəbəsinin plastik gilləri də Miosen 

çöküntülərində olan karbohidrogen yığımları üçün regional örtük 

rolunu oynaya bilər.  
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FƏSĠL IV. MEZOKAYNOZOYUN STRUKTUR-

TEKTONĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

4.1. Mezozoy çöküntülərinin struktur-tektonik xüsusiyyətləri 

Azərbaycan ərazisi tektonik cəhətcə Alp-Himalay qırıĢıqlıq 

zonasının Qafqaz seqmentinə aid edilir. Geoloji quruluĢu 

Mezokaynozoy yaĢlı böyük qalınlığa malik çökmə, çökmə-

vulkanogen çöküntü kompleksindən təĢkil olunmuĢ bu ərazinin 

daxilində Böyük və Kiçik Qafqazın fraqmentləri, dağarası Kür 

çökəkliyinin böyük bir hissəsi və Xəzər çökəkliyinin qonĢu 

tektonik elementləri ayrılırlar. Geostruktur vahidlərin hamısı 

Ģimal-qərb-cənub-Ģərq istiqamətində uzanaraq, meridional 

istiqamətli Xəzər çökəkliyinə qovuĢurlar [17, 23]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan daxılındə aĢkar olunmuĢ 

neftli-qazlı hövzələr ayrı-ayrı depressiya zonalarına uyğun gəlir 

və onlar öz tektonik xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqlənirlər. 

Bu hövzələrin struktur-tektonik Ģəraitləri, Ģübhəsiz, onlarda neft-

qaz yataqlarının əmələgəlməsi və paylanma qanunauyğunluq-

larına öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Ona görə də ayrı-ayrı 

hövzələrin struktur-tektonik xüsusiyyətlərini bizim tərəfdən 

tərtib edilmiĢ yeni çoxsaylı  struktur xəritələr və geoloji-geofiziki 

profillər əsasında bir daha dəqiqləĢdirmək lazım gəlir. 

4.1.1. Azərbaycanın Ģimali-Ģərqində yerləĢən ġimali AbĢeron 

neftli-qazlı hövzəsinə daxil olan Xəzəryanı-Quba neftli-qazlı 

rayonu tektonik cəhətcə Qusar-Dəvəçi törəmə muldası, Təngi-

BeĢbarmaq antiklinoriumu və Xızı sinklinoriumu kimi tektonik 

elementlərdən təĢkil olunmuĢdur [17, 36]. 

KəsiliĢi Mezokaynozoy çöküntülərindən ibarət olan Qusar-

Dəvəçi muldası Qafqazönü çökəkliyinin uzaq Ģərq hissəsində 

yerləĢir. Bu tektonik element qərbdən Samur eninə qırılması, 

cənub-qərbdən isə Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumu ilə 

hüdudlanır və Ģimali-Ģərqdə isə Xəzər dənizinə açılır (Ģəkil 24). 

AparılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri və geoloji-geofiziki 

materiallar əsasında məlum olmuĢdur ki, Qusar-Dəvəçi muldası 

daxilində Orta Yura, TəbaĢir, Paleosen-Miosen və Pliosen- 
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Antropogen çöküntüləri arasında qeyri-uyğun yatımlar qeyd 

olunur, ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərin qalınlıqları kəskin 

dəyiĢilir, layların qalxımları istiqamətlərində bir sıra stratiqrafik 

intervalların kəsiliĢdən düĢməsi müĢahidə olunur (Ģəkil 2÷ 7). 

Tədqiqatların nəticələri həm də göstərir ki, Qusar-Dəvəçi 

muldasının tektonik elementləri mürəkkəb quruluĢa malik olub, 

qonĢu Cənubi Dağlstanın tektonik elementlərinin cənubi-Ģərq 

istiqamətdə davamıdırlar. Müxtəlif intensiv tektonik hərəkətlərə 

məruz qalmıĢ bu çökəkliyin quruluĢu iri qırılmalarla 

mürəkkəbləĢmiĢdir. Belə ki, Samur çayının sol sahilində Orta 

Yura yaĢlı çöküntülər yer üzərinə çıxdıqları halda, onun sağ 

sahilində isə bu çöküntülər gömülərək Kaynozoy yaĢlı 

çöküntülərlə örtülürlər. Bu da, Ģübhəsiz, burada iri bir qırılmanın 

mövcudluğu ilə izah oluna bilər, bununla yanaĢı, muldanı 

cənubi-qərbdən, Ģimaldan və Ģimalı-qərbdən hüdudlandıran iri 

qırılmalar da qeyd olunur.  

Kristallik bünövrənin səthi Qusar-Dəvəçi çökəkliyi daxilində 

8-10 km dərinlikdə yatır və bu dərinlik Ģimal-qərbdən cənub-

Ģərqə doğru artır [25]. Kaynozoyun çöküntü örtüyü altında yatan 

Mezozoy çöküntülərinin tektonik quruluĢu mulda daxilində hələ 

də kifayət qədər öyrənilməmiĢdir. Lakin mövcud geoloji-

geofiziki materiallara əsasən demək olar ki Mezozoy yaĢlı 

qalxımlar Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin Ģimal və Ģimali-Ģərq 

sahələrində (Yalama, Xudat, Qusar və b.) nisbətən tektonik 

cəhətcə sakit yastı yatıma malikdirlər və monoklinal yatımlı 

Miosen, Pliosen və Antropogen çöküntüləri ilə örtülürlər, yəni 

bu qalxımların əksəriyyəti üstdə yatan Kaynozoy çöküntülərində 

qeyd olunmurlar (Ģəkil 2, 3, 25). Mezozoy çöküntülərində isə bu 

irsilik daha aydın seçilir. Belə ki, yuxarıda qeyd olunan 

qalxımların nüvələrini Orta Yura və Alt TəbaĢirin üst hissəsinin 

çöküntüləritəĢkil edirlər (Valanjin, Hoteriv və Barrem kəsiliĢdə 

iĢtirak etmirlər). Buna baxmayaraq, Alt TəbaĢir layları bu 

struktur daxilində Orta Yura laylarına uyğun olaraq yatırlar. Üst 

TəbaĢir çöküntüləri də Qusar-Dəvəçi muldası  
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daxilindəqalınlıqların tam olmaması 

ilə fərqlənirlər və onların tektonikası 

da Alt TəbaĢir kimi Orta Yura 

quruluĢunu təkrar edir. 

Mezozoyun səthi üzrə qurulmuĢ 

struktur xəritə Qusar-Dəvəçi törəmə 

muldasının tektonikasını əyani əks 

etdirir (Ģəkil 6). Xəritədən görünür ki, 

aĢkar olunmuĢ lokal qalxımlar 

(Yalama, Xudat, Ġmamqulukənd, 

ġirvan, Xaçmaz, Ağzıbirçala, Qusar, 

Tələbi və b.) ayrı-ayrı antiklinal 

zonalarda qruplaĢmıĢlar. Antiklinal 

quruluĢlu bu strukturlar böyük ölcülərə 

maluik olub, ümumqafqaz 

istiqamətində uzanırlar. QırıĢıqların 

əksəriyyəti müxtəlif təbiətli tektonik 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢlər. Bu 

antiklinal zonalar bir-birindən dar və 

dərin sinklinallarla (Rustov-Siyəzən, 

Quba-Dəvəçi, Zeyxur, Bərəkənd-

Caqar və Leget) ayrılırlar. 

Mezozoy çöküntü kompleksindən 

təĢkil olunmuĢ Zeyxur və Quba-

Dəvəçi çökəklikləri bir-birindən Orta 

Yura yaĢlı Qusar-Xaçmaz gömülmüĢ 

qalxım zonası ilə ayrılırlar. Zeyxur 

çökəkliyi Mezozoy yaĢlı Cənubi 

Dağıstan çökəkliyinin cənub-Ģərqdə 

enmiĢ davamı olduğu halda, Quba-

Dəvəçi çökəkliyi isə burada Böyük 

Qafqazın Qusar-Xaçmaz və Təngi-

BeĢbarmaq qalxımlar zonalarına 

ayrılması nəticəsində əmələgəlmiĢ və 
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o, cənub-Ģərq istiqamətində ġimali AbĢeron çökəkliyinə (Xəzər 

dənizinə) açılır (Ģəkil 24). 

Bu çökəkliyin cənub-qərb sərhəddi boyunca ümumqafqaz 

istiqamətli iri Tələbi-Qızılburun antiklinal zonası uzanır. 

Geoloji-geofiziki tədqiqatlarla Mezozoy-Neogendən təĢkil 

olunmuĢ bu zona üzərində asimmetrik mürəkkəb geoloji 

quruluĢa malik Tələbi, Qərbi Qaynarca, Qaynarca və Qızılburun 

qalxımları aĢkar edilmiĢdir [27]. Siyəzən monoklinalından dar 

sinklinalla ayrılan antiklinal zona daxilindəTələbi qalxımında 

Mezozoy və daha cavan çöküntülər arasında struktur 

uyğunsuzluğu qeyd olunur. Güman etmək olar ki, antiklinal zona 

cənub-Ģərq istiqamətində unudulyasiyaya uğrayaraq, 

TəbaĢirəgörə yeni lokal qalxımlar əmələ qətirirlər. 

Bu zonadan cənub-qərbdə isə Təngi-BeĢbarmaq 

antiklinoriumu uzanır. Uzunluğu 100 km və eni isə 8 km-ə çatan 

bu tektonik element ümumqafqaz istiqamətində Xəzər dənizi 

suları altında davam edir. Geoloji quruluĢu Mezozoydan təĢkil 

olunmuĢ bir sıra lokal antiklinal və sinklinallardan ibarətdir. 

Antiklinal zonanın Ģimal qanadı boyunca keçən qırlma zonası 

Siyəzən monoklinalına uyğun gəlir. Cənubda bu antiklinorium 

Qarabulaq qırılması ilə hüdudlanır. 

Antiklinal zonanın qərbində yerləĢən Təngi qalxımı ilə 

Ģərqində yerləĢən BeĢbarmaq qalxımının hər ikisi bir-birindən 

sinklinallarla ayrılan iki lokal qalxımlardan ibarətdir. Bu 

antiklinal qırıĢıqlar Orta Yura və Üst Yura çöküntülərindən təĢkil 

olunmuĢdur. QırıĢıqların mərkəzi hissələri pozğunluqlarla 

mürəkkəbləĢmiĢ və horst Ģəklini almıĢdır. Antiklinorium 

daxilində aĢkar olunmuĢ antiklinal qalxımlar (Təngi, Afurca, 

Çınarlar, Çıraqqala, Gilgilçay, BeĢbarmaq və b.) əsasən Orta 

Yura çöküntülərindən ibarət olan dik yatımlı qanadlatrı ilə 

səciyyələnirlər (Ģəkil 26). ġimal hissədə Siyəzən qırılması 

boyunca Mezozoy çöküntüləri Kaynozoy çöküntüləri ilə təmasa 

gəlir. Ümumiyyətlə, Təngi-BeĢbarmaq tektonik zonası qonĢu 
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Qusar-Dəvəci törəmə muldasına görə 5-6 km, ġahdağ-Xızı 

çökəkliyinə görə isə 1,5 km qalxmıĢdır. 

ġahdağ-Xızı sinklinoriumu bir-birindən tektonik quruluĢuna 

görə kəskin fərqlənən qərbdə yerləĢən ġahdağ, Ģərqdə yerləĢən 

isə Xızı çökəkliyindən ibarətdir. Bu fərqi onları ayıran Qərbi 

Xəzər qırılmasının inkiĢaf xarakteri ilə əlaqələndirmək olar. Belə 

ki, Xızı zonasının qırıĢıqları əsasən Barrem, Apt, Alb çökün-

tülərindən ibarət olduğu halda, ġahdağ zonasında Titon və 

Neokom çöküntüləri üstünlük təĢkil edirlər. Xızı sinklinoriumu 

Ģimal-Ģərqdə Təngi-BeĢbarmaq tektonik zonasından Qarabulaq 

qırılması, cənub-qərbdə isə Dibrar-YaĢma çökəkliyindən 

Germiən qırılması ilə ayrılır (Ģəkil 26). ġimal-qərb istiqamətli bu 

çökəklik cənub-Ģərq istiqamətində geniĢlənir. Bunun en 

istiqamətində antiklinal zonalar və sinklinallar qeyd olunur. 

Zonanı təĢkil edən müsbət struktur vahidləri daxılındə (KeĢçay, 

Bəyimdag-Təkçay, ġurabad, Sitalçay, YaĢma və b.) Yura və Alt 

TəbaĢir çöküntüləri yer üzərinə çıxırlar. Xızı zonası kəsiliĢində 

Üst Yura çökünntüləri iĢtirak etmədiyindən Alt TəbaĢir layları 

Orta Yura süxurları üzərində transqressiv yatırlar. Üst TəbaĢir 

çöküntüləri isə lokal qalxımları biri-birindən ayıran 

sinklinallarda iĢtirak edirlər. Xızı sinklinoriumunun səciyyəvi 

xüsusiyyətlərindən biri də olur ki, onu təĢkil edən asimmetrik 

qalxımlar əks fay və üstəgəlmə tipli qırılmalarla 

mürəkkəbləĢmiĢdir və bu lokal qalxımlar bir-biri ilə kulis 

Ģəklində yerləĢmiĢlər. Xızı çökəkliyinin sinklinalları haqqında 

onu demək olar ki, onlar geniĢ olmaları ilə fərqlənirlər. Bu zona 

ilə Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumu arasındakı Uqah sinklinal 

çökəkliyi cənubi-çərq istiqamətində daralaraq, Zorat sinklinalı 

ilə birləĢir. 

Ümumiyyətlə, Xızı zonasında inkiĢaf etmiĢ B.Qafqaz 

istiqamətli lokal qalxımlar asimmetrik quruluĢa malikdirlər. 

4.1.2. ġamaxı-Qobustan çökəkliyi (hövzəsi) Böyük Qafqaz 

meqaantiklinoriumunun cənubi-Ģərq batımının cənub hissəsində 

yerləĢir və geoloji kəsiliĢinin tam olması ilə fərqlənir. KəsiliĢ 
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Orta Yura çöküntülərindən Pliosen çöküntülərinə qədər böyük 

stratiqrafik diapazonu əhatə edir(Ģəkil 26÷28). Coxsaylı 

antiklinal qalxım və sinklinallardan təĢkil olunmuĢ bu depressiya 

cənub-Ģərqdə geniĢlənərək Xəzər dənizinə açılır. 

ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin struktur-tektonik xüsusiyyət-

ləri müxtəlif illərdə bir sıra görkəmli tədqiqatçılar (V.V.Veber, 

M.F.Mirçink, Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əhmədov, M.M. Zeynalov, 

S.H.Salayev və b.) tərəfindən öyrənilmiĢ və onun geoloji 

quruluĢunu əks etdirən müxtəlif sxemlər təklif etmiĢlər. 

 Mürəkkəb geoloji quruluĢa malik ərazidə 5 iri tektonik zona: 

ġamaxı tektonik zonası ilə birlikdə Ģimal tektonik zonası, 

mərkəzi tektonik zonası, cənubi-qərb tektonik zonası, cənubi-

Ģərq tektonik zonası (Ceyrankeçməz depressiyası) və Ələt-

Ləngəbiz tektonik zonası ayrılır. Bu zonalar biri-birindən öz 

tektonik xüsusiyyətləri, müxtəlif morfoloji və genetik xarakterli 

qırıĢıqların olması və müxtəlif stratiqrafik intervalları əhatə 

etmələri ilə fərqlənirlər (Ģəkil 26). 

ġimal-tektonik zonasının geoloji quruluĢunda əsasən TəbaĢir 

yaĢlı terrigen-karbonat çöküntüləri iĢtirak edir. Zonanın 

hüdudunda Dibrar-YaĢma sinklinoriumu, AladaĢ-Yunusdağ 

antiklinoriumu, Ləkiçay-Veqver sinklinoriumu və AladaĢ-

Yunusdağ antiklinoriumu kimi iri tektonik elementlər seçilirlər. 

Bu zonanı təmsil edən qırıĢıqlar qərb-Ģimal-qərb-Ģərq-cənubi-

Ģərq istiqamətində uzanaraq, müxtəlif istiqamətli dizyunktiv 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢ və tağlarının nisbətən dar olması 

ilə fərqlənirlər. Antiklinal zonaları biri-birindən ayıran dar, 

asimmetrik sinklinallar da mürəkkəb quruluĢları ilə seçilirlər, 

bəzən bu çökəkliklərdə ikinci qırıĢıqlar qeyd olunur. ġimal 

tektonik zonasının Ģimal-qərbi cənub-Ģərqinə nisbətən daha 

intensiv qırıĢıqlığa məruz qalmıĢdır. Tektonik zonanın ġQ-dən 

Cġ-ə doğru TəbaĢir çöküntülərinin Kaynozoy çöküntüləri altına 

regional gömülməsi müĢahidə olunur və ümumiqafqaz 

istiqamətli qalxımlar en istiqamətdə uzanırlar (Ģəkil 25, 27).  
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ġamaxı-Qobustan rayonunda TəbaĢir çöküntülərinin 

mürəkkəb quruluĢda olmasına səbəb bu çökəkliyin Neogenin 

baĢlanğıcında kəskin surətdə enməsi və Ģimal hissəsindəki 

TəbaĢirə görə qırıĢıqların cənub istiqamətində yerdəyiĢməsi 

olmuĢdur. Nəticədə burada üstəgəlmə ilə mürəkkəbləĢən bir sıra 

pulvarı strukturlar əmələ gəlmiĢdir. ġamaxı-Çuxuryurd-

Qızmeydan profili üzrə aparılan qazıma və geoloji tədqiqat iĢləri 

bu sahədə Basqal, Qızmeydanı, CamıĢdağ, Nabur və bir sıra 

kiçik tektonik örtüklərin aĢkar olunmasına imkan vermiĢdir. 

Örtüklərin quruluĢunda Hoterivdən Maastrixtə qədər çöküntülər 

iĢtirak edirlər. 

TəbaĢir çöküntüləri intiĢar etmiĢ sahələrdə yerləĢən palçıq 

vulkanlarının (Qızmeydan, Dəmirçi, Qasımkənq, Kürkəçidağ və 

s.) tədqiqi və vulkan brekçiyalarında pelit süxurlarının 

mikropaleontoloji öyrənilməsi ġamaxı-Qobustan rayonunun 

Ģimal hissəsində Kaynozoy çöküntülərinin TəbaĢirlə regional 

planda örtülməsini əsaslandırır [26]. 

Bu zonada qırıĢıqlıq iki istiqamətdə, layların regional 

istiqamətində (cənub və cənub-Ģərqə tərəf) və Böyük Qafqaz 

meqaantiklinoriumunun ümumi batımı istiqamətində (Ģərq və 

cənub-Ģərqə tərəf) gömülür. Göstərilən istiqamətdə plikativ və 

dizyunktiv dislokasiyaların tədricən zəiflədiyi və nisbətən qədim 

süxurların xeyli cavan süxurlarla əvəz olunduğu müĢahidə 

olunur. Antiklinalların əksəriyətinin tağında Valanjin, Barrem və 

Apt mərtəbələrinin əzilmiĢ və dağılmıĢ süxurları üzə çıxırlar 

(Ģəkil 27). 

Mərkəzi, cənub-qərbi və cənub-Ģərqi tektonik zonalarında 

Mezozoy çöküntüləri dərinə gömüldüklərindən bu zonalarda 

qırıĢıqlar əsasən Paleogen və Neogen yaĢlı süxurlarla təmsil 

olunurlar. Qeyd edək ki, bu zonalarda 5500 m-ə gədər qazılmıĢ 

bir sıra axtarıĢ quyuları layihə dərinliklərinə çatsalarda, lakin 

layihə horizontlarını – Mezozoy çöküntülərini aça bilməmiĢlər. 

4.1.3. AbĢeron neftli-qazlı rayonu tektonik cəhətcə Böyük 

Qafqazın cənub-Ģərq batımını təĢkil edən çökəkliyi təmsil edir. 
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Ə.Ə.Əlizadəyə görə Böyük Qafqaz və Balxan 

meqaantiklinorium-larının periklinalları arası çökəkliyə aid 

edilən AbĢeron çökəkliyi uzununa istiqamətdə sinklinorium 

quruluĢu, eninə istiqamətdə isə antiklinorium quruluĢu ilə 

səciyyələnir. Bu periklinal çökəkliyiəhatə edənneftli-qazlı rayon 

mürəkkəb geoloji quruluĢu ilə səciyyələnir, onun tərkibinə 

AbĢeron yarımadası və Cənubi-Xəzərin ona qovuĢan Ģelf 

akvatoriyasının  Kəpəz qalxımına qədər hissəsinin, yəni  

AbĢeron arxipelaqının struktur elementləri  aid edilir (Ģəkil 12, 

13, 24, 27). AparılmıĢ seysmik kəĢfiyyatı iĢləri nəticəsində 

ayrılan iri AbĢeron-Balxanyanı antiklinal zonasının  Kəpəz lokal 

qakxımına qədər Azərbaycan ərazisində yerləĢən Ģərq sektoru 

AbĢeron periklinalı çökəkliyinə,qərb sektoru isə Türkmənstan 

ərazisində yerləĢən   Balxanyanı çökəkliyə aid edilir 

Neftli-qazlı rayonun AbĢeron yarımadasında Qərbi AbĢeron 

antiklinoriumu, Qərbi AbĢeron sinklinoriumu, Mərkəzi AbĢeron 

antiklinoriumu, ġərqi AbĢeron sinklinoriumu ayrılır. Bu tektonik 

elementləri təĢkil edən qırıĢıqlar müxtəlif istiqamətli olub, 

mürəkkəb geoloji quruluĢa malikdirlər. Bəzən isə bu antiklinal 

qalxımların quruluĢu diapir tipli qırıĢıqlar və palçıq vulkanları ilə 

və həmçinin, çox saylı, müxtəlif istiqamətli tektonik 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢiblər. Çökəkliyin Ģimal və Ģimali-

qərb hissələrində qırıĢıqların əksəriyyəti Mezozoydan irsi 

inkiĢafa malik olduqlarından ümumiqafqaz istiqamətində qeyd 

olunurlar, cənub və Ģərq hissələrində isə lokal qalxımlarının 

istiqamətləri əsasən antiqafqaz meridional istiqamət alırlar. 

Böyük Qafqaz qırıĢıqlığı boyu uzanan MezozoyyaĢlı struktur 

elementlər Kaynozoy erasında Xəzər çökəkliyinin meridian 

istiqamətli qırıĢıqlığının təsirinə məruz qalmıĢdır. Bununla 

əlaqədar Mezozoya görə olan tektonik quruluĢ onun üstündə 

yatan Paleogen-Miosen və Pliosen çöküntülərinin əmələ gətirdiyi 

struktur mərtəbənin quruluĢundan kəskin fərqlənir. Xəzər 

çökəkliyinin kəskin enməsi AbĢeron yarımadasında yaranan 

lokal qalxımların yalnız plan və xarakterinin dəyiĢməsində deyil, 
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eyni zamanda onların və qırılma pozulmalarının istiqamətlərinin 

dəyiĢməsində də özünü göstərmiĢdir. Belə ki, qırılmaların 

bəziləri halqavı Ģəkildə, digərləri isə, Qafqaz istiqamətinin əks 

cəhətində uzanıblar. 

Yarımadada ġərqi AbĢeronun Ģimal hissəsində Mezozoy 

qırıĢıqlığı bünövrənin kəskin qalxması, burada Miosen 

çöküntülərinin az qalınlıqla çox da böyük olmayan dərinlikdə 

yatmasına səbəb olmuĢdur. Mezozoya görə qalxmıĢ qırıĢıqlıq 

özülü Kürdaxanı, MaĢtağa, Buzovna sahələrini tutaraq gərbə 

doğru en istiqamətində uzanmıĢ və yarımadanın Ģimal-sahil 

zonasını tutmuĢdur. Göytəpə və Kürdaxanı sahələrində Mezozoy 

çöküntülərinə qazılmıĢ, uyğun 3 və 3, 4 saylı quyuların Üst Tə-

baĢir çöküntülərini az dərinlikdə – 1800m, 1200m, 2418m-də aç-

maları deyilənləri təsdiq edirlər.  

AbĢeron çökəkliyinin Mezozoya görə tektonik quruluĢu 

burada aparılmıĢ dərin qazıma və geofiziki tədqiqatlar 

nəticəsində zəif öyrənilmiĢdir. Yarımadanın müxtəlif sahələrində 

Mezozoya layihələndirilmiĢ 10-dan çox axtarıĢ-kəĢfiyyat və 

parametrik quyular müxtəlif tektonik səbəblərə görə layihə 

horizontlarına çatdırılmamıĢ və yalnız 2-də (Göytəpə və 

Kürdaxanı sahələri) Üst TəbaĢirin kəsiliĢi 2000 m-ə qədər gilli-

mergelli fasiyada açılmıĢdır (Ģəkil 13, 27). 

Seysmik kəĢfiyyat nəticəsində ġərqi AbĢeronda Qala və Zirə 

qalxımları və həmçinin Hövsan sahələrində Mezozoy 

çöküntülərinin tektonikası haqqında az da olsa, müəyyən 

təsəvvür əldə edilmiĢdir. Seysmik materiallara əsasən Zirə və 

Qala sahələrində en istiqamətində uzanan gömülmüĢ Mezozoy 

qalxımları aydın seçilirlər. 

ġimal və Ģimali-qərb qalxımlarında (ġorbulaq, AtəĢgah, 

Qırmaki və b.) Üçüncü dövr çöküntüləri dərin yuyulmaya məruz 

qaldıqlarından Mezozoy çöküntüləri də onların quruluĢunda 

iĢtirak edirlər (Ģəkil 12, 13, 27). Ġki gümbəzvari qalxımdan təĢkil 

olunmuĢ Göytəpə qırıĢığında isə Üst TəbaĢir çöküntüləri yer 
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üzərinə çıxırlar.Ümumuyyətlə, Mezozoy çöküntüləri, xüsusilə də 

Üst TəbaĢir çöküntülərinin, struktur-tektonik xüsusiyyətləri  

haqqında tam məlumata malik olmaq üçün AbĢeron çökəkliyində 

dərin qazımadan əvvəl müasir tələblərə uyğun böyük həcmdə 

seymik kəĢfiyyatın kompleks üsullarının aparılması lazımdır. 

AbĢeron arxipelaqının Ģimal tektonik zonası Cənubi Xəzərin 

ən çox qalxmıĢ tektonik elementidir və qalxımlar zonası irsi 

quruluĢu ilə səciyyələnir. Xəzəryanı-Quba NQR-in Xızı tektonik 

zonasının cənub-Ģərqdə-dənizdə davamı olan bu zonada geoloji-

geofiziki məlumatlara görə Mezozoyun qırıĢıqlıq səthinin kəskin 

qalxması və yer üzərinə yaxınlaĢması nəticəsində daha cavan 

yaĢlı Pliosen qalxımları da TəbaĢirin fliĢ xarakterli terrigen-

karbonatlı süxurlardan təĢkil olunmuĢ qalxımları kimi suben 

istiqamətində uzanırlar (Ģəkil 24). ġimal zonasında QoĢa DaĢlar, 

Qərbi AbĢeron, ġimali AbĢeron, AbĢeron küpəsi, Gilavar, Xəzri, 

Arzu, ƏĢrəfi və Qarabağ  kimi  öz geoloji xarakterinə görə biri-

birindən fərqlənən neftli-qazlı strukturlar aĢkar olunub.   

ġimali AbĢeron, AbĢeron küpəsi, Arzu, Gilavar və Xəzri 

qalxımlarında Paleogen-Miosen çöküntüləri ilə Üst TəbaĢirin 

üzərinin qeyri-uyğun örtülməsi axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları ilə 

təsdiq olunmuĢdur. Cənub-Ģərqdə yerləĢən Dan Ulduzu, ƏĢrəfi, 

Qarabağ və b. qalxımlarda Mezozoyun səthi daha dərinliklərdə 

yatdıqları üçün qazıma ilə açılmayıblar . 

Kürdağarası çökəkliyi Böyük və Kiçik Qafqaz 

meqantiklinoriumu arasında yerləĢir və tektonik cəhətcə 

meqasinklinoriuma aid edilir. ġimaldan B.Qafqazın cənub ətəyi, 

cənubdan isə K.Qafqazın Ģimal ətəyi ilə hüdudlanan bu 

meqaçökəklik qərbdə  ġərqi Gürcüstan ərazisində yerləĢən 

Dzirul massivinə söykənir, Ģərqdə isə Cənubi-Xəzər çökəkliyinə 

qovuĢur. Meqaçökəklik öz dərinlik quruluĢuna görə Yuxarı, Orta 

və AĢağı Kür çökəkliklərinə ayrılır. 

Yuxarı Kür çökəkliyi qonĢu Gürcüstan ərazisində 

yerləĢdiyindən burada nəzərdən keçirilmir. Azərbaycan 
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ərazisində yerləĢən Orta və AĢağı Kür çökəklikləri bir-birindən 

Kürdəmir-Saatlı qalxımlar zonası ilə ayrılırlar [8]. 

4.1.4. AĢağı Kür neftli-qazlı rayonunun ərazisi tektonik 

cəhətcə AĢağı Kür çökəkliyinə uyğun gəlir. Bu depressiya geniĢ 

Kür dağarası çökəkliyinin cənub-Ģərqdə davamı olub, qərb-

cənub-qərbdə Orta Xəzər, Ģimal-Ģərqdə Ləngəbiz-Ələt dərinlik 

qırılmaları ilə qonĢu tektonik elementlərdən (cənub-qərbdə TalıĢ-

Burovar antiklinal zonasının Ģimal qanadından, qərbdə TalıĢ-

Vəndam qravitasiya maksimumundan, Ģimal-Ģərqdə ġamaxı-

Qobustan NQR-dən) ayrılır. Cənubi-Ģərqdə isə Cənubi-Xəzər 

çökəkliyinə qovuĢur. AĢağı Kür çökəkliyinin geoloji quruluĢu 

geofiziki üsullar və dərin qazıma ilə geniĢ öyrənilmiĢdir.  

Depressiyanın geoloji quruluĢunda əsasən Antropogen-

Pliosen yaĢlı çöküntü kompleksi iĢtirak edir. Bu çöküntülər 

burada böyük qalınlığa malik olduqlarından (5-6 km) daha 

qədim çöküntülər, o cümlədən də, Mezozoy çöküntülərinin 

tektonikası dərin qazıma ilə öyrənilməmiĢ qalır. Lakin çökəklik 

daxilində geniĢ intiĢar tapmıĢ palçıq vulkanlarının bərk 

püskürmə materiallarında iri əhəngdaĢı parçalarına rast gəlinir. 

Kökləri Mezozoyla əlaqədar olan bu vulkanların məlumatlarına 

görə belə gənaətə gəlinir ki, Mezozoyun struktur planı ilə 

Paleogen-Miosenin və Pliosenin struktur planları arasında 

uyğunsuzluq vardır. Belə güman etmək olar ki, Pliosen 

strukturlarının qanad və ya periklinalında qeyd olunan palçıq 

vulkanların kökü altda yatan Mezozoy strukturlarının tağı ilə 

əlaqədardır. Bu qeyri-uyğunluq burada aparılmıĢ seysmik 

materiallara görə aydın seçilir.Belə ki, Padar sahəsində seysmik 

profillərdə Ģimal-Ģimal-qərb istiqamətli yastı yatıma malik (5-6 

km dərinlikdə) braxiantiklinal tipli struktur qeyd olunur. 

Bununla yanaĢı, Üst TəbaĢirin əsasən vulkanogen-çökmə və 

vulkanogen çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ 1800-2000 m 

qalınlıqda kəsiliĢi AĢağı Kür depressiyasının cənub-qərb 

bortunda yerləĢən Orta Muğan və ġorsulu sahələrində qazılmıĢ 

dərin axtarıĢ kəĢfiyyat quyularında da öyrənilmiĢdir. Məlum 
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olmuĢdur ki, bu çöküntülər daha cavan Paleogen-Miosen layları 

ilə qeyri-uyğun örtülürlər (Ģəkil 14). 

Orta Kür çökəkliyi geotektonik quruluĢunun mürəkkəbliyi ilə 

fərqlənir və cənub-Ģərq istiqamətində 300 km-dən artıq uzanaraq, 

qərbdə Gürcüstan ərazisində Tiflis Ģəhərindən keçən meridianla, 

Ģərqdə isə Kürdəmir Ģəhərindən keçən meridianla-Qərbi Xəzər 

qırılması ilə hüdudlanır. Bu çökəkliyin böyük bir hissəsi 

Azərbaycan ərasizində yerləĢir. 

Tədqiq olunan Yevlax-Ağcabədi və Qabırrı-Acınohur neftli-

qazlı hövzələri də Orta Kür çökəkliyində qeyd olunur. 

4.1.5. Yevlax-Ağcabədi çökəklikliyi oval formaya malik olub, 

Ģimal-qərb-cənub-Ģərq istiqamətində uzanır. Çökəkliyin ən dərin 

hissəsi Tərtər və Xaçınçay çayları arasında qeyd olunur. Burada 

kristallik bünövrənin səthi 14 km-dən dərinə gömülür (Ģəkil 18). 

ġimal-qərbdə Qazax depressiyasından ġəmkir struktur qalxımı 

ilə ayrılan bu mənfi struktur element, Ģimal-Ģimal-Ģərqdə 

Kürdəmir-Saatlı-Lənkəran Mezozoy yaĢlı qalxımlar zonası, 

cənubi-qərbdə Kiçik Qafqaz meqaantiklinoriumun Ģimal-Ģərq 

ətəyi və cənub-Ģərqdə isə Araz dərinlik qırılması ilə hüdudlanır. 

Muradxanlı NQR tektonik cəhətcə Yevlax-Ağcabədi 

cökəkliyinin (hövzəsinin) Ģimal-Ģərq bortunu əhatə edir. 

Rayonun sərhəddi cənub-qərbdən depressiyanın ox xətti, Ģimali-

Ģərqdə Kürdəmir-Saatlı-Lənkəran qalxımlar zonası, cənubi-

Ģərqdə isə qeyd edildiyi kimi, Araz dərinlik qırılmasına qədər 

uzanır (Ģəkil 17, 29). 

Geofiziki tədqiqatlar və dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları ilə 

Mezozoy çöküntülərinə görə neftli-qazlı rayon daxilində kiçik 

amplitudalı müxtəlif istiqamətli lokal qalxımlar (Zərdab, 

Muradxanlı, Söyüdlər, ġıxbaği, QıĢlaq və s.) aĢkar olunmuĢdur. 

Bu qalxımlardan ən irisi isə geoloji quruluĢu gömülmüĢ vulkan 

ilə mürəkkəbləĢmiĢ Muradxanlı qalxımıdır. Zərdab-Muradxanlı 

qalxımlar zonasının üzərində yerləĢən bu lokal strukturlar Ģimal-

qərb-cənub-Ģərq istiqamətində uzanırlar. Bu tektonik zona Kür-

dəmir-Saatlı-Lənkəran zonasından TəbaĢir, Paleogen-Neogen- 
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Dördüncü Dövr çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ dar sinklinal 

ilə ayrılır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģimal-Ģərq bortunda 

Mezozoyun struktur planı ilə onun üstündə yatan Kaynozoy 

çöküntülərinin struktur planları arasında uyğunsuzluq qeyd 

olunur. Burada Mezozoy yaĢlı struktur qalxımların yuyulmuĢ tağ 

hissələrində Pliosen və Maykop çöküntüləri qeyri-uyğun yatırlar. 

KəsiliĢin ən üst mərtəbəsini təĢkil edən Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri isə, demək olar ki, dislokasiyaya uğramamıĢdır, 

cənub-qərbdən Ģimal-Ģərqə doğru yastı monoklinal yatımla 

gömülərək, Paleogen-Mezozoy çöküntülərini transqressiv olaraq 

örtürlər. 

Yevlax-Ağcabədi çökəklikliyinin cənub-qərb bortunda yerləĢən 

Gəncə neftli-qazlı rayonu Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq və Kiçik 

Qafqazönü çökəkliyinin cənub-qərb hissələri ilə əlaqədardır. Bu 

neftli-qazlı rayon tektonik cəhətcə göstərilən ərazini əhatə edir 

və onun geoloji quruluĢunda Mezokaynozoy çöküntüləri geniĢ 

intiĢar etmiĢdir. Rayonun quruluĢu mürəkkəbliyi ilə seçilir və bu 

da, ilk növbədə, Kiçik Qafqazın inkiĢaf tarixi ilə əlaqədardır. 

Geofiziki tədqiqatlar və qazıma məlumatlarına görə aydın 

olmuĢdur ki, bölgənin Mezozoy-Paleogen struktur mərtəbəsi 

stratiqrafik cəhətcə cavan Miosen-Dördüncü Dövr çöküntülərini 

struktur planından fərqlənir. Struktur mərtəbələr arasındakı 

bufərq bölgə ərazisini mürəkkəbləĢdirən ayrı-ayrı lokal qalxımlar 

və qalxımlar zonasında (Ağdam-Güllücə-Beylaqan, ġirvanlı-

Sovetlər zonaları) daha aydın nəzərə çarpır. Belə ki, cənub-

qərbdə yerləĢən lokal strukturlar antiklinal quruluĢa malik 

olmadıqları halda, Ģimal-Ģərq qalxımları isə tam antiklinal 

quruluĢları ilə səciyyələnirlər. ġimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru 

uzanan antiklinal zonalar eninə və uzununa qırılmalarla 

mürəkkəbləĢmiĢlər. Qeyd edək ki, həm qalxım zonaları və həm 

də, göstərilən uzununa regional dərinlik qırılmaları Ģimal-qərbdə 

qədim ġəmkir qalxımına çataraq sönürlər. 
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Ümumiyyətlə, Gəncə neftli-qazlı rayonunun, yəni Yevlax-

Ağcabədi çökəkliyinin cənub-qərb hissəsinin TəbaĢirə görə 

struktur-tektonik xüsusiyyətlərini qeyd edərkən, demək lazımdır 

ki, göstərilən antiklinal zonalar arasında Ģimal-qərb istiqamətdə 

geniĢlənən dərin (1000 m) sinklinal müĢahidə olunur. TəbaĢirə 

görə ayrı-ayrı lokal qalxımların da struktur-tektonik xüsusiy-

yətləri biri-birindən fərqlənirlər. Belə ki, rayonun Ģimal-qər-

bində yerləĢən antiklinal qırıĢıqlarının cənub-qərb qanadları zəif 

inkiĢaf etmiĢlər, periklinalları da aydın seçilmir. ġimal qırıĢıq-

larında (Dəliməmmədli, Duzdağ və c.) Ģimal-qərb periklinalları 

cənub-Ģərq periklinallarına nisbətən qısadır.  

4.1.6. Kür-Qabırrı çaylararasıNQR tektonik cəhətcə Kür 

meqasinklinoriumunun tərkibinə daxildir. Burada intensiv 

dislokasiyaya və metomorfizmə məruz qalmıĢ kristallik substrat 

üzərində Mezokaynozoy yaĢlı çöküntü kompleksi yatır. Çökəklik 

daxilində Mezozoy-Eosen və Oliqosen-Antropogen struktur 

mərtəbələri qeyd olunur. Mezozoy-Eosen struktur mərtəbəsinin 

alt hissəsini Üst Yura-Alt TəbaĢir və üst hissəsini isə Üst 

TəbaĢir-Eosen yarımmərtəbələri təĢkil edirlər (Ģəkil 19 və 30). 

Bir sıra tədqiqatçılara görə Alpa qədər bünövrənin səthinə 

görə ümumiqafqaz istiqamətində dərin çökəklik qeyd olunur. 

Çökəklik bu bünövrəyə görə müxtəlif tektonik bloklardan 

ibarətdir. Çökəkliyin ən dərin hissəsi Alazan və Qabırrı 

çaylararası zonaya uyğun gəlir, burada kristallik bünövrənin 

səthi 12-13 km dərinlikdə qeyd olunur [13]. 

Mezozoy-Eosen çöküntü kompleksinə aid alt struktur mərtəbə 

qazıma ilə zəif öyrənilmiĢdir. Geofiziki və qazıma məlumatlarına 

görə bölgənin tektonik quruluĢu layların Ģimal istiqamətdə 

monoklinal yatımı və zəif dislokasiyası ilə fərqlənir, burada yastı 

platforma tipli strukturların inkiĢafı qeyd olunur (Ģəkil 19). 

 Mezozoy strukturlarının tağları onların üstündə yatan cavan 

çöküntülərin struktur tağlarına nisbətən Ģimala doğru yerləĢirlər. 

Mezozoy çöküntülərinin yatım dərinliyi çökəkliyin cənubi- 
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qərbdə 4000 m, 
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olduqları halda, Ģimal-Ģimal-Ģərqində isə antiklinal tipli tam 

qırıĢıqlar qeyd olunur. 

Üst struktur mərtəbəyə görə, çökəklik Çatma antiklinoriumu 

və Ceyrançöl sinklinoriumu kimi tektonik elementlərə ayrılır. 

Biri-birindən dərinlik qırılmaları ilə ayrılan hər iki tektonik 

element əsasən Kaynozoy çöküntülərindən təĢkil olunmuĢdur. 

Ümumiyyətlə, çaylararası bölgə Mezozoy çöküntü 

kompleksinə görə Ceyrançöl çökəkliyinin daxili və kənar 

zonalarına aid edilir, cənub-Ģərqdə isə Acınohur çökəkliyi ilə 

həmsərhəddir. 

4.1.7. Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonunun tektonik 

quruluĢu Mezozoy və Paleogen-Miosen çöküntülərinə görə hələ 

də qazıma və seysmik iĢlərlə öyrənilməmiĢ qalır. 

Acınohur neftli-qazlı rayonu Ģimal-qərb-cənub-Ģərq 

istiqamətində uzanan Qabırrı-Acınohur çöküntü hövzəsinin 

tərkibinə daxil olub, onun cənub-Ģərqdə Böyük Qafqazönü 

monoklinalı, cənub-qərbdə Udabno-Göyçay, Ģimal-qərbdə 

Gəncəçay-Alazançay, cənub-Ģərqdə isə Qərbi Xəzər qırılmaları 

ilə hüdudlanır (Ģəkil 1, 20). 

Qabırrı-Acınohur çökəkliyində Alp qırıĢıqlığına qədər özül 

(bünövrə) yer səthinə çıxmır. Ümumiyyətlə, son illərdə aparılmıĢ 

geoloji-geofiziki tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Qabırrı-

Acınohur çökəkliyinin özülü tektonik cəhətcə mürəkkəb 

quruluĢa malik olub, müxtəlif qalxım və çökəkliklərdən 

ibarətdir. Bu qalxım və çökəkliklər öz növbəsində müxtəlif 

hipsometrik səviyyələrdə yerləĢən ayrı-ayrı tektonik bloklara 

bölünürlər. Bu bloklar üzərinə qeyri-uyğun yatan qalın 

Mezokaynozoy çöküntü komplekslərinin struktur planları özülün 

struktur planından fərqlənirlər. 

Qabırrı-Acınohur neftli-qazlı hövzəsində və həmçinin onun 

bir hissəsi olan Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonunun 

ərazisində Mezozoy-Paleogen çöküntüləri geniĢ yayılmıĢ və bu 

çöküntülər 5-6 km qalınlığa malik Neogen-Antropogen 

çöküntüləri ilə örtülürlər (Ģəkil 20). Mezozoy-Paleogen 
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çöküntüləri yalnız bu rayonu əhatə edən dağ silsilələrində yer 

üzərinə çıxırlar. Bu gömülmüĢ çöküntülərin yatma dərinlikləri, 

tektonik xüsusiyyətləri və s.haqqında burada aparılmıĢ geofiziki 

tədqiqatların materialları əsasında fikir söyləmək olar.  

Çökəkliyin Ģərq hissəsində, qərb hissəsində olduğu kimi, 

elektrik kəĢfiyyatına görə Göyçay sahəsindən Ģimal-qərbdə 

Mezozoy çöküntüləri üzrə 6000-6500 m dərinlikdə iri bir 

çökəklik qeyd olunur ki, buda qərbdə meridional istiqamətli 

5000-6500 m dərinliyə çökmüĢ böyük bir struktur çıxıntı ilə 

həmsərhəddir. Bu çıxıntının Ģimal hissəsi Mezozoy mənĢəli 

qalxıma uyğun gəlir. Burada həmçinin lokal qravimetrik 

maksimum qeyd olunur. Güman etmək olar ki, çökəkliyin Ģərq 

və mərkəzi hissələrində gömülmüĢ Mezozoy qatlarının yuxarıda 

göstərilən struktur xüsusiyyətləri Paleogen qatlarında da təkrar 

olunacaq. Bu mülahizə seysmik kəĢfiyyatla AğdaĢ rayonunda 

Paleogen qatlarında qeydə alınmıĢ sinklinal çökəklik bundan 

Ģərqdə yerləĢən gömülmüĢ Mezozoy qatları ilə (elektrik 

kəĢfiyyatı iĢləri üzrə) uyğunluq təĢkil edir. Əslində bu bir iri 

sinklinal olub Paleogen və Mezozoy çöküntülərində ozünü 

göstərir. Belə görünür ki, Mezozoy çöküntüləri Acınohur 

çökəkliyi hüdudlarında 5000-6000 m-dən az olmayan dərinlikdə 

yatırlar. Bu vəziyyəti geofizikanın və ayrı-ayrı dərin quyuların 

məlumatları göstərir. Belə ki, 3000-4500 m dərinliyə gədər qazıl-

mıĢ tək-tək quyular ən yaxĢı halda, MQ çöküntülərindən çıxma-

mıĢlar. Acınohur çökəkliyinin Mezozoy əsasını Alazan-Əyrıçaya 

nisbətən cənub istiqamətdə növbəti pilləvari enmiĢ tektonik blok 

hesab etmək olar. Bu iki tektonik bloklar arasındaki, sərhəd 

DaĢüz-Acıçay dərinlik qırılmasının DaĢüz hissəsi ilə üst-üstə 

düĢür. 

Acınohur çökəkliyinin gömülmüĢ Mezozoy strukturu 

haqqında yuxarıda deyilənlərdən əlavə onu göstərmək olar ki, 

elektrik kəĢfiyyatının horizontu üzrə struktur sxemə görə onun 

maksimal yatma dərinliyi 8000 m-ə qədər çatır. Onun mərkəzi 

hissəsində bu çöküntülər üzrə Ģimal-qərb-cənub-Ģərq istiqa-
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mətində uzanan çökəklik qeyd olunur. Bu çökəkliyin dərinliyi və 

eni cənub-qərb istiqamətdə artır. Çökəkliyin ən enli hissəsi 

Böyük Söyüdlü və Yeni Qızmeydanı kəndləri arasındakı sahə-

lərdə qeyd olunur. ġimalda çökəkliyə paralel Mezozoy qatların-

dan ibarət dar ensiz qalxım zolağı qeyd olunur. Qravimetrik 

məlumatların təhlilinə əsasən Acınohur çökəkliyinin ərazisində 

Alazan çayının meridional uzanan dərəsindən Göyçay dərəsinə 

qədər olan zonada iri, az meylli bir çökəklik ayrılır. Çökəkliyin 

ən çox çökmüĢ hissəsində Mezozoy səthinin yatma dərinliyi 

7000 m-ə çatır,  onun yamaclarında isə 5000 m-ə qədər azalır. 

4.2. Paleogen-Miosen çöküntülərinin struktur-tektonik 

xüsusiyyətləri 

4.2.1. Aparılan geoloji-geofiziki materialların araĢdırılma və 

axtarıĢ-kəĢfiyyat qazımasının nəticələri göstərir ki, ġimali 

AbĢeron neftli-qazlı hövzəsinin Qusar-Dəvəci törəmə 

çökəkliyinə uyğun gələn hissəsində Mezozoy çöküntü kpmpleksi 

üzrə qeyd olunan struktur elementlər daxilində ayrılan lokal 

qalxımların əksəri Paleogen çöküntülərində , bəzi sahələrdə isə 

Miosen çöküntülərində də izlənir.  

Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin əsas tektonik elementlərindən biri 

olan Quba-Dəvəçi çökəkliyinin quruluĢunda Üst TəbaĢirdən 

Pliosenə qədər çöküntü kompleksi iĢtirak edir. Lakin Paleogen-

Miosen struktur mərtəbəsi Alt Mezozoy mərtəbəsindən 

quruluĢunun sadəliyi və struktur elementlərinin ölçüləri ilə 

fərqlənir  (Ģəkil 6, B). 

Belə ki, çökəkliyin Ģimal-Ģərqində yerləĢən Yalama-Xudat 

qalxım zonasında Mezozoy çöküntüləri üzrə müəyyən edilmiĢ 

yastı (qanad hissələrində yatım bucaqları 10-12° təĢkil edir), 

asimmetrik, meridional istiqamətli Yalama və Xudat 

braxiantiklinalları Paleosen və Eosen çöküntülərində də öz əksini 

tapmıĢdır. Lakin burada Oliqosen-Miosenə görə ancaq 

hemiantiklinal strukturlar qeyd olunur (Ģəkil 2, 3, 4). 

Yalama-Xudat qalxım zonasından cənub-qərbdə yerləĢən 

Zeyxur çökəkliyində Mezozoy çöküntülərində qeyd olunan lokal 
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qalxımlar Paleosen və Eosen çöküntü komplekslərində də izlənir. 

Lakin Mezozoy qırıĢığı ilə müqayisədə adları çəkilən 

komplekslərdə qırıĢıqlıq zəif əks olunmuĢdur. Burada Eosen və 

Miosen yaĢlı laylar 1,5-2° bucaq altında cənub-Ģərq 

istiqamətində yatan zəif əyilmiĢ monoklinal əmələ gətirirlər. 

Zeyxur çökəkliyindən cənub-Ģərqdə və cənubda yerləĢən 

Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxım zonasında qazılmıĢ dərin 

kəĢfiyyat quyu məlumatına görə Orta Yura kompleksi üzrə 

ayrılan Qusar, Xaçmaz və Ağzıbirçala qalxımlarında Üst 

Miosenə aid edilən çöküntü qatı Orta Yura yaĢlı layların üzərini 

ya transqressiv örtür, ya da monoklinal yatım əmələ gətirirlər. 

Paleogen və Miosenin tam kəsiliĢi bu qalxımların gömülmüĢ 

hissələrində qeyd olunur. 

Ümumiyyətlə, Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxım zonasında 

baĢqa zonalardan fərqli olaraq TəbaĢir çöküntüləri kimi 

Paleogen-Miosen çöküntü kompleksi də (az qalınlıqda Sarmat və 

Pont çöküntüləri istisna olmaqla) lokal qalxımların geoloji 

quruluĢunda iĢtirak etmirlər. Bu gömülmüĢ qalxımlar zonası 

Paleogen-Miosen dövrlərində ġimali AbĢeron çöküntütoplanma 

hövzəsində ayrılan Samuryanı və Quba-Dəvəçi depressiya 

zonalarını bir-birindən ayrılır. 

Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxım zonasından cənub, cənub-

qərbdə yerləĢən Quba-Dəvəçi (Qaynarca) dağönü çökəkliyində 

lokal qalxımlar Mezozoy çöküntüləri ilə yanaĢı Kaynozoyun tam 

kəsiliĢində də əks olunurlar. Paleogen-Miosen çöküntü 

kompleksi çökəkliyin mərkəzində oxboyu uzanan Tələbi-

Qaynarca-Qızılburun antiklinal zonasının quruluĢunda iĢtirak 

edərək ensiz, asimmetrik, kəskin qırıĢıqlığa məruz qalan və 

qırılmalarla mürəkkəbləĢmiĢ qalxımlar (Tələbi, Qərbi Qaynarca, 

Qaynarca və Qızılburun lokal qalxımları) əmələ gətirirlər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Qaynarca qırıĢığının tağında Xəzəryanı-Quba 

neftli-qazlı rayonunun yeganə iri palçıq vulkanı yerləĢir. Adları 

çəkilən xətti quruluĢlu qalxımların dik Ģimal-Ģərq qanadları 60-

80
0
, nisbətən az mailli cınub-qərb qanadları isə 20-40° altında 
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yatır. Neogenə görə bu qırıĢıqlıq zonası gömülmüĢ Mezozoy 

yaĢlı qalxım zonasına nisbətən Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin 

mərkəzinə doğru daha yaxınlıqda yerləĢir. 

Bu qalxımdan cənub-qərbdə demək olar ki, en istiqamətində 

uzanan və yüksək hipsometrik vəziyyəti ilə seçilən Tələbi 

antiklinalında Orta Yuranın üzərində qeyri-uyğun olaraq Üst 

Miosen (Sarmat) çöküntüləri yatır. 

Tələbi-Qızılburun antiklinal zonasından cənub-cənub-qərbdə 

ensiz sinklinal çökəkliklə Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun 

Ģimal-Ģərq qanadına söykənən nisbətən enli Siyəzən (Üçüncü 

Dövr) monoklinalı adı ilə ayrılan tektonik zona yerləĢir. 

Monoklinalın geoloji quruluĢunda iĢtirak edən Paleogen 

çöküntüləri TəbaĢir layları ilə qeyri-uyğun kontakt əmələ 

gətirirlər. Monoklinal uzununa fay və əksfayla (bəzi yerlərdə 

üstəgəlmə səciyyəli) mürəkkəbləĢmiĢdir. Monoklinalın cənubi-

Ģərqində dərinə getdikcə layların yatım bucaqları azalır. Burada 

Maykop, Eosen, Paleogen və Danimarka çöküntü konpleksinin 

hər biri özündən aĢağıda yatan kompleks üzərində transqressiv 

yatır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aĢırılmıĢ zonalarda dərinə doğru 

Paleogen çöküntülərinin yatma bucaqları 90°-ə qədər artır, sonra 

isə Ģimal-qərb istiqamətdə azalaraq, Üst TəbaĢirlə normal yatım 

əmələ gətirirlər. Bütün monoklinal boyu Üst TəbaĢir kimi 

Paleogen çöküntülərinin yer üzərinə çıxan hissələrdə qalınlıqları 

azalır (Ģəkil 2, 3, 4). 

Xızı zonasına gəldikdə isə, burada Paleogen çöküntüləri onun 

Ģimal-Ģərq yamacında iĢtirak edir. Bu çöküntülər cənub-qərbə 

doğru gömülərək, ġurabad, Bəyimdağ-Təkçay, Sitalçay və 

Gədisu strukturlarının periklinal hissələrində bucaq və azimutal 

uyğunsuzluqla TəbaĢirin müxtəlif horizontları  üzərində 

monoklinal Ģəkildə yatırlar. 

4.2.2. ġamaxı-Qobustan çökəkliyi ərazisini əhatə edən NQR, 

yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Böyük Qafqaz meqaantiklinoriu-

munun cənub qanadına daxıldır və qərbdə Qərbi Xəzər dərinlik 
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qırılması, Ģimalda Germiyan qırılması, cənubda Ləngəbiz-Ələt 

qırılması ilə hüdudlanır və cənub-Ģərqdə isə Cənubi-Xəzər 

çökəkliyinə keçir. Çökəklikdə kifayət qədər mürəkkəb 

tektonikaya malik qırıĢıqlar sistemi müxtəlif genetik və 

morfoloji xüsusiyyətlərlə yanaĢı, eləcə də geniĢ stratiqrafik 

diapazonda çöküntülərin toplanması ilə səciyyələnirlər. Onun 

Ģimal zonasında Üst TəbaĢirin terrigen-karbonatlı süxurları geniĢ 

yayıldığı halda, mərkəzi və cənub-qərb zonalarında Mezozoy 

çöküntüləri Paleogen-Miosen, cənub-Ģərq zonasında 

(Ceyrankeçməz depressiyasında) və Ələt tektonik zonasında isə 

onlar Paleogen-Miosen və Pliosen təbəqələri altında böyük 

dərinliklərdə (6000-7000 m-dən artıq) yatırlar (Ģəkil 8, 9, 10, 11, 

26, 27, 28). AraĢdırmaların nəticəsi göstərir ki, ġamaxı-

Qobustan çökəkliyində aĢkar olunmuĢ qırıĢıqlar əmələgəlmə 

vaxtlarının və istiqamətlərinin müxtəlifliyi, dislokasiyaların 

intensivliyi ilə biri-birindən kəskin fərqlənirlər. Bu da kəsiliĢdə 

bir neçə struktur mərtəbələrin (Paleogen-Miosen, Mezozoy və 

Pliosen) mövcudluğu ilə izah oluna bilər. 

Çökəkliyin Ģimal tektonik zonasında Paleogen-Miosen yaĢlı 

çöküntülər ancaq qırıĢıqların gömülmüĢ hissələrində və onları 

biri-birindən ayıran sinklinallarda iĢtirak edirlər.  

Çökəkliyin mərkəzi zonasında isə Paleogen-Miosen 

çöküntüləri geniĢ yayılmıĢ və tektonik cəhətcə onlar 

sakityatımları ilə fərqlənirlər. Burada biri-birindən geniĢ və yastı 

sinklinarlarla ayrılan bir sıra antiklinal zonalar qeyd olunur. Bu 

antiklinal zonalar əsasən en istiqüamətində uzanan 

braxiantiklinal tipli qırıĢıqlardan təĢkil olunmuĢdur və axırıncılar 

ensiz tağlara malik olmaları və oxlarıboyu uzununa 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmələri ilə xarakterizə olunurlar. 

Əksər hallarda bu pozğunluqlarla palçıq vulkanları əlaqədardır. 

Zonanın Ģimal-Ģərq hissəsində nüvə hissələri əsasən Qovundağ 

(Eosen) çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ lokal qırıĢıqlar 

asimmetrik quruluĢları ilə səciyyələnir, onların Ģimal qanadları 

nisbətən yastı, cənub qanadları isə dikyatımlı olmaları ilə 
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fərqlənirlər (ġimali Neftlik-Qoturdağ zonası). Bu tektonik 

zonadan cənubda yerləĢən tektonik zona (Qaradüz-Keçələr 

zonası) üzərində yerləĢən qalxımlar Paleogen-Miosen çökün-

tülərindən təĢkil olunmuĢ və bir sıra hallarda onların yastı Ģimal 

qanadları üstəgəlmə tipli uzununa qırılma ilə nisbətən dik cənub 

qanadları üzərinə gəlmiĢlər. 

Cəngi antiklinal zonası bu antiklinal zonadan cənubda yerləĢir 

və bir sıra braxiantiklinal qalxımlardan təĢkil olunmuĢdur. Lokal 

qalxımların tağı əsasən Alt və Orta Qovundağ çöküntülərindən 

ibarətdir. Asimmetrik quruluĢlu bu qalxımlar müxtəlif istiqamətli 

(uzununa və eninə) pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢdir. Bu 

antiklinal zonadan cənubda yerləĢən antiklinal zona (Ahudağ-

Babacan zonası) üzərində ayrılan lokal qalxımların tağ hissə-

lərində Qovundağ, Maykop çöküntüləri əzilmiĢ vəziyyətdə yer 

üzərinə çıxırlar, bəzi hallarda onlar Pliosen və Üst Miosen 

çöküntüləri ilə transqressiv örtülürlər, çoxsaylı pozğunluqlarla 

lokal qalxımlar ayrı-ayrı tektonik bloklara bölünürlər. 

Mərkəzi tektonik zonanın cənub sərhəddi boyunca ġamlı-

Qırdağ antiklinal zonası qeyd olunur. QırıĢıqların tağ və Ģimal 

hissələrində Üst Qovundağ və Alt Maykopun əzilmiĢ süxurları 

yer üzərinə çıxırlar (Ģəkil 27, 28). Qeyd olunan antiklinal zonalar 

bir-birindən en istiqamətli əsasən Miosen çöküntüləri ilə dolmuĢ 

geniĢ sinklinal çökəkliklərlə ayrılırlar. Bu zonada sürüĢmə 

nəticəsində tez-tez qalxımların yamacından yüksək plastikli 

Paleogen-Miosen gillərinin cavan süxurlar ilə dolmuĢ 

çökəkliklərə axması və onların sinklinallarda yalançı antiklinal 

formalar yaratması müĢahidə olunur. Bəzən tədqiqatçılar belə 

formaları səhvən antiklinal qırıĢıqların nüvəsi hesab edirlər. 

Mərkəzi zonanın cənub sərhədlərindən keçən Yavandağ-

Səngəçal regional qravitasiya maksimumu isə qırıĢıqların 

meylliklərinin əks, Ģimal istiqamətə doğru dəyiĢməsində 

müəyyən rol oynamıĢdır. 

Ümumiyyətlə, ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin mərkəzi zona-

sını tektonik cəhətdən bir-birindən fərqlənən Qovundağ 
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vəMaykop çöküntülərinin yersəthinə çıxdıqları Ģimal və cənub 

hissələrə ayırmaq olar. Bu zonalar arasındakı sərhəd en 

istiqamətli ġeytanud-Qarğabazar-Kaftaran sahələrindən keçir. 

ġimal zonada strukturların uzanma istiqamətləri müxtəlif 

cəhətlidirlər. Bu zonada Qovundağ strukturları ensiz və sıxdırlar, 

onlarda Ģimal qanad cənub qanadın üzərinə aĢıb. Cənub 

zonasında isə antiklinallar əsasən enistiqamətli olub geniĢ və 

yastı tağlara malikdirlər. 

ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin cənub-qərb tektonik zonası 

əsasən Miosen çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ iri asimmetrik 

antiklinallardan ibarətdir. Bizim tərəfimizdən Maykopun səthinə 

görə tərtib olunmuĢ struktur xəritədən (Ģəkil 31) göründüyü kimi, 

bu qırıĢıqların oxyanı hissələri üstəgəlmə xarakterli qırılmalarla 

mürəkkəbləĢmiĢ və əksər hallarda bu qırılmaboyu Ģimal 

qanadların nisbətən dik cənub qanadların üzərinə yatımı qeyd 

olunur. Bu tektonik zona daxilində ayrılan iri antiklinal zonalar 

biri-birindən en istiqamətdə uzanan geniĢ sinklinalarla ayrılırlar. 

Sinklinallar Üst Miosen və bəzi hallarda isə, Pliosen yaĢlı 

çöküntülərdən təĢkil olunmuĢdur. Bütün antiklinal qalxımlarda 

nisbətən yastı Ģimal qanadlar üstəgəlmə tipli uzununa 

pozgunluqlarla daha dik cənub qanadların üzərinə gətirilmiĢlər 

[8, 2] . 

Bu tektonik zonanın Ģimal hissəsində Hicəkiaxtarma-

Çeyilaxtarma antiklinal zonası fərqlənir. Cənub-Ģərq 

istiqamətində uzanan bu zona gömülərək, CeyrankeĢməz 

depressiyasına keçir. Belə ki, bu zonanın qərb hissəsində 

Maykop lay dəstəsi səthinin hipsometrik səviyyəsi 300-500 m 

dərinlikdə olduğu halda, Ģərqə doğru bu səthin dərinliyi artaraq 

700-1000 m-dən çox olur.Bu istiqamətdə Maykop çöküntülərinin 

gömülmə dərinliyinin artması Pliosen-Antropogen çöküntüləri 

qalınlıqlarının kəskin artması ilə izah oluna bilər. Tağları 

pozgunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢ lokal qalxımların əksəriyyəti 

Orta və Üst Miosen çöküntülərindən, cənub-Ģərqdə yerləĢən  
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qırıĢıqlar isə əsasən 

Pliosen çöküntülərindən 

təĢkil olunmuĢdur (Ģəkil 

32). 

Sündü-Çeildağ 

antiklinal zonası 

yuxarıda göstərilən 

zonadan cənubda 

yerləĢir və onu təĢkil 

edən antiklinal 

strukturlar bir-birindən 

tağlarının yuyulma 

dərəcələri, onları 

mürəkkəbləĢdirən 

pozğunluqların 

amplitudası ilə 

fərqlənirlər. Maykop 

çöküntüləri qalxımların 

tağ hissələrində yer 

üzərinə çıxırlar, 

qanadlarda (cənub 

qanad) isə Miosenin 

Sarmat və Meotis layları 

Alt və Üst Maykopla 

təmasa gəlirlər. 

Cənub-qərbi tektonik 

zonanın cənub sərhəddi 

boyunca Zarxı-

Mədrəsə-ġeytanud 

antiklinal zonası uzanır 

və bu zona qərbdə 

Ģimali-qərb istiqamətli 

olduğu halda, Ģərqdə isə 

en istiqamətlidir. Bu 
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antiklinal zonaya cənubi-qərbdən Sağıyan-Girdə-Umbaki 

antiklinal zonası paralel olaraq uzanır. 

ġamaxı-Qobustanın cənub-Ģərq tektonik zonası (Ceyrankeç-

məz depressiyası) qırıĢıqlıq xarakterinə görə qeyd olunan tekto-

nik zonalardan kəskin fərqlənir. Bu tektonik zona əsas etibarilə, 

Pliosen və Antrapogen çöküntülərindən təĢkil olunduğundan 

onun struktur tektonik xüsusiyyətləri iĢin sonrakı bölməsində 

tədqiq ediləcəkdir. Lakin mövcud geoloji-geofiziki 

araĢdırmaların nəticələri göstərir ki, MQ-ya görə aĢkar edilmiĢ 

monoklinal quruluĢlu lokal qalxımlar ola bilsin ki, Paleogen-

Miosen strukturlarını təkrar edirlər. Bir çox hallarda isə 

çöküntülərin çökmə prosesində Miosendən sonrakı fasilədə 

yuyulmuĢ Diatom, bəzən Maykop lay dəstələri üzərində Pontdan 

MQ-ın üst təbəqələrinə qədər olan cavan çöküntülər yatırlar. 

Depressiyanın Donquzluq, Qarğabazar, Kaftaran və b. 

sahələrində aparılmıĢ qazma materiallarının təhlili göstərir ki, 

nisbətən çox meylli Pliosen qalxımları müəyyən bucaq altinda 

yuyulmuĢ Oliqosen-Miosen qalxımlarına söykənirlər. 

Gümanetməyə əsas var ki, müxtəlif istiqamətli Pliosen 

strukturları ilə Oliqosen strukturları arasında uyğunsuzluq qeyd 

olunur. Belə ki, yuxarıda göstərilən qırıĢıqlarda aparılmıĢ 

struktur qazıma materiallarının təhlili göstərir ki, Oliqosen-

Miosen qırıĢıqlığı Pliosen qırıĢığına nisbətən layların 

uzanmasına perpendikulyar Ģimal-qərbə doğru 450-500 m 

dəyiĢir. OxĢar vəziyyətlər burada qeyd olunan sinklinallarda da 

müĢahidə olunur. 

Ümumiyyətlə, Ceyrankeçməz depressiyasının dərin 

hissələrində gömülmüĢ Oliqosen-Miosen strukturlarının 

tektonikasını dəqiqləĢdirmək üçün burada, ilk növbədə, seysmik 

kəĢfiyyatın yeni üsullarından geniĢ istifadə olunmalıdır. 

4.2.3. AbĢeron neftli-qazlı rayonunun (NQR) tektonikası Plio-

sen və Antropogen çöküntülərinə görə ətraflı öyrənilib. Dərin qa-

zıma məlumatlarının nəticələrinə əsasən rayonda yerləĢən 

antiklinal zonaların və onları təĢkil edən lokal qalxımların 
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tektonikası dəqiqləĢdirilib, seysmik kəĢfiyyat iĢlərinin geniĢ 

tətbiqi əsasında sinklinalların quruluĢu haqqında isə tam 

məlumatlar alınıb. Lakin bütün göstərilənlərlə yanaĢı, bu günə 

qədər yarımadada Paleogen-Miosen çöküntülərinin tektonikası 

haqqında əsaslı fikir söyləməyə imkan verən dərin qazıma və 

seysmik kəĢfiyyat materialları kifayət qədər deyildir. 

Rayon üçün xarakterik olan tektonik xüsusiyyətlərdən biri, 

Paleogen-Miosen və Pliosen kompleksləri üzrə antiklinal 

zonaların və strukturların forma, miqyas, sıxlıq və onların 

uzanma istiqamətləri cəhətdən biri-birindən fərqlənmələridir. 

Məlumdur ki, AbĢeron NQR-nin bütün sttrukturlarının geoloji 

quruluĢlarında Miosen çöküntüləri iĢtirak edir və onlar Paleogen 

çöküntüləri ilə birlikdfə intensiv dislokasiyaya məruz qalıblar 

(Ģəkil 12, 13). Rayonda intiĢar etmiĢ Paleogen çöküntüləri əsasən 

gilli süxurlardan təĢkil olunduqlarına görə, onlar diapir quruluĢlu 

qırıĢıqlarla səciyyələnirlər (Binəgədi, MaĢtağa və b.). Onların 

üzərində yatan Pliosen kompleksi isə uzun və ya braxiforma tipli 

antiklinallar Ģəkilində əks olunublar. 

Yarımadanın Ģimal-qərb, mərkəzi və cənub-qərbi 

braxiantiklinal qalxımlarının (Corat, Novxanı, Saray, Binəqədi, 

ġorbulaq və b.) geoloji quruluĢlarında Paleogen-Miosen çökün-

tüləri mühüm əhəmiyyat kəsb edirlər. Bu qalxımların nüvə 

hissələri Paleogen-Miosen (Qovundağ, Maykop, Çokrak, 

Diatom, Pont), qanadları və aralıq sinklinalları isə Məhsuldar 

Qat çöküntülərindən təĢkil olunub. 

Paleogen-Miosen qırıĢıqları əsasən Qafqaz istiqamətlidirlər. 

ancaq cənub və cənub-Ģərq istiqamətli qırıĢıqlar da qeyd 

olunurlar. Bu qırıĢıqlar qılıncvari, tək-tək hallarda isə sandıqvari 

formalıdırlar. 

Ayrı-ayrı antiklinal qalxımlarda qırılıb-qalxma və ya dik 

üstəgəlmə xarakterli pozğunluqlar müəyyən olunub. 

Yarımadanın qərbində bu strukturların tağ və periklinal hissələri 

palçıq vulkanların fəaliyyəti nəticəsində dağılıb, Ģərqində isə 

palçıq vulkanları, demək olar ki, qeyd olunmur. 
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 AbĢeron NQR-də Pliosen-Antropogen qırıĢıqlığı Paleogen-

Miosen çöküntülərində olduğu kimi, irsi xarakter daĢıyır. Ona 

görə də, Pliosenə görə aĢkar olunmuĢ bütün antiklinal zonalara 

Paleogen-Miosen antiklinal zonaları kimi baxmaq olar. Rayonda 

qırıĢıqlığın intensivliyi qərbdən və Ģimal-qərbdən Ģərq və cənub-

Ģərqə doğru azalır. AraĢdırmaların nəticələri göstərir ki, Ģimal-

qərbi və cənub-qərbi AbĢeronda Paleogen-Miosen qırıĢıqlıqları 

Mezozoy strukturlarını demək olar ki, təkrar edirlər. 

Yarımadanın Ģərq hissəsində sinklinallar daha geniĢ 

yayılıblar. Ancaq burada Paleogen-Miosen qırıĢıqlığının 

elementləri olan və MQ-ın alt hissələrində sönən gömülmüĢ 

qırıĢıqlara (Dübəndi, Türkan, Zirə, Hövsan və b.) da rast gəlinir. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi,  onun Ģimal hissəsində Mezozoy 

qırıĢıqlığı kristallik bünövrənin kəskin qalxması Miosen 

çöküntülərinin az qalınlıqla (210-240 m) çox da böyük olmayan 

dərinliklərdə (1515-1890 m) yatmasına səbəb olmuĢdur 

(Kürdaxanı sahəsi). Buzovna-MaĢtağa qırıĢıqlığının tağ 

hissəsində isə MQ çöküntüləri Qovundağ çöküntüləri üzərində 

qeyri-uyğun yatırlar. 

Yarımadanın Ģərqində Mezozoy və Paleogen-Miosen 

qırıĢıqlığı kəskin dəyiĢikliyə məruz qalaraq, submeridional 

istiqamətli qırıĢıqların əmələ gəlməsi ilə təmsil olunublar.Onun 

cənub hissəsində gömülmüĢ Paleogen-Miosen qalxımı yerləĢir. 

Bu qalxım 4500-5800 m dərinliklərdən baĢlayaraq, seysmik 

kəĢfiyyatı ilə iĢlənilmiĢ meridional istiqamətli profillərdə təsdiq 

olunmuĢdur. GömülmüĢ qalxımın Qaradağ-dənizdən baĢlayaraq 

Zirə yatağına qədər 50 km-ə yaxın uzunluqda Ģubenistiqamətli 

zonası müxtəlif yaĢlı çöküntülərin struktur planlarının qeyri-

uyğunsuzluğu ilə səciyyələnir. Qərbi AbĢeronda Qaradağdan 

Bibiheybətə qədər olan sahil zonasında MQ təbəqələrinin 

monoklinal batımı və eləcədə, Mərkəzi AbĢeronda Qaraçuxurdan 

Qum-dənizi sahəsinə qədər periklinallar üzrə qalınlıqların artdığı 

zona Paleogen-Miosen çöküntü kompleksində olan qalxımların 

formasına uyğun gəlir. 
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Ümumiyyətlə, yarımadada strukturların müxtəlif dərinliklərdə 

və müxtəlif istiqamətlərdə yerləĢməsi Paleogen-Miosen və 

nisbətən cavan qırıĢıqlar arasında mürəkkəb qeyri-

uyğunsuzluqlar olduğunu göstərir. 

AbĢeron arxipelaqının müxtəlif sahələrində Paleogen-Miosen 

çöküntüləri əsasən gilli fasiyada həm struktur-axtarıĢ və həm də, 

dərin qazıma ilə öyrənilib. Onun əsas tektonik 

xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu çöküntü kompleksinin 

strukturları öz forma, ölçüləri və sıx yerləĢmələrilə Pliosen 

strukturlarından kəskin fərqlənirlər. Burada Paleogen-Miosen 

qalxımları Qafqaz istiqamətində uzanırlar, intensiv dislokasiyaya 

uğrayıblar. Oliqosen-Miosen kəsiliĢində qeyd olunan lokal 

fasilələr və qeyri-uyğun yatımlar ona dəlalət edirlər ki,onun ayrı-

ayrı stratiqrafik vahidləri arasında struktur planlar bir-birinə 

uyğun gəlmirlər (Ģəkil 13, 24).  

4.2.4. AĢağı Kür çökəkliyinin struktur-tektonik xüsusiyyətləri 

Paleogen-Miosen çöküntü kompleksinə görə öyrənilməmiĢ qalır. 

Buna səbəb bu çöküntülərin qalın Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri altında dərinə gömülməsi ilə əlaqədardır. Lakin 

çökəkliyin cənub-qərb bortunda (Orta Muğan, ġorsulu sahə-

lərində) qazılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının kəsiliĢlərində 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin tam qalınlıqla iĢtirak etməməsi 

və onların Mezozoy yaĢlı struktur çıxıntıların üzərinə qeyri-

uyğun yatmaları qeyd olunur (Ģəkil 14). Çökəkliyin qalan 

hissəsinin isə Eosen-Miosen zamanı intensiv çökməyə məruz 

qalması və bu çöküntü kompleksinin struktur-tektonik xüsusiy-

yətlərinin Üst TəbaĢirin struktur-tektonik xüsusiyyətlərinə uyğun 

olması güman olunur. 

AĢağı Kür çökəkliyinin Paleogen-Miosenə görə geoloji 

quruluĢunu dəqiqləĢdirmək üçün böyük həcmdə geofiziki 

tədqiqatların müxtəlif üsullarının aparılması lazımdır. 

4.2.5. Yevlax-Ağcabədi hövzəsində (çökəkliyində) Paleogen-

Miosen çöküntüləri əsasən terrigen və terrigen-karbonat 

süxurlardan ibarətdir. Bu çöküntülərin qalınlığı hövzənin 
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bortlarından mərkəzinə doğru 0-500 m-dən 1600-2300 m-ə qədər 

artır. Mövcud geoloji-geofiziki materialların təhlili göstərir ki, 

Paleogen çöküntülərinin struktur planı TəbaĢirin planına uyğun 

gəlir. Lakin ayrı-ayrı hallatrda struktur planların arasında 

uyğunsuzluq da müĢahidə olunur. Bu uyğunsuzluq hövzənin 

cənub-qərb bortunda yerləĢən qalxımlarda (Ağdam-Güllücə, 

Qəmərli, Beylaqan) daha çox nəzərə çarpır. Belə ki, burada 

inkiĢaf etmiĢ qalxımların əksəriyyəti tam antiklinal quruluĢa 

malik deyildir (Ģəkil 15, 16). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin (YAH) 

daxilində Paleogen çöküntüləri monoklinal yatıma malik qalın 

Neogen-Dördüncü dövr çöküntü örtüyü altında basdırılmıĢdır. 

Burada həmin çöküntülər zəif dislokasiyaya uğramıĢ və əsasən 

azmeylli qalxımlar əmələ gətirmiĢlər. Onlar davamlı qapalı 

qırıĢıqlıq əmələ gətirmədən, əsasən bir-birindən asılı olmayan 

lokal qalxımlardan ibarətdirlər. Bu xüsusiyyət hövzənin Ģimali-

qərb hissəsində daha çox nəzərə çarpır. 

Qalxımların əksəriyyəti Neogen-Dördüncü dövr 

çöküntülərinin sakit horizontal yatıma malik olduğu ərazilərdə 

və ya geniĢ sinklinal çökəklərdə yerləĢirlər (Muradxanlı, Zərdab, 

Cəfərli, Sovetlər, Bərdə və b.). 

Ərazinin Paleogen hövzəsində, TəbaĢirdə olduğu kimi, üç 

tektonik zona ayrılır: Ģimal-Ģərq bort, cənub-qərb bort və onları 

ayıran mərkəzi depressiya zonası. Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda 

Maykop laydəstəsinin dabanına görə yalnız ən iri və kəskin 

quruluĢlu Muradxanlı qalxımı izlənir. Burada Paleogen 

çöküntüləri TəbaĢirin vulkan-tektonik qalxımı üzərində örtük 

struktur əmələ gətirirlər. Muradxanlı qalxımı Maykop lay 

dəstəsinin dabanına görə Ģimal-qərb cənub-Ģərq istiqamətdə 

uzanan asimmetrik braxiantiklinaldan ibarətdir. Struktur iki 

uzununa və bir neçə eninə qırılmalarla mürəkkəbləĢmiĢdir. 

Muradxanlı qalxımından Ģimali-qərbdə yerləĢən Zərdab 

sahəsində Maykop lay dəstəsinin çöküntüləri əsasən terrasvari 

yatıma malikdir. Zərdab sahəsindən baĢlayaraq Ģimal-Ģərqə 
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doğru monoklinal yatan Paleogen çöküntüləri pazlaĢır, Ģimal-

qərbdə hövzənin mərkəzi hissəsinə doğru isə onların yatma 

dərinliyi artır. 

YAH-nin Ģimal-Ģərq bortunda-Muradxanlı qalxımından cə-

nubda və cənub-Ģərqdə Paleogen çöküntülərinə görə bir sıra ki-

çik amplitudlu undulyasiyalar (Qaralı, Ağaməmmədli, Cəfərli, 

Sovetlər, Bərdə və b.) qeyd olunur. 

Ümumiyyətlə, hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda Orta və Üst 

Miosen və Pliosen-Antropogen çöküntüləri monoklinal yatıma 

malikdirlər. 

Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı hövzəsinin cənub-qərb bortunda 

bu günə qədər 20-dən çox gömülmüĢ qalxım aĢkar edilmiĢdir. 

Onların geoloji quruluĢunda əsasən Mezozoy və Paleogen-

Miosen çöküntüləri iĢtirak edirlər. Bu qalxımlar əsas iki tektonik 

zonada qruplaĢmıĢlar:  

1. Qazanbulaq-Güllücə-Beyləqan;  

2. Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər.  

Qeyd olunan zonaları Paleogen çöküntülərinə görə dayaz, 

yastı və ensiz sinklinal çökəyi ayırır. BaĢlanğıcını Beyləqan və 

Sovetlər qalxımları arasından götürən bu sinklinal Ģimal-qərbdə 

doğru uzanaraq Tərtərçay regional dərin qırılmasına söykənir. 

Həmin istiqamətdə Maykop lay dəstəsinin dabanının dərinliyi 

1800 m-dən 2800 m-ə qədər artır. Regional dərinlikdən qərbdə 

sinklinal Tərtər və Naftalan qalxımları arasından keçərək qərbdə 

Acıdərə-Sarıyaldağ və Borsunlu, Ģərqdə Naftalan və Gödəkboz 

qalxımları arasında Ģimal-Ģərqə doğru davam edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin cənub-

qərb bortu bir sıra uzununa və eninə regional qırılmalarla 

mürəkkəbləĢiblər. Regional uzununa qırılmalardan biri hövzəni 

cənub-qərbdən hüdudlandıran Kiçik Qafqazönü dərin yarığıdır. 

Ikinci uzununa regional qırılma Qazanbulaq-Güllücə-

Beylaqan qalxma zonasından keçir. Bu qırılma Qəmərli 

sahəsində Ģaxələnərək iki istiqamətə yönəlir.  
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Ikinci regional uzununa qırılmadan Ģimal-Ģərqdə üçüncü və 

dördüncü qırılma izlənir. Onlardan biri ġirvanlı, Ləmbəran və 

Ağcabədi qalxımlarının tağ hissələrindən keçir. Dördüncü 

regional uzununa qırılma ġirvanlı, Ləmbəran və Ağcabədi 

qalxımlarının Ģimali-Ģərq qanadlarının tağyanı hissələrindən, 

Sovetlər və Tərtər qalxımlarının tağ, Naftalan və Gödəkboz 

qalxımlarının isə cənubi-qərb qanadlarından keçir. 

Qazanbulaq-Güllücə-Beyləqan zonası cənub-qərb bortun 

kənar hissəsində yerləĢir. Bu zona daxilində, struktur çıxıntılarda 

Üst TəbaĢir və Maykop çöküntülərinin yuyulmuĢ səthləri üzərinə 

Üst Pliosen-Antropogen çöküntüləri transqressiv yatırlar. 

Qazanbulaq, Güllücə-Beylaqan qalxıma zonasının qazıma ilə 

nisbətən yaxĢı öyrənilmiĢ qırıĢıqları Qazanbulaq, Ağdam-

Güllücə və Beylaqan qalxımlarıdır. 

Qazanbulaq qalxımı bu zonanı Ģimali-qərb hissəsində yerləĢir. 

Onun quruluĢunda Üst TəbaĢir-Alt Miosen çöküntüləri iĢtirak 

edir. Maykop lay dəstəsinin yuyulmuĢ səthini Ağcagil 

çöküntüləri qeyri-uyğun örtürlər. 

Ağdam-Güllücə qalxımı Acıdərə-Sarıyaldağ və Xocavənd 

qalxımları arasında yerləĢir. Maykop laydəstəsinin dabanına görə 

Ağdam-Güllücə qalxımı Ģimali-Ģərq istiqamətli struktur 

çıxıntıdan ibarətdir. 

Beyləqan qalxımı Qazanbulaq-Güllücə-Beyləqan qalxma 

zonasının cənubi-Ģərq hissəsində yerləĢir. Onun quruluĢunda 

TəbaĢir, Eosen və Maykop çöküntüləri iĢtirak edirlər. Sonuncu 

çöküntülərin dərin eroziyaya uğramıĢ səthi üzərində Ağcagıl 

çöküntüləri transqressiv yatır. Tektonik cəhətcə Beyləqan 

qalxımı Ģimal-Ģərq istiqamətli asimmetrik struktur çıxıntıdan 

ibarətdir.  

Qazanbulaq-Güllücə-Beyləqan qalxma zonasının Ģimali-

Ģərqdə Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma zonası yerləĢir. 

Zonanın Tərtər və Araz çayları arasında yerləĢən hissəsindəki 

antiklinal qalxımlar (ġirvanlı, Lənbəran, Ağcabədi və Sovetlər) 

Ģimal-qərb-cənub-Ģərq istiqamətlidirlər. Zona Ģimal-qərbdə 
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Tərtər qalxımından baĢlayaraq Ģimal-Ģərq istiqaməti alır. 

Zonanın bu hissəsində davamını Tərtərdən baĢqa Naftalan, 

Gödəkboz və Bozdağ qalxımları təĢkil edir. 

Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma zonasının əhatə etdiyi 

qalxımların səciyyəvi xüsusiyyətləri onların cənub-qərb 

qanadlarının ensiz, Ģimal-Ģərq qanadlarının isə enli olması və 

axırıncıların hövzənin mərkəzi-dərin hissəsinə yönəlməsidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Yevlax-Ağcabədi neftli-qazlı 

hövzəsinin cənub-qərb bortunun Ģimal-qərb hissəsində, 

Qazanbulaq-Güllücə-Beyləqan və Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər 

qalxma zonalarının ərazisində Dəliməmmədli, Borsunlu, Bozyeri 

və b. qalxımlar yerləĢir. 

Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma zonasının xarakter strukturu 

Ağcabədi qalxımıdır. Amplitudu 400-500 m-ə çatan uzununa 

qırılmalarla mürəkkəbləĢməsi nəticəsində Paleogen çöküntüləri 

strukturun Ģimal-Ģərq istiqamətində pilləvari yatırlar.  

ġirvanlı qalxımının geoloji quruluĢunda Paleogen və TəbaĢir 

çöküntüləri iĢtirak edir və onun tağ hissəsində Maykop 

çöküntülərinin yuyulmuĢ səthində Ağcagil, Ģimali-Ģərq 

qanadında isə Orta və Üst Miosen çöküntüləri transqressiv yatır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Paleogen-Miosen hövzəsinin 

bortları biri-birindən mərkəzi depressiya zonası ilə ayrılır. 

Depressiya öz baĢlanğıcını Muradxanlı və ġirinqum sahələri 

arasından götürərək, Kür çayıboyu Ģimal-qərb istiqamətdə uzanır 

və Yevlax Ģəhəri ətrafında istiqamətini Ģimal-Ģərqə doğru dəyiĢir. 

Həmin istiqamətdə Maykop lay dəstəsinin dabanı 3,8 km-dən 5,6 

km-ə qədər gömülür. Bu çöküntülərə görə hövzənin eni 5-10 km-

dən 20-25 km-ə qədər dəyiĢir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 

hövzənin dərin zonasının struktur-tektonik xüsusiyyətləri bu 

günə qədər hələ də seysmik üsullarla tam öyrənilməmiĢ qalır. 

4.2.6. Kür və Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonunun ərazisi 

1976-ci illərdən baĢlayaraq 1993-cü ilə qədər seysmik 

kəĢfiyyatın müxtəlif üsulları ilə (ƏDÜ, ÜDNÜ) tədqiqat dərinliyi 

5-6 km-ə çatan regional və dəqiq seysmik kəĢfiyyat iĢləri ilə 
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demək olar ki, tam əhatə olunmuĢdur[24]. Maykop lay dəstə-

sinin aĢağı hissəsinə, Orta Eosenə və Mezozoyun səthinə uyğun 

gələn seysmik horizontları bütün sahə üzrə iĢləmək mümkün 

olmuĢ və bölgənin ərazisi üzrə regional tektonikası müəyyən 

qədər dəqiqləĢdirilmiĢdir (Ģəkil 18, 19). 

Ümumiyyətlə, böyük həcmdə struktur axtarıĢ, dərin kəĢfiyyat, 

regional geofiziki iĢlərin sayəsində Kür və Qabırrı çaylararası 

bölgənin geoloji quruluĢu haqqında təsəvvür xeyli 

geniĢlənmiĢdir. Alt Yura-Orta Paleogen çöküntü kompleksini 

əhatə edən və 4-7 km dərinlikdə yatan  struktur mərtəbə azmeylli  

braxiantiklinal qalxımlar, həm də antiklinal çıxıntılar və struktur 

terras tipli əyilmələr, qırıĢıqlığın orta intensivliyi, eninə və 

uzununa pozğunluqların inkiĢafı ilə səciyyələnirlər. Regional 

planda bu çöküntülər ümumən pilləvari Ģəkildə Ģimal 

istiqamətində bataraq qırılıb-düĢmə xarakterli uzununa qırılmalar 

seriyası ilə kəsiĢirlər.  

Oliqosen-Neogenin molass çöküntü kompleksini əhatə edən, 

qalınlığı 4 km-ə çatan üst struktur mərtəbə üstəgəlmə, qırılıb-

qalxma tipli, eninə iri amplitudalı pozğunluqlarla parçalanmıĢ, 

kəskin təzahür olunmuĢ asimmetrik lokal strukturların intiĢarı ilə 

səciyyələnir. 

Geoloji-planalma və struktur-xəritəalma qazıması iĢləri 

nəticəsində Üst Pliosen və Miosen-Oliqosen (üst struktur 

mərtəbə) üzrə qırxdan çox lokal struktur qeydə alınmıĢ və 

bunlarda əsasən ən çox dislokasiyaya məruz qalmıĢ Ģimali Çatma 

antiklinoriumunda qruplaĢmıĢlar. Bunlar da qırılıb düĢmə və 

üstəgəlmə tipli qırılma pozğunluqları ilə mürəkkəbləĢmiĢ bir sıra 

antiklinal və sinklinallardan ibarətdir. Ümumiyyətlə, üst 

mərtəbənin strukturları intensiv dislokassiyaya məruz qalmaları, 

tektonik pozulmaları, Ģimal qanadlarının cənub qanadları üstünə 

gəlmələri və kəskin geomorfoloji əlamətləri ilə digər 

strukturlardan fərqlənirlər [9]. 

 Paleogen-Mezozoy struktur mərtəbəsinin quruluĢu qazıma ilə 

nisbətən zəif öyrənilmiĢ, əsasən geofiziki kəĢfiyyat üsulları ilə 
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tədqiq olunmuĢdur. Nəticədə Mezozoy çöküntülərinin səthinin 

bir sıra Qafqaz əks Qafqaz istiqamətli anomaliyalarla 

mürəkkəbləĢərək Ģimal-Ģərq istiqamətində batması müĢahidə 

olunur. Bundan əlavə, 1965-ci ildən baĢlayaraq ƏDÜ ilə 

aparılmıĢ seysmik kəĢfiyyatı iĢləri nəticəsində Mezokaynozoy 

çöküntülərinin Ģimal-Ģərq istiqamətdə pilləvari-monoklinal 

batması, Üst TəbaĢir-Paleogen və Miosen-Pliosen çöküntülərinin 

struktur planlarının uyğunsuzluğu təsdiq olunmuĢdur [13,24] 

Kür və Qabırrı çaylararası bölgə mürəkkəb geoloji quruluĢa 

malik olmaqla bərabər çoxsaylı eninə və uzununa pozğunluqları 

ilə parçalanmıĢdır. Uzununa qırılma pozğunluqları üçün 

konsedimentasion inkiĢaf səciyyəlidir ki, bu da ayrı-ayrı horizont 

və laydəstələrinin qalınlıqlarının kəskin dəyiĢməsilə özünü 

birüzə verir. 

Orta Kür uzununa qırılmasının davamı bölgə daxilində 

Cahandargöl eninə qırılması ilə cənuba doğru yerini dəyiĢərək 

Kür çayının müasir yatağı boyunca izlənir. Orta Kür qırılmasının 

amplitudası bir neçə on metrdən 750 m-ə qədər dəyiĢir. 

Kür və Qabırrı neftli-qazlı bölgəsi Ģimal-qərbdən 

Cahandargöl, cənub-Ģərqdən Gəncəçay-Alazan eninə qırılmaları 

ilə məhdudlanaraq ona ümumi Ģəkildə qrabenə oxĢar forma verir. 

Kür və Qabırrı çaylararası bölgə üçün ayrı-ayrı çöküntü 

kompleksləri arasında fasilələrin olması və struktur planların bir-

birinə uyğun gəlməməsi səciyyəvidir. Əldə olan materialların 

təhlili göstərir ki, bəzi sahələrdə Orta Eosenin yuyulmuĢ səthini 

Maykop çöküntüləri (Tərsdəllər və b.), digər sahələrdə isə, 

əsasında baza konqlomerat olan Ağcagil gilləri və ya kontinental 

AbĢeron çöküntüləri həm qeyri-uyğun və həm də bucaq 

uyğunsuzluğu ilə örtürlər. 

Bir çox hallarda Neogen-Dördüncü Dövr kompleksi üzrə 

struktur elementlər aĢağıda yatan çöküntülərdə öz əksini tapmır. 

Paleogen-Mezozoy çöküntüləri üzrə Qafqaz istiqamətli 

antiklinallar Alt Maykopda əksqafqaz struktur çıxıntılar kimi 

təzahür olunurlar və kəsiliĢ üzrə yuxarıda sönürlər [9]. 
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Beləliklə, geoloji-geofiziki məlumatlara görə Kür və Qabırrı 

çaylararası bölgədə aralıq massiv və orogen mərhələlərini əhatə 

edən Alp çökmə örtüyündə Mezozoy-Paleogen və Neogen 

struktur mərtəbələri ayrılır və bu struktur mərtəbələr öz struktur-

tektonik xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər. Bölgənin üst struktur 

mərtəbəsi (Neogen) geofiziki, struktur-axtarıĢ, struktur xəritəal-

ma və dərin qazıma məlumatları əsasında daha ətraflı öyrənilmiĢ, 

onun mürəkkəb tektonik quruluĢuna malik olduğu aĢkar 

edilmiĢdir və bir sıra antiklinal zonalar qeyd olunmuĢdur. Bu 

zonaları tektonik qırılmalar mürəkkəbləĢdirirlər. Tektonik 

zonalar əsasən ümumqafqaz istiqamətində uzanırlar. Bu struktur 

mərtəbələrə görə bölgə ərazisində iki əsas tektonik element: –

Çatma (Ģimal)antiklinoriumu və Ceyrançöl (cənub)sinklinoriumu 

daha çox fərqlənirlər və bir-birindən bir sıra uzununa tektonik 

qırılmalarla ayrılırlar. 

Çatma antiklinoriumu Neogen çöküntülərinin tam stratiqrafik 

kəsiliĢi, 4-5 km qalınlığı və intensiv dislokasiyaya uğramıĢ iri 

ölçülü qırıĢıqlarla səciyyələnir. Əksər hallarda bu qırıĢıqların 

Ģimal-Ģərq qanadları yer üzərinə çıxırlar. Bu tektonik zonaya aid 

olan antiklinal qırıĢıqlar asimmetrik quruluĢa malik olub, Ģimal-

Ģərq qanadlarının tağyanı hissəsindən üstəgəlmə xarakterli 

tektonik pozulma xətlərinin keçməsi ilə fərqlənirlər. Bu 

pozulmalar nəticəsində qırıĢıqların Ģimal-Ģərq qanadları cənub-

qərb  qanadlarının üzərini örtürlər. 

Geofiziki və qazıma məlumatlarına görə bu qalxımların və 

onları mürəkkəbləĢdirən tektonik qırılmaların əksəriyyəti dərin 

qatlarda (Maykop lay dəstəsi) sönürlər və demək olar ki, alt 

struktur mərtəbədə qeyd olunmurlar. 

Ceyrançöl sinklinoriumu stratiqrafik kəsiliĢdən ġirak 

laydəstəsinin düĢməsi, Miosen çöküntülərinin qalınlıqlarının 

nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması, tektonik gərginliyin 

zəifləməsi və lokal qırıĢıqların kulis Ģəkilində yerləĢməsi ilə 

səciyyələnir. Asimmetrik quruluĢa malik olan bu qalxımlar 

əsasən  üstəgəlmə tipli qırılmalarla mürəkkəbləĢmiĢ və cənuba 
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doğru aĢırılmıĢdır. ġimaldan cənub istiqamətində qırıĢıqların və 

onları mürəkkəbləĢdirən tektonik pozqunluqların amplitudası və 

həmçinin layların yatım bucaqları azalır. Bu tektonik zonada 

struktur qalxımların çoxu Paleogen çöküntülərində sönür.  

Ümumiyyətlə, mövcud geoloji-geofiziki materialların və dərin 

qazıma iĢlərinin nəticələrinin araĢdırılması göstərir ki, Eosen və 

Üst TəbaĢir çöküntüləri Kür və Qabırrı çaylararası bölgədə 

mürəkkəb tektonik quruluĢa malikdir və burada onlar layların 

ümumən monoklinal yatımı ilə səciyyələnirlər. Onların regional 

monoklinal meylli fonunda bir sıra kiçik amplitudalı lokal 

struktur (xüsusən Eosen üzrə) formalar ayrılır. Geofiziki 

üsullarla aĢkar edilmiĢ və dərin qazıma üçün hazırlanmıĢ bu 

lokal qalxımlar əsasən gümbəzvari və braxiantiklinal formada 

olub, kiçik ölçüyə malikdirlər. Bu qalxımların ən böyüyünün 

ölçüləri 6,0×2,0 km, hündürlüyü isə 150-200 m-dən artıq olmur. 

Tədqiq olunan bölgənin tektonik quruluĢunun mürəkkəbliyi 

birdə onunla əlaqədardır ki, əksər sahələrdə Mezozoy-Paleo-

genin struktur planı ilə üstdə yatan cavan çöküntülərin (Neogen-

Antropogen) struktur planları bir-birinə uyğun gəlmirlər. Belə ki, 

bölgənin Ģimal-Ģərq hissəsində Çatma tektonik zonası daxilində 

Paleogen-TəbaĢir stratiqrafik  kompleksi üçün pozulmalarla 

mürəkkəbləĢmiĢ subqafqaz istiqamətli qırıĢıqlar səciyyəlidir və 

onlar üst struktur mərtəbəyə nisbətən heç bir qanuna uyğun 

olmayan Ģəkildə istiqamətlənmiĢlər.  

Bölgənin cənub-qərb hissəsində Paleogen çöküntülərinin yer 

səthinə yaxınlaĢdıqları sahələrdə əksqafqaz istiqamətli yastı lokal 

qalxımlar inkiĢaf etmiĢlər. Bu cür tektonik elementlər çox güman 

ki, Yurayaqədər mövcud olan qırıĢıqlıq bünövrəsi üstündə 

inkiĢaf etmiĢ qalxımları əhatə edən lokal struktur formalardır. 

AparılmıĢ seysmik və qravimetrik kəĢfiyyatın nəticələri də 

deyilənləri təsdiq edir.  

4.2.7. Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonunun Mezozoy 

vəPaleogen-Miosenin struktur planları bir-biri ilə sıx əlaqədardır. 

Belə ki, Acınohur çökəkliyində geniĢ yayılmıĢ Paleogen-Miosen 
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çöküntülərinin maksimal qalınlıqları burada Mezozoy 

depressiyasının mərkəzi hissəsinə uyğun gəlir. Paleogen-Miosen 

çöküntülərinin ən böyük qalınlıqları Göyçay və Turiançay çay 

dərələri arasında, Heyvanlı antiklinalından cənubda, Acınohur 

gölü ilə eyni adlı antiklinal qırıĢığın arasında olacaqdır (Ģəkil 20) 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin az qalınlıqları (1500-2000 

m-dən az) Mezozoy laylarından ibarət qalxımların yerləĢdiyi sa-

hələrdə qeyd olunur (Ġvanovka, Böyük Söyüdlü və s. qalxımlar). 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin intensiv qırıĢığa məruz 

qalması nəticəsində ayrı-ayrı lokal qalxımları və Mezozoy yaĢlı 

çökəkliklər dik yatıma malik olmuĢlar. Acınohur ərazisində gec 

orogenik hərəkətlərin fəallığı sayəsində onun yüksək tektonik 

gərginliyə məruz qalması belə güman etməyə əsas verir ki, 

burada Ģaryaj və tektonik örtüklərin olması ehtimalını da inkar 

etmək olmaz. Lakin qəti fikir söyləməyə geofiziki və qazıma 

məlumatlarının azlığı imkan vermir.  

Acınohur çökəkliyi Kür və Alazan çayları arası və ġamaxı-

Qobustan çökəklikləri ilə birlikdə vahid dağönü zonanı əmələ 

gətirir və struktur-tektonik cəhətdən Kür çökəkliyi Böyük 

Qafqazın Ģərq hissəsinin qırıĢıqlıq orogen zonaları arasında keçid 

mövqe tutur. Adları çəkilən çökəkliklərdə Paleogen-Miosen 

çöküntülərində pulvarı tektonik quruluĢun və ya örtuklərin 

varlığı məlumdur. Acınohur ərazisində də adı çəkilən 

çöküntülərdə strukturların belə formasına rast gəlmək olar. 

4.2.8. Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonu tektonik cəhətcə 

Kiçik Qafqaz-Elbrus meqaantiklinoriumunun Ģimal-Ģimal-Ģərq 

hissəsində yerləĢir və onun quruluĢunda iri TalıĢ antiklinoriumu 

daha böyük rol oynayır. Kiçik Qafqaz-Elbrus antiklinoriumunun 

Ģimal qanadının tərkibinə daxil olan bu iri qalxım Ģimal-qərbdən 

cənub-Ģərq istiqamətində 100-200 km məsafədə Xəzər dənizinə 

qədər uzanır. Onun daxilində cənub-qərbdən Ģimal-Ģərqə doğru 

Astara və Burovar qalxımlar zonaları seçilirlər. Bu qalxım 

zonaları da bir-birindən Yardımlı sinklinoriumu ilə ayrılırlar. 

TalıĢ tektonik zonasının Ģimal-Ģərqində yerləĢən Cəlilabad 
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sinklinoriumu Burovar antiklinal zonasını Cənubi-Muğan 

qalxımından ayırır. 

TalıĢ tektonik zonasının cənub-Ģərqində yerləĢən və mürəkkəb 

quruluĢa malik Astara antiklinoriumunun geoloji quruluĢu 

intensiv dislokasiyaya məruz qalmıĢ və əsasən TəbaĢir-Paleosen 

yaĢlı tufogen-çökmə süxurlardan ibarət bir neçə lokal antiklinal 

qalxımlarla mürəkkəbləĢmiĢdir. 

Yardımlı antiklinoriumu Astara tektonik zonasından 

üstəgəlmə xarakterli qırılma ilə ayrılır və Lənkəran bölgəsinin 

mərkəzi hissəsində yerləĢən bu zonanın geoloji quruluĢunda 

əsasən Oliqosen-Miosenin (Maykop) qumlu-gilli çöküntüləri 

iĢtirak edirlər (qalınlığı 3000 m-ə çatır). Sinklinoriumun 

tərkibində bir sıra antiklinal qalxımlar və sinklinallar qeyd 

olunur.  

Burovar antiklinoriumu Lənkəran rayonu ərazisində ən iri 

tektonik elementlərdən biridir və qərb-Ģimal-qərbdən Ģərq-

cənub-Ģərqə doğru uzanır. Bu tektonik zona geoloji quruluĢunda 

iĢtirak edən çöküntülərin litologiyası və yaĢına görə qonĢu 

zonalardan fərqlənir. Antiklinoriumu təĢkil edən antiklinal 

qalxımların tağlarında çöküntü süxurlardan təĢkil olunmuĢ 

(argillitlər, mergellər, qumdaĢıları) Üst Eosen çöküntüləri yer 

üzərinə çıxırlar. Burovar tektonik zonasında Ģimal-Ģərqdə onun 

Ģimal-Ģərq qanadının gömülmə zonasında Cəlilabad 

sinklinoriumu yerləĢir. Həmçinin bu sinklinorium gilli-qumlu 

Miosen çöküntüləri ilə dolmuĢ TalıĢ dağönü çökəkliyi əhatə edir. 

Bu sinklinorium daxilində geoloji-geofiziki və qazıma 

məlumatlarına görə bir sıra antiklinal qırıĢıqlar (Tumarxanlı, 

Görməli, AğdaĢ və Uzuntəpə) qeyd olunmuĢdur. Cənubi-Muğan 

qalxımı istiqamətində bu qırıĢıqların tağ hissələrində Ağcagil 

çöküntüləri qədim çöküntülərin üzərini transqressiv olaraq 

örtürlər.  

4.2.9. Araz tektonik zonasına uyğun gələn Naxçıvan MR 

ərazisində Azərbaycanın digər neftli-qazlı rayolarından fərqli 

olaraq onun geoloji kəsiliĢində Mezokaynozoy çöküntüləri ilə 
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yanaĢı Paleozoy yaĢlı süxurlar da iĢtirak edirlər (Ģəkil 24). 

Ərazidə Ģimal-Ģimal-qərb və cənub-cənub-Ģərq istiqamətində 

uzanan ġərur-Culfa antiklinoriumu, Zəngəzur antiklinoriumu, 

Ordubad sinklinoriumu və onları en istiqamətdə kəsən Naxçıvan 

törəmə çökəkliyi kimi iri tektonik elementlər seçilirlər. ġərur-

Culfa antiklinoriumu daxilində Kimeric yaĢlı, Ordubad və 

Zəngəzur strukturları daxilində isə Oliqosen yaĢlı xətti qırıĢıqlar 

üstünlük təĢkil edirlər. Neogen çöküntülərindən ibarət Naxçıvan 

muldası antiqafqaz istiqamətli olub yastı yatıma malik 

qırıĢıqlıqla xarakterizə olunur (Ģəkil 21, 22). 

Zəngəzur horst qalxımı hər iki tərəfdən dərinlik qırılmaları ilə 

hüdudlanır və cənub-qərb qanadı Naxçıvan MR ərazisinə keçir. 

Burada qanad Üst TəbaĢir və Eosen çöküntülərindən təĢkil 

olunmuĢdur. Monoklinal yatıma malik bu çöküntü kompleksi 

üzrə bir sıra lokal qalxım qeyd olunur, o Miosen və Pliosen yaĢlı 

en və meridional istiqamətli lokal qalxım və sinklinallarla 

mürəkkəbləĢmiĢdir. Bu tektonik elementin yamaclarından 

uzununa dərinlik qırılmaları keçir, daxilində isə qırılıb-düĢmə 

tipli pozulmalar üstünlük təĢkil edir. Bütün çöküntülər üçün xətti 

qırıĢıqlar səciyyəvidir. 

Əsasən Miosenin molass çöküntülərindən ibarət Naxçıvan 

muldası Ģimal və Ģərqdə qalxım zonaları ilə hüdudlanır, cənub və 

cənub-qərbdə isə Ġran və Türkiyə ərazilərində davam edir. 

Oliqosen-Miosen zamanı en istiqamətli bu muldanın dərin yeri 

altda yatan Üst TəbaĢir-Paleogen struktur mərtəbəsinə nisbətən  

qərbə doğru yerini dəyiĢmiĢdir. Naxçıvan muldasının tektonik 

xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onun kənar hissələrində 

intiĢar etmiĢ en istiqamətli lokal qalxımlar dik yatıma malik 

olduqları halda, çökəkliyin mərkəzində onlar yastılaĢaraq Ģimali-

Ģərq istiqamətini alırlar. Muldanın Ģimal hissəsindən keçən 

böyük amplitudalı dərinlik qırılması onu Ağqaya qalxım 

zonasından ayırır. 
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4.3. Pliosen-Antropogen çöküntülərinin struktur-tektonik 

xüsusiyyətləri 

4.3.1. ġimali-AbĢeron hövzəsinin Qusar-Dəvəçi çökəkliyində 

Pliosen-Dördüncü dövr çöküntü kompleksi geniĢ yayılmıĢ və 

tektonik cəhətcə cənub-Ģərq (Xəzərə doğru) istiqamətində yatan 

azmeylli monoklinal quruluĢ əmələ gətirir. Pliosen-Antropogen 

yaĢlı struktur mərtəbə geoloji-xəritəalma və qazıma ilə daha 

yaxĢı öyrənilmiĢdir. Bu çöküntülərin struktur tektonik 

xüsusiyyətləri altda yatan çöküntülərin struktur mərtəbələrindən, 

xüsusi ilə Mezozoyun struktur planından kəskin fərqlənir. 

Bununla belə, törəmə çökəkliyin ayrı-ayrı tektonik 

elementlərində (Yalama-Xudat və Qusar-Xaçmaz qalxımlar 

zonası) Mezozoy, Paleogen-Miosen kompleksləri üzrə müəyyən 

edilən lokal qalxımlar zəif olsa da, Pliosen-Antropogen 

çöküntülərində əks olunurlar. Bəzi sahələrdə isə ancaq Pliosen-

Dördüncü dövr çöküntülərində formalaĢmıĢ qalxımlar qeyd 

olunur. Yalama sahəsində Mezozoy və Paleogen-Miosen 

çöküntülərində əks olunan iki qalxımın əvəzində vahid antiklinal 

strukturun cənubi-qərb periklinalı qeyd olunur. Qalxımın Ģimal-

Ģərq periklinalı isə Samur çayının sol sahilində qonĢu Dağıstan 

ərazisində yerləĢir. Xudat və Xaçmaz sahələrində Mezozoy və 

Paleogen-Miosen çöküntüləri üzrə ayrılan qalxımlar MQ 

çöküntülərində zəif olsa da qeyd olunurlar. Qeyd edək ki, MQ və 

Antropogenin dabanı cənub-Ģərq istiqamətində nəzərə çarpacaq 

dərəcədə gömülərək, müvafiq olaraq, 900 m-dən 2000 m-dək və 

600 m-dən 1300 m-dək dərinliklərdə qeyd olunurlar (Ģəkil 2,3,6). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin əksər 

sahələrində Pliosenin MQ çöküntüləri bilavasitə Miosenin 

Sarmat çöküntüləri üzərinə yatırlar. Ümumiyyətlə, əksər hallarda 

alt və üst mərtəbələr arasında qeyri-uyğun yatımlar qeyd olunur. 

Dərin quyu məlumatlarına əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, 

altda yatan çöküntü kompleksləri onların üzərini örtən 

çöküntülərə nisbətən daha intensiv dislokasiyaya məruz 

qalmıĢlar. Üst və alt mərtəbələr arasında qeyri-uyğunluq, ilk 



 

192 
 

növbədə, Qusar-Dəvəçi çökəkliyi daxilində baĢ vermiĢ tektonik 

hərəkətlərin istiqamətləri və intensivliyinin müxtəlifliyi ilə izah 

oluna bilər. 

Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin cənub bortunda yerləĢən Quba 

çökəkliyi daxilində üst və alt struktur mərtəbələrin bir-birinə 

nisbətən qeyri-uyğun yatımları bu çöküntülərə görə qeyd olunan 

depressiyanın vaxta görə miqrasiyası ilə əlaqədar ola bilər. 

Qeyri-uyğun yatım ayrı-ayrı qalxımlar daxilində də qeyd 

olunur. Belə ki, Qusar qalxımı Mezozoy və Miosenə görə aydın 

seçildiyi halda, Pliosen və Antropogenə görə isə laylar az 

meyllidirlər. Belə bir qanunauyğunluq çökəkliyinin digər 

struktur qalxımlarında da qeyd olunur. 

Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin ən iri tektonik elementlərindən 

olan Zeyxur çökəkliyi TəbaĢir-Paleogen çöküntü kompleksində 

öz əksini daha yaxĢı tapır. Pliosen-Antropogen çöküntü 

kompleksinə görə isə bu laylar xeyli zəif dislokasiyaya uğra-

mıĢlar. 

4.3.2. ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin cənub-Ģərqində 

(Ceyrankeçməz depressiyası) geniĢ yayılmıĢ Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri əsasən diaprizm və gümbəzvarı qırıĢıqlarla mürək-

kəbləĢmiĢdir [10, 17]. Ceyrankeçməz depressiyası isə öz növ-

bəsində Ģərq və cənub-Ģərq istiqamətlərində Xəzər dənizinə açılır 

və onun bəzi antiklinal zonaları (Torağay-Kənizdağ-Səngə-çal-

dəniz və b.) Bakı arxipelaqında davam edilir (Ģəkil 1). 

Sonuncuda qırıĢıqların nisbətən intensiv inkiĢaf etməsi və 

Ģarnirlərinin gömülməsi qeyid olunur.Bu qırıĢıqların xarakteri və 

çökün-tülərin litofasiyal xüsusiyyətlərinə görə Qobustanın baĢqa 

tek-tonik zonalarindan kəskin fərqlənməsi muĢahidə olunur.Bu 

depressiyada antiklinal zonalar arasındakı məsafə artır, lokal 

qalxımların uzanma istiqaməti en istiqamətindən meridional 

istiqamətə qədər dəyiĢir və onlar biri-birindən geniĢ və az meylli 

sinklinallarla ayrılırlar (Ģəkil 11). 

Ceyrankeçməz depressiyasının tektonik elementlərinin 

struktur-morfoloji xüsusiyyətlərini aydınlaĢdırmaq üçün bizim 
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tərəfdən müxtəlif istiqamətli bir sıra seysmik-geoloji profillər 

tərtib olunmuĢ (Ģəkil 11, 28, 32) və Miosen-Pliosen 

çöküntülərinə görə olan struktur planlar araĢdırılmıĢdır. 

Müəyyən olunub ki, Ceyrankeçməz depressiyasında MQ 

çökuntuləri Paleogen-Miosen çöküntülərinin müxtəlif stratiqrafik 

vahidləri üzərində qeyri uyğun yatırlar. Belə kəskin stratiqrafik 

uyğunsuzluq yatım Ceyrankeçməz depressiyasının Ģimal 

bortunda daha aydın görünür. Belə ki, Donquzluq-Ağzıqır 

antiklinal zonasında Pliosen çöküntülərinə görə olan struktur 

tağin Miosen çöküntülərinə görə olan struktur tağa nisbətən 500 

m cənubda yerləĢməsi qeyd olunur (Kaftaran, Qarğabazar və 

b.qalxımlar). 

Ümumiyyətlə, depressiyanın Ģimal hissəsində Pliosen 

çöküntüləri üzrə qalxımların tağları Miosen qalximlarının 

tağlarına nisbətən cənuba doğru, depressiyanın cənub hissəsində 

isə əksinə – Ģimala doğru öz yerlərini dəyiĢirlər. 

Müəyyən olunub ki, Ceyrankeçməz depressiyasında 

bortlardan mərkəzə doğru Pliosen strukturlarının tağı Paleogen-

Miosen strukturlarının tağına nisbətən yerdəyiĢməyə məruz 

qalıblar. 

Depressiyanin ərazisində azsaylı lokal qırıĢıqlardan təĢkil 

olunmuĢ qısa uzanma istiqamətlərinə, həmçinin geoloji 

quruluĢlarına görə Donquzluq-Ağzıqır, ġıxıqaya-Anart, 

Kənizdağ-Miəcik, Qərbi Duvannı-Kiçik Kənizdağ-Duvannıdağ 

antiklinal zonalara ayrılırlar. Üstəgəlmə xarakterli pozğunluqlar 

nəticəsində onların Ģimal-Ģərq qanadları cənub-qərb qanadları 

üzərinə aĢırılmıĢdır. 

Donquzluq-Ağızıqır antiklinal zonası Ceyrankeçməz 

depressiyasının Ģimal yamacinda en istiqamətində qeyd olunur 

və bu zonaya əsasən Paleogen-Miosen çöküntülərindən ibarət 

braxiantiklinal qırıĢıqlar daxildir. Asimmetrik quruluĢa malik bu 

qalximlar biri-birindən yastı və dayaz yəhərlərlə ayrılırlar. 

QırıĢıqların Ģimal qanadında və tağında kobudqırıntılı 

süxurlardan təĢkil olunmuĢ MQ çöküntüləri kəskin dislokasiyaya 
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uğramıĢ Üst Miosen-Maykop çöküntüləri üzərində transqressiv 

yatırlar (Ģəkil 8, 10, 11).  

ġıxıqaya-Anart antiklinal zonası Ceyrankeçməz 

depressiyasının Ģimal-Ģərq hissəsində yerləĢir və submeridional 

istiqamətdə uzanır. Antiklinal zona regional tektonik 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢdir və burada aĢkar olunmuĢ 

palçıq vulkanları bu pozğunluqlarla əlaqədardır (Ģəkil 12). 

Kənizdağ-Miəcik antiklinal zonası Ceyrankeçməz 

depressiyasının cənub-Ģərq hissəsində yerləĢir. Biri-birindən 

yastı və dayaz yəhərlərlə ayrılan antiklinal qırıĢıqlar nisbətən 

sakit tektonika ilə səciyyələnirlər və onların tağ hissələri 

pozğunluqlarla mürəkkəbləĢmiĢdir. Kənizdağ, Ütəlgi palçıq 

vulkanları bu pozğunluq üzərində yerləĢmiĢlər. 

ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin cənub-qərb hissəsində uzanan 

Ələt tektonik zonası Ceyrankeçməz depressiyası ilə AĢağı Kür 

çökəkliyi arasında yerləĢir. Bu zona Ģimal-qərbdə DaĢmərdan 

qalxımı ilə baĢlayaraq cənub-Ģərqdə DaĢgil və Ələt-dəniz 

strukturları ilə qurtarır. Bu istiqamətdə-zona boyunca Pliosen və 

Antropogen çöküntüləri qalınlıqlarının kəskin artması qeyd 

olunur.Tektonik zona üzərində yerləĢən lokal qalxımlar qonĢu 

olduğu digər sahələrə nisbətən daha intensiv dislokasiyaya 

məruz qalıblar. Zonanın oxu boyunca uzanan regional pozğunluq 

onun geoloji quruluĢunu mürəkkəbləĢdirir. Amplitudası 1600-

2000 m olan bu pozğunluğun nəticəsində zonanın Ģimal-Ģərq 

hissəsində MQ tavanından 1600-1800 m aĢağıda yatan laylar, 

cənub-qərbində Orta AbĢeronun alt hissəsinə aid olan 

çöküntülərlə kontakta gəliblər. 

4.3.3. Bakı (Qobustan-Kür) arxipelaqı neftli-qazlı rayonu 

Cənubi Xəzər hövzəsinin (çökəkliyinin) qərb Ģelf zonasında 

inkiĢaf etmiĢ strukturelementləri əhatə edir və Cənub-ġərqi 

Qobustanın (Ceyrankeçməz depressiyasının) cənub-Ģərq və 

AĢağı Kür çökəkliyinin Ģərqində ayrılan qırıĢıqlıq zonalarının 

davamını təĢkil edir. Arxipelaq Ģimaldan Səngəçal-Oqurçunski 
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dərinlik qırılmsı, Ģərqdən ġahov-Əzizbəyov meridional qırılması 

ilə hüdudlanır.  

Bakı arxipelaqının tektonikası burada aparılmıĢ seysmik-

kəĢfiyyat və qazıma materialları əsasında müəyyən qədər 

aydınlaĢdırılıb, Pliosen-Postpliosen struktur mərtəbəsinə görə 

45-dən çox lokal qalxım aĢkar olunub (Ģəkil 1). Sərbəst  tektonik 

element olmayan bu rayonun ərazisi palçıq vulkanlarının fəallığı 

və lokal qalxımların intensiv inkiĢafı ilə səciyyələnir. ġimal-

qərbdən cənub-Ģərq istiqamətində uzanan bu antiklinal qalxımlar 

qruplaĢaraq bir sıra antiklinal zonalar əmələ gətirirlər. Bu 

zonalalar bir-birindən dərin sinklinallarla ayrılırlar. 

Braxiantiklinal tipli bu qırıĢıqlar asimmetrik quruluĢa malikdirlər 

və tağyanı hissələri uzununa və eninə qırılmalarla 

mürəkkəbləĢib. Qalxımların qanadlarında düĢmə bucaqları 35-

55° təĢkil edir, dərinə getdikcə onlar yastılaĢırlar.  

4.3.4. Cənubi Xəzərin dərinsulu tektonik zonası 

(akvatoriyası)Ģimaldan Səngəçal-Oqurçinski dərinlik qırılması, 

qərbdən ġahov-Əzizbəyov qırılması və cənubdan Sara-ÇikiĢlər 

qırıĢıqlığının Ģimal yamacı ilə hüdudlanır. Bu akvatoriyanı əhatə 

edən eyni adlı çökəkliyin  hüdudlarında aparılmıĢ seysmik 

kəĢfiyyatı nəticəsində Pliosen-Postpliosen kəsiliĢində müxtəlif 

istiqamətli 40-dan cox lokal qalxımlar aĢkar olunub. 

Mezokaynozoydan ibarət çöküntü qatının qalınlığı burada 24km-

dən çoxdur. Alt Pliosenin çöküntü kompleksi intensiv 

dislokasiyası ilə fərqlənir. Çökəkliyin ən böyük tektonik 

elementi Ģimal-Ģərqdən cənub-qərbə 140 km məsafədə uzanan 

Abix valıdır. Ona görə də bu zona bəzən Abix qalxımlar zonası 

adlanır. Alt Pliosenin (MQ-nın) tavanı bu valın daxilində 2400m 

dərinlikdə qeyd edildiyi halda, ona bitiĢik sinklinallarda isə 

4000-4500 m intervala gömülür 

4.3.5. AbĢeron neftli-qazlı rayonunda Pliosen və Antropogen 

çöküntüləri, struktur elementlərin geoloji quruluĢunda, geniĢ 

inkiĢaf ediblər. Periklinal çökəkliyin törəmə xarakterli olması 

burada Mezozoy çöküntülərinin Kaynozoy  çöküntüləri ilə qeyri-
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uyğun örtülməsi və axırıncılarda submeridional istiqamətli 

strukturların əmələ gəlməsi ilə əlaqələndirilir. AbĢeron 

yarımadasinda Pliosenlə əlaqədar aĢkar olunmuĢ lokal qalxımlar 

nisbətən böyük ölçüyə malik olub,muxtəlif istiqamətli antiklinal 

zonalarda xətti həlqəvi və bəzən kulisvari Ģəkildə 

yerləĢirlər(Ģəkil 12, 13, 24). Antiklinal tipli lokal qalxımlar 

dayaz yəhərlərlə biri-birindən ayrılırlar. Antiklinal zonalar 

arasında isə yerləĢən Dübəndi-Zirə, Binə-Hövsan və Bakı 

sinklinalları öz tektonik xüsusiyyətlərinə görə biri-birindən 

fərqlənirlər. Antiklinal zonaların gömülməsi ġmQ-Cġq 

istiqamətində müĢahidə olunur. Asimmetrik qurluĢa malik lokal 

strukturların geoloji quruluĢu müxtəlif amplitudalı uzununa və 

eninə pozğunluqlar və eləcə də, palçıq vulkanları ilə 

mürəkkəbləĢiblər. Uzununa pozğunluqlar strukturların oxu 

istiqamətində uzanaraq, böyük dərinlikdə də izlənirlər və onlar 

əsasən MQ-nin alt kəsiliĢi ilə əlaqədardırlar. Eninə pozğunluqlar 

isə əsasən onun üst hissəsində qeyd olunur. AbĢeron 

yarimadasında aĢkar olunmuĢ antiklinal qalxımlar oxlarının 

uzanma istiqamətləri, ölçüləri və formaları ilə biri-birindən 

fərqlənirlər. Belə ki, yarımadanın Ģimal-qərb və qərb zonalarında 

yerləĢən qırıĢıqlar Qafqaz və yaxud cənub-Ģərq istiqamətində 

olduqları halda, onun Ģimal-Ģərq və Ģimal  hissələrində en 

istiqamətli qalxımlar da qeyd olunur.  

Yarımadanın tektonik quruluĢunu dəqiqləĢdirmək məqsədi ilə 

geoloji-geofiziki məlumatlar əsasında bizim tərəfdən MQ-ın 

Qırmakıaltı dəstəsi üzrə regional struktur xəritə və bir sıra 

geoloji-geofiziki profillər tərtib olunmuĢdur (Ģəkil 12, 13). Bu 

qrafik materiallardan görundüyü kimi, yarimadanın ərazisində 

Qərbi AbĢeron antiklinal zonası, Qərbi AbĢeron sinklinal 

çökəkliyi (Bakı muldası), Mərkəzi AbĢeron antiklinal zonası və 

ġərqi AbĢeron sinklinal çökəkliyi kimi iri tektonik tektonik ele-

mentlər yarımadanın Ģimal-Ģərqində-AbĢeron arxipelaqı anti-

klinal zonası arasında geniĢ, tektonik cəhətdən çox gömülmüĢ 

cənub-Ģərq istiqamətli ġərqi AbĢeron sinklinalı çökəkliyi yerlə-
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Ģir. Burada Dübəndi-Zirə, Binə-Hövsan sinklinalları ilə yanaĢı 

Kürdaxanı-MaĢtağa-Buzovna-Qala-Zirə antiklinal qırıĢıqlıq 

zonası da qeyd olunur. Sinklinal çökəkliyin cənub-Ģərq 

hissəsində (Zirə-Hövsan) Plosen çöküntüləri üçün böyük qalınlıq 

və böyük yatma dərinliyi xarakterdir. MQ və ondan altda yatan 

Üçüncü Dövr çöküntüləri isə az qalnlıq və az dərinliklə 

çökəkliyin Ģimal-Ģimal-qərb hissəsində yerləĢən  Kürdaxanı-

MaĢtağa qırıĢıqlıq zonasında müĢahidə olunur. Yarımadanın Ģərq 

hissəsində qeyd olunan MaĢtağa-Buzovna-Qala-Zirə antiklinal 

zonasını təĢkil edən lokal qalxımlar biri-birinə nisbətən kulisvari 

Ģəkildə yerləĢirlər və onların oxu boyunca keçən pozğunluq, çox 

guman ki, uzanaraq onu təĢkil edən Qala, Türkan və Zirə 

qırıĢıqlıqlarını da kəsir. Lakin bu strukturlarda pozğunluğun 

amplitudu 250 m-dən 60 m-ə qədər azalır. 

Yarımadanın Ģərqində geniĢ bir sahəni əhatə edən Dübəndi-

Zirə sinklinalı seysmik kəĢfiyyat və qazıma ilə zəif öyrə-

nilmiĢdir. Bu tektonik element qərbdə və cənub-qərbdə Qala-

Zirə qalxım zonası ilə əhatə olunur. Struktur xəritədən görün-

düyü kimi və quyu məlumatlarına əsasən burada lokal Dübəndi 

qalxımının olması güman edilir. Buzovna-Qala-Zirə antiklinal 

zonasınıda Binə-Hövsan sinklinalı ilə ayrılan və yarımadanın 

mərkəzi hissəsində yerləĢən Mərkəzi AbĢeron antiklinal zonası –

Fatmayı-Zığ antiklinal zonası Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə doğru 

uzanır. Antiklinal zonanı təĢkil edən hər bir lokal qalxım müx-

təlif dərəcədə dislokasiyaya məruz qalaraq, özunəməxsus tek-

tonik xüsusiyyət kəsb edir. Antiklinal zona boyunca uzanan 

regional pozğunluq burada nisbətən dərinlikdə yatan Paleogen-

Miosen çöküntülərində də qeyd olunur. 

Mərkəzi AbĢeron antiklinal zonadan qərbdə Qərbi AbĢeron 

mənfi tektonik elementi yerləĢir. Cənub-qərbdə bu çökəklik 

böyük qalınlığa malik AbĢeron və Ağcagil çöküntüləri ilə 

dolmuĢ Bakı muldası ilə baĢlanır. 

AbĢeron yarımadasının qərb hissəsində isə müsbət tektonik 

element olan Qərbi AbĢeron zonası yerləĢir.Bu zona Böyük 
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Qafqaz silsiləsinin cənub-Ģərq batımı və Paleogen-Miosen 

çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ kiçik ölçülü braxiantiklinallarla 

mürəkkəbləĢmiĢdir. Burada inkĢaf etmiĢ lokal qalxımlar, 

yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Güzdək muldasını əhatə edərək, 

halqavarı quruluĢ əmələ gətirirlər. Asimmetrik quruluĢa malik 

lokal qalxımlar uzununa və eninə pozğunluqlarla mürəkkəb-

ləĢmiĢlər. 

AbĢeron arxipelaqının Ģimal tektonik zonası Cənubi-Xəzərin 

ən çox qalxmıĢ tektonik elementidir. Burada Mezozoy 

qırıĢıqlığının yer səthinə yaxınlaĢması nəticəsində Pliosen-

Postpliosenin qalxımlar zonası (QoĢa DaĢlar-ġimali AbĢeron- 

Ağburun-dəniz) suben istiqamətində uzanırlar (Ģəkil 24). Bu 

antiklinal zonadan cənubda MQ-ın tavanı 3000 m-ə qədər 

gömülmüĢ subenistiqamətli Pirallahı-Kəlkor çökəkliyi yerləĢir. 

Bu tektonik element ġimali AbĢeron çökəkliyini cənubda 

yerləĢən AbĢeron-Balxanyanı qalxımlar zonasından ayırır. 

ġimali AbĢeron qalxımlar zonasına qərbdən arxipelaqın 

submeridional (Darvin küpəsi-Pirallahi adası-Gürgan dəniz) və 

cənubdan isə ġmQ-Cġq istiqamətli struktur zonaları (Çilov 

adası-Neft DaĢları, GünəĢli-Çıraq-Azəri-Kəpəz) qovuĢurlar 

(Ģəkil 24).Yuxarıda göstərilən strukturlar asimmetrik quru-luĢu, 

dərin qatlarda tağlarının yerdəyiĢməsi ilə səciyyələnirlər. 

Braxiantiklinal tipli bu qırıĢıqların oxyanı hissələri uzununa və 

çox saylı tektonik pozğunluqlarla mürəkkəbləĢiblər. Pirallahı- 

Kəlkor çökəkliyinin Ģimal-Ģərq bortunda MQ-ın alt Ģöbəsinin 

ayrı-ayrı horizontlarının pazlaĢması qeyd olunur. 

4.3.6. AĢağı Kür çökəkliyini əhatə edən eyniadlı neftli-qazlı 

rayonu geoloji qurluĢunun mürəkkəbliyi ilə fərqlənir. Burada 

geniĢ inkiĢaf tapmıĢ və kəsiliĢin üst hissəsini təĢkil edən Pliosen-

Antropogen çöküntülərinin qalınlığı 5-6 km-dən çoxdur.Rayo-

nun AltPliosen çöküntülərinə görə tektonikası burada aparılmiĢ 

qazıma və geofiziki iĢlərin materalları əsasında bizim tərəfdən 

dəqiqləĢdirilmiĢdir. Qeyd etmək lazimdır ki, MQ-ın üst kəsiliĢi 

alt kəsiliĢinə nisbətən qazıpma ilə daha yaxĢı öyrənilmiĢdir. 
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Regional struktur xəritələr və geoloji-geofiziki profillərdən (Ģəkil 

14) göründüyü kimi, depressiyanın əsas hissəsini təĢkil edən 

Cənubi ġirvan və Muğan-Salyan sinklinalları fonunda Kürov-

dağ-Neftçala, Kəlaməddin-MiĢovdağ-Bəndovan və Pirsəhhət-

Hamamdağ antiklinal zonaları ayrılırlar. MQ-ın alt 

horizontlarının (XV-XX) layları üst kəsiliĢə nisbətən daha dik 

yatırlar, lokal qalıxmaları mürəkkəbləĢdirən uzununa qırılmalar 

daha böyuk amplitudaya malikdirlər. 

AĢağı Kür çökəkliyi üçün MQ üzrə qırıĢıqlıq zonalarının xətti 

yerləĢməsi və iri regional qırılmaların mövcud olması 

səciyyəvidir. Depressiyanın Ģimal bortu-Ələt zonası boyu uzanan 

və Kürovdağ-Neftçala tektonik zonası boyu keçən amplitudaları 

1000 m-dən çox olan iri regional qırılma pozğunluqları qeyd 

olunur. 

Pliosen-Antropogenə görə aĢkar olunmuĢ Ģimal-qərb 

istiqamətli bütün strukturlar braxiantiklinal tipli olub, asimmetrik 

quruluĢa malikdirlər. Bu qiriĢıqlar iri uzununa və çoxsaylı eninə 

qırılmalarla  mürəkkəbləĢmiĢlər.Antiklinal zonalar boyu izlənən 

regional, böyük amplitudalı uzununa qırılmalar boyunca əksər 

hallarda  strukturların Ģimali-Ģərq qanadları cənub-qərb 

qanadlarına nisbətən bir qədər qalxmıĢlar. Bu qırılmalarla əla-

qədar burada palçıq vulkanları geniĢ inkiĢaf etmiĢlər. 

Onu da qeyd edək ki, AĢağı Kür çökəkliyində MQ-nin XVII 

horizontunun yatma dərinliyi qərb və cənub-qərbdə 2400 m-dən 

5400 m-ə və cənub-Ģərqdə 3200 m-dən 5600 m-ə, XX 

horizontun isə, uyğun olaraq, 3000 m-dən 5800 m-ə və 3800 m-

dən 6000 m-ə qədər qeyd olunur. 

Kəlaməddin-Bəndovan antiklinal zonası ilə Kürovdağ-Neft-

çala antiklinal zonası arasında yerləĢən Cənubi ġirvan sinklinalı 

isə Pliosen-Antropogen çöküntüləri üzrə vahid geniĢ sinklinala 

çevrilir. 

Kəlaməddin-Bəndovan antiklinal zonasını Ģimali-Ģərqdə Ələt 

tektonik zonasından ayıran Nəvahi sinklinalının Ģimali-Ģərq 

yamacı daha geniĢdir, burada MQ-ın alt laylarının yatım 



 

200 
 

bucaqları az meyllidir. Bu sinklinal cənub-Ģərqdə isə Pirsəhhət 

və Bəndovan qalxımları arasında ensiz bir zolaq Ģəklində uzanır. 

Çökəkliyin cənub-qərb bortunu təĢkil edən Muğan 

monoklinalı hüdudlarında aĢkar olunmuĢ struktur çıxıntılarda 

MQ-ın çöküntüləri tam olmayan kəsiliĢlə Paleogen-Miosen 

üzərində qeyri-uyğun yatırlar [16, 24, 41]. 

4.3.7. Geoloji-geofiziki tədqiqatlar nəticəsində müəyyən 

edilmiĢdir ki, Neogen-Antropogen çöküntü kompleksinin 

tektonikası Kürdağarası çökəkliyinin mərkəzi hisəssində öz 

gərginliyi ilə fərqlənir. Burada böyük qalınlığa malik bu çöküntü 

kompleksi mürəkkəb quruluĢlu bir sıra antiklinal və 

sinklinalların kəsiliĢində iĢtirak edir. Çökəkliyin struktur-fasial 

zonalarında Pliosen-Antropogen çöküntüləri Miosen-Oliqosen 

kompleksi ilə birlrkdə Alp çöküntü qatının üst hissəsini təĢkil 

edir. Bu çöküntü komplekslərinin sərhədində baĢ vermiĢ 

geotektonik dəyiĢiklər burada əmələ gəlmiĢ qırıĢıqlığın xarak-

terində və litofasial xüsusiyyətlərində öz əkslərini tapmıĢdılar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, çökəkliyin mərkəzində tam kəsiliĢə 

malik olan Neogen-Antropogen onun cənub-qərb bortunda tam 

kəsiliĢlə iĢtirak etmirlər (Ģəkil 17). Bortun kənar hissəsində 

Miosen-Alt Pliosen (Məhsuldar Qat) çöküntüləri kəsiliĢdən 

düĢmüĢdür. Bu səbəbdən, burada Ağcagil və  AbĢeron 

çöküntüləri kəskin bucaq və azimut uyğunsuzluğu ilə altda 

yatan, nisbətən mürəkkəb quruluĢa malik Mezozoy-Paleogenin 

müxtəlif stratiqrafik vahidləri üzərində yatırlar və demək olar ki, 

onlar zəif dislokasiyaya məruz qalmıĢlar. 

Miosen və MQ çöküntüləri əsasən ġirvanlı-Ağcabədi-Sovetlər 

qalxımlar zonasından Ģimal-Ģərqdə yayılmıĢlar. MQ 

çöküntülərinin cənub-qərb yayılma sərhəddi hövzənin oxuna 

uyğun gəlməsi güman olunur. Çökəkliyin Pliosen-Antropogen 

üzrə struktur-tektonik xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədi ilə 

mövcud geoloji-geofiziki materiallar və qazıma məlumatları 

ətraflı araĢdırılmıĢdır. Həmin materiallar əyani surətdə göstərir 

ki, Pliosen-Antropogen çöküntülərinin struktur tektonik xüsusiy-
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yətləri altda yatan Paleogen-Mezozoy çöküntülərindən kəskin 

fərqlənir. 

Yuxarda qeyd olunduğu kimi, hövzə daxilində Paleogen-

Mezozoy çöküntüləri müxtəlif dərəcədə dislokasiyaya uğrayaraq 

lokal qalxımlar əmələ gətirmiĢdirlər. Həmin qalxımları örtən 

Pliosen-Antropogen qatı isə ġm-ġq-ə doğru meylli monoklinal 

yatıma malikdir. Çöküntülərin monoklinal yatımı bir sıra lokal 

qalxımlarla mürəkkəbləĢmiĢdir. Belə ki, çökəkliyin cənub-qərb 

bortunda bu mürəkkəbləĢmələr əsasən struktur çıxıntılardan 

(Borsunlu,Qazanbulaq,Acıdərə, Beyləqan və b.) ibarətdir. Lakin 

onun Ģimal-Ģərq hissəsində Üst Pliosen (Ağcagil)-Antropogen 

çöküntülərinin əmələ gətirdikləri Qafqaz istiqamətli lokal 

antiklinal qalxımlar qeyd olunur (Bozdağ, Gödəkboz, Bərdə və 

s.). Ərazinin Ģimal-Ģərqində – Goyçay-Qaraməryəm və Qaracalı 

arasında, Ağcagil çöküntüləri üzrə dərin sinklinal çökəklik 

izlənilir.  

Bozdağ strukturunun AbĢeron-Ağcagil çöküntülərinə görə 

tağı onun cənubi-qərb qanadını kəsən qırılma nəticəsində altda 

yatan Orta Miosen və Paleogen çöküntülərinin tağlarına nisbətən 

cənub-qərbə doğru yerini dəyiĢmiĢdir. Analoji hal digər 

qalxımlarda da qeyd olunur. Duzdağ qırıĢığının cənub-qərb 

qanadı boyu amplitudu 250-300 m olan eninə pozğunluq keçir. 

Qazıma məlumatlarına görə burada Ağcagil layları Orta 

Sarmatın yuyulmuĢ səthi üzərinə yatırlar. Neftli-qazlı hövzənin 

mərkəzi hissəsində (Bərdə, ġirvanlı və b.) Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri azmeyilli qapalı antiklinal qalxımlar Ģəklində qeyd 

olunurlar. AbĢeron-Ağcagil çöküntüləri üzrə bu antiklinal 

qırıĢıqların tağ hissəsi altda yatan Paleogen-Miosen 

çöküntülərinin struktur planına uyğun gəlir. 

Ümumiyyətlə, Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində faktiki geoloji-

geofiziki materialların araĢdırılma nəticələri göstərir ki, Neogen-

Antropogen kompleksi daxilində iki struktur yarımmərtəbə 

ayrılır. Alt yarımmərtəbə Miosen-Alt Pliosen çöküntülərindən 

təĢkil olunduğu halda, üst yarımmərtəbəni isə Ağcagil-
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Antropogen çöküntüləri təĢkil edirlər. Onların arasında da bəzən 

bucaq uyğunsuzluğu mövcuddur. Müəyyən edilmiĢdir ki, üst 

struktur yarımmərtəbə antiklinallarının tağları yerini bir gədər alt 

mərtəbələr üzrə strukturların tağlarına nisbətən cənuba doğru 

dəyiĢmiĢlər. Buna səbəb, ola bilsin ki, alt struktur yarımmərtəbə 

qalxımlarının üst yarınmmərtəbə qalxımlarına nisbətən daha 

kəskin dislokasiyaya uğraması və böyük ölçüyə malik olmasıdır. 

4.3.8. Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonunda aparılmıĢ 

seysmik-kəĢfiyyat iĢləri nəticəsində Mezozoy-Paleogen 

çöküntüləri ilə yanaĢı, burada geniĢ yayılmıĢ Pliosen-

Antropogen çöküntülərinin də tektonik quruluĢuna aid müəyyən 

məlumatlar əldə olunmuĢdur ( Ģəkil 20). 

Seysmik kəĢfiyyatın məlumatlarına görə Turiançay 

dərəsindən Əlincəçay dərəsinə qədər olan sahədə Miosen (2400-

3200 m-də) və Üst Pliosen (1300-1700 m-də) üzrə layların 

Ģimal-Ģərq istiqamətdə az meyyli monoklinal yatımı qeyd olunur. 

Bununla belə, bu çöküntülər arasında bir qədər struktur 

uyğunuzluq da nəzərə çarpır. Seysmik kəĢfiyyatla QocaĢen dağ 

silsiləsinin cənub-qərb qutaracağında ġmQ-Cġq istiqamətində 

Pliosen yaĢlı 1800-2100 m dərinlikdə çökəklik qeyd olunmuĢdur. 

Acınohur mümküm NQR-də myəyyən həcmdə istər struktur-

axtarıĢ və istərsə də, dərin kəĢfiyyat quyuları qazılmıĢdır və 

nəticədə ayrı-ayrı sahələrin Pliosen-Antropogen çöküntülərinin 

tektonikası müəyyən dərəcədə aydınlaĢdırılmıĢdır. 

Rayon tektonik cəhətdən Kaxeti-DaĢüz antiklinoriumunun 

cənub-Ģərq hissəsi olan DaĢüz-Əmirəvanqalxınlar zonası Çatma-

Göyçay antiklinoriumunun Ģərq hissəsi olan Göyçay qalxımlar 

zonası və bunların arasinda yerləĢən Mərzəan-ƏrəĢ sinklinoriu-

munun Ģərq yarısı olan ƏrəĢ zonasını əhatə edir. 

DaĢuz-Əmirəvan zonası yer üzərində Üst Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri ilə təmsil olunmuĢdur. Bu zonanın bütün asimmetrik 

qalxımları cənub-qərbə aĢırılmıĢ və üstəgəlmələrlə 

mürəkkəbləĢmiĢdir. Bu qalxımların yer üzərində geoloji 

quruluĢunda, əsasən Üst Pliosen və Antropogen çöküntüləri 
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iĢtirak edirlər. Ayrı-ayrı antiklinalların tağ hissəsində MQ və 

Pont çöküntüləri yer üzərinə çıxırlar. 

ƏrəĢ sinklinoriumunun qırıĢıqları zəif təzahür olunmuĢ və 

pözqunluqlarla daha az mürəkkəbləĢmiĢlər. Qalxınların hamısı 

asimmetrikdirlər. Cənub qanadları dik, Ģimal qanadları isə 

azmailidir. Ayrı-ayrı qalxımların Ģimal qanadları üstəgəlmə boyu 

cənub qanadların üstünü örtmüĢ olurlar. 

Çatma-Göyçay antiklinoriumunun Göyçay qırıĢıqlıq 

zonasında bütün  qalxımlar yer səthində AbĢeron və Antropogen 

çöküntülərindən təĢkil olunmuĢdur. QırıĢıqlar asimmetrik olub, 

dik yatımlı cənub, nisbətən az meylli Ģimal qanadlarına 

malikdirlər. Bu qalxımlar uzanma oxu boyunca üstəgəlmə ilə 

mürəkkəbləĢmiĢdir və bir-birlərindən dayaz yəhərlərlə ayrılırlar, 

bəziləri isə kulis Ģəklində yerləĢmiĢlər.Pliosen-Antropogen 

çöküntüləri üzrə burada olan antiklinal qırıĢıqlar DaĢüz-

Əmirovan və Göyçay antiklinoriumları və bunların arasnda 

yerləĢən ƏrəĢ sinklinoriumunda cəmlənmiĢlər. Bu qırıĢıqlar 

ümumqafqaz istiqamətdə 140-140 km məsafədə uzanaraq, 

Alazançaydan Girdimançay istiqamətində daralan 4 tektonik xətt 

üzrə qruplaĢmıĢlar [32]. 

QırıĢıqlıq zonaların bir-birinə oxĢar cəhətlərinin çox olmasına 

baxmayaraq, burada tektonik gərginliyin intensivliyi Ģimaldan-

cənuba və qərbdən-Ģərqə doğru zəifləyir. Rayonun qırıĢıqlıq 

xəttlərinin cənub-Ģərq istiqamətində dərinləĢməsi və qalxımların 

asimmetrik quruluĢu səciyyəvidir.Antiklinalların Ģimal qanadları 

yastı, cənub qanadları isə dikdir. ġimalda yerləĢmiĢ qırıĢıqlıq 

zonasının antiklinallarının tağlarında pozğunluqlar nəzərə çarpır. 

Bu pözğunluqlar üzrə qırıĢıqların Ģimal qanadları cənub 

qanadları üzərinə gəlmiĢdir. Bəzən isə cənub qanadların 

tamamilə örtülməsi müĢahidə olunur. 

Ümumiyyətlə, Acınohur mümküm NQR-in ərazisi dərin 

kəĢfiyyat və seysmik kəĢfiyyat üsulları ilə zəif öyrənildiyindən 

Mezozoy, Paleogen-Miosen və Pliosen-Antropogen çöküntü 

kompleksləri üzrə onun struktur-tektonik xüsusiyyətləri hələ də 
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aydınlaĢdırılmamıĢ qalır. Lakin mövcud geoloji-geofiziki 

materialların və qazıma məlumatlarının araĢdırılma nəticələri 

göstərir ki, yuxarıda qeyd olunan çöküntü komplekslərinin 

struktur mərtəbələri layların dislokasiyaya uğrama dərəcələri ilə 

bir-birindən kəĢkin fərqlənirlər. Belə ki, alt mərtəbəni təĢkil edən 

Mezozoy çöküntüləri intensiv dislokasiyaya məruz qaldıqları 

halda, onların üzərini örtən Paleogen-Miosen layları sakit 

yatımla səciyyələnirlər. Pliosen-Antropogen çöküntü qatının 

tektonikası isə daha çox sadələĢir. Bu çöküntü qatı daha az 

dislokasiyaya uğramıĢ və altdaki çöküntülərin əmələ gətirdikləri 

struktur planlarını təkrar etməməsi və qırıĢıqların 

istiqamətlərinin müxtəlifliyi ilə fərqlənirlər. 
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FƏSIL V. ÇÖKÜNTÜLƏRĠN PALEOTEKTONĠK VƏ 

PALEOCOĞRAFĠTOPLANMA ġƏRAĠTLƏRĠ 

Hövzələrdə neftqazəmələgəlmə və neftqaztoplanma prosesləri 

onun kəsiliĢindəki məhsuldar qatların paleotektonik və 

paleocoğrafi əmələgəlmə Ģəraitləri ilə sıx əlaqədardır və axtarıĢ- 

kəĢfiyyat iĢlərinin istiqamətlərinin müəyyən edilməsində böyük 

rol oynayırlar. 

1. Mezozoy hövzələrində paleotektonik və paleocoğrafi Ģəraitlər 

Azərbaycan ərazisində Alt Yura çöküntüləri qazıma iĢləri ilə 

çox  öyrənilməyib. Onlar ancaq Xəzəryanı-Quba NQR-un Ağzı-

birçala sahəsində qazılmıĢ 1 saylı axtarıĢ quyusunda 320 m 

qalınlıqda qumlu-gilli və vulkanogen kəsiliĢdə və həmçinin, 

Böyük və Kiçik Qafqazın hüdudlarında yerüstü çıxıĢlarda 

öyrənilib. Bu materiallara görə, Toar əsrinin əvvəlində çox geniĢ 

ərazini tutan miogeosinklinal hövzədə dəniz dibinin qalxması 

nəticəsində böyük qalınlıqda qumlu-gilli çöküntülər toplanır [9, 

17, 31, 44] 

Orta Yura çöküntüləri axtarıĢ-kəĢfiyyat quyu materialına görə, 

Kür çökəkliyinin bort hissələrində vulkan fəaliyyətilə əlaqədar 

olaraq effuziv süxurlarla, B.Qafqazın cənub-Ģərq zonasında 

argillitlər, alevritlər və qumlu layların fliĢ xarakterli 

növbələĢməsi ilə təmsil olunur. Bu da onu göstərir ki, Bayos-Bat 

zamanı bu zonanın oxyanı hissəsi dərin dənizlə əhatə olunub. 

Orta Yuranın sonunda və Gec Yuranın əvvəlində  qalxma 

prosesləri güclənmiĢ və Bat əsrində dəniz reqressiyası baĢ 

vermiĢdir, Bayos mərtəbəsinin qumlu-gilli çöküntüləri 

yuyulmaya məruz qalmıĢlar. 

Gec Yura zamanı B.Qafqazın geniĢ cənub-Ģərq hissəsi qalx-

mağa məruz qalır, dənizin reqressiyası nəticəsində bu zona dayaz 

sulu sahəyə çevrilir.Titon əsrində B.Qafqazın cənub-Ģərqini 

əhatə edən dəniz transqressiyası baĢlayır və hövzənin sərhəddi 

Samur qırılması və Qusar qalxımına qədər geniĢlənir. Qusar 

qalxımı ətrafında üzvi əhəngdaĢıları və dolomitlərdən təĢkil 
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olunmuĢ ġahdağ sinklinalı əmələ gəlir.Bir qədər cənubda 

Sitalçay və KeĢçay sahələrində Titon çöküntüləri fliĢ xarakteri 

alırlar. 

Gec Yura epoxasında Kiçik Qafqaz ərazisində çökmə 

prosesləri üstünlük təĢkil edir və dənizin transqressiyası 

geniĢlənir. Kellovey-Luzitan mərtəbələrinin karbonatlı 

çöküntülərinin toplanması üçün əlveriĢli Ģərait olur.Kür dağarası 

çökəklikdə hövzənin mərkəzi hissəsi çökmə süxurlarla, bortları 

isə vulkan fəaliyyətinin güclənməsi ilə əlaqədar olaraq effuziv 

süxurlarla səciyyələnir. 

Gec Yura epoxasının sonu və Alt TəbaĢir epoxasının 

əvvəllərində B.Qafqaz və K.Qafqazda baĢ verən qalxma 

prosesləri çöküntü hövzələrində paleotektonik və paleocoğrafi 

Ģəraitlərin dəyiĢilməsinə öz təsirlərini göstərir. B. Qafqazın 

cənub-Ģərqində Titon zamanı baĢlamıĢ dənizin qısa geri 

çəkilməsindən sonra Alt TəbaĢirin Valanjin əsrində dənizin 

transqressiyası güclənir. Valanjin çöküntülərinin Orta Yuranın 

yuyulmuĢ çöküntüləri üzərinə bucaq uyğunsuzluğu ilə yatması 

faktı Xızı tektonik zonasnın KeĢçay, Bəyimdağ-Təkçay, Sitalçay 

və ġurabad sahələrində qazılmıĢ quyu məlumatları ilə də təsdiq 

olunur. 

Geoloji-geofiziki materialların araĢdırılma nəticələri göstərir 

ki, Valanjin mərtəbəsinin çöküntüləri Samuryanı zonada 

toplanmayıblar, BeĢbarmaq sahəsində qalınlıq 500 m-ə qədər 

azalır və onlar Xəzər dənizinə tərəfə pazlaĢırlar. Terrigen 

materialların gətirilmə mənbəyi Yalama-Xudat, Qusar və 

BeĢbarmaq sahəsindəki quru qalxımları olmuĢlar. Valanjin 

hövzəsində çöküntütoplanma Ģəraiti həmçinin müxtəlif olub. 

Əgər Siyəzən monoklinalında Valanjin çöküntülərinin qalınlığı 

80-90 m təĢkil edirsə, cənub-Ģərqdə (Bəyimdağ-Təkçay 

sahəsində) 1200 m-ə qədər artır. Cənub-Ģərqi Qafqazda bu 

çöküntülər çökmə süxurlardan ibarət olduğu halda, Kür 

çökəkliyinin Zərdab, Muradxanlı, Qaracalı, Sor-Sor, Carlı və b. 

sahələrində onlar vulkanogen fasiya ilə təmsil olunurlar. 
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Hoteriv zamanı Cənubi-ġərqi Qafqazda hövzə dərinləĢir, bu 

da kəsiliĢdə gillərin miqdarının artması ilə izah olunur. 

Samuryanı zonada  Hoteriv çöküntüləri kəsiliĢdə iĢtirak etmirlər. 

Xızı zonasında (Bəyimdağ-Təkçay sahəsində) Hoteriv 600-800 

m qalınlıqda fliĢ xarakterli fasiya ilə təmsil olunur. 

Barrem hövzəsində Ģərait dəyiĢilir, dəniz daha çox dərinləĢir. 

Samuryanı zonada quru  sahəsi dərin dənizlə örtülür. Yalama-

Xudatda Barremin açılmıĢ qalınlığı 60-80m təĢkil edir. ġimali 

Qobustanda bu qalınlıq 1000m-ə çatır. 

Aptdan baĢlayaraq geotektonik Ģərait mühüm dəyiĢilməsilə 

seçilir. Hövzənin güclü dayazlaĢması baĢlayır və Cġ Qafqazda 

quru ərazisi qalxmağa məruz qalır. Hövzənin bu zaman çökməsi 

bərabər vəziyyətdə gedir və qalınlıq eyni olur.  

Kür çökəkliyində (Carlı, Muradxanlı, Sor-Sor) Aptın qalınlığı 

100 m-dən çox deyildir. Onun üst hissəsi dayazsulu-sahilyanı 

fasiya  ilə polimiktik qumdaĢıları və alevritlərlə təmsil olunur. 

Kür çökəkliyində Alb zamanı strukturların inkiĢafı davam 

edir, ona görə də çöküntütoplanma hövzəsi quru sahəsinə 

çevrilir. Quru sahəsinin əmələgəlməsi Üst TəbaĢirin Santon 

əsrinə qədər davam edir. 

Cġ Qafqazda Alb zamanı strukturların inkiĢafı baĢ verir. 

Albın qalınlığı burada 50-110 m təĢkil edir. Hövzəyə terrigen 

materialların gətirilməsi artır. Orta Xəzər qurusu çöküntülərin 

əsas gətirilmə mənbəyi olur. 

Üst TəbaĢir zamanı hövzənin dayazlaĢması və daha çox 

qalxması ilə fərqlənir. Erkən TəbaĢirin sonunda yaranmıĢ 

paleotektonik Ģərait onun Senoman-Turon dövründə də davam 

etmiĢdir. Senoman-Turon əsrində Kür dağarası çökəklikdə 

(TalıĢ-Vəndam qalxımında) vulkanların fəaliyyəti güclənir. 

B.Qafqazın Cġ zonasında bu zaman çöküntütoplanmada fasilə 

baĢ verir. Əgər Yalama-Xudat zonasında onun 30 m-lik 

çöküntüləri karbonatlı fasiyada təmsil olunursa, Dibrar 

zonasında tuflu-qum və tuflu-qumdaĢının iĢtirakı ilə fliĢ fasiyası 

qeyd olunur. Bu da ərazidə iki çöküntütoplanma hövzəsinin 
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mövcudluğu ilə izah olunur. Senomanın gillərdən ibarət qalınlığı 

Zağlı-Zeyvə, Təkçay sahələrində 145 m-ə çatır. 

Turonun sonu-Konyak əsrinin gəlməsilə hövzədə geotektonik 

və paleocoğrafi vəziyyət, demək olar ki, dəyiĢilmir. Dibrar 

zonasında fliĢ xarakterli çöküntülər üstünlük təĢkil edir. 

BeĢbarmaq qurusu və Bəyimdağ-Sitalçay qalxımları  yuyulma 

zonası olublar. Kür çökəkliyində çöküntülər qumlu-əhəngli 

gillərlə təmsil olunur, Muradxanlı sahəsində isə effuzivlərdən 

ibarətdir. 

Konyakdan Santona keçid dəyiĢilməz qalır. Yalama-Xudat 

zonasında əhəngdaĢıları, mergellər, qumdaĢıları toplandığı halda, 

cənub-Ģərq istiqamətdə onlarn qalınlığı 300 m-ə qədər olan fliĢə 

keçirlər. Carlı və Sor-Sor sahələrində isə Santon kristallik 

dolomitlərlə təmsil olunur. Qalınlıq 90-264 m-dir. 

Santon əsrində kiçik fasilələrlə geniĢlənən dəniz  

transqressiyası Kampan əsrinin sonunda öz maksimum 

dərəcəsinə çatır. Geotektonik planda ciddi dəyiĢiklik baĢ 

verməsə də, hövzədə toplanmıĢ çöküntülərin fasial tərkibində 

karbonatlar üstünlük təĢkil edirlər.  

Kampan-Maastrixt zamanı dənizin transqressiyası geniĢlənir. 

Yalama-Xudatda 260 m olan karbonatlı çöküntülər, Dibrarda isə 

gillər, alevritlər, mergellər üstünlük təĢkil edirlər. Qalınlıq Zağlı-

Zeyvədən (1200 m) Təkçay (45 m) və ġurabad (95 m) istiqamə-

tində kəskin azalır. 

Kür çökəkliyində geniĢ yayılmıĢ Kampan-Maastrixt 

çöküntüləri çatlı əhəngdaĢıları, mergellər və vulkanogen 

süxurlarla təmsil olunurlar. Maastrixt əsrində Kiçik Qafqaz 

ərazisində qalxma hərəkətlərinin intensivləĢməsi  yuyulma 

sahələrinin geniĢlənməsilə səciyyələnir. 

Beləliklə, Azərbaycanın  Mezozoy çöküntülərinin paleotek-

tonik və paleocoğrafi toplanma Ģəraitləri B. Qafqazın Cġ batımı-

nı əhatə edən çökəkliklərdə daha əlveriĢli olub, nəinki Kür dağ-

arası çökəkliklərdə.  
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2. Paleogen-Miosen hövzələrində paleotektonik və paleocoğrafi 

Ģəraitlər 

Mövcud materiala əsasən qeyd etmək olar ki, Xəzəryanı-Quba 

rayonunda Paleosenin Sumqayıt lay dəstəsi çöküntüləri dərinsu 

hövzəsi Ģəraitində toplanıblar və dərinlik Ģimal-qərbdən cənub-

Ģərqə doğru azalır. KəsiliĢin göstətilən istiqamətdə qumlu 

materialla zənginləĢməsi deyilənləri təsdiq edir və çöküntülərin 

gətirilmə mənbəyinin Xəzəryanı-Quba rayonundan Ģimal-qərbdə 

olmasını göstərir. 

Eosen dövründə hövzənin dərinliyi bir qədər azalır. Üst  

Eosen çöküntülərinin toplanma sürəti axımın inkiĢafı ilə əlaqədar 

olaraq  azalır. 

Yevlax-Agcabədi çökəkliyində Eosen dövrü hələ Paleosenin 

sonunda baĢlamıĢ dəniz transqressiyasının geniĢlənməsi ilə 

xarakterizə olunur. Transqressiyanın maksimal həddi Orta və Üst 

Eosen dövrünə uyğun gəlir. Paleosen vaxtı ilə müqayisədə  

çökmə amplitudasının artması  müĢahidə olunur. Ərazidə 

yeniqalxım və çökəkliklərin əmələ gəlməsi nəticəsində 

çökəkliyin geoloji quruluĢu xeyli mürəkkəbləĢmiĢdir. Qaracalı-

Saatlı zonası ən yüksək qalxım zonası olmuĢdur (Ģəkil 33). 

Çökəkliyin cənub-qərb bortu paleotektonik inkiĢafına görə onun 

mərkəzi zonasından kəskin fərqlənir. Burada Orta Eosen tufogen 

və mergelli-gilli fasiya ilə təmsil olunur. Gec Eosendə geniĢ 

transqressiya baĢ vermiĢ və yeni qalxımların və çökəkliklərin 

əmələgəlməsi nəticəsində hövzənin geoloji quruluĢu 

mürəkkəbləĢmiĢdir. 

Alt Eosen Kür və Qabırrı çaylararası NQR-də gilli fasiya ilə 

Paleosen çöküntüləri üzərinə uyğun yatırlar. ġimal-qərb 

istiqamətində inkiĢaf etmiĢ qumdaĢı layları cənub-Ģərqdə gillərlə 

əvəz olunurlar, bu da onu göstərir ki, bu zaman burada hövzənin 

dərinliyi çox olmamıĢdır. Orta Eosenin əvvəllərində yuyulma 

sahələrinin qalxması nəticəsində sualtı vulkan püskürmələrinin 

fəallaĢması cənub zonasında tufogen-terrigen tərkibli 

çöküntülərin toplanması üçün Ģərait yaradır. Xəritədən   
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göründüyü kimi, Eosenin maksimal qalınlığı 1800m  müasir 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsində qeyd olunur. 

Azərbaycan ərazisində Maykop lay dəstəsi əmələgəlmə 

Ģəraitinə görə geosinklinal formasiyanın ən çox yayılmıĢ qumlu-

gilli tip molass xarakterinə malikdir (Ģəkil 34).  Bu dövrdə 

dənizin geniĢ transqressiyası Kiçik və Böyük Qafqaz dağ 

silsilələri arasnda yerləĢən Kür dağarası, Qusar–Dəvəçi, AbĢeron 

periklinalı və ġamaxı-Oobustan çökəkliklərini əhatə edirdi.  

Hövzələrdə mövcud olan dərin dəniz Ģəraitində gilli fasiyalı 

çöküntülər toplanırdı. Maykop dövründə tektonik hərəkətlərin 

güclənməsi, terrigen materialın gətirilmə mənbəyinin 

yuyulmasının intensivləĢməsi və qumlu süxurların həcminin, 

çoxalması bu lay dəstəsinin kəsiliĢində qumlu layların gillərlə 

növbələĢməsinə Ģərait yaradıblar. 

Maykop lay dəstəsinin qumlu horizontları stratiqrafik kəsiliĢin 

eyni bir intervalına aid edilmir. Belə ki, Xəzəryanı-Quba 

rayonunda bu qumlu qatlar Maykopun alt kəsiliĢinə məxsus 

olduqları halda, ġamaxı-Qobustan rayonunda isə bu qumlu 

horizontlar Üst Maykop kəsiliĢində qeyd olunurlar.  

Litofasial tədqiqatların nəticələrinə görə, Maykopun əvvəlində 

ayrı-ayrı sahələrdə qırıĢıqların inkiĢafı müĢahidə olunurdu. Üst 

Maykop kəsiliĢində palçıq vulkanları brekçiyalarının iĢtirakı onu 

sübut edir ki, bu çöküntülərin əmələgəlməsi zamanı artıq ayrı-

ayrı qalxımlar mövcud idi. Bu qalxımlarla yanaĢı, mövcud 

çökəkliklərin kənar bort hissələrindən onların dərin –mərkəzi 

hissələrinə doğru çöküntülərin monoklinal yatımları qeyd 

olunurdu, burada kəsiliĢdə singenetik neftli-qazlı lay dəstələrinin 

toplanması üçün Ģərait yaranırdı.  

AparılmıĢ litofasial tədqiqatlar nəticəsinə görə, Azərbaycanın 

ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlarında Maykop çöküntülərinin 

əmələgəlmə dövründə hövzədə əlveriĢli paleotektonik və 

paleocoğrafi Ģərait mövcud olub. Qusar-Dəvəçi çökəkliyində 

əlveriĢli Ģərait Maykop lay dəstəsində süxur kollektorlarının 

əmələgəlməsinə səbəb olub.  
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ġamaxı-Qobustan, AbĢeron periklinalı və Kür çökəkliklərində 

mövcud qırıĢıqlar Maykop çöküntülərinin ərazi üzrə paylanma-

sında da böyük rol oynayıblar.Bu antiklinal zonalarla yanaĢı, 

hövzələrin bortlarında monoklinal yatıma malik struktur 

elementlər də seçilirdi. Monoklinal yatımlar elə hövzələrin ilk 

əmələgəlmə dövründə də var idi, çünki hövzələrin mərkəzi 

hissələrində çökmə prosesləri intensiv getdiyi halda, onun 

bortlarında bu hərəkətlər zəif idi. Belə ki, Maykop 

çöküntülərinin ilk toplanma dövründən baĢlayaraq, hövzə dibinin 

1800-2000 m-ə qədər intensiv çökməsi nəticəsində onun 

periferiyasından mərkəzinə doğru layların kəskin meyli yaranır. 

Bu da hövzə daxilində bu çöküntülərin litofasiya tərkibinin və 

qalınlıqlarının nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyiĢilməsinə səbəb 

olub. Qədim qalxımlar zonalarının qanadlarından onların 

tağlarına doğru Maykop çöküntülərinin pazlaĢması üçün hövzədə 

əlveriĢli paleotektonik Ģərait olub (Ģəkil 34). Bu cəhətcə, Maykop 

zamanı Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun Ģimal-Ģərq qanadını 

təĢkil edən Siyəzən monoklinalı  çöküntülərininəlveriĢli geoloji 

toplanma Ģəraitlərinə-layların yatım Ģəraitlərinə, litoloji 

tərkiblərə və süxur-kollektoruna malik olduğunu xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır. Siyəzən monoklinalında dikyatımlı layların (75-

85
0
  bucaqları) və böyük qalınlığa malik horizontların pazlaĢma 

xarakteri onu göstərir ki, bu monoklinal mürəkkəb paleotektonik 

Ģəraitlərdə əmələ gəlmiĢdir. 

Cənub-Qərbi AbĢeronun Maykop çöküntüləri üzrə lokal 

strukturları (ġorbulaq-Qızıltəpə-Qaradağ-Lökbatan zonasında) 

gömülmüĢ xarakterə malikdirlər və ya qismən yuyulublar. 

ġamaxı-Qobustan rayonunda Ceyrankeçməz depressiyasının 

qərb bortu Oliqosen-Miosen üzrə CQ Qobustanın antiklinal 

zonalarının Ģərqdə yayılma sərhəddi kimi qəbul olunur. Maykop 

hövzəsinin paleocoğrafi Ģəraitinin araĢdırılması göstərir ki, 

Ceyrankeçməz depressiyasında onun çöküntüləri qumlu-gilli 

litofasiya ilə təmsil olunur. Qobustanın Maykop lay dəstəsinin 

xarakter xüsusiyyətlərindən biridə odur ki, onun qalınlığı cənub-
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cənub-Ģərq istiqamətində–qumlu-gilli litofasiyanın yayıldığı 

zonaya tərəf artır. Gilli-qumlu, alevritli qatların qalınlıqları 30-

50 m-ə çatır. 

Kür və Qabırrı çaylararası rayonunun paleocoğrafi vəziyyəti 

və həmçinin, Maykop laydəstəsinin paylanma xarakteri əsas 

verir ki, rayonun Ģərq hissəsində Maykop laydəstəsinin qalınlığı 

1800-2000 m-dən az olmamalıdır (Ģəkil 34). Bu rayonunərazi-

sində Maykop hövzəsinin ən dərin yeri Qabırrıçayıyanı zona 

olub, yəni burada intensiv tektonik hərəkətlərin baĢ verməsi 

nəticəsində hövzə dibinin kəskin çökməsi, üzvi maddə ilə zəngin 

gillərin və süxur kollektorlarının  toplanması üçün əlveriĢli 

paleotektonik  və paleocoğrafi Ģəraitlər mövcud olub. 

Orta və Üst Miosenin (Çokrak, Karaqan, Konk, Sarmat, Meo-

tis) əmələgəlmə dövrü tektonik hərəkətlərin  intensivliyinin art-

ması ilə səciyyələnir və konsedimentasion inkiĢaf etmiĢ struktur 

qırıĢıqların əmələgəlməsi üçün əlveriĢli Ģərait olub (Ģəkil 35). 

Siyəzən monoklinalı zonasında Çokrak horizontu dəniz 

sahilindən Ģimal-qərb istiqamətdə gillər, gilli qumlar və 

qravelitlərlə təmsil olunur. Onun qalınlığı Zeyvə-Siyəzən 

zonasında 300-350 m-ə çatır. Siyəzən monoklinalı sahələrində 

bu horizont regional neftqazlılığı ilə seçilir. Mövcud geoloji-

geofiziki materialların təhlili göstərir ki, monoklinal boyu Ģimal-

qərb istiqamətdə horizontun litoloji-kollektor xassələri yaxĢılaĢır. 

Samuryanı zonada Orta və Üst Miosen çöküntüləri üzrə Xudat 

və Yalama kimi gömülmüĢ antiklinal strukturların uzaq qanad və 

periklinallarında yüksək kvarslı qumlu laylarının pazlaĢması 

burada litostratiqrafik neft-qaz yataqlarının əmələgəlməsi üçün 

əlveriĢli Ģəraitin olmasını deməyə əsas verir. 

Anoloji Ģəraitlər Qərbi AbĢeronun mərkəzi hissəsində də 

mövcud olub. Çokrak əsrində AbĢeron yarımadasında, ġamaxı-

Qobustanın Ģimal hissəsində və Kür-Qabırrı çaylararası bölgədə 

çöküntütoplanma hövzəsinin dərinliyi Xəzəryanı-Quba rayonu 

istiqamətində dayazlaĢır. 
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ġamaxı-Qobustanın Ceyrankeçməz depressiyasının Orta və Üst 

Miosen strukturlarının gömülmüĢ olması və denudasiyaya məruz 

qalmaması onun 1800-2600 m maksimal qalınlıqlı çöküntü 

komplekslərinin əlveriĢli paleotektonik Ģəraitlərdə toplanması və 

onların neftli-qazlı ola biləcəyinə əsas verir. 

Gəncə neftli-qazlı rayonunda Orta və Üst Miosen çöküntü-

lərinin litofasial xarakteri göstərir ki, fasiyanın yaxĢılaĢması və 

qalınlığın artması K.Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsindən Kür 

depressiyasına doğru qeyd olunur (Ģəkil 36). 

Duzdağ-Bərdə-Sovetlər zonası bu zaman paleotektonik və 

paleocoğrafi, nöqteyi nəzərincə, daha əlveriĢli Ģəraitə malik olub. 

Paleogen-Miosen üzrə müsbət qalxımlar zonasının və pazlaĢma 

zonasının varlığı onların neftli-qazlı olması üçün imkan yarada 

bilər. 

Kür-Qabırrı çaylararası bölgədə Orta və Üst Miosen 

çöküntüləri kəskin  fasial dəyiĢkənliyi ilə səciyyələnirlər. 

Rayonun Ģərq hissəsində gilli, Ģimal-qərbində isə, qumlu-gilli 

fasiya ilə seçilir.  Bu rayonun geoloji quruluĢunun araĢdırılması 

nəticəsində iki struktur mərtəbə ayrılır. Ağcagiləqədər struktur 

mərtəbənin əmələgəlməsi üstəgəlmə tipli qırılmalarla müĢahidə 

olunur. Ağcagil və AbĢeron çöküntüləri Sarmat və ġirak qatının 

güclü dislokasiyaya məruz qalmıĢ səthləri üzərinə 

konqlomeratlarla yatırlar. Kəskin tektonik hərəkətlər intensiv 

qırıĢıqlıqla ancaq AbĢeron əsrindən sonra qeyd olunur.  

3. Pliosen və Postpliosen hövzələrində paleotektonik və 

paleocoğrafi Ģəraitlər 

MQ-ın bərabər qalınlıqlar xəritəsi AbĢeron yarımadası, Ab-

Ģeron arxipelaqı, ġamaxı-Qobustan, AĢağı Kür və Xəzəryanı-Qu-

ba rayonları üzrə mövcud məlumatlar əsasında qurulub. 

Azərbaycan ərazisində Alt Pliosen yaĢlı Məhsuldar Qat çökün-

tüləri altda yatan Miosenin Pont çöküntülərindən aydın seçilən 

fasilə ilə ayrılır. Lakin AbĢeron yarımadasının və AbĢeron arxi-

pelaqının cənub zonalarında belə bir fasilə o qədər də nəzərə 

çarpmır. Bu da MQ kəsiliĢinin Qala lay dəstəsilə baĢlanması ilə 
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əlaqələndirilir. ġimal-qərb istiqamətdə isə Pont və MQ 

startiqrafik vahidləri arasında sərhəd kəskin dəyiĢilir. Bu MQ 

hövzəsində baĢ verən intensiv qırıĢıq əmələgətirmə hərəkətlərilə 

əlaqədar olaraq, onun sərhədləri quru sahələrində yeni dar 

köfəzlərin, dənizdə isə çoxsaylı adaların əmələgəlməsi 

nəticəsində əyri xətlərlə təmsil olunur. Belə ki, ġamaxı-Qobustan 

ərazisində MQ mərtəbəsi altda yatan Miosen-Paleogen 

çöküntüləri üzərini özünün üst horizontları ilə örtür. Rayonun 

Ceyrankeçməz depressiyası istiqamətindəĢimal-qərbdən cənub-

Ģərq istiqamətdə MQ kəsiliĢinin qalınlığı yeni horizontların  

əmələgəlməsi hesabına kəskin artır. AbĢeron yarımadasında da 

MQ və altda yatan çöküntülər arasında belə bir vəziyyət qeyd 

olunur. MQ hövzəsinin dibinin qeyri-bərabər inkiĢaf etməsi 

nəticəsində onun hüdudlarında ayrı-ayrı adalarla bərabər iri 

AbĢeron qalxımı-yarımadası mövcud idi, Qırmakı zamanı onun 

cənub sərhəddi QoĢa DaĢlar və AbĢeron bankası qalxımlarının 

cənub qanadları boyunca keçirdi. Belə bir paleoqalxım 

Ceyrankeçməz və AĢağı Kür çökəklikləri arasında sərhəd olan 

Ələt silsiləsində də mövcud idi. 

MQ-ın litofasial və qalınlıqlar xəritəsindən göründüyü kimi, 

onun qalınlıqları sedimentasiya hövzəsinin dibinin qədim relyefi 

ilə tam nəzarət olunurdu. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ərazisində MQ 

mərtəbəsinin  yayılma sərhədləri o qədər də etibarlı deyildir. 

Belə ki, Kür çökəkliyinin  Ģimal-Ģərq  bortunda MQ sərhəddi 

aydın izləndiyi halda, onun cənub-qərb bortunda az seçilir. 

Ağcabədi, Bərdə, Duzdağ sahələrində qazılmıĢ kəĢfiyyat 

quyularında MQ kəsiliĢi qeyd olunmayıb, bu da onun 

çöküntülərinin yayılma arealının çökəkliyin cənub-qərbində 

hüdudlarını göstərir. MQ hövzəsinin ən dərin çökmə yeri və 

çöküntülərin maksimal qalınlığı AĢağı Kür (3000-3500 m), 

Ceyrankeçməz (3500-4000 m) və ġərqi AbĢeron 

depressiyalarının cənub-Ģərqində (2000-2500 m ) güman olunur. 
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Cənubda hövzənin quruda hüdudları K.Qafqaz və  TalıĢ dağ 

silsilələri, Ģimalda isə B.Qafqaz silsilələrinə qədər qəbul olunur. 

Alt Pliosendə Alp geosinklinal zonasında baĢ verən intensiv 

tektonik hərəkətlər onun litofasiya və qalınlıqlarının paylanma 

xarakterinə böyük təsir göstərmiĢdir. 

AbĢeron yarımadasında və ona bitiĢik dəniz akvatoriyasında 

MQ çöküntüləri kvarsla zəngin olan Ģimal rayonlarından 

gətirilən terrigen materialın hesabına əmələ gəlmiĢdir. MQ dəniz 

hövzəsinin geniĢlənməsi və paleocoğrafi Ģəraitin kəskin 

dəyiĢilməsi nəticəsində Ģimaldan gətirilən material azalır, lakin 

daxili mənbədən–B. Qafqazdan gətirilən material nəzərə çar-

pacaq dərəcədə çoxalır, hövzə ayrı-ayrı zonalara bölünür. Belə 

zonalardan biri də Bakı arxipelaqı olub, çökəkliyə müxtəlif 

sahələrdən terrigen material gətirilib.Bu zaman Qobustanın 

Ceyrankeçməz, AĢağı Kür, Bakı arxipelaqıərazilərində vahid 

çöküntütoplanma hövzəsi üçün süxurların gətirilmə mənbəyi 

eyni olub. 

Azərbaycan ərazisində Alt Pliosen (MQ) əsrində 

paleotektonik və paleocoğrafi Ģərait o zaman hələ cavan olan 

Böyük və Kiçik Qafqaz dağ silsilələrinin intensiv qalxımı ilə 

səciyyələnirdi və AĢağı Kür və Ceyrankeçməz çökəkliklərinə  

terrigen materialların gətirilməsi artırdı. Cənub-ġərqi Qafqazın 

oxyanı zonasının gömülməsi nəticəsində MQ əsrinin əvvələrində 

hövzənin hüdudları AbĢeron yarımadasından Ģimala doğru xeyli 

geniĢləndi: “Fasilə”əsrində isə AbĢeron yarımadasının indiki 

yerində quru zonası olur. Balaxanı dövründə hövzə yenidən 

geniĢlənir. Hövzənin paleocoğrafiyasında baĢ verən belə 

dəyiĢikliklər AbĢeron yarımadasının MQ çöküntülərinin 

litofasiya və mineral tərkibində öz əksini tapır. 

Balaxanı əsrinin sonu tektonik hərəkətlərin güclənməsi, 

antiklinal strukturların intensiv qalxımı və sinklinal sahələrin 

çöküntülərlə kompensasiyası ilə yadda qalır. Bu əsrdən 

baĢlayaraq, hövzə dibinin çökməsi davam edir. Belə çökmə 

AĢağı Kür və Ceyrankeçməz depressiyalarında daha intensiv 
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olur, nəticədə burada böyük qalınlıqda çöküntü qatı toplanır. Bu 

iki çökəklik bir-birindən daha az çökməyə məruz qalmıĢ Ələt 

zonası ilə ayrılır. 

Hövzənin geoloji inkiĢaf tarixini və onun neftqazlılığını 

qiymətləndirmək üçün çöküntü formasiyasının qalınlığının  

öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. MQ mərtəbəsinin 

bərabər qalınlıqlar xəritəsində göründüyü kimi, Azərbaycan 

ərazisində kollektor laylar hövzənin sahilyanı zonalarından baĢqa 

onun bütün sahələrində də toplanıb. Bort hissələrdə isə, 

kobudqırıntılı konqlomeratlar, çınqıllar və çaqıllara rast gəlinir. 

Cġ Qafqazın oxyanı hissəsindən Ģimal, cənub və Ģərq 

istiqamətdə MQ-ın  qalınlıqlarının mütəmadi regional artması 

baĢ verir. B.Qafqazın Cġ gömülməsində sıfır izopaxiti əyri-üyrü 

formadadır. MQ qalınlıqlarının paylanması göstərir ki, hövzədə 

baĢ verən intensiv tektonik hərəkətlər nəticəsində MQ-ın 

qalınlıqları qeyri-bərabər paylanıb. Bu mərtəbənin maksimum 

qalınlığı intensiv çökməyə məruz qalmıĢ zonalarda qeyd olunur. 

Hövzə hüdudlarında MQ-nın qalınlıqlarının paylanmasında bu 

zaman inkiĢafda olan iri antiklinal və depressiya zonalarının 

olması öz təsirlərini göstərməyə bilməzdi. Mərkəzi AbĢeron, 

Qərbi AbĢeron antiklinoriumları, Ələt tektonik zonası və 

Ceyrankeçməz depressiyası bu sıraya aid edilir. 

Beləliklə, Alt Pliosen yaĢlı çöküntütoplanma hövzəsi bütün 

əsr müddətində geniĢ inkiĢaf etmiĢ və onun hüdudları Ģimal, qərb 

və Ģərq istiqamətlərində mütəmadi böyümüĢdür. 

Hövzə arealının geniĢlənməsi nəticəsində onu terrigen 

materialla qidalandıran mənbələrin rolu da dəyiĢir. Ona görə də, 

hər bir çöküntü tipinin özünə məxsus xassələri var. Belə ki, ən 

yaxĢı kollektor xassələrinəkvars mineralları ilə zəngin AbĢeron 

tip  fasiyalı qumlu-alevritlisüxurlar, sonra isə Qobustan və AĢağı 

Kür tip çöküntülər malikdirlər. 

Alt Pliosen intensiv tektonik hərəkətlər nəticəsində 

əmələgəlmiĢ konsedimentasion qalxımları ilə səciyyələnir. 

Bununla əlaqədar olaraq, Miosen-Paleogen yaĢlı qədim 
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qalxımların qanadlarında tağa doğru pazlaĢan onun qumlu 

horizontları litostratiqrafik tip neft-qaz yığımları üçün əlveriĢli 

kollektorlarla seçilirlər. 

Üst Pliosen Azərbaycan ərazisində böyük Ağcagil 

transqressiyası ilə məĢhurdur, hələ Alt Pliosendə inkiĢaf etmiĢ 

belə vəziyyət Cənubi Xəzər çökəkliyinin mühüm ərazisini əhatə 

edir.Ağcagil çöküntüləri AbĢeron yarımadası, AbĢeron 

arxipelaqı, ġamaxı-Qobustan və AĢağı Kür çökəkliyində və 

həmçinin Bakı arxipelaqında geniĢ yayılsalar da, onların 

kəsiliĢində qumlu-alevritli kollektorlara az hallarda rast gəlinir. 

Kür çökəkliyinin qərb hissəsində Ağcagil daha qədim 

süxurların üzərini örtür. Bu çökəkliyin Ģərq rayonlarında isə 

bilavasitə MQ çöküntüləri Ağcagilin altında yatırlar, onun 

əsasında konqlomerat qatları yoxdur. Kür çökəkliyinin oxu 

boyunca Ağcagilin qalınlığı 1000 m (Cənubi-Acınohur zonası), 

500-560 m (Padar sahəsi) və 300 m (Daykənd) təĢkil edir. 

Ağcagil çöküntülərinin qalınlığı Ģərq istiqamətdə azalaraq, 250-

350 m (ġamaxı zonası) və 50-100 m-ə (Qərbi AbĢeron) çatır. 

Ümumiyyətlə, Üst Pliosen zamanı hövzələrdə 

çöküntütoplanma prosesi Ağcagil transqressiyası Ģəraitində 

getmiĢdir. Xəzəryanı-Quba, AbĢeron, ġamaxı-Qobustan 

rayonlarında və həmçi-nin, AbĢeron və Bakı arxipelaqlarında 

Ağcagil çöküntülərinin qalınlıqlarının ayrı-ayrı qalxımların 

tağlarına doğru kəskin azalması göstərir ki, Ağcagil zamanı MQ-

dan irsən qalmıĢ antiklinal zonalar Ağcagil hövzəsinin dibində 

qalxım zonaları olublar, ona görə də burada bu çöküntülərin 

qalınlığı az olmuĢdur. 

Antropogenin AbĢeron əsrində Kür körfəzi intensiv 

reqressiyaya məruz qalır, nəticədə onun sərhədləri tədricən 

qərbdən Ģərqə doğru geri (Cənubi Xəzər çökəkliyinə tərəf) 

çəkilir. Hövzənin çöküntütoplanma Ģəraiti və tektonik rejimi 

onun ayrı-ayrı yarımmərtəbələri üçün müxtəlif olub, bu da 

çöküntülərin litofasiyasının həm zaman, və həm də məkan 

daxilində kəskin dəyiĢməsinə səbəb olub. AbĢeron 



 

220 
 

çöküntülərinin toplanması prosesində reqressiv rejim hövzədə 

üstünlük təĢkil edib. 

Kür çökəkliyinin Ģimal-qərb hissəsində bu çöküntülərin 

maksimal qalınlığı qeyd edilir, Kür körfəzinin reqressiyası 

nəticəsində hövzənin ən dərin yeri cənub-Ģərqə yerini dəyiĢdirir. 

AbĢeron mərtəbəsinin litofasial xüsusiyyətləri Kür çökəkliyinin 

Ģimal-qərbindən cənub-Ģərqinə doğru – Cənubi Xəzər 

çökəkliyinə tərəf dəyiĢilir, kobudqırıntılı və qumlu süxurlar 

gillərlə əvəz olunur. Bu da hövzənin kompensasiya olunmaması 

ilə izah olunur. 

AbĢeron çöküntüləri ən intensiv qırıĢıqəmələgətirmə 

hərəkətlərinə B.Qafqazın cənub-Ģərq periklinal çökəkliyində 

məruz qaldıqları halda, K.Qafqazın və TalıĢın Ģimal-Ģərq 

hissələrində AbĢeron layları, demək olar ki, horizontal 

vəziyyətdə Kür çökəkliyinə tərəf meyl edirlər. Çöküntülərin 

paleocoğrafi toplanma Ģəraitlərinə görə, Cənubi Xəzər 

çökəkliyində və AĢağı Kür çökəkliyində bu zaman uzun müddət 

və intensiv çökməyə məruz qalmıĢ sedimentasiya hövzəsinin ən 

dərin hissələri qeyd olunur.  
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FƏSĠL. VI.  ÇÖKÜNTÜLƏRĠN TERMOBARĠK 

TOPLANMA ġƏRAĠTLƏRĠ 

Yer qatının temperatur rejiminin və dərinə getdikcə onun 

dəyiĢilmə qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi neftli-qazlı 

hövzələrdə KH-in əmələgəlmə Ģəraitlərinin aydınlaĢdırılmasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Neftəmələgətirən süxurlar 

(N.B.Vassoeviç, Ġ.V.Vısotskiy, 1967), 50-60°S temperatur 

zonasında olanda neftəmələgəlmənin baş fazası (NƏBF) baĢlayır. 

Temperaturun 120°C və yuxarı qiymətlərində isə intensiv 

qazəmələgəlmə prosesi gedir. 

Azərbaycanın neftli-qazlı hövzələrində Mezokaynozoy 

kəsiliĢində KH-in paylanma qanunayğunluqlarının onların 

yerləĢdikləri layların yüksək temperatur və təzyiqindən   aslılığı  

Ə.Ə.Əlizadə, ġ.F.Mehdiyev, S.A.Əliyev, Rahib Rəhmanov, 

R.Ġ.Rustamov və b. tərəfindən geniĢ aydınlaĢdırılıb. Onlara görə 

geotermik artım dərinlikdən asılı olaraq dəyiĢilir: 200-500 m 

intervalında 13-35°S-dən 2000-2500 m intervalında 28-85°S-yə 

qədər artır. 

Geotermik rejimin tədqiqi göstərir ki, geoloji kəsiliĢi təĢkil 

edən süxurların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, hər hansı dərinlik 

intervalı ücün maksimum və minimum temperaturlar fərqini 

müyəyyən etmək mümkündür. Dərinliyin artması ilə əlaqədar 

olaraq temperatur fərqi daha çox qeyd olunur. Belə kı, Kür 

çökəkliyinin Qaracalı-Carlı-Saatlı zonasında yalnız 5000-5500 m 

intervalda temperatur fərqi 10-ə qədər artır.  

Böyük dərinliklərdə yatan çöküntü kompleksləri ilə zəif 

hidrodinamiki əlaqəsi olan zonalar Padar-Kürovdağ-Neftçala, 

Muradxanlı-Zərdab, Umbakı-Hacıvəli  mürəkkəb termodinamik 

Ģəraitli zonalar kimi səciyyələnirlər. Süxurlarda üzvi maddənin 

(ÜM) karbohidrogenlərə çevrilmə prosesində kəsiliĢdə qalın 

effuziv və ya gil qatlarının iĢtirakı isə onların əmələgəlmə 

Ģəraitini mürəkkəbləĢdirir. 

Məlumdur ki,neftli karbohidrogenlər ücün generasiya prosesi 

150°S, qazlar ücün isə 200°S-də baĢa çatır. Bu temperaturlara 
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uyğun dərinliklərdə neft, qaz-kondensat, qaz yataqlarının olması 

mümkün sayılır [34, 35]. 

Temperaturun sahə üzrə dəyiĢməsi layların yatma 

dərinliyindən, litoloji tərkibindən, struktur Ģəraitindən və baĢqa 

faktorlardan asılı olması ilə əlaqədar olaraq, ayrı-ayrı 

çökəkliklərdə mənfi və müsbət anomaliyalar ayırmaq 

mümkündür. Kür-Qabırrı çaylararası NQR-in Gürzundağ və 

Böyük Palantökən sahələrində 100°C izotermi 4000 m-dən 

dayazda yerləĢir və bu dərinlikdə KH-in yiğılması üçün əlveriĢli 

Ģəraitə malik olmayan Maykopun gilli layları yerləĢirlər. 

Tərsdəllər sahəsində isə 100°S temperatur müxtəlif dərinliklərdə 

qeyd olunur. Yevlax-Ağcabədi cökəkliyində isə, müsbət 

anomaliya Muradxanlı, ġıxbağı, Cəfərli və b. sahələrdə 3500-

3750 m dərinliyə uyğun gəlir. 

ġamaxı-Qobustan NQR ərazisində kiçik temperatur 

anomaliyaları Qoturdağ, DaĢgil,Solaxay, Ayrantökən sahələrində 

5750-6250 m dərinlik intervalında Mezozoy çöküntülərinə 

uyğun gəlməyi güman olunur.  Rayonun Nardaran-Axtarma 

sahəsində 3000 m-dən dərinlikdə mənfi anomaliyalar qeyd 

olunur. Bu sahədə 100°S izotermlərin böyuk dərinliklərdə olması 

burada gilli çöküntülərin qalınlıqlarının artması ilə izah olunur. 

Tədqiqatlara görə, çökəkliklərdə normal geotermik rejimdə 

(2,5°C/100m) kəsiliĢ üzrə temperaturun dəyiĢməsi çöküntü 

qatının qalınlığından və çöküntü toplanma sürətindən asılıdır. 

Qalınlığın və çökmə sürətinin artması ilə geotermik qradiyentin 

qiyməti azalır və nəticədə kəsiliĢ üzrə KH-in generasiya zonası 

geniĢlənir. Yüksək sürətli 400 m/mln il toplanma zonalarında 4 

km-dən dərinlikdə temperatur maksimal dərəcəsinə çatır. 

Çöküntü toplanma sürətinin az olduğu sahələrdə, 6 km-dən 

artıq dərinliklərdə 170-180°S temperaturda, lay təzyiqinin 50-70 

MPa Ģəraitində çöküntülər qazəmələgəlmə zonasına daxil 

olurlar. Belə Ģərait kifayət qədər sabit olmadığı ücün bu 

dərinliklərdə iki fazalı sistem mövcud ola bilər. 
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Beləliklə, 4 km dərinlikdən baĢlayaraq, KH-in Ģaquli 

akkumulyasiya zonallığında neft-qaz yataqları tədricən yüksək 

qaz faktorlu neft və hətta qaz-kondensat yataqları ilə əvəz oluna 

bilər. 

Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarında Mezozoy 

çöküntülərinə bir sıra axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının qazılmasına 

baxmayaraq, təzyiq və temperatur haqqında məlumatların 

olduqca az olması bu neftli-qazlı kompleksin termobarik 

Ģəraitinin zəif öyrənilməsinə səbəb olmuĢdur. Bu cəhətdən Kür 

çökəkliyində Üst TəbaĢir çöküntülərinin temperatur və 

təzyiqlərinin paylanma Ģəraitləri, baĢqa neftli-qazlı hövzələrə 

nisbətən yaxĢı öyrənilmiĢdir. Kür çökəkliyində dərində yatan 

çöküntü qatlarında temperatur Kür-Qabırrı çaylararası NQR-dən 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinə, Qaracalı-Saatlı və Mil-Muğan 

qalxımlar zonalarına doğru pilləvari Ģəkildə azalır. Eyni 

dərinlikdə 4000 m dərinlikdə temperatur Kür-Qabırrı 

çökəkliyində 105°C-dən 131°S-ə qədər, Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin mərkəzi hissəsində 97-112°S, Qaracalı-Saatlı 

zonasında isə 68-95°S arasında dəyiĢır. Müəyyən edilmiĢ ümumi 

qanunauyğun formula, 4000-5000 m dərinlik intervalında yüksək 

və alçaq temperaturlu strukturlar da mövcuddur.  

Kür və Qabırrı çaylararası rayonunda hər 100 m-də geotermik  

qradiyent Üst TəbaĢirin karbonatlı çöküntülərində 4150-4400 m 

dərinlikdə 4.44°S/100m, vulkanogen süxurlarında 2.36°S/100m, 

Alt TəbaĢir çöküntülərinin 5500-7000 m dərinlik intervalında isə 

2.89°S/100 m-dir. Üst TəbaĢirin karbonatlı çöküntülərində 3900-

4500 m intervalında  (Muradxalı NQR-də) 5.34°S/100 m, 

vulkanogen çöküntülərində 4500-5600 m dərinlikdə 3.18°S/100 

m-ə qədər azalır.  

Qaracalı-Saatlı zonasında Üst TəbaĢir çöküntülərinin 3150-

3900 m intervalında geotermik qradiyentin orta qiyməti 

2.23°S/100 m, Alt TəbaĢirin effuziv süxurlarının 3900-4600 m-

də2.0°S/100m,Yura yaĢlı effuziv süxurların 4600-7000 m 
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intervalında isə (Saatlı-1 çox dərin quyuda) 1.58°S/100 m olmuĢ-

dur. 

Kür və Qabırrı çaylararası ərazisində və Muradxanlı sahəsində 

Üst TəbaĢirin vulkanogen-çökmə  süxurlarında geotermik 

qradiyentin yükĢək olması tektonik proseslərin təsirindən, 

xüsusən, çökmə süxurların effuziv süxurlarla yarılmasının 

nəticəsi ola bilər. Qaracalı-Saatlı zonasında isə, geotermik 

qradiyentin azlığı bünövrənin dayazda yatması ilə əlaqədardır.  

 Temperaturun artma intensivliyi çöküntütoplanma hövzəsinin 

müxtəlif yerlərində fərqlidir. Bu intensivlik dərinlik qırılmasına 

yaxın zonalarda yüksək dərəcədə tektonik çatlar ilə fərqlənən 

Muradxanlı, Zərdab, Carlı və Saatlı sahələri temperaturun 

dərinlikdən asılı olaraq yüksək olmayan templərlə artması ilə 

xarakterizə olunur. Eyni zamanda regional qırılmaların 

yaxınlığında yerləĢən quyular (Muradxanlı-12, Tərsdəllər-26) 

yüksək istilik axınları və temperaturla xarakterizə olunurlar. 

Buna misal olaraq, Saatlı sahəsində qazılmıĢ 3 saylı kəĢfiyyat 

quyusunda 3340 m dərinlikdən 20 min kub m/gün hasilatla, 

fontanla alınmıĢ suyun quyu ağzındakı temperaturu 85°S-dən 

artıq olan halda, 3000m dərinlikdə temperatur 70°S-dən artıq 

olmamıĢdır. 

Beləliklə, böyuk dərinliklər Ģəraitində çökmə süxurlar qatının 

üst hissəsində alt hissələrinə nisbətən üzvi maddənin  və 

suxurların litologiyasının katagenik dəyiĢkənliyi daha intensiv 

Ģəkildə getmiĢ və prosesin dərində yatan kompleksin struktur 

xüsusiyyətilə bilavasitə əlaqəsi yoxdur. 

Təzyiq də temperatur kimi, üzvi maddənin çevrilmə prose-

sində mühüm rol oynayır və çöküntülərin neftqazlılığının proq-

nozlaĢdırılmasında bu amillər mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. 

Anomal yüksək lay təzyiqinin (AYLT) tədqiqatı göstərir ki, ano-

mal təzyiq göstəricilərindən Mezozoyın perspektivliyinin müəy-

yən edilməsində istifadə etmək olar. 

Neft və qaz yataqlarının axtarıĢında iki əsas istiqamət 

fərqlənir: AYLT-dən həm neftqazlılığın əsas göstəricisi kimi, 
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onunla neft-qaz yataqlarının əmələgəlməsində genetik əlaqənin 

olması nəzərə alına bilər və həm də, AYLT-dən neft və qaz 

yataqlarının əmələgəlməsi və saxlanıması üçün əlveriĢli sərait 

göstəricisi kimi istifadə edilir. Bu  halda, KH yığımı AYLT 

olmadıqda da mövcud ola bilər, ya da bu laylar sulu da ola  

bilərlər. Buna görə də, AYLT göstəricilərindən tədqiq olunan 

horizontun qapalı olmasını müəyyən etmək ücün dərində yatan 

horizontlarda su və qaz ilə zəngin  məhlulların laya  daxil  olması 

zamanı qazın sudan ayrılması və nəhayət, flüidlərin hərəkət 

istiqamətlərinin vertikal və ya horizontal istiqamətdə (strukturun 

qanadlarından tağına doğru) getməsini öyrənmək olar. 

Dördüncü Dövrdə tektonik hərəkətlərin intensivliyi ilə 

fərqlənən sahələrdə AYLT üzvi maddənin KH-ə çevrilməsi 

prosesində və neftqazlılığın proqnozlaĢdırılmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu tektonik hərəkətlər təbii rezervuarların 

əlavə olaraq sıxılmaya və deformasiyaya məruz qalmasına səbəb 

olur və nəticədə KH yataqları əmələ gəlir. 

Kollektorlarda daha artıq hidrostatık təzyiqin olması və 

saxlanılması gırıĢığın intensivlik əmsalından asılıdır. Yexlax-

Ağcabədi çökəkliyində Üst TəbaĢir çökuntulərində anomal 

təzyiq əmsalı Zərdab sahəsində 1.76-1.83, Əmirarx sahəsində 

1.67- 1.80 proqnozlaĢdırılır. 

Kür və Qabırrı çaylararası NQR-un Armudlu sahəsində 

qazılmıĢ 2 saylı quyuda Maykop çöküntülərində (3971- 4044 m) 

anomal lay təzyiqi əmsalı 1.93,B. Palantökən sahəsindəki 3saylı 

quyuda 4840 m dərinlikdə (Eosen çöküntülərində) 1.47 

olmuĢdur.  

Çox vaxt AYLT yer səthinə çıxan tektonik qırılmalarla 

mürəkkəbləĢən sahələrdə mənfi rola malik olur. Qırılmalar yer 

səthinə çıxmadan gilli gatda sönürsə, kəsiliĢdə kollektor layların 

olduğu Ģəraitdə AYLT zonaları KH-in yığılması ücün əlveriĢli 

sayıla bilər. Kollektorların böyük dərinliklərdə qalın çöküntü qatı 

ilə örtülmüĢ, tektonik qırılmalarla təcrid olunmuĢ sahələrində 

AYLT neftqazlılığın əlavə müsbət əlaməti kimi qəbul olunur. Bu 
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halda, layda yüksək təzyiqin saxlanılması rezervuarların 

hermetikliyini və onların çətinləĢmiĢ su mübadiləsi Ģəraitində 

olduqlarını göstərir. Hövzələrdə strukturların hermetiklik 

dərəcəsinin fərqli olması hec də, suların minerallaĢma 

dərəcəsindən asılı deyildır. Suların minerallaĢma və tərkibinin 

dəyiĢməsinə kompleks geoloji və paleohidrogeoloji faktorlar 

təsir edir. Muradxanlı sahəsindən fərqli olaraq, Zərdab sahəsində 

anomal təzyiq onun tağ hissəsində yüksəkdir. Bu hal Zərdab 

sahəsində quyuların qırılmayan zonada yerləĢməsi və bununla 

əlaqədar olaraq altda  yatan TəbaĢir çöküntülərində hidrodinamik 

əlaqənin mövcudluğu ilə izah etmək olar.  
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FƏSĠL VII. ÇÖKÜNTÜLƏRĠN  GEOKĠMYƏVĠ 

TOPLANMA ġƏRAĠTLƏRĠ 

Hövzələrdə neft və qaz yataqlarının əmələgəlməsi prosesində 

onun tektonik, litofasiyal, litofizik, paleotektonik,termodinamik 

və hidrogeoloji amilləri kimi geokimyəvi amilləri də mühüm rol 

oynayırlar. V.V.Veber (1973), N.B.Vassoyeviç (1975), 

A.A.Bakirov (1973) və b. tərəfindən sübut olunub ki, gilli 

süxurlarla yanaĢı, qumlu-alevritli və karbonatlı süxurlar da 

neftana-neftəmələgətirən qatlar ola bilərlər. 

Azərbaycanın çöküntütoplanma hövzələrində 

Mezokaynozoyun Yura və TəbaĢirin ayrı-ayrı stratiqrafik 

vahidləri, Eosen, Maykop lay dəstəsi, Çokrak-Spirialis və 

Diatom çöküntüləri neftqazəmələgətirən qatlar kimi fərqlənirlər. 

Mezokaynozoy kəsiliĢində neftin və qazın əmələgəlməsi və 

onlarda olan üzvi maddənin karbohidrogenlərə çevrilməsi üçün 

əlveriĢli Ģəraitlərin öyrənilməsi ilə bir sıra tədqiqatçılar 

(V.V.Veber, Ə.Ə.Əlizadə, ġ.F.Mehdiyev, H.M.Əliyev, 

Ġ.S.Quliyev, R.Rəhmanov, Ə.Ə.Feyzullayev, M.Tağıyev və b.) 

geniĢ məĢğul olublar. Onlar tərəfdən müəyyən edilib ki, neftli-

qazlı hövzələr uzun müddət çökməyə məruz qalmıĢ, üzvi maddə 

ilə zəngin, böyük qalınlığa malik çöküntü qatı ilə səciyyələnən 

çökəklikləri əhatə edirlər. 

Geofiziki məlumatlara görə, Azərbaycan hüdudlarında ayrılan 

Kür dağarası (Qabırrı-Acınohur, Yevlax-Ağcabədi), Cənubi 

Xəzər (AĢağı Kür, ġimali AbĢeron, AbĢeron periklinalı, Cənubi 

AbĢeron, ġamaxı-Qobustan) tektonik elementləri yer qabığının 

fundamentə görə ən böyük əyilməyə məruz qalmıĢ 

çökəklikləridir. Bu çökəkliklərə uyğun hövzələrdə Yuraya qədər 

fundamentin yatma dərinliyi 10-12 km-dən (Qabırrı-Acınohur), 

15-16 km (Yevlax- Ağcabədi, ġimali AbĢeron), 15-20 km (AĢağı 

Kür, ġamaxı-Qobustan), 22-24 km (Cənubi- AbĢeron) 

intervalına çatır. 

Ə.Ə.Əlizadə və H.Ə.Əhmədova görə, Azərbaycanın 

sedimentasiya hövzələrində üzvü maddənin bitumlara çevrilməsi  
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neftqazəmələgəlmənin əsas mərhələsini təĢkil edir, çünki onlar 

hövzələrdə bərpaedici fasiyanın əmələgəlməsi üçün əlveriĢli 

Ģərait yaradırlar. 

Məlumdur ki, çöküntülərin geokimyəvi toplanma Ģəraitlərini 

müəyyən edərkən, güclübərpaedici, bərpaedici, zəifbərpaedici, 

neytral, oksidləĢdirici Ģəraitlərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət 

verilir. 

Mövcud materiallara əsasən qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın 

Ģimal-Ģərqində yerləĢən  ġimali AbĢeron sedimentasiya 

hövzəsində Orta Yura çöküntüləri zəifbərpaedici, bərpaedici və 

güclübərpaedici geokimyəvi mühitlərdə toplanıblar. Bu 

çöküntülərdə üzvi maddənin miqdarı 0,45-0,58-dən 1,5-2.0 %-ə 

qədər dəyiĢir. Orta Yuranın gillərində bitumun miqdarı isə 0,01-

0,02 %-ə çatır, Xızı zonası istiqamətində bu rəqəm artaraq 0.02-

0,08 % olur. Orta Yura süxurlarının bitumluluğu, həmçinin 

kəsiliĢin dərin stratiqrafik qatlarına doğru artır. Belə ki, Cüzv, 

Bayos-Bat çöküntülərində 0,02 %, Üst Aalendə isə 0.05 % təĢkil 

edir. Samuryanı zonada Orta Yura süxurlarında humus və 

saprapel-Humus tipli üzvi maddə hövzənin dayaz hissəsində 

zəifbərpaedici Ģəraitdə toplanıb. 

Xızı zonasında Alt TəbaĢirin Valanjin çöküntülərində qeyd 

olunan üzvi maddənin miqdarı karbonatlı süxurlarda 0,9 %, 

gillərdə isə 0,6 % (Bəyimdağ-Təkçay sahəsi) olur. Bitumluluq 

0,01-0,006 % arasında dəyiĢir. Hoterivdə Cüzv 0,2-0,3 gillərdə, 

0,25-0,8 % karbonat süxurlarda qeyd olunur. 

Barrem çöküntülərinin geokimyəvi toplanma Ģəraitlərində 

Cüzv 0,23 %neft xarakterli bitumlara çevrilə bilib. 

Azərbaycanın və qonĢu Dağıstanın Alt TəbaĢirin terrigen 

kompleksində üzvi maddənin paylanma miqdarı göstərir ki, 

Azərbaycanda Dağıstandan fərqli olaraq, daha qədim 

çöküntülərdən cavanlara doğru  üzvi maddənin miqdarının  0.52-

dən 0.14%-ə qədər azalması müĢahidə olunur. 

ġimali AbĢeron hövzəsində Mezokaynozoy çöküntü 

kompleksinin qalınlığının 15-16 km intervalında olduğunu 
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nəzərə alaraq, onun mərkəzi hissəsində əlveriĢli termobarik 

Ģəraitində mövcud olan rezervuarlarında qaz, qaz-kondensat, neft 

yataqlarını gözləmək olar. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin bortlarında  Valanjin və Erkən 

Hoteriv zamanında fəal vulkanizm, lakin Gec Hoteriv və Barrem 

zamanı hövzədə dərin dəniz fasiyası ilə səciyyələnən 

çöküntülərin, gilli mergellərin çökməsi baĢ vermiĢdir. Bu 

süxurlarda piritin və üzvi maddənin yüksək miqdarı qeyd olunur. 

Bu da onu göstərir ki, çöküntütoplanma hövzəsində bu zaman 

bərpaedici geokimyəvi rejim mövcud olub. Burada Apt 

çöküntüləri sahilyanı dayaz hövzədə zəif bərpaedici Ģəraitdə 

toplanıblar. 

Cġ Qafqazda Üst TəbaĢir fliĢ xarakterli litofasiya ilə 

səciyyələnir və buna görə də onun çöküntüləri çox hallarda 

neftli-qazlı olmaya bilərlər. Geokimyəvi məlumatlar göstərir ki, 

onun bəzi sahələrində Üst Senoman-Alt Turon intervalında 

çöküntülər üzvi maddə ilə zəngindirlər (Cüzv 0,55 %). Üst 

TəbaĢirin qalan kəsiliĢi bu zonada fliĢ formasiyalı mühitdə 

geokimyəvi cəhətdən az əlveriĢli Ģəraitdə toplanıb. Burada 

karbonat kəsiliĢilə fərqlənən Kampan-Maastrixt intervalı 

əlveriĢli geokimyəvi Ģəraitə malik olub (Yalama, Xudat 

sahələri). 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsində də üzvi maddənin (0,77 %) və 

bitumun (0,036 %) yüksək miqdarı ilə səciyyələnən Kampan-

Maastrixt çöküntüləri əlveriĢli geokimyəvi Ģəraitdə  toplanıblar. 

Belə bir geokimyəvi Ģərait Siyəzən monoklinalı, Yalama-Xudat 

zonası, ġimali Qobustanda da qeyd olunur.  

ġimali AbĢeron hövzəsində Mezozoy formasiyasında 

neftqazəmələgəlməni aydınlaĢdırmaq üçün depressiyanın dərin 

zonasından neftqaztoplanma zonasına miqrasiya edən KH-in 

yolunu müəyyən etmək lazımdır. Belə ki, Xızı zonasının 

(KeĢçay, ġurabad, Bəyimdağ-Təkçay və b. sahələri) KH 

yataqlarının Orta Yura və Alt TəbaĢir rezervuarlarında 

əmələgəlməsi formasiya daxilində neft və qazın miqrasiyası və 
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differensasiyası hesabına baĢ verib və mövcud tələlərdə 

akkumulyasiya olunublar. Siyəzən monoklinalı sahələrində Üst 

TəbaĢirin rezervuarları, çox güman ki, fanerozoyun 

çökməmənĢəli formasiyalarından Siyəzən dərinlik qırılması ilə 

miqrasiya edən karbohidrogenlərin  hesabına dolmuĢlar.  

Azərbaycan ərazisində aparımıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri 

nəticəsındə Xəzəryanı-Quba (Siyəzən monoklinalı),Gəncə 

(Naftalan, Qazanbulaq, Tərtər və s.), Cənubi və Mərkəzi 

Qobustan (Umbakı, Hacıvəli, Donquzluq, Çeyildağ,Mədrəsə, 

Çarhan və s.) bölgələrində Maykop kəsiliĢində sənaye 

əhəmiyyətli neft alınmıĢdır.  Böyük miqdarda süxur nümunələri 

üzrə aparılmıĢ bituminoloji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 

Maykop hövzəsində çöküntütoplanma əsasən əlverĢli  

geokimyəvi Ģəraitdə getmiĢdir, onlarda üzvi maddənin miqdarı 

0,68 %-ə və bitumun isə 0,046 %-ə çatır.Bu da onu sübut edir ki, 

Maykop lay dəstəsi kəsiliĢində aĢkar olunmuĢ neft və qaz 

yataqları onun öz çöküntülərində əmələgəlmiĢ KH-lərin hesabına 

formalaĢmıĢdır. Maykopun qumlu-alevritli süxurlarında neft və 

qaz yığımları hövzələrin mərkəzi hissələrindən onların kənarları 

istiqamətində gedən  formasiyadaxili lateral(yan) miqrasiyanın 

hesabına baĢ vermiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Erkən 

Maykopda hövzənin kənalarında mövcud antiklinal qırıĢıqların 

inkiĢafı müĢahidə edilirdi.  Bu antiklnal qalxımlar Qusar-Dəvəçi, 

AbĢeron, Samaxı-Qobustan, Kür dağarası hövzələrində neftqaz 

torlanma tələləri kimi böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. 

Azərbaycanın  Orta və Üst Miosen neftli-qazlı formasiyasının 

kəsiliĢində Çokrak horizontu daha çox fərqlənir. ƏlveriĢli 

qumlu-gilli litofasiyada təmsil olunan bu horizont sənaye 

əhəmiyyətli neft yataqlarının axtarıĢı və kəĢfiyyatı ücün maraq 

doğurur. Çokrak, Karaqan və Konk horizontlarından ibarət olan 

Torton mərtəbəsinin çöküntüləri bərpaedici Ģəraitə malik 

hövzələrdə toplanıblar və süxurlarda üzvü maddənin miqdarı 

0,67 %, bitumun isə 0.038 %-ə çatır. Bu çöküntülərin kəsiliĢində 
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Siyəzən monoklinalı,Qərbi AbĢeron və Cənubi Qobustanda 

sənaye əhəmiyyətli neft- qaz axımları qeyd olunub.  

Gilli-qumlu (Xəzəryanı-Quba, Qərbi AbĢeron, Çəncə vəs. 

bölgələrdə) və karbonatlı (CQ Qobustan) litofasiyalarla təmsil 

olunan Sarmat-Meotis stratiqrafik intervalından neft axımları 

qeyd olunub. Bu intervalın çöküntüləri geoloji məlumatlara 

görə,mürəkkəb geokimyəvi Ģəraitə malik hövzələrdə toplanıblar. 

Lakin bəzən suxur nümunələrində böyük  miqdarda üzvi 

maddənin (0.54 %) və bitumun (0,040 %)olması qeyd olunur 

(Xəzəryanı-Quba, Qobustan və Kür-Qabırrı çaylararası 

bölgələrin bəzı sahələrində). 

Geokimyəvi tədqiqatların nəticələri əsas verirlər qeyd edək kı, 

Orta və Üst Miosen çöküntüləri kəsiliĢində neft və qaz yataqları 

bu çöküntülərin özündə toplanmıĢ üzvi maddənin hesabına 

əmələ gəliblər. Bu stratiqrafik interval, nəinki neft-

anasüxurlarına malik kəsiliĢ kimi və həm də, özündə sənaye 

əhəmiyyətli neft-qaz yataqları yerləĢdirən tələlər kimi də obyekt 

ola bilərlər. 

Maykop çöküntülərinin toplanması zamanı Qusar-Dəvəçi 

çökəkliyində, AbĢeron periklinal  çökəkliyində və Kür dağarası 

çökəkliyində neft və qazın əmələgəlməsi üçün əlveriĢli geoloji-

geokimyəvi Ģəraitlər mövcud olub. Samuryanı zonanın 

gömülmüĢ antiklinal qırıĢıqlarında (Yalama, Xudat) Maykopun 

alt kəsiliĢində ayrılan qum və mergel layları neftqazlılıq 

cəhətdən perspektivli ola bilərlər.  Bu strukturlar Orta və Üst  

Miosen  çöküntüləri üzrə də neft qazlılıq cəhətdən maraq 

doğururlar. 

Azərbaycan ərazisində geniĢ yayılmıĢ Pliosen (MQ, Ak) 

çöküntülərində üzvi maddənin miqdarı Klark göstəricisinə görə 

xeyli aĢağıdır. Belə ki, MQ-ın gillərində orta hesabla Cüzv 0.14-

0.25 % arasında dəyiĢir. Lakin AbĢeron NQR-un sahələrində 

MQ-ın alt lay dəstələri üzrə bu rəqəm orta hesabla 0.43-0.5 % 

təĢkil edir. Üzvi maddənin MQ-ın qumlu-alevritli süxurlarında 

AbĢeron və AĢağı Kür çökəkliklərində 0.43-0.5 % arasında 
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dəyiĢir, yənı Pliosen hövzələrində bitumların əmələ gəlməsi üçün 

əlveriĢli geokimyəvi Ģəraitlər olmuĢdur. MQ süxurlarında aĢağı 

bitumluluq hövzələrin bortlarında qeyd olunur. Belə ki, Kür 

çökəkliyinin cənub-qərb bortunda süxurların bitumluluğu (XB 

0.0001-0.0003 %) çox kiçikdir. Bakı arxipelaqı, CQ Qobustan və 

Ələt zonasında da analoji hal qeyd olunur. AĢağı Kür, 

Xəzəryanı-Quba, AbĢeron bölgələrində gil və alevritlərdə bu 

göstəricilər (gillərdə XB 0.016- 0.015 %) demək olar kı, eynidir. 

Onu da qeyd ki,Alt Pliosenin MQ çöküntülərində oksidləĢdiriçi, 

zəifbərpaedici və bərpaedicı geokimyəvi fasiyaların 

yayılmasında paleocoğrafi zolaqlıq qeyd olunur. Xəzəryanı-

Quba NQR-un bəzi sahələrində, Kur çökəkliyinin Ģimal-qərb 

hissəsində, Qabırrı-Acınohur bölgəsində MQ süxurları 

oksidləĢdirici mühitdə toplanıblar.   

MQ hövzəsində zəif bərpaedici fasiya AĢağı Kür çökəkliyini, 

Cənub-ġərqi Qobustanı (Ceyrankeçməz depressiyası), AbĢeron  

periklinalını əhatə edir. Bərpaedici geokimyəvi Ģərait  Cənubi 

Xəzər dənizi akvatoriyasının  böyük bir hissəsində, Bakı və 

AbĢeron arxipelaqlarında və AbĢeron yarımadasının Ģərq 

hissəsində də  qeyd edilir. 

Ümumiyyətlə, MQ hövzəsində çöküntütoplanmanın  geokim-

yəvi Ģəraiti bituməmələgəlmə cəhətdən əlveriĢli olub. Onun 

bütün kəsiliĢi boyu AbĢeronun neftli-qazlı sahələrində üzvi 

maddənin orta miqdarı 0.44 %-ə, bitumun isə 0.10 %-ə çatır. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, Alt Pliosenin (MQ-ın) 

rezervuarları bəzi hallarda – qırılmayan zonalarda altda yatan 

Maykop və Diatom lay dəstələrindən vertikal istiqamətdə 

miqrasiya edən karbohidrogenlərin hesabına da nefli-qazlı ola 

bilərlər.   

Ağçagil mərtəbəsi hövzəsində bərpaedici-zəifbərpaedici, 

güclübərpaedici geokimyəvi Ģəraitlər hökm sürüb, bununla 

yanaĢı, çöküntülərdə həmçinin, oksidləĢdirici mühüt (Gəncə 

NQR-in cənub-Ģərq hissəsi və AĢağı Kür çökəkliyinin cənub-

qərb bortu) də müĢahidə olunur.  
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Ağcagil çöküntülərində üzvi maddənin miqdarı MQ-ə 

nisbətən xeyli çoxdur. Üzvi maddənin miqdarı Ağcagil süxur-

larında 0.01-1.2 %-dən (gillərdə) 0.01-0.84 %-ə qədər (qum və 

alevritlərdə) dəyiĢir. Ağcagil çöküntülərində bitumun miqdarı 

gillərdə 0.000002-0.04 %, qum və alevritlərdə 0.0001-0.118 % 

təĢkil edir.  

AĢağı Kür çökəkliyi  hüdudlarında bitumun və üzvi maddənin 

miqdarı Ağcagilin tavanından onun dabanına döğru və hövzənin 

cənub-qərb bort hissəsindən çöküntülərin böyuk qalınlığa malik 

olduğu mərkəz hissəsinə doğru artır.Cġ Qobustan və ġərqi 

AbĢeronda da bərpaedici mühit müĢahidə olunur.  

AbĢeron mərtəbəsi çöküntülərinin toplanma hövzəsində üzvi 

maddənin miqdarı (0.01-1.25%) Ağcağildəki kimi olub. 

Azərbaycanın böyük ərazisində süxurlarda Cüzv 0.25-0.37 % 

arasında qeyd olunur. Çöküntülərin bitumluluğu isə 0.002-

0.008% arasında dəyiĢir. Geokimyəvi rejim AbĢeron əsrində heç 

də sabit qalmayıb. Orta AbĢeron çöküntülərinin toplanması 

dövründə uzun müddət  bərpaedici Ģərait mövcud olub. 

AĢağı Kür çökəkliyində geniĢ yayılan Orta AbĢeron 

çöküntüləri mərtəbənin kəsiliĢində ən çox qumlu kəsiliĢilə 

fərqlənir. Struktur-tektonik, litofasial, litofiziki, geokimyəvi və 

b. əlveriĢli Ģəraitlərə malik bu çöküntülərin sənaye əhəmiyyətli 

neftli-qazlı olması Neftçala, Kürovdağ, Kürsəngə sahələrində 

aparılmıĢ qazıma iĢləri nəticəsində təsdiq olunmuĢdur. 
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FƏSĠL VIII. ÇÖKÜNTÜLƏRĠN NEFTQAZLILIQ 

PERSPEKTĠVLĠYĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

Ərazinin neft-qazlılıq perspektivliyinin qiymətləndirilməsi 

üçün neft-qazlılığın əsas kriteriyalarının (tektonik, litofasiyal, 

litofiziki, paleotektonik, paleocoğrafi, geokimyəvi, hidrogeoloji, 

termodinamik və b.) əlveriĢli Ģəraitlərinin kompleks 

araĢdırılması nəticələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu da öz 

növbəsində hövzəni təĢkil edən çöküntü örtüyündə toplanmıĢ 

üzvi maddələrin karbohidrogenlərə çevrilməsi, onların miqra-

siyası və yataq əmələgətirmə Ģəraitinin öyrənilməsinə imkan ya-

radır. 

Mövcud materiala əsasən qeyd etmək olar ki, 

AzərbaycandaMezokaynozoyun terrigen və karbonatlı 

çöküntülərindən ibarət Orta Yura-Postpliosenin geniĢ stratiqrafik 

kəsiliĢi zəngin neft-qaz ayrılmaları və axımları ilə həmiĢə diqqəti 

cəlb ediblər. Mezokaynozoyun geoloji quruluĢunda iĢtirak edən 

Mezozoyun  (Yura, TəbaĢir), Paleogen-Miosen (Eosen, 

Oliqosen-Miosen) və Pliosen (Məhsuldar Qat) stratiqrafik 

komplekslərində KH-in əmələgəlməsi və toplanması üçün 

əlveriĢli geoloji Ģəraitlərin olması bu kriteriyaların kompleks 

öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilib. 

Bu çöküntülərin neftqazlılıq perspektivliyi aĢağıda respublika 

ərazisində qeyd edilən ayrı-ayrı neftli-qazlı hövzələr və çöküntü 

kompleksləri üzrə baxılır.  

8.1. ġimali AbĢeron hövzəsinin tərkibində ayrılan Xəzəryanı-

Quba NQR-un Siyəzən monoklinalında məlum olduğu kimi, Üst 

TəbaĢir və Paleogen-Neogen çöküntülərində stratiqrafik və 

litoloji tipli və eləcə də, Xızı zonasının ġurabad sahəsində Alt 

TəbaĢirin Küllülü qumdaĢılarında tektonik ekranlaĢmıĢ qeyri-

antiklinal tələlərlə əlaqədar neft-qaz yataqları aĢkar edilmiĢdir. 

Bundan baĢqa, Bəyimdağ-Təkçay sahəsində Alt TəbaĢirin 

Valanjin mərtəbəsinin məsaməli-çatlı, karbonatlı-gilli 

çöküntülərindən 3, 7 və 20 saylı quyularda sənaye əhəmiyyətli 

neft, qaz və kondensat axımları alınmıĢdır. Afurca sahəsində 5 
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və 11 saylı struktur-axtarıĢ quyularında Orta Yura və Neokom 

çöküntülərilə əlaqədar neft axımları müĢahidə olunmuĢdur. 

KeĢçay sahəsində isə, 1 saylı quyuda Orta Yura çöküntülərindən 

güclü (75 000 m
3
/gün) qaz fontanı baĢ vermiĢdir. 

ġübhəsiz, ġimali AbĢeron hövzəsinin Xəzəryanı-Quba NQR-

də axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinə cəlb edilməmiĢ və hələ də qazıma ilə 

kifayət dərəcədə öyrənilməmiĢ sahələrində də neft-qaz 

yığımlarının aĢkar olunması güman olunur. Belə bir nəticəyə 

gəlməyə hövzələrdə çöküntütoplanma zamanı əlveriĢli 

paleocoğrafi, paleotektonik və geokimyəvi Ģəraitlərin olması, 

kəsiliĢin litoloji-fasial tərkibi, neftli-qazlı lay dəstələrinin 

struktur-tektonik xüsusiyyətləri əsas verirlər. Belə ki, hövzənin 

daxilində Mezokaynozoy dövründə neft və qaz yığımlarının 

əmələgəlməsi və toplanması üçün əlveriĢli qalın (6-8 km və daha 

artıq) gilli, gilli-karbonatlı və qumlu-alevritli çöküntülər 

çökmüĢdür. Müxtəlif geoloji inkiĢaf mərhələlərində bölgənin 

qalxma zonalarında Mezozoyun ayrı-ayrı stratiqrafik 

vahidlərinin çöküntüləri yuyulmaya məruz qalmıĢ və nəticədə 

onların layları bir-birlərinin üzərində bucaq və azimutal qeyri-

uyğunluqla yatmıĢ, hövzənin mərkəzindən yamaclarına doğru isə 

fasial dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. Beləliklə, hövzələrdə 

qeyri-antiklinal tipli tələlərin əmələ gəlməsi üçün əlveriĢli Ģərait 

yaranmıĢdır [3, 4, 6, 8, 9] . 

Məlumdur ki, Alt Yura-Üst Miosen stratiqrafik intervalı 

daxilində neft və qazın axtarıĢı üçün maraq doğuran məsaməli 

(15-25 %-ə qədər) qumlu-alevritli və çatlı argillitli-karbonatlı 

süxurlar müəyyən olunmuĢdur. Yalnız Ağzıbirçala sahəsində 

172 m qalınlıqla açılan Perm-Trias çöküntüləri kəskin 

metamorfizmə uğradığından praktiki cəhətdən əhəmiyyət kəsb 

etmirlər. 

Hövzənin struktur-tektonik xüsusiyyətlərinin hələ də dəqiq 

öyrənilməməsinə baxmayaraq, burada karbohidrogen yığımları 

üçün əlveriĢli tektonik Ģəraitin olması Ģübhəsizdir. Belə ki, 

ərazidə Yalama-Xudat və Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar 
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zonalarının, Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun və onları bir-

birindən, uyğun olaraq, ayıran Zeyxur və Quba-Dəvəçi 

(Qaynarca) çökəkliklərinin yerləĢməsi, Üst Yura çöküntülərinin 

hövzə daxilində məhdud sahələrdə yayılması, ayrı-ayrı 

qalxımların tağ hissəsinin yuyulması, Sarmat (Qusar-Tələbi 

sahələrində) və Pont (Ağzıbirçala sahəsi) çöküntülərinin Orta 

Yura üzərində transqressiv yatması lokal qalxımların qanad 

hissələrində və eləcə də, çökəkliklərin yamaclarında antiklinal və 

qeyri-antiklinal tələlərin əmələ gəlməsi üçün Ģərait yaratmıĢdır 

[2,36,48]. Qeyd edək ki, qalxım zonalarında Yura çöküntülərinin 

ümumi qalınlığı 3000 m, çökəkliklərdə isə 6000 m-ə qədər 

olması güman olunur (Ģəkil 2, 3, 5). 

Qusar-Dəvəçi çökəkliyində monoklinal Ģəkildə yatan Pliosen-

Antropogen çöküntü kompleksi altında Paleogen-Miosen və 

Mezozoy çöküntüləri üzrə gömülmüĢ lokal qırıĢıqlar qeyd 

olunur. Bu qırıĢıqlar bir-birindən çökəkliklə (Zeyxur) ayrılan 

Yalama-Xudat və Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar 

zonalarının arasında aĢkar edilmiĢdir. Azmailli bu lokal 

qalxımlarda çöküntü kompleksi Böyük Qafqazın oxuna yaxın 

yerləĢən Xızı zonasının antiklinal qırıĢıqlarına (Bəyimdağ-

Təkçay, KeĢçay, ġurabad) nisbətən zəif metamorfizmə və 

sıxlaĢmaya məruz qalmıĢdır. Ona görə də, burada süxurların 

kollektor xüsusiyyətləri daha yüksəkdir. Alt Yura dövründə 

Quba-Dəvəçi çökəkliyinin mərkəzi hissəsi daima enməyə məruz 

qaldığından burada əsasən qumlu-alevritli aralaycıqları olan 

qalın gil çöküntüləri toplanmıĢdır. Geokimyəvi tədqiqatların 

nəticələri bu çöküntü kompleksinə nefttörədən kompleks kimi 

baxmağa əsas verir. Çöküntülərdə bitumun miqdarı böyük (0,3-

0,64 %) qiymətə çatır. Yuranın Toar, Aalen, Bayos 

mərtəbələrinin kəsiliĢlərində neft və qazın toplanması üçün 

kollektor ola biləcək bir neçə qumlu-alevritli horizontlar iĢtirak 

edir. Bu horizontlarda Yalama-Xudat və Qusar-Xaçmaz-

Ağzıbirçala zonalarının gömülmüĢ lokal qalxımlarında neft və 

qaz yataqlarının əmələgəlməsi güman edilir. Bundan baĢqa 
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Yalama-Xudat zonasının cənub-qərb yamacında Alt və Orta 

Yura çöküntüləri arasında izlənilən qeyri-uyğun keçidlərdə 

stratiqrafik tipli yataqların varlığı da inkar edilmir [1] . 

Üst Bayos-Bat çöküntülərində güman olunan qeyri antiklinal 

yataqların Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar zonasının Ģimal-

qərb və cənub-Ģərq hissələri ilə əlaqədar olması məntiqli 

görünür, çünki həmin çöküntülər bu qalxımların tağ hissəsində 

yuyulmuĢdur. 

Yalama, Xudat, Xaçmaz və Qusar sahələrində axtarıĢ quyuları 

ilə 1700 m qalınlıqda Orta Yura çöküntüləri açılmıĢdır. Bu 

çöküntülər eyni tərkibə malik olub (karbonatsız qumdaĢı, alevrit 

və argillitlərin növbələĢməsi) müxtəlif sahələrdə müxtəlif yaĢlı 

(Neakom-Aptdan Sarmata qədər) çöküntülərlə örtülmüĢdür. 

Çökəkliyin Yalama və Xudat sahələrində quyularla açılmıĢ Orta 

Yura çöküntüləri stratiqrafik cəhətcə Bayos və Bat mərtəbələrini 

əhatə edir. Xaçmaz sahəsində Bat mərtəbəsinin çöküntüləri 

yuyulmuĢdur, Qusar sahəsində isə Alt Bayosun üst hissəsinin 

çöküntüləri iĢtirak edir. 420-550 m qalınlıqda Bat mərtəbəsinin, 

700-900 m qalınlıqda Bayos yarımmərtəbəsinin və 250-300 m 

qalınlıqda Alt Bayos yaĢlı çöküntülərdə bir sıra qumlu-alevritli 

rezervuarlar qeyd olunur. 

Qusar-Dəvəçi ərazisində həmçinin, Orta Yura çöküntülərinin 

toplanma Ģəraiti bitumun əmələ gəlməsi üçün də əlveriĢli 

olmuĢdur. Yalama və Xudat sahələrində qazılmıĢ quyulardan 

götürülmüĢ süxur nümunələrinin yüksək (0.3 %-ə qədər) 

bitumluluğu və bərpaedici geokimyəvi Ģəraitin olması, Orta Yura 

çöküntülərini neftəmələgətirən kompleksə aid etməyə imkan 

verir. Bu çöküntülərin məsaməliliyi 13-14 %, keçiriciliyi isə 

15mD-yə çatır. Dənizə doğru sahədə Üst Bayos-Bat 

çöküntülərinin kollektor xassələrinin yaxĢılaĢması gözlənilir. Bu 

çöküntülər üzrə Xudat, Yalama, C.Yalama, ġirvanovka və 

Ġmamqulukənd qalxımları daha perspektivli sayıla bilərlər.  

Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar zonasında Üst Bayos 

çöküntüləri üzrə perspektivli sahələrə onun qalınlığının artdığı 
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və metamorfizmin azaldığı cənub-cənub-Ģərq hissəsi (Xaçmaz və 

Çarxı gömülmüĢ qalxımların yerləĢdiyi sahələr) aid edilə bilər. 

QonĢu Quba-Dəvəçi (Qaynarca) çökəkliyindən karbohidrogen-

lərin lateral miqrasiyası nəticəsində bu qalxımlarda neft və qaz 

yığımlarının varlığı güman olunur [36, 48]. 

Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar zonasının Ģimal-qərb 

hissəsində Qusar gömülmüĢ qalxımının qanad və periklinal 

hissələrinin batımında stratiqrafik tipli yataqların əmələ gəlməsi 

mümkündür. Çünki burada Üst Bayos-Bat çöküntüləri qalxımın 

tağ hissəsində yuyulmuĢdur. Neft və qaz yığımlarının 

əmələgəlməsi üçün əlveriĢli Ģərait adı çəkilən qalxımlar 

zonasının Ģərq-cənub-Ģərq qurtaracağında da güman olunur.  

Üst Yura çöküntüləri bölgə daxilində regional yuyulmaya 

məruz qaldığından, bu yaĢlı çöküntülər məhdud sahədə-onların 

güman olunan yayılma zonalarında (Zeyxur çökəkliyinin Ģimal-

qərb hissəsində və Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumunun Ģimal-

Ģərq qanadında) perspektivli ola bilərlər. 

Zeyxur çökəkliyinin Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar 

zonasına yönələn yamacında qalın Alt və Üst TəbaĢir çöküntü 

layları pazlaĢır və onlar Alt və Orta Yuranın çöküntü qatı 

üzərində stratiqrafik qeyri-uyğun yatırlar (Ģəkil 2, 3). 

Zeyxur çökəkliyinin Yalama-Xudat qalxımlar zonasına 

yönəlmiĢ yamacında isə Yura və TəbaĢir yaĢlı ayrı-ayrı 

horizontların qalınlıqlarının azalması və pazlaĢması kəsiliĢdə 

stratiqrafik və litoloji tələlərin əmələ gəlməsi üçün Ģərait yaradır. 

Burada aĢkar olunan ġirvanovka qalxımı karbohidrogenlərin 

hərəkəti istiqamətinə daha yaxın yerləĢdiyindən daha 

perspektivli sayılır.  

Beləliklə, Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin Alt və Orta Yura 

rezervuarları neft və qaz yataqlarının aĢkar edilməsi üçün 

perspektivli ola bilər. Burada struktur tələlərlə yanaĢı, 

konsedimentasion qalxımların qanad hissələrində litoloji–

stratiqrafik tələlərin əmələ gəlməsi üçün də Ģərait mövcud 
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olmuĢdur. Sonuncu tip tələlər Zeyxur çökəkliyinin Ģimal-Ģərq və 

cənub-qərb yamaclarında da əmələ gələ bilər.  

Quba-Dəvəçi çökəkliyinin Yura çöküntüləri üzrə neft-qazlılıq 

perspektivliyi Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar zonası 

istiqamətində çöküntülərin qalınlıqlarının azalması aĢkar olunan 

Ģimal-Ģərq yamacı və Tələbi-Qaynarca antiklinal zonasının 

Ģimal-qərb hissəsində (Tələbi sahəsi) böyük maraq 

doğurur.Tələbi sahəsində Sarmat çöküntüləri ilə örtülən Orta 

Yuranın səthi 4350-4700 m dərinlikdə bir sıra quyularda 

açılmıĢdır. 

Yura (xüsusilə Orta Yura) çöküntüləri ilə əlaqədar stratiqrafik 

tipli yataqların varlığı Təngi-BeĢbarmaq antiklinoriumu və Xızı 

tektonik zonasının cənub-Ģərq hissəsində də mümkündür.  

Xızı tektonik zonasında böyük qalınlığa və əlveriĢli 

litofasiyaya malik Orta Yura çöküntüləri neft-qazlılıq cəhətcə 

daha çox maraq doğururlar. KəsiliĢdə 5-8-ə qədər qumlu-alevritli 

horizontlar qeyd olunur və onlardan qaz təzahürləri və qaz 

fontanı (KeĢçay sahəsi) alınmıĢdır. Bu rezervuarlar TəbaĢir, 

Paleogen-Neogenin və həmçinin, Orta Yuranın özünün böyük 

qalınlığa malik gilli, karbonatlı süxur örtükləri ilə izolə 

olunurlar. 

TəbaĢir çöküntülərinin (orta qalınlığı 2000 m-ə çatır) neft-

qazlılıq perspektivliyi əsasən Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala 

qalxımlar və Xızı zonasının cənub-Ģərq hissələri, Təngi-

BeĢbarmaq antiklinoriumu və Quba-Dəvəçi çökəkliyinin 

yamacları ilə əlaqədardır. 

Quba-Dəvəçi çökəkliyində Üst TəbaĢir çöküntüləri 

perspektivlik baxımından Siyəzən monoklinalında böyük maraq 

doğurur. Burada tektonik ekranlaĢmıĢ yataqlarla yanaĢı, 

stratiqrafik tipli neft-qaz yataqları aĢkar oluna bilər. Tələbi 

strukturunun tağ hissəsində yuyulmuĢ TəbaĢir çöküntüləri ilə 

əlaqədar qalxımın qanadlarında litoloji stratiqrafik tipli yataqlar 

əmələ gələ bilər. TəbaĢir çöküntülərində stratiqrafik və litoloji 

yataqların varlığı Quba-Dəvəçi çökəkliyinin Qusar-Xaçmaz-
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Ağzıbirçala qalxımına doğru pazlaĢan Ģimal-Ģərq yamacında da 

güman edilir (Ģəkil 2). 

Xızı zonasında Alt TəbaĢir çöküntülərinin qalınlıqlarının 

cənub-Ģərq istiqamətində artması və kəskin litofasial dəyiĢikliyə 

uğraması qeyd edilir. Apt-Barremin böyük qalınlıqda gil qatı ilə 

örtülmüĢ Neokomun terrigen-karbonatlı çöküntülərinin böyük 

dərinliyə gömülməsi, Bəyimdağ-Təkçay, KeĢçay sahələrində 

neft-qaz təzahürləri və ġurabadda neft yatağının açılması, 

əlveriĢli geokimyəvi Ģərait və eləcə də, süxurlarda bitumluluğun 

artması burada neftli layların varlığına dəlalət edir. 

Valanjin mərtəbəsinin kəsiliĢində qranulyar və çatlı 

karbonatlı, Hoteriv və Barremin aĢağısında çatlı, Alb kəsiliĢində 

isə qranulyar tipli kollektorlar müəyyən olunmuĢdur. Çökəkliyin 

mərkəzində yerləĢən ġurabad qalxımı bu cəhətdən daha 

perspektivli sayıla bilər.  

Xızı zonasında Üst TəbaĢir çöküntüləri intensiv yuyulma 

prosesinə məruz qaldığından onlar yalnız sinklinallarda iĢtirak 

edir. Ona görə də, bu çöküntülərdə Təngi-BeĢbarmaq 

antiklinoriumunun və Xızı zonasının cənub-Ģərqində litoloji və 

tektonik ekranlaĢmıĢ tələlərlə əlaqədar lokal neft-qaz yataqları 

aĢkar oluna bilər.  

Yalama-Xudat qalxımlar zonasında və Zeyxur çökəkliyinin 

bortlarında TəbaĢir çöküntülərinin qalınlığının kəskin azaldığını, 

lokal qalxımların isə az mailli olduğunu nəzərə alaraq, burada 

yalnız stratiqrafik və litoloji yataqların axtarıĢı maraq doğura 

bilər (Ģəkil 2, 3).  

Qusar, Xaçmaz və Ağzıbirçala qalxımlarında TəbaĢir yaĢlı 

çöküntülər kəsiliĢdə müəyyən edilməmiĢdir. Lakin hövzənin 

Samuryanı zonasına qonĢu Dağıstanın dağönü sahələrində (Selli, 

QaĢa, Acısu) TəbaĢir çöküntülərində neft-qaz yataqlarının aĢkar 

olunmasını nəzərə alsaq, onda onlarla eyni tektonik zonada 

yerləĢən Xudat və Ġmamqulukənd qalxımları da perspektivlilik 

cəhətcə axtarıĢ obyekti kimi maraq doğururlar. 
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Ġmamqulukənd qalxımında intensiv qırıĢıqlığa məruz qalan 

Üst TəbaĢirin (qalınlığı 1000 m-ə çatır) çatlı kollektorları 

Paleogen-Miosenin böyük qalınlıqda (1000 m-dən artıq) gil qatı 

ilə örtüldüyündən, onun rezervuarlarında neft-qaz yığımlarının 

saxlanması üçün əlveriĢli Ģərait olmuĢdur. 

Xudat qalxımı uzununa iki qırılma ilə pozulduğundan onun 

mərkəzi hissəsi qalxmaya məruz qalmıĢ və bu hissədə Üst 

TəbaĢir çöküntüləri yuyulmuĢdur. Burada Üst TəbaĢir 

çöküntülərinin perspektivliyi qırılmalarla aĢağı enmiĢ Ģimal-Ģərq 

və cənub-qərb qanadları ilə əlaqələndirilməlidir. Qırılmalarla 

təmasda olan sahələrdə karbonatlı və qumlu-alevritli çöküntülər-

də neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsi ehtimal olunur (Ģəkil 3). 

Az mailli Yalama və Xudat qalxımlarının Ģimal-Ģərq 

hissələrində Üst TəbaĢir-Paleogen kəsiliĢinin süxurları yalnız 

müəyyən zonalarda bir-birləri ilə hidrodinamiki əlaqələri 

olmayan yüksək çatlılığa malikdir. 

Orta qalınlığı 2000-3000 m olan Paleogen-Miosen çöküntülə-

rinin neft-qazlılıq perspektivliyi əsasən Quba-Dəvəçi (Qaynarca) 

çökəkliyinin bortları ilə əlaqədardır. Bizim tərəfdən qurulmuĢ 

Azərbaycanın quru ərazisində yayılmıĢ Paleogen-Miosen (Eosen, 

Maykop və Orta və Üst Miosen) çöküntüləri üzrə neft-qaz 

toplanma xəritələri onların neft-qazlılıq perspektivliyini daha 

əyani əks etdirirlər. Bu xəritələrdən göründüyü kimi, Siyəzən 

monoklinalının Ģimal-qərb davamında (Qaraçay-Vəlvələçay 

arasında) stratiqrafik və litoloji tipli, Tələbi-Qaynarca antiklinal 

zonasının tağında struktur, qanad hissələrində və çökəkliyin 

Ģimal-Ģərq yamacında Paleogen-Miosen yaĢlı layların pazlaĢdığı 

sahələr də perspektivli ola bilər (Ģəkil 37, 38, 39, 40).  

Məlum olduğu kimi, Eosen, Maykop, Çokrak-Karaqan və 

Sarmat çöküntülərində neft və qaz yataqları Siyəzən 

monoklinalında müəyyən olunmuĢdur. Bu çöküntülərdə neft və 

qazın yığılması üçün əlveriĢli Ģərait Yalama-Xudat qalxımlar 

zonasının Ģərq-Ģimal-Ģərq və cənub-qərb batım hissələrində də 

ehtimal olunur. Samuryanı zonasında strukturların tağ hissələri  
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bu zaman quru sahəsi olmuĢ və ya yuyulmaya məruz qalmıĢdır 

(Ģəkil 33, 34, 35). 

Yalama və ġirvanovka sahələrində Çokrak və Karaqanın 

kəsiliĢində açılmıĢ ayrı-ayrı qum laylarının qalınlığı 4-6 m-dir, 

qumlu qatın ümumi qalınlığı 8-26 m arasında dəyiĢir. Lakin 

burada sənaye həcmində neft və qazın toplanması üçün antiklinal 

tipli tələlər mövcud olmamıĢdır. Belə ki, ġirvanovka sahəsində 

Çokrakın tavanına görə qurulmuĢ struktur xəritədə iri 

(uzununluğu10 km, eni5 km) az mailli (1,5-2°) hemiantiklinal 

ayrılır. Bu sahədə Karaqanın qumlu dəstələri Alt Sarmatın gilli 

layları ilə qeyri-uyğun örtüldüyündən, layların qalxımı 

istiqamətində litoloji-stratiqrafik tipli tələlərin əmələ gəlməsi 

üçün də Ģərait olmuĢdur.  

Tələbi sahəsində Sarmat çöküntülərindən neft axınının 

alınması Qusar-Xaçmaz-Ağzıbirçala qalxımlar zonasının cənub-

qərb yamacında həmin yaĢlı süxurlarda qeyri-antiklinal tələlər 

Ģəklində neft-qaz yığımlarının olmasını göstərir. 

8.2. Cənubi Xəzər hövzəsinin Ģimal-qərbində yerləĢən 

AbĢeron neftli-qazlı rayonunda Mezozoy çöküntülərində 

aparılan neft və qaz yataqlarının axtarıĢı iĢləri bu vaxta qədər öz 

həllini tapmamıĢdır. Buna səbəb qazımada olan çətinliklər, 

Mezozoydan üstdə yatan Paleogen-Miosen çöküntüləri 

qalınlıqlarının kəskin artması və bu çöküntülərdə üstəgəlmə 

xarakterli qırılmaların mövcudluğu səbəb olmuĢdur (ġorbulaq və 

b. sahələr). Odur ki, bəzi sahələrdə (Binəqədi, Kürdaxanı, 

Fatmayı, ġubanı və b.) aparılan qazıma iĢlərinin layihə 

dərinliklərinə çatdırılması müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnmiĢdir 

(Ģəkil 12, 13). Belə ki, yarım-adanın qərb hissəsində yerləĢən 

ġorbulaq qalxımının cənub qanadı böyük amplitudlu qırılma ilə 

mürəkkəbləĢdiyindən onun tağyanı və Ģimal qanadı qalxmıĢ və 

cənub qanadın üzərinə aĢırılmıĢdır. Buna görə də, Mezozoy 

çöküntülərinin səthi cənub qanadda qazılmıĢ 1 saylı quyuda 

nəzərdə tutulmuĢ dərinlikdə (3200-3300 m) açılmamıĢdır. Lakin, 

buna baxmayaraq, ümumi geoloji baxımdan ġorbulaq qırıĢığı 
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Mezozoy çöküntülərinə,xüsusən, Üst TəbaĢir çöküntülərinə görə 

neft-qazlılıq obyekti ola bilər. AxtarıĢ məqsədi qalxımın Ģimal 

qanadında daha çox maraq doğurur. 

Yarımadada TəbaĢir çöküntüləri dərin quyularla Mezozoy 

bünövrəsinin kəskin qalxdığı Ģimal hissədə-Göytəpə (3 və 4 saylı 

quyular) və Kürdaxanı (3 saylı quyu) sahələrində açılıb. Quyu-

lardan alınan məlumatlara görə, Mezozoyun açılmıĢ kəsiliĢi 

(1800-2300 m) bu sahələrdə gilli-mergelli fasiya ilə təmsil olu-

nur və çöküntütoplanmada fasilələr qeyd olunur. Bu zonada Üst 

TəbaĢirin fliĢ fasiyası iri neft və qaz yataqlarının əmələ gəlməsi 

və saxlanması üçün əlveriĢli çöküntü kompleksi sayıla bilməz.  

Neft-qazlılıq cəhətcə burada Alt TəbaĢir və Yura rezervuarları 

daha çox maraq dğururlar. AraĢdırmaların nəticələri göstərir ki, 

AbĢeron yarımadasının bu çöküntülərinin fliĢ kəsiliĢi onun 

cənubunda karbonatlı fasiya ilə əvəz olunur. Lakin bu 

istiqamətdə Mezozoyun səthi böyük dərinliyə (6-8 km və daha 

artıq) gömüldüyündən, onun geoloji quruluĢu hələ də qazıma ilə 

öyrənilməmiĢ qalır. Seysmik kəĢfiyyat iĢlərinə əsasən Üst 

TəbaĢirin səthi Hövsan sahəsində nisbətən dayazda 4-5 km 

dərinlikdə qeyd olunur. Burada Üst TəbaĢirin alt hissəsində 

qalınlığı 40-50 m olan qumlu-alevritli rezervuarların varlığı qeyd 

olunur. Yarımadada perspektivliyi ən çox güman olunan Alt 

TəbaĢirin Alb qumdaĢıları (Küllülü horizontu) hesab olunur. 

Ümumiyyətlə, TəbaĢirin neft-qazlılığı yarımadanın cənubunda 

yerləĢən Qaradağ-Hövsan zonası ilə əlaqədar ola bilər. 

AbĢeron neftli-qazlı rayonunun dəniz akvatoriyasındaAbĢeron 

arxipelaqının Ģimal tektonik zonası Ģimal-qərbdən Xəzəryanı-

Quba, Dağıstan, Ģimal-Ģərqdən isə, CənubiManqıĢlaq kimi neftli-

qazlı rayonlarla əhatə olunur. Bu bölgələrdə Mezozoy 

rezervuarlarından sənaye əhəmiyyətli neft-qaz axımları alınıb. 

Geoloji baxımdanbu çöküntülərin Ģimal tektonik zonasında da 

neftli-qazlı olmasını güman etmək olar.TəbaĢir çöküntüləri bu 

zonanın ġimali AbĢeron, Ağburun-dəniz, Arzu, Gilavar, Xəzri və 

b. sahələrində əsasən gilli fasiyada açılıblar. Lakin zonanın 
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Ģimal-qərb sahələrində (QoĢa DaĢ, Ağburun-dəniz, AbĢeron 

küpəsi və b.) Mezozoy çöküntüləri qazıma üçün kiçik 

dərinliklərdə yatdıqlarından, burada Alt TəbaĢir və Yuranın 

böyük qalınlıqda kəsiliĢlərinin neft qazlılığını axtarıĢ quyuları ilə 

öyrənmək mümkündür. 

AbĢeron arxipelaqının əksər sahələrində Mezozoyun səthi 

böyük dərinliklərdə yatdığından, onun çöküntülərinin geoloji 

quruluĢu və neftqazlılıq perspektivliyi qazıma ilə kifayət qədər 

öyrənilməyib. 

AbĢeron yarrımadasında Paleogen-Miosen çöküntülərinə 

axtarıĢ iĢlərinin perspektivliyi onun cənubi-qərb, mərkəzi və  

Ģərq hissələrində bu çöküntülərin daha cox qalxmıĢ sahələri ilə 

bağlıdır. Neftin və qazın əmələ gəlməsi üçün əlveriĢli Ģəraitə 

malik olan Paleogen-Miosen çöküntülərində axtarıĢ iĢlərinin 

perspektivliyi, birinci növbədə, Miosenə qazılmıĢ tək-tək 

quyularda neft və qaz fontanı alınmıĢ Binəqədi, Lökbatan, 

Qaradağ sahələri ilə əlaqədardır. Suraxanı-Qaraçuxur-Hövsan, 

Qala-Türkan və Dübəndi-Zirə zonalarında MQ-ın altında yatan 

Miosenin gömülmüĢ qalxımları onun çöküntü kompleksi üzrə 

axtarıĢ obyektləri kimi maraqlıdırlar (Ģəkil 37, 38, 39).  

Qeyd etmək lazımdır ki, AbĢeron neftli-qazlı rayonunda 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin litofasiyasının regional 

miqyasda dəyiĢmə xarakteri və onların neft-qazlılıq 

perspektivliyi haqqında əsaslı tam fikir söyləmək kifayət qədər 

çətindir. Çünki bu çöküntülər quyularla yalnız AbĢeron 

yarımadasının Ģimal, cənub-qərb və qərb hissələrində və qismən, 

AbĢeron arxipelaqının Ģimalında açılıblar. Göstərilən zonalarda 

Miosen çöküntüləri kəsiliĢinin yalnız Cənub-Qərbi AbĢeronun 

Lökbatan-Qaradağ zonasında qumlu materiallarla zəngin olduğu 

müəyyən olunub, qalan sahələrdə isə çöküntülər gilli 

litofasiyanın yayılması ilə səciyyələnirlər [48]. 

Cənub-Qərbi AbĢeronda Miosen çöküntüləri 1500-1800 m 

qalınlıqla qumlu-gilli litofasiyanın yayıldığı zonaya daxil olur 

(Ģəkil 34). Bu çöküntülər böyük qalınlıqla (1600 m-ə qədər) 
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ġorbulaq və Qaradağ sahələrində açılıblar. Digər sahələrdə isə 

onların quyularla açılmıĢ qalınlıqları 200-400 m-dən artıq deyil. 

AbĢeron yarımadasında Miosen çöküntülərində sənaye 

əhəmiyyətli neft və qaz yataqları ancaq Qaradağ qalxımının 

Ģimal qanadında aĢkar edilib. Yarımadanın bu hissəsində Orta və 

Üst Miosenin kəsiliĢi qonĢu Qobustan rayonunun sahələrinə 

nisbətən daha çox qumlu olması ilə fərqlənir. Qaradağ 

sahəsindən cənub-Ģərqə tərəf Miosenin kəsiliĢi daha çox 

qumlaĢır. Mərkəzi AbĢeronda isə, Corat və Fatmayıdan 

baĢlayaraq Binəqədi-Sulutəpə-Çaxnaqlar istiqamətində cənuba 

doğru Orta və Üst Miosenin kəsiliĢində qumluluq nəzərə 

çarpacaq dərəcədə artır . 

Beləliklə, faktlar Miosen çöküntüləri kəsiliĢində qumluluğun 

Ģimaldan cənuba doğru artdığını təsdiq edir və yarımadada 

ġorbulaq-Binəqədi-Kürdaxanı-Buzovna xəttindən cənubda olan 

ərazinin Paleogen-Miosen çöküntüləri üzrə qumlu-gilli 

litofasiyanın yayıldığı zonada yerləĢdiyini güman etməyə imkan 

verir (Ģəkil 37, 38, 39). 

Seysmik materialların göstərdiyi kimi, bu çöküntülərdə kəsiliĢ 

üzrə aĢağı getdikcə struktur planda dəyiĢiklik əmələ gəlir və 

qırıĢıqlarda intensivlik artır. Belə dəyiĢkənlik Cənubi-Qərbi 

AbĢeronun Bibiheybətdən Qaradağa qədər olan sahil zonasında 

yaxĢı qeyd olunur.  

AbĢeron neftli-qazlı rayonunda quyularla açılmıĢ və sınaq 

iĢləri aparılmıĢ Miosen obyektləri müxtəlif intensivlikdə neft-qaz 

təzahürləri ilə müĢahidə olunublar. Deyilənləri nəzərə almaqla, 

AbĢeron neftli-qazlı rayonunda Miosen çöküntüləri üzrə neft və 

qaz yataqlarının axtarıĢı məsələsinə gəldikdə göstərmək lazımdır 

ki, Qərbi AbĢeronun tək-tək sahələri və AbĢeron yarımadasının 

cənub sahil zonası daha çox maraq doğururlar. Birinci halda 

Bibiheybət, Lökbatan, Qaradağ strukturları və daha sonra 

ġonqardan keçərək Ģimal-qərbə doğru Sarınca-Gülbəxt və 

Güzdək muldasının Ģimal və Ģimal-Ģərq bortuna meylli olan 

Qaraheybət, ġabandağ və AtəĢgah sahələri, ikinci halda isə 
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Qaradağ-dəniz, Lökbatan-dəniz, Bibiheybət-dəniz və baĢqaları 

ilə təmsil olunan Cənubi AbĢeron gömülmüĢ qalxımı və bu 

qalxım boyu Ģərqdə Zirə sahəsinə qədər yerləĢən qırıĢıqlar 

(Suraxanı, Qaraçuxur, Hövsan, Qala, Türkan, Dübəndi və b.) 

nəzərdə tutulub (Ģəkil 39). 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin AbĢeron arxipelaqı 

sahələrində qazıma ilə açılmıĢ kəsiliĢləri əsasən gilli fasiyada 

təmsil olunduğundan, onlar burada  neftqazlılıq baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb etmirlər. Bu çöküntülərin neftqazlılığı 

paralel olaraq Mezozoya qazılmıĢ quyularla öyrənilə bilər.  

AbĢeron neftli-qazlı rayonunda  hal-hazırda MQ-nin 4 km 

dərinliyə qədər aĢkar olunmuĢ neft və qaz yataqları iĢlənmənin 

son mərhələsini keçirirlər və demək olar ki, burada neft və qaz 

yataqlarının axtarıĢı üçün çox da böyük dərinliklərdə olmayan 

antiklinal tələlər tükənib. Rayonda MQ-də neft və qaz 

yataqlarının sonrakı axtarıĢı və kəĢfiyyatı perspektivliyi onun üst 

və alt Ģöbələrinin daha çox (5 km-dən artıq) dərinliklərdə 

gömülmüĢ layları ilə bağlıdır. Azərbaycanın MQ çöküntüləri 

üzrə perspektivlik xəritələrindən (Ģəkil 40) kimi, yarımadanın 

Ģelf zonaları axtarıĢ-kəĢfiyyat baxımından daha çox diqqəti cəlb 

edirlər. Bununla əlaqədar yarımadanın cənub–qərb sahil 

zonasında aĢkar edilən gömülmüĢ qalxımlar (Qaradağ-dəniz, 

Lökbatan dəniz və b.) maraq doğururlar. Belə gömülmüĢ 

qalxımlarda MQ-ın alt lay dəstələrində Zirə, Türkan və Hövsan 

yataqlarında olduğu kimi, neft və yaxud qaz-kondensat yataqları 

aĢkar oluna bilər . 

Yarımadada eyni zamanda MQ kəsiliĢinin alt lay dəstələrində 

(QaD,QAD, QD,QÜQD) kəĢfiyyat iĢlərinin baĢa çatdırılmasına 

baxmayaraq, onlarda yeni neft-qaz yataqlarının axtarıĢı və 

kəĢfiyyatını davam etdirmək lazımdır. Belə axtarıĢ iĢləri, ilk 

növbədə, Qala və Qırmakıaltı lay dəstələri üzrə aparılmalıdır. 

Çünki göstərilən lay dəstələri yarımadanın ayrı-ayrı lokal 

qalxımları daxilində litoloji tərkibləri və qalınlıqlarının kəskin 

dəyiĢməsi ilə fərqlənirlər. Bu hər Ģeydən əvvəl, Pliosen 
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sedimentasiya hövzəsinin xarakteri və yarımadada ayrı-ayrı lokal 

strukturların və onların təĢkil etdikləri qalxımlar zonasının 

konsedimentasion inkiĢafı ilə əlaqədardır. Odur ki, MQ-nin alt 

lay dəstələrinin konsedimentasion strukturların tağına doğru 

pazlaĢması ilə əlaqədar onlarda aĢkar edilmiĢ neft və qaz 

yataqları bu qalxımların gömülmüĢ hissələrinə aid edilir. Qala, 

Suraxanı, Qaraçuxur və b. qırıĢıqların Ģərq və Ģimal-Ģərq 

hissələrində QaD və QAD-də aĢkar edilmiĢ litoloji-stratiqrafik, 

Binəqədi-Çaxnaqlar qırıĢığının cənub qanadında isə QAD və QD 

çöküntülərinin pazlaĢması ilə əlaqədar olan stratiqrafik tipli 

yataqları buna misal göstərmək olar. 

AbĢeron yarımadasında aparılmıĢ geoloji-geofiziki 

məlumatlarına görə MQ-ın alt lay dəstələrinin (QaD, QAD) 

qalınlıqlarının dəniz akvatoriyası istiqamətində (Bibiheybət-

dəniz, Lökbatan-dəniz, Qaradağ-dəniz) artması qeyd olunur. 

Nəzərə alsaq ki,onun Ģimal-Ģimal-qərbindən cənub-cənub-Ģərqi-

nə doğru MQ-ın qumlu-alevritli rezervuarlarının qalınlqları artır 

və kollektor xassələri yaxĢılaĢır, onda güman etmək olar ki, 

AbĢeron neftli-qazlı rayonunun dəniz Ģelf zonasında yerləĢən 

strukturlar MQ kəsiliĢində yeni neft-qaz yataqlarının axtarıĢı 

üçün əsas obyektlər kimi qiymətləndirilir (Ģəkil 35, 36, 37, 38). 

Onların əksəriyyətinin sənaye əhəmiyyəli neftli-qazlı olması 

axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması ilə təsdiqlənib. Bu, ilk növbədə, 

onunla izah olunur ki, bu strukturlar AbĢeron yarımadasından 

cənubda Mezokaynozoya görə dərinliyi 24 km-dən çox olan 

qapalı, böyük çöküntü qatına malik Cənubi-AbĢeron  

neftqazəmələgəlmə hövzəsinin yaxınlığında yerləĢirlər. KH-lərin 

əmələgəlməsi, miqrasiyası və saxlanması üçün əlveriĢli geoloji-

geokimyəvi Ģəraitə malik olan bu hövzə həm yarımadanın və 

həm də, onun Ģelf akvatoriyasının neft-qaztoplanma zonalarını 

KH-lərlə qidalandıran əsas mənbə olub. AparılmıĢ axtarıĢ-

kəĢfiyyat qazımasının nəticəsi götərir ki, AbĢeron yarımadasında 

olduğu kimi, onun dəniz akvatoriyasında da aĢkar olunmuĢ 

strukturlar (Neft DaĢları, GünəĢli, Çıraq, Azəri, Kəpəz, ġah-
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dəniz, AbĢeron və b.) zəngin neft-qaz yataqlarına malikdirlər 

(Ģəkil 26, 41). ĠĢlənmədə olan əksər yataqlar MQ kəsiliĢində 

böyük stratiqrafik diapazonu əhatə edirlər. Belə ki, Neft DaĢları, 

Bahar sahələrində bu yataqlar QaD-dan Suraxanı lay dəstəsinə 

qədər, GünəĢlidə QaD-dan Balaxanı lay dəstəsinə qədər 

intervallarda qeyd olunurlar. Son zamanlar Çıraq, Azəri, Kəpəz, 

ġah-dəniz, AbĢeron strukturlarında kəĢf olunmuĢ zəngin neft, 

qaz və qaz-kondensat yataqları əsasən MQ-ın üst Ģöbəsinin 

Balaxanı lay dəstəsinin (“Fasilə”lay dəstəsi və X horizontunun) 

rezervuarları ilə əlaqədardırlar. Mövcud geoloji-geofiziki 

materialların araĢdırılması nəticəsinə görə, qeyd olunan 

strukturlarda MQ-nin alt Ģöbəsinin stratiqrafik vahidləri də 

(QÜQD, QAD, QaD) qonĢu  qırıĢıqlarda olduğu kimi, iri neft-

qaz yataqlarının axtarıĢı üçün əsas obyekt sayılırlar [31,32]. 

Arxipelqın Ģimal tektonik zonasında  aparılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərinin Dan Ulduzu, ƏĢrəfi və Qarabağ sahələrində yüksək 

nəticələrinə əsasən demək olar ki, zonanın cənub-Ģərq 

davamında, dənizin 100-200 m dərinliyində yerləĢən digər 

qalxımları da (Zirvə, Üfüq, Vurğun, Aypara və b.) sənaye 

əhəmiyyətli neftli-qazlı ola bilərlər (Ģəkil 26). ġimal tektonik 

zonası ilə AbĢeron-Balxanyanı zonası arasında yerləĢən 

Pirallahı-Kəlkor çökəkliyini əhatə edən eyni adlı neftli-qazlı 

hövzə də Cənubi AbĢeron hövzəsi kimi, göstərilən qalxımlar 

zonasının tələlərini (o cümlədən GünəĢli, Çıraq, Azəri, Kəpəz 

strukturlarını) karbohidrogenlərlə qidalandımaq üçün əsas 

mənbələrdən biri sayılır. Seysmik materiallara görə, bu hövzənin 

Ģimal-Ģərq bortunda MQ-ın alt lay dəstələrinin (QaD,QAD, 

QÜQD) ayrı-ayrı qumlu rezervuarlarının pazlaĢması qeyd 

olunur, yəni burada əmələgəlmiĢ litostratiqrafik tipli tələlərin də 

neftli-qazlı olması üçün əlveriĢli geoloji Ģərait mövcud olub. 

8.3. Bakı arxipelaqının hüdudlarında MQ üzrə geofiziki-

geoloji tədqiqatlar əsasında çoxsaylı antiklinal strukturlar aĢkar 

olunub. Bu qalxımlardan bəzilərinin (Səngəçal-dəniz, Duvannı-

dəniz, Xərə-Zirə adası, Bulla-dəniz, Ümid və b.) Ģimal-Ģərq 
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qanadların-da 80-90% kvars qumlarından ibarət MQ-in V11 

horizontların-dan (Qaradağ bölgüsünə görə) zəngin neft-qaz, 

qaz-kondensat yataqları açılıb. Bundan baĢqa, arxipelaqın  8 

Mart, Ələt-dəniz və Qarasu sahələrində də sənaye əhəmiyyətli  

neft-qaz yataqları aĢkar edilib. Qeyd olunan yataqlar MQ-ın əsas 

neftli-qazlı obyektlərindən-V, VII (“Fasilə” lay dəstəsinin 

analoqu), VIII (QÜQD-nin analoqu) litoloji cəhətdən qumların, 

qumdaĢılarının və gillərin növbələĢməsindən ibarət 

horizontlarından iĢlənməyə daxil ediliblər. 

Arxipelaqın mərkəzi və Ģimal hissələrində dərin axtarıĢ 

qazıması ilə MQ-nın əsasən gilli fasiyadan ibarət Üst Ģöbəsinin 

tam qalınlığı (3000-3500 m) açılmıĢdır. MQ-ın ümumi qalınlığı 

isə 3800-4500 m və daha cox güman olunur. AxtarıĢ-kəĢfiyyat 

qazımasının gələcək perspektivliyini əsasən onun alt Ģöbəsinin 

QÜQD (VIII horizont) və QAD-ın neftli-qazlı kollektorları ilə 

əlaqələndirmək olar. Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən struktur-

ların Ģimal-Ģərq qanaqlarında bu lay dəstələrinin dərində yatan 

rezervuarlarından yüksək debitli neft, qaz və qaz-kondensat 

axımları alınıb. Güman etmək olar ki, bu qalxımarın Cġ 

periklnallarında da QÜQD və QAD-nın layları sənaye əhəmiy-

yətli neftli-qazlıdırlar.   

MQ-ın sənaye neftl -qazlılığı dərin qazıma ilə təsdiq edilmiĢ 

Ümid qalxımının cənub-Ģərqində yerləĢən Babək qalxımının da  

perspektivliyi əsasən Ģimal-Ģərq qanadı ilə əlaqələndirilir və 

burada MQ-ın dərində yatan V, VII, QÜQD və QAD-nin qumlu-

alevritli kollektorlarının yüksək qaz-kondensat potensialına 

malik olması gözlənilir. Bakı arxipelaqının mərkəzi hissəsində 

yerləĢən Babək, MəĢəl-Zəfər, Naxçıvan, ġəfəq, Asiman, Ġnam, 

Səbail qalxımlarının Ģimal-Ģərq qanadlarında MQ-nin VII, 

QÜQD və QAD kəsiliĢlərinin neftli-qazlı rezervuarlarına dərin 

axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin davam etdirilməsi böyük maraq 

doğururlar (Ģəkil 41). Qazımanın səmərəliliyini artırmaq üçün bu 

sahələrdə 3D seysmik kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması 

məqsədəuyğun olardı.  
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Arxipelaqın sahələrində MQ çöküntülərinin altında yatan 

Paleogen-Miosen və Mezozoy layları nisbətən dərin qatlarda 

yatır və onun Ģimal sahələrində Miosenin qazıma ilə açılmıĢ 

kəsiliĢləri əsasən gilli fasiya ilə təmsil olunur. Neftqazlılıq 

baxımından bu çöküntülər kifayət qədər öyrənilməyiblər. 

8.4. Cənubi-Xəzər hövzəsinin dərinsulu mərkəzi hissəsinin 

neft-qazlılıq perspektivliyi əsasən Alt Pliosenin MQ 

çöküntülərilə əlaqələndirilir. Onu əhatə edən qonĢu qalxımlarda 

MQ-ın V, VII və VIII (QÜQD) horizontlarının sənaye 

əhəmiyyətli neftli-qazlı olması dərin axtarıĢ qazıması ilə təsdiq 

olunub. Qalınlığı 5000m-dən çox güman olunan MQ çöküntüləri 

dənizin 500 m və daha dərin zonalarında da əlverĢli geoloji 

Ģəraitdə toplanıblar. 

Zonanın ən böyük 

struktur elementi olan 

Abix valının Ģərqindəki 

qalxımlarda MQ 

kəsiliĢinin AbĢeron 

fasiyalı alt stratiqrafik 

vahidlərinin 

rezervuarlarının kvarslı 

qumlarla təmsil olunmsı 

ehtimal olunur. Ona 

görə də bu rezervuarlar 

burada neftqazlılıq 

baxımından maraq 

doğururlar. Güman 

etmək olar ki, Cənubi-

Xəzər hövzəsinin 

dərinsulu hissəsində qeyd olunan rezervuarlar da qonĢu Bulla-

dəniz və Ümid-dəniz yataqlarında olduğu kimi, 700 atm-dən 

yüksək lay təzyiqi və 120°S temperatur Ģəraitinə malikdirlər və 

burada güman olunan qaz-kondensatlı yataqlar 3000-6000 m-dən 

çox dərinliklərdə yatırlar [26, 38]. 
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8.5. Cənubi Xəzər hövzəsinin ġamaxı-Qobustan neftli-qazlı 

rayonunun terrigen və karbonatlı Mezokaynozoy süxurlarının 

litofiziki xüsusiyyətləri ilə tanıĢlıq, onlarda intensiv neft-qaz 

təzahürlərinin qeyd olunması və ayrı-ayrı sahələrdə Oliqosen-

Miosen və Pliosen çöküntüləri ilə əlaqədar sənaye əhəmiyyətli 

neft və qaz yataqlarının aĢkar edilməsi, göstərilən kompleks 

çöküntülərin neft-qazlılıq baxımından perspektivli olmasına əsas 

verir. Rayonun perspektivli zonalarından biri Mezozoy 

çöküntülərinin geniĢ yayıldığı ġimali Qobustan zonasıdır. Bu 

zonada Yura və TəbaĢir çöküntüləri neft-qazlılıq baxımından 

maraq doğururlar. Belə ki, təbii çıxıĢlarda və qazıma zamanı 

çoxsaylı neft-qaz təzahürlərinin müĢahidə olunması ġimal 

zonasında Mezozoy yaĢlı terrigen və karbonatlı süxurlarda 

karbohidrogen yataqlarının olmasını təsdiq edir. ġamaxı-

Qobustanın Ģimal hissəsində, təxminən Qızmeydanı kəndindən 

en istiqamətində keçən xətdən Ģimalda, Orta Yuranın Aalen və 

Bayos mərtəbələrinin qumlu və alevritli süxurları və Titon 

mərtəbəsinin qumlu-alevritli süxurları və zoogen əhəngdaĢıları 

neft və qaz yataqlarının axtarıĢı və kəĢfiyyatı iĢləri üçün 

perspektivli hesab olunurlar. ġimal zonasının cənub hissəsində 

Yura çöküntüləri 5000-5500 m dərinlikdə gömülür və TəbaĢir 

çöküntüləri ilə örtülür. Odur ki, Yura çöküntüləri də burada 

birinci növbəli qazıma obyekti sayıla bilərlər (Ģəkil  10, 11). 

ġimal zonasının yuxarıda qeyd olunan Ģimal hissəsində Üst 

TəbaĢir çöküntüləri Santon, bəzən isə Konyak mərtəbələrinə 

qədər yer səthinə çıxır və bir çox antiklinalların tağ hissələrində 

yuyulmaya və denudasiyaya məruz qaldıqları üçün xüsusi maraq 

doğurmurlar. Alt TəbaĢir çöküntüləri isə burada qapalı qırıĢıqlar 

əmələ gətirir və buna görə də neft və qaz yığımları axtarıĢı üçün 

praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər. 

Faktiki məlumatların araĢdırılma nəticələri göstərir ki, Üst 

TəbaĢirin kəsiliĢində bir neçə qranulyar, karbonatlı və baĢqa 

kollektor lay dəstələri ayrılır. Bunlardan Senomanın qumdaĢıları, 

alevritləri və çatlı əhəngdaĢılarını, Konyakın çatlı 
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əhəngdaĢılarını və Üst Kampan-Maastrixt yaĢlı qumlu-alevritli 

və çatlı əhəngdaĢılarını göstərmək olar. 

Üst TəbaĢirin ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərinin neft-qazlılığını 

qiymətləndirərkən Konyak yaĢlı çatlı  karbonatlı süxurları xüsusi 

qeyd etmək lazımdır. Bu qat, əsasən, ġimali Qobustanın cənub, 

Mərkəzi Qobustanın isə Ģimal hissələrində axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri 

üçün maraq doğururlar. Qızmeydanı, Gədisu və b. sahələrdə 

Turon-Konyak çöküntüləri qazılarkən qeyd olunan intensiv neft-

qaz təzahürləri çox güman ki, göstərilən əhəngdaĢılı və mergelli 

çatlı süxurlarla əlaqədardır.  

Alt TəbaĢirin kəsiliĢində Valanjin-Barrem və Alb 

mərtəbələrinin çöküntüləri, xüsusilə Küllülü horizontunun 

qumdaĢıları neft-qazlılıq cəhətdən maraq doğururlar. Alt 

TəbaĢirin qeyd edilən neftli-qazlı rezervuarları ilə əlaqədar 

sənaye əhəmiyyətli neft və qaz təzahürləri ġimali Qobustanın 

Qızmeydan, qonĢu Xəzəryanı-Quba rayonunun Bəyimdağ-

Təkçay, Sitalçay və ġurabad sahələrində qeyd edilmiĢdir. 

Göstərilən sahələrdə qazılmıĢ quyularda qeyd edilən 

çöküntülərdən kiçik neft və qaz tullantılarından qısamüddətli 

fontanlara qədər neft və qaz axımları alınmıĢdır.  

ġamaxı-Qobustan rayonunda Alt TəbaĢir çöküntüləri 

Ģimaldan cənuba doğru Üst TəbaĢir və Paleogen çöküntüləri 

altına gömülürlər (Ģəkil  10, 11). Göstərilən istiqamətdə onların 

qalın-lığı 2500-3000 m-ə qədər artır və litoloji–fasial 

xüsusiyyətləri yaxĢılaĢır. KəsiliĢdə çatlı karbonat kollektorlar 

üstünlük təĢkil edir. Onların süzmə və həcm xüsusiyyətləri 

qumlu süxurlara nisbətən çox olur. Bütün bunlar Alt TəbaĢir 

çöküntülərinin perspektivliyinin yüksək olduğunu göstərir.  

Beləliklə, ġamaxı-Qobustan rayonunun həm Alt və həm də, 

Üst TəbaĢir çöküntülərinin neft-qazlılığı yüksək qiymətləndirilir. 

Həmin çöküntülər ġimali Qobustanın cənub hissəsində və 

Mərkəzi Qobustanın Mezozoy çöküntü kompleksi səthinin 

nisbətən az dərinlikdə yatdığı sahələrdə (Yavandağ, ġeytanud, 

ġərbətdağ və b.) axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması üçün ilk növbəli 
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obyektlər ola bilərlər (Ģəkil 10, 11). Güman olunur ki, Mərkəzi 

Qobustanın qalan hissəsində və Cənubi Qobustanda Mezozoy 

çöküntüləri böyük (7000 m-dən çox) dərinliklərdə yatırlar və ona 

görə də qazıma üçün ilkin obyekt ola bilməz.  

Mərkəzi və Cənubi Qobustanın neft-qaz perspektivliyi, 

əsasən, qalınlığı 3000 m-dən artıq olan Paleogen-Miosen 

çöküntüləri ilə əlaqədardır. Bu kompleksin kəsiliĢində Paleosen, 

Eosen, Üst Maykop çöküntüləri, Diatom lay dəstəsi və Çokrak 

horizontu neft-qazlılıq baxımından perspektivli hesab olunurlar 

(Ģəkil 10, 11, 40, 41, 42).  

Rayonun mərkəzi və cənub hissələrində əsasən gilli 

süxurlardan ibarət olan Paleosen, Eosen və Oliqosen 

kəsiliĢlərində çox az qalınlığa malik qumlu-alevritli təbəqələr 

iĢtirak edir. Ancaq onlar sahəboyu qeyri-müntəzəm yayılmıĢlar. 

Belə təbəqələr, qalınlıqların artdığı sahələrdə maraq doğura 

bilərlər və onların neft-qazlılığı TəbaĢir çöküntülərinə qazılacaq 

quyularla öyrənilə bilər.  

Miosen kəsiliĢində Üst Maykop və Çokrak çöküntülərinin 

perspektivliyi daha yüksək qiymətləndirilir. Üst Maykopun 

kəsiliĢində kifayət qədər qalın və yaxĢı çeĢidlənmiĢ qum və 

qumdaĢıları Cənub-Qərbi Qobustanda, Ceyrankeçməz 

depressiyasında, Ələt tirəsində və Mərkəzi Qobustanın cənub 

hissəsində yerləĢən tək-tək qalxımlarda geniĢ yayılıblar. 

Göstərilən sahələrdə Üst Maykop çöküntüləri özlərinin yaxĢı 

kollektor xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər və neft-qaz perspektivliyi 

baxımından maraq doğururlar (Ģəkil 10, 11).  

Çokrak horizontunun neft-qazlılıq perspektivliyi Mərkəzi 

Qobustanın cənub hissəsində, Cənub-Qərbi Qobustan zonasında, 

Ceyrankeçməz depressiyası və Ələt tirəsində maraq doğurur 

(Ģəkil 10, 11). Göstərilən zonalarda Çokrak horizontunun 50-60 

m-lik qum və qumdaĢılı dəstələri ilə sənaye əhəmiyyətli çoxsaylı 

neft qaz axımları məlumdur (Ceildağ, Umbakı, QırqıĢlaq, ġərqi 

Hacıvəli, Qərbi Duvannı, Nardaran-Axtarma sahələri və b.). 
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Diatom lay dəstəsinin (Karaqan, Konq horizontlarının və 

Sarmat, Meotis mərtəbələrinin) qumlu təbəqələri cənubi-qərbi və 

cənubi-Ģərqi Qobustanın ġəkixan, Ərzani-Qlıc, ġıxıqaya, Anart, 

Ütəlgi, Torağay və baĢqa strukturlarında geniĢ intiĢar tapıblar. 

Mərkəzi, Cənub-Qərbi Qobustan  zonalarında Sarmat və Meotis 

mərtəbələrinin kəsiliĢlərində neft və qazı özündə saxlaya bilən 

çatlı əhəngdaĢıları və dolomitlər qeyd olunur (Ģəkil 39). 

Ümumiyyətlə, ġamaxı-Qobustan rayonunda Miosen  

çöküntülərinin ən yüksək neft-qazlılıq perspektivliyi 

Ceyrankeçməz depressiyasının Duvannı, Kənizdağ, ġıxıqaya, 

Anart, Ütəlgi, Torağay, Miəcik qırıĢıqları ilə əlaqədardır (Ģəkil 

32, 42). Həmin strukturları əmələ gətirən Üst Maykop, Çokrak 

və Diatom çöküntülərində tektonik ekranlaĢmıĢ və litoloji 

stratiqrafik tip tələlərin və onlarla əlaqədar karbohidrogen 

yığımlarının mövcud olması üçün hər cür elmi əsas vardır. 

Yuxarıda qeyd edilən qırıĢıqların depressiyanın mərkəzinə 

yönəlmiĢ qanadları və periklinalların litoloji-stratiqrafik və 

tektonik ekranlaĢmıĢ tip tələlərin axtarıĢı üçün perspektivli 

obyektlərdir. Bundan baĢqa depressiyanın Orta və Üst Miosen 

çöküntülərinin regional miqyasda pazlaĢdığı Ģimali-qərb və Ģimal 

yamacları stratiqrafik tip tələlərin axtarıĢı üçün praktiki 

əhəmiyyət kəsb edir (Ģəkil 39).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qobustanın cənub-qərb 

zonasında aĢkar edilmiĢ antiklinal qırıĢıqlar üstəgəlmə tipli 

qırılmalarla mürəkkəbləĢmiĢlər. Nətıcədə qırıĢıqların ġimal 

qanadları kəskin surətdə qalxmıĢ və nisbətən dikyatan cənub 

qanadların üstünə aĢırılmıĢlar (Ģəkil 11, 28, 31). Üstdəyatan 

qanadlarda neftli-qazlı dəstələr çox vaxt yer səthinə çıxmıĢ və 

onlardakı neft və qaz yataqları bir çox halda dağılmıĢdır. 

Altdayatan (üstəgəlməaltı) qanadlarda isə Üst Maykop, Çokrak 

və Diatomla əlaqədar nef 
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tli-qazlı dəstələr nisbətən 

dərində yataraq möhürlənmiĢlər. 

Buna görə də, Cənubi Qobustanda 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin 

perspektivliyi müəyyən dərəcədə 

üstəgəlməaltı qanadlarla 

əlaqələndirilir. 

ġamaxı-Qobustan rayonunda 

MQ çöküntülərinin perspektivliyi 

Ceyrankeçməz depressiyası və 

Ələt tirəsi ilə bağlıdır (Ģəkil 11, 

40). Bu zonalarda MQ 

perspektivliyini aĢağıda göstərilən 

istiqamətlərdə qiymətləndirmək 

olar. 

Ceyrankeçməz depressiyasının 

və Ələt tirəsinin cənub-Ģərq 

hissələrində (Kənizdağ, Duvannı, 

DaĢgil) Qaradağ bölgüsü ilə MQ 

VII horizontunda aĢkar edilmiĢ 

struktur-litoloji tip neft və qaz 

yığımlarının kəĢfiyyatını 

depressiyanın və Ələt tirəsinin 

cənub-qərb yamaclarında baĢa 

çatdırmağı, depressiyanın Ģimal 

yamacında MQ-ın üst hissəsindəki 

qumlu horizontların regional 

pazlaĢdığı (Qarğabazar-Ağzıgir) 

zonada litoloji-stratiqrafik 

yataqların axtarıĢı, depressiyanın 

mərkəzi hissəsində iri antiklinal 

qırıĢıqların uzaq qanadlarında və 

periklinallarında MQ alt 

horizontlarının pazlaĢdığı yerlərdə 
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stratiqrafik tip neft qaz yığımlarının axtarıĢını məqsədəuyğun 

hesab etmək olar.  

8.6. Cənubi-Xəzər hövzəsinin qərbində yerlĢən AĢağı Kür 

NQR-nin kəsiliĢində iĢtirak edən Paleogen-Miosen və Mezozoy 

çöküntüləri, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, böyük qalınlığa malik 

Pliosen və Postpliosen çöküntüləri ilə örtüldüyündən, yəni böyük 

dərinliklərdə yatdıqlarından onlar qazıma ilə zəif öyrənilmiĢdir. 

Lakin tək-tək sahələrdə qazılmıĢ azsaylı quyu məlumatları və 

palçıq vulkanlarının püskürmə materiallarına görə belə ehtimal 

etmək olar ki, əsasən terrigen süxurlardan təĢkil olunmuĢ 

Paleogen-Miosen çöküntüləri çökəkliyin Ģimal-Ģərq zonasında 

axtarıĢ-kəĢfiyyat obyektləri ola bilərlər. Çünki çökəkliyin bu 

hissəsində qeyd olunan Ələt tektonik zonasının Nəvahi sin-

klinalının dərin zonasına tərəf yönəlmiĢ cənubi-qərb qanadının 

Maykop, Çokrak, Sarmat yaĢlı rezervuarlarında karbohidro-

genlərin toplanması və saxlanılması üçün əlveriĢli struktur-

tektonik və litofasial xüsusiyyətlərə malik olması güman olunur 

(Ģəkil 39). Digər tərəfdən isə, bu zonada Miosenin qumlu-

alevritli süxurları yüksək kollektor xassələri ilə (məsaməlik 15-

30%, keçiricilik 150-200 mD) fərqlənirlər. AĢağı Kür 

çökəkliyinin cənubi-qərb bortunda Paleogen-Miosen yaĢlı 

çöküntülər neft-qazlılıq cəhətcə praktiki əhəmiyyət kəsb 

etmirlər. Çökəkliyin bu zonasında Mezozoyun ancaq Üst TəbaĢir 

çöküntüləri Orta Muğan və ġorsulu sahələrində qazılmıĢ axtarıĢ 

quyuları ilə öyrənilmiĢdir. AçılmıĢ kəsiliĢ əsasən effuziv 

süxurlardan ibarətdir. Bu çöküntülər Ģübhəsiz, neft-qazlılıq 

cəhətcə böyük əhəmiyyət kəsb etmirlər, bu zonadan çökəkliyin 

Ģimali-Ģərq bortuna doğru effuziv süxurların terrigen-karbonat 

süxurlarla əvəz olunması ehtimal olunur. Ona görə də, Üst 

TəbaĢir çöküntüləri Ģimal-Ģərq zonasında axtarıĢ iĢləri üçün 

maraq doğururlar. 

AĢağı Kür çökəkliyinin struktur-tektonik və litofasial 

xüsusiyyətləri onu neft-qaz yataqlarının əmələgəlməsi və 
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saxlanması üçün MQ üzrə əlveriĢli neft-qaztoplanma zonası kimi 

səciyyələndirirlər (Ģəkil 14, 40 ). 

Neft-qazlılığın əsas kriteriyalarının araĢdırılma nəticələri 

göstərir ki, AĢağı Kür çökəkliyində MQ-ın alt kəsiliĢini təĢkil 

edən XV-XX horizontları da onun üst kəsiliĢinin horizontları (I-

XIV) kimi sənaye əhəmiyyətli neftli-qazlı ola bilərlər. Məlumdur 

ki, çökəkliyin 9 sahəsində I-VIII horizontlarla əlaqədar zəngin 

neft-qaz yataqları (Kürovdağ, Qarabağlı, MiĢovdağ, Kürsəngə, 

Neftçala, Xıllı, Pirsəhhət, Qalmaz, Kəlaməddin) aĢkar edilmiĢ və 

VIII-XIV horizoontlardan isə ayrı-ayrı quyularda sənaye əhə-

miyyətli nett və ya qaz-kondensat axımları alınmıĢdır. Ona görə 

də, bu yataqlarda və çökəkliyin digər sahələrində alt hori-

zontların neft-qazlılıq potensialını öyrənmək praktiki əhəmiyyət 

kəsb edir. Deyilənləri ayrı-ayrı sahələrdə qazılmıĢ dərin axtarıĢ-

kəĢfiyyat quyularının nəticələri də təsdiq edir. Belə ki, MQ-in 

XV-XX horizontlarından Kürovdağ, Neftçala və Pirsəhhət sahə-

lərində qazılmıĢ quyulardan sınaq zamanı müsbət nəticələr alın-

mıĢdır. Lakin XV-XX horizontlara aid edilən neft-qazlı layların 

sınanma və mənimsənilmə iĢləri heç də bütün quyularda 

keyfiyyətlə aparılmayıb, yəni bu horizontların neft-qazlılıq 

perspektivliyinin öyrənilmə vəziyyəti hələ də qənaətbəxĢ 

olmayıb. 

Dərin qazıma iĢlərinin nəticələri göstərir ki, MQ-ın alt 

horizontları (XV-XX), üst horizontlarda (I-XIV) olduğu kimi, 

əsasən qumlu, alevritli və gilli qatlardan təĢkil olunmuĢdur. 

Yüksək kollektor xassələri ilə səciyyələnən qumlu kəsiliĢ MQ-ın 

alt Ģöbəsinin lay dəstələrini (QÜQ və QA) açmıĢ bir sıra dərin 

axtarıĢ-kəĢfiyyat quyuları kəsiliĢində də qeyd olunur. Alt Ģöbə ilə 

əlaqədar qumlu qatlar litoloji cəhətcə dəyiĢkən olduğundan, 

onların regional qalxma istiqamətində pazlaĢması litoloji-

stratiqrafik tipli qeyri-antiklinal tələlərin əmələgəlməsi üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradırlar.Bu baxımdan, neft-qazlılıq cəhətcə, 

depressiyanın Ģimali-Ģərq yamacı axtarıĢ iĢləri üçün daha böyük 

maraq doğurur. Ələt tektonik zonası strukturlarının cənubi-qərb 
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qanadlarında MQ-ın alt horizontlarının perspektivliyi də 

pazlaĢma zonaları ilə əlaqələndirilə bilər. Belə ki, Ələt tektonik 

zonasının cənubi-Ģərqində yerləĢən Qoturdağ qalxımı-nın 

cənubi-qərb qanadında kəĢfiyyat quyularının qazılma prose-

sində onun V-VII qumlu horizontlarından (Qaradağ bölgüsü üz-

rə) və QÜQ və QA lay dəstələrindən neft və qaz niĢanələri qeyd 

edilmiĢdir. AĢağı Kür çöküntülərinin konsedimentasion inkiĢafa 

malik lokal qalxımlarının qanad və periklinal hissələrində bu tip 

qeyri-antiklinal tələlərin varlığı güman olunur (Ģəkil 40). Əgər 

nəzərə alsaq ki, MQ-nin alt horizont və lay dəstələrinin 

çökəkliyinin cənub-Ģərqindən Ģimal-qərb istiqamətində 

qalınlıqlarının azalması və ya onların pazlaĢması müĢahidə 

olunur, onda Kürsəngə, MiĢovdağ, Kirovdağ, Babazənən və b. 

qalxımların cənubi-Ģərq periklinalları QÜQ və QA laydəstələri 

litoloji-stratiqrafik tip yataqların axtarıĢı üçün perspektivli ola 

bilərlər. 

Kürovdağ-Neftçala zonasının qalxımları Ģimali-Ģərq 

qanadlarının uzaq cənub-Ģərq hissələri də alt Ģöbə rezervuarları 

üçün axtarıĢ obyektləri kimi maraq doğururlar. 

Çökəkliyin qalan sahələrində MQ-ın alt Ģöbəsinin hori-

zontları ayrı-ayrı dərin quyularda gilli fasiyada açılmıĢdır. Lakin 

buna baxmayaraq, neftli-qazlı bölgənin Pirsəhhət sahəsində 

QÜQ və QA horizontlarından sınaq zamanı qeyd olunmuĢ neft-

qaz təzahürləri onu göstərir ki, bu lay dəstələrinin kollektorları 

bəzi sahələrdə kəĢfiyyat nöqteyi-nəzərincə əhəmiyyət kəsb edə 

bilərlər. 

Qalınlıqları 100-200 m olan MQ-nin XV-XIX horizontları 

axtarıĢ obyektləri kimi, Kürovdağ, Qarabağlı, MiĢovdağ, 

Babazənən və b.qalxımların daxilində neft-qazlılıq cəhətcə 

diqqəti cəlb edirlər. Bu qumlu horizontlar biri-birindən qalınlığı 

40-80 m olan gilli qatlarla ayrılırlar, bu da mövcud 

karbohidrogen yığımlarının saxlanması üçün öz müsbət təsirini 

göstərməyə bilməzdi. Deyilənləri Kürovdağ, Babazənən, 

Neftçala, Pirsəhhət sahələrində qazılmıĢ quyuların sınaq 
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nəticələri və neftlə doymuĢ süxur nümunələri də təsdiq edə 

bilərlər. 

KəsiliĢin Ağcagil və AbĢeron mərtəbələrinin də sənaye 

əhəmiyyətli neft-qazlılığı bir sıra sahələrdə (Kürovdağ, 

Qarabağlı, MiĢovdağ və s.) sübut olunmuĢdur. 

8.7. Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi yüksək perspektivliyə malik 

iri və müstəqil neftli-qazlı hövzədir. Burada qalın (15 km-ə 

qədər) Mezokaynozoy çöküntüləri toplanmıĢdır. Həmin 

çöküntülər regional neftli-qazlı olmaqla, ayrı-ayrı sahələrdə 

sənaye əhəmiyyətli neft-qaz yataqlarına malikdirlər. Sənaye neft-

qazlılıq Üst TəbaĢirdən Çokrak horizontuna qədər geniĢ litoloji-

stratiqrafik intervalı əhatə edir. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsində (YAH) geniĢ yayılmıĢ Mezozoy 

çöküntülərinin qalınlığı 6-8 km-ə çatır. Lakin bu qədər çöküntü 

qatının hövzə daxilində yalnız Üst TəbaĢirə aid 150-350 m, bəzi 

hallarda 500-800 m üst hissəsi dərin quyularla öyrənilmiĢdir 

(Ģəkil 15, 17). 

Hövzənin geoloji quruluĢunda iĢtirak edən Alt TəbaĢir, Üst və 

Orta Yura çöküntülərinin perspektivliyi haqqında onu demək 

olar ki, həmin çöküntülər əsasən tədqiq olunan ərazidən kənarda 

Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq hissəsindəki təbii çıxıĢlarda və Saatlı-

Kürdəmir gömülmüĢ Mezozoy qalxma zonasında (Saatlı, Carlı, 

Sorsor) qazılmıĢ quyularda öyrənilmiĢdir. Hövzə daxilində isə 

yalnız Muradxanlıda (11 saylı quyuda) Alt TəbaĢir süxurları 

açılmıĢdar. Qeyd edilən süxurlarda neft-qaz təzahürləri müĢahidə 

olunmayıbdır. 

Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacında Alt TəbaĢir və Orta 

Yura vulkanogen süxurlardan ibarət olub, neft-qazlılıq cəhətdən 

hövzənin cənub-qərb bortunda böyük perspektivliyə malik 

deyillər. Burada Üst Yura qalınlığı 500-700 m olan çatlı 

karbonat süxurlardan ibarətdir. Bu çöküntülər Ģimal-Ģərq 

istiqamətdə hövzənin mərkəzinə doğru böyük qalınlığa malik 

çöküntü qatı altına gömülür və kəsiliĢdə yeni qumdaĢı və 

alevrolit süxurları laylarının iĢtirakı gözlənilir. Qumlu-alevrolitli 
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layların ümumi qalınlığı 100-120 m-ə çatır.  Çox güman ki, Üst 

Yura çöküntüləri YAH-da karbohidrogenlərin əmələ gəlməsi və 

toplanması üçün əlveriĢli Ģəraitə malik olmuĢdur. Belə litofasial 

tərkibdə Orta Yuranın YAH-nin mərkəzi – neft-qazəmələgəlmə 

zonasına yaxın sahələrində iĢtirakı gözlənilir.  

YAH-nin cənubi-qərbində yerləĢən ərazidə tektonik 

hərəkətlərin fəallığı yüksək olduğundan, burada inkiĢaf etmiĢ 

qalxımların tağ hissələrındə Üst TəbaĢir çöküntülərinin xeyli 

hissəsi yuyulmuĢdur ki, bu da neft-qaz yığımlarının əmələ 

gəlməsi və saxlanması Ģəraitlərini əlveriĢsiz edir. Elə bu 

səbəbdən də göstərilən zonada qazılmıĢ quyularda neft və qaz 

təzahürləri müĢahidə olunsa da, sənaye əhəmiyyətli neft-qaz 

yığımları aĢkar edilməmiĢdir [32, 46, 49, 451]. 

OxĢar geoloji Ģərait hövzənin Ģimal-Ģərq bortundan kənarda 

yerləĢən Qaracalı-Carlı-Saatlı zonasında mövcud olmuĢdur. Bu 

zonada Alt TəbaĢirin alt mərtəbəsindən Sarmata qədər davam 

edən uzun fasilə nəticəsində həmin çöküntülər intensiv yuyulmuĢ 

və kəsiliĢdən düĢmüĢlər. Bu səbəbdən də qeyd olunan zonada 

TəbaĢir çöküntülərində neft-qaz yataqlarının əmələgəlməsi və 

saxlanması üçün geoloji Ģərait olmamıĢdır.  

Üst TəbaĢir çöküntülərinin toplanmasında əlveriĢli 

geokimyəvi Ģərait cənub-Ģərq bortun mərkəzində yerləĢən 

Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər zonasında və Ģimal-Ģərq bortun ona 

qonĢu olan ərazisində mövcud olmuĢdur. Yevlax-Ağcabədi 

çökəkliyinin mərkəzi depressiya hissəsini Üst TəbaĢir və sonrakı 

dövrlərində neft-qaz əmələgəlmə zonasının olduğunu sübut edir.  

Məlum olduğu kimi, neft-qazəmələgəlmə zonasında 

generasiya olunan maye və qaz halında olan karbohidrogenlərin 

yataq əmələgətirməsi üçün kəsiliĢdə kifayət qədər həcm və 

süzmə qabiliyyətinə malik kollektorlar, onları örtən qeyri-

keçirici süxur qatları əlveriĢli tələlər olmalıdır. Yevlax-Ağcabədi 

hövzəsində Üst TəbaĢirin kəsiliĢində (aĢağıdan yuxarıya) 

aĢağıdakı kollektor süxurlar ayrılır: Santon yaĢlı çatlı-kavernalı-

məsaməli vulkanogen süxurları və Kampan-Maastrixt yaĢlı 
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terrigenli karbonat süxurları (əhəngdaĢıları, mergellər). Üst 

TəbaĢirin neft-qaz yataqları üçün qoruyucu örtük rolunu ərazidə 

regional yayılmıĢ Eosen və Maykopun gilli süxurları oynayırlar. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsində Üst TəbaĢir çöküntülərinin 

hövzənin mərkəzinə doğru meyl etməsi Ģəraitində, 

karbohidrogen flüidlərinin ilk regional miqrasiyası neft-qaz 

əmələgəlmə zonasından (yüksək təzyiq və temperatur 

zonasından) neft-qaztoplanma zonalarına yönəlmiĢdir. 

Karbohidrogenlərin əsas kütləsi, ilk növbədə, neft-qaz 

əmələgəlmə zonasının yaxınlığında yerləĢən struktur tipli 

tələlərdə yığılmalıdır. Bu baxımdan, Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər 

və Muradxanlı-Zərdab-Əmirarx qalxım zonaları əlveriĢli yer 

tuturlar (Ģəkil 29). 

Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma zonasının əhatə etdiyi 

Duzdağ, Gödəkboz, Naftalan, Tərtər, ġirvanlı, Ləmbəran, 

Ağcabədi və Sovetlər antiklinalları hövzənin neft-

qazəmələgəlmə zonasından, Üst TəbaĢirin çatlı-karbonat və 

qranulyar kollektorları ilə cənub-qərb bortu istiqamətində 

miqrasiya edən karbohidrogenlərin yolunda stuktur tələ rolu 

oynayırlar. Bunu zonanın cənub-Ģərq hissəsində yerləĢən 

Sovetlər qalxımında Maastrixt-Kampan yaĢlı çatlı-karbonat 

süxurlarından sənaye neft alınması sübut edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər zonasının 

Ģimal-qərb hissəsində antiqafqaz istiqamətli Duzdağ, Gödəkboz, 

Naftalan qalxımlarının Ģimal-qərb qanadları və cənub-Ģərq 

hissəsində yerləĢən ümumqafqaz istiqamətli Tərtər, ġirvanlı, 

Ləmbəran, Ağcabədi və Sovetlər qalxımlarının Ģimal-Ģərq 

qanadları uzununa regional qırılmalarla mürəkkəbləĢmiĢlər. Bu 

baxımdan Tərtər, ġirvanlı, Ləmbəran, Ağcabədi və Sovetlər 

qalxımlarının qırılmadan Ģərq tərəfdə Üst TəbaĢirin çatlı-

karbonat və terrigen süxurları ilə əlaqədar tektonik ekranlaĢmıĢ, 

Duzdağ, Gödəkboz və Naftalan qalxımlarının depressiyaya 

yönəlmiĢ Ģərq qanadlarında isə litoloji stratiqrafik neft-qaz 
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yataqlarının mövcud olması ehtimalı yüksək qiymətləndirilə 

bilər.  

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin neft-qazlılıq baxımından daha 

perspektivli sayılan Ģimal-Ģərq bortu geoloji quruluĢuna görə 

cənub-qərb bortundan fərqlənir. Bu bort nisbətən az meylli və 

geniĢ ölçülü monoklinalı xatırladır. Monoklinalın cənub-Ģərq 

hissəsində seysmik kəĢfiyyatla böyük ölçülü və amplitudlu 

Muradxanlı qalxımı və onun ətrafında bir sıra kiçik ölçülü lokal 

qalxımlar (Zərdab, ġıxbağı, ġahsünnü, Hacıqasımlı, Cəfərli, 

Qaralı, Ağaməmmədli və b,) seysmik kəĢfiyyatla aĢkar edilmiĢ 

və perspektivli strukturlar kimi dərin qazımaya hazırlanmıĢdır. 

Onların əksəriyyəti axtarıĢ qazımasına cəlb edilsə də, bu 

strukturlardan yalnız Muradxanlıda Üst TəbaĢir süxurlarında 

sənaye əhəmiyyətli neft yatağı aĢkar edilmiĢdir. Yataq eyniadlı 

vulkan-tektonik qalxımının tağ hissəsində Santon yaĢlı effuziv 

süxurların (andezit, porfirit, porfiritli bazalt və tuflu qumdaĢıları) 

aĢınmaya məruz qalmıĢ səthində mürəkkəb tipli (çatlı-kavernalı-

məsaməli kollektorlarda) əmələ gəlmiĢdir. Üst TəbaĢirin çatlı 

karbonat və effuziv süxurlarında sənaye əhəmiyyətli neft axımı 

Zərdab sahəsində (3,4 və 7 saylı quyularda) müəyyən edilmiĢdir. 

Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda (Muradxanlı və Zərdab 

qalxımlarının cənub-qərb qanadlarında) və cənub-Ģərqdə  

(ġirinqum sahəsində) praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Hövzənin 

mərkəzi hissəsində böyük qalınlığa malik Üst TəbaĢirin karbonat 

süxurları qeyd edilən zonada vulkanik qalxımların yamaclarında 

pazlaĢaraq, stratiqrafik və litoloji-stratiqrafik tipli tələlər əmələ 

gətirirlər. Çox güman ki, neft-qaz yığımları axtarıĢı üçün bu 

tələlər perspektivli obyektlərdir. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin Ģimal-Ģərq bortunda–

Zərdabdan Əmirarxa qədər olan geniĢ ərazidə seysmik-kəĢfiyyat 

üsulları ilə qapalı strukturlar və ya çıxıntılar aĢkar edilməmiĢdir. 

Monoklinal quruluĢa malik olan bu ərazidə Üst TəbaĢir 

çöküntülərinin səthi 4.0-5.0 km dərinlikdə yatır. Monoklinalın 

qalxımı boyu Paleogen-Miosen çöküntülərinin Ģimal-Ģərqə doğru 



 

267 
 

pazlaĢdığı qeyd olunur. Belə olan halda Paleogen-Miosenin 

gilləri ilə qeyri-uyğun örtülən sahələrdə TəbaĢirin karbonat 

süxurlarında litoloji-stratiqrafik tipli tələlərin əmələgəlməsi üçün 

əlveriĢli paleogeoloji Ģərait olmuĢdur. Belə tələlər ancaq dəqiq 

seysmik kəĢfiyyat iĢləri aparmaqla aĢkar edilə bilər. 

Əmirarx qalxımından Ģimalda və Ģimali-qərbdə Mezozoyun 

səthinə görə Qarxun, QuĢçu, ġıxlar, Xosrov və Ucar antiklinal 

qalxımları müəyyən edilmiĢdir. Həmin qırıĢıqlarda Üst TəbaĢir 

səthi 4.5-5.3 km dərinliklərdə yatır. Qeyd edilən qırıĢıqların 

tektonik quruluĢları dəqiq seysmik tədqiqatlarla mükəmməl 

öyrənildikdən sonra, onların perspektivliyi haqqında fikir 

söyləmək olar.  

Yevlax-Ağcabədi hövzəsində geniĢ yayılmıĢ və qalınlığı 4.8-

5.5 km-ə çatan singenetik neftli-qazlı Paleogen-Miosen 

çöküntülərinin kəsiliĢində neft-qazlılıq Alt və Üst Eosenin 

qumlu-alevritli və qumlu–mergelli, Orta Eosenin terrigen-

karbonat (tuflu qumdaĢıları, mergellər və əhəngdaĢıları), 

Maykop laydəstəsinin qumlu-alevritli, Çokrak horizontunun 

terrigen-karbonat (qumdaĢıları, alevritlər, mergellər) çöküntüləri 

ilə əlaqədardır (Ģəkil 37, 38, 39).  
Alt Eosen çöküntüləri YAH-də əsasən gilli litofasiyada 

yayılmıĢdır, onlar kəĢfiyyat obyektləri kimi maraq doğurmurlar. 

Orta Eosenin tam kəsiliĢini təĢkil edən (terrigen-karbonat) 

çöküntüləri hövzənin cənub-qərb bortunda (Dəliməmmədli, 

Borsunlu, Tərtər, ġirvanlı, Ağcabədi, Sovetlər və b.) mergelli 

dəstə, Ģimal-Ģərq bortunda (Muradxanlı, Cəfərli, Zərdab, 

Əmirarx) terrigen-karbonat dəstə kimi məlumdur. Cənub-qərb 

bortda axtarıĢ qazımasına cəlb olunmuĢ sahələrində 

(Dəliməmmədli, Borsunlu, Gödəkboz, Qazanbulaq, Tərtər 

sahələri) mergel dəstəsini açan quyularda müxtəlif intensivli 

neft-qaz təzahürləri qeyd olunmuĢdur. Həmin sahələrdə qazılmıĢ 

quyuların bəzilərində müxtəlif debitli (0.5-1.0 t-dan 6.0 t-a 

qədər) neft alınmıĢdır. Bu fakt Gödəkboz və onunla oxĢar geoloji 
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Ģəraitdə yerləĢən Duzdağ və Bozyeri qalxımlarında Orta Eosenin 

perspektivliyini müsbət qiymətləndirməyə əsas verir. 

Üst Eosenin aĢağı hissəsində yerləĢən qumlu-alevritli dəstəsi 

(III Qazanbulaq horizontu) ilə əlaqədar kiçikehtiyatlı neft 

yığımları Qazanbulaq, Dəliməmmədli və Gödəkboz sahələrində 

müəyyən edilmiĢdir. Neft, Qazanbulaq və Gödəkboz sahələrində 

stratiqrafik pazlaĢan, Dəliməmmədlidə isə litoloji məhdud 

tələlərdə yığılmıĢdır. Hər üç yataqda neft kollektorları 

azqalınlıqlı qumdaĢı, çatlı mergel və gil təbəqəciklərindən 

ibarətdir. 

Ümumiyyətlə, Eosen çöküntülərində neft-qaz axtarıĢında 

əhəmiyyətli nəticə hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda əldə edilmiĢdir 

[30,47]. Bortun cənub-Ģərq hissəsində yerləĢən Muradxanlı 

sahəsində Orta və Üst Eosen, Cəfərlidə isə Orta Eosen 

çöküntülərində sənaye əhəmiyyətli neft yataqları aĢkar 

edilmiĢdir. Bundan baĢqa, Zərdab, ġıxbağı və Əmirarx 

sahələrində Orta Eosenin rezervuarlarının neftli olduğu müəyyən 

edilmiĢdir. Ərazidə aparılmıĢ dərin axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması 

məlumatlarına görə Ģimal-Ģərq bortda Eosenin kəsiliĢində Alt 

Eosen çöküntüləri iĢtirak etmirlər. 

Muradxanlı sahəsində Orta Eosenin terrigen-karbonat 

çöküntülərindəki neft yatağı eyni adlı qalxımın cənub-qərb 

qanadı və cənub-Ģərq periklinalında, Eosen çöküntülərinin 

pazlaĢma zonasında əmələ gəlmiĢ litoloji stratiqrafik tələyə 

aiddir. Neft kollektorları mürəkkəb həcmli (çatlı-məsaməli) 

qumdaĢı, mergel və tuflu-qumdaĢı laylarından ibarətdir.  

Üst Eosenin aĢağısında mergelüstü (qumlu-alevritli) 

dəstəsinin neft yatağı qalxımın cənub-Ģərq hissəsində aĢkar 

edilmiĢdir.  

Cəfərli sahəsində Orta Eosenin neftliliyi onun terrigen-

karbonat süxurları ilə əlaqədardır. Zərdab sahəsində Eosen 

çöküntüləri ilə əlaqədar sənaye əhəmiyyətli neft 3 saylı dərin 

axtarıĢ quyusunda alınmıĢdır. Bu quyuda qazıma prosesində 

4181-4222 m dərinlikdə lay sınayıcısı ilə 420 t/gün 
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alınmıĢdır.Əmirarx sahəsində qazılmıĢ 2 saylı dərin axtarıĢ 

quyusunda Orta Eosenin çatlı-mergelli süxurlarında (5093-5088 

m) sınaq prosesində 20 t/gün debitli neft alınmıĢdır. 

Beləliklə, Ģimal-Ģərq bortu mərkəzində yerləĢən Muradxanlı-

Zərdab-Əmirarx qalxımlar zonalarının cənub-qərb qanadıboyu 

Orta Eosen çöküntülərinin neftli-qazlı olduğu müəyyən 

edilmiĢdir.  

Eosen çöküntülərinin litofasial xüsusiyyətləri və 

qalınlıqlarının təhlili göstərir ki, cənub-qərb bortun kənar 

hissəsində Orta Eosen çöküntüləri kəskin azalmıĢ qalınlığa (15-

50 m) malik olub, zəif çatlılıq və neft-qazlılıqla fərqlənirlər. Bəzi 

qalınlıqların (Acıdərə, Güllücə, Beyləqan) Ģimal-Ģərq 

qanadlarında Orta Eosen çöküntüləri pazlaĢır. Bundan baĢqa Üst 

Miosendən Alt Pliosenin sonuna qədər davam edən qalxma 

hərəkətləri nəticəsində xeyli hissələri yuyulmuĢ TəbaĢir-

Paleogen çöküntüləri Ağcagil-Antropogenin kobudqırıntılı və 

azqalınlıqlı süxurları ilə kəskin uyğunsuzluqla örtülmüĢlər. Bu 

da öz növbəsində Orta Eosenin terrigen-karbonat 

kollektorlarında karbohidrogenlərin saxlanması Ģəraitini 

əlveriĢsiz edir. Ona görə də, Orta Eosenin karbonat-terrigen və 

terrigen-karbonat süxurları cənub-qərb bortun kənar hissəsində 

yerləĢən sahələrdə perspektivli sayıla bilər. 

Orta Eosenin III Qazanbulaq horizontunun qumlu-mergelli 

kollektorlara gəlincə, qeyd etdiyimiz kimi, onlar cənub-qərb 

bortun kənar hissəsindəki lokal qalxımların (Dəliməmmədli, 

Qazanbulaq, Acıdərə) Ģimal-Ģərq qanadlarında qeyd olunurlar. 

Qalxımların tağ hissəsində, Orta və Üst Eosenin sərhədində baĢ 

vermiĢ qısa fasilə nəticəsində Orta Eosenin terrigen-karbonat 

süxurları qismən yuyulmuĢ və sonra olan Üst Eosen 

transqressiyası zamanı III Qazanbulaq horizontunun qumlu-

alevritli süxurları ilə qeyri-uyğun örtülmüĢdür. Bəzi sahələrdə 

Üst Eosen gilləri ilə qeyri-uyğun örtülməsi nəticəsində III 

Qazanbulaq horizontunda stratiqrafik tələlər əmələ gəlmiĢdir. 

Həmin tələlərdə neft yataqları aĢkar edilsə də, onlar ölçüləri və 
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ehtiyatlarına görə kiçikdirlər. Bundan baĢqa bu zonada 

kollektorların kəskin dəyiĢkən və keçiriciliyin aĢağı olması qeyd 

olunur. Bütün bunlar cənub-qərb bortun kənar hissəsində 

yerləĢən lokal və regional qalxımlarda Üst Eosen çöküntülərinin 

perspektivliyini zəiflədir. 

Neft-qazlılığın litofasial və struktur-tektonik kriterilərinin 

təhlili göstərir ki, hövzənin cənub-qərb bortunda Eosen 

çöküntüləri ilə əlaqədar neft-qaz yataqlarının axtarıĢ 

perspektivliyi Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər zonasında yüksək 

qiymətləndirilir (Ģəkil 37). 

Dərin qazıma məlumatlarına görə Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər 

zonasında Eosenin ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərinin qalınlığı 

artır (Üst Eosenin 900-1200 m-ə, Orta Eosenin 300-400 m-ə və 

Alt Eosenin 400-500 m-ə qədər), litofasial xüsusiyyətləri və 

kollektorluq xassələri yaxĢılaĢır. Məlumdur ki, çatlı kollektorlar 

üçün qalınlıqların artdığı ərazi, yüksək çatlılıq zonasının inkiĢafı 

və kollektorluq xassələrinin yaxĢılaĢması üçün ən əlveriĢli 

sayılır. Bundan baĢqa, bəzi sahələrdə (ġərqi Ağcabədi, Sovetlər) 

Eosenin kəsiliĢində qalın mergel laylarının varlığı həmin 

süxurların neft-qaz kollektorları kimi perspektivliyini artırır. 

Beləliklə, Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma zonasının cənub-

Ģərq hissəsində yerləĢən ġirvanlı, Ləmbəran, Ağcabədi və 

ġovetlər qalxımların Eosen çöküntülərində tektonik ekranlaĢmıĢ 

neft-qaz yataqları axtarıĢı üçün, kəĢfiyyat obyektləri sayıla 

bilərlər. Bu baxımdan, qırıĢıqların Ģimal-Ģərq qanadları (uzununa 

regional qırılmadan Ģimal-Ģərq hissə) praktiki əhəmiyyət daĢıyır. 

Eyni fikiri Beyləqan qalxımının uzununa qırılmadan Ģimal-Ģərq 

hissəsinə də aid etmək olar. 

Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər zonasının Ģimal-qərb hissəsində 

yerləĢən, Duzdağ-Gödəkboz-Naftalan və Tərtər qalxımlarının, 

depressiyanın mərkəzinə yönələn, Ģərq-Ģimal-Ģərq qanadlarında 

stratiqrafik və litoloji-stratiqrafik neft yataqlarının axtarıĢ 

perspektivliyi də yüksək qiymətləndirilir. Yuxarıda qeyd edilən 

perspektivli antiklinal qalxımlarda Eosen çöküntülərinin neft-
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qazlılığını, altda yatan TəbaĢir çöküntülərinə qazılacaq 

quyularda öyrənmək olar. 

Geoloji-geofiziki məlumatların təhlili göstərir ki, Yevlax-

Ağcabədi hövzəsinin cənub-Ģərq hissəsində yerləĢən Qaradonlu 

və ona qonĢu qalxımlar ilə Muradxanlı yatağının geoloji 

quruluĢları oxĢardır. Həmin qalxımların hövzənin mərkəzinə 

yönələn hissələrində Muradxanlı qalxımında olduğu kimi, Alt, 

Orta və Üst Eosen çöküntüləri altda yatan effuziv süxurların 

üzərinə transqressiv və stratiqrafik uyğunsuzluqla söykənir və 

ardıcıl olaraq kəsiliĢdən düĢürlər. Çöküntütoplanmanın bu 

xüsusiyyəti qeyd edilən zonada Eosenin çatlı-məsaməli və 

qranulyar kollektorlarında stratiqrafik və litoloji-stratiqrafik 

tələlərin əmələgəlməsini mümkün edir (Ģəkil 37). Lakin Eosen 

çöküntülərinin pazlaĢma və stratiqrafik uyğunsuzluq zonalrının 

sərhədlərinin vəziyyətini mükəmməl seysmik kəĢfiyyatla 

dəqiqləĢdirmək lazımdır. 

Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində Maykop çöküntülərinin neft-

qazlılığı cənub-qərb bortun bütün ərazisində müəyyən 

edilmiĢdir. Ġlk neft yatağı Naftalan sahəsində aĢkar edilmiĢdir, 

kəsiliĢdə 7 neftli qumlu-alevritli horizont qeyd olunur və onların 

hamısı iĢlənilmə obyektləri olmuĢdur. Naftalandan baĢqa 

Qazanbulaq, Acıdərə və Tərtər sahələrində Maykop lay 

dəstəsinin yataqları sənaye iĢlənilmədə olmuĢlar (Ģəkil 38). 

Maykop çöküntülərinin neftliliyi Dəliməmmədli, Gödəkboz, 

Sarıyaldağ, ġirvan və b. sahələrdə də müəyyən edilmiĢdir. Sü-

xurların litoloji tərkibinin dəyiĢkənliyi, məhsuldar layların 

qalınlığının az, süzmə xassələrinin zəif olması kəsiliĢdə aĢkar 

olunmuĢ neft yataqlarının az məhsuldar olmasına səbəb olmuĢ-

dur. Kollektorların məsaməliyinin və keçiriciliyinin zəif olması-

nın digər səbəbi onların tərkibində gilli fraksiyaların və süxur 

qırıntılarının olmasıdır. 

Neft-qazlılıq cəhətcə Duzdağ-ġirvanlı-Sovetlər qalxma 

zonasındakı sahələr praktiki əhəmiyyət daĢıyırlar. Bu zonadan 

Ģimal-Ģərq istiqamətdə hövzənin mərkəzinə doğru Maykop 
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çöküntülərinin qalınlığı 2. 8-3.0 km-ə qədər artır, kəsiliĢ qumlu-

alevritli kollektor-laylarla zənginləĢir. Zonanın Duzdağ, 

Gödəkboz, ġirvanlı, Ləmbəran, Sovetlər və b. depressiyanın ən 

dərin hissəsinə tərəf yönəlmiĢ qalxımların Ģimal-Ģərq 

qanadlarında Maykop çöküntüləri ilə əlaqədar tektonik 

ekranlaĢmıĢ yataqların əmələgəlmə ehtimalı böyükdür (Ģəkil 38). 

Maykop laydəstəsi ilə əlaqədar intensiv neft-qaz təzahürləri 

hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda qeyd edilmiĢdir. Muradxanlı 

sahəsində kollektorlar linzavarı quruluĢa malik qumlu-alevritli 

təbəqəciklərdən təĢkil olunmuĢdur. 

ġimal-Ģərq bortda Maykop çöküntülərinin neftliliyi Zərdab, 

ġıxbağı, Əmirarx sahələrində müəyyən edilmiĢdir. Birinci iki 

sahədə sənaye əhəmiyyətli neft axımları (20-40 t/gün) alınmıĢdır. 

Lakin bu sahələrdə qazılmıĢ məhsuldar quyularda (Zərdab-3,17 

və ġıxbağı-22,28) qum tıxacları əmələ gəldiyindən mənimsənil-

məmiĢlər.  

Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda Çokrak horizontu ilə əlaqədar 

sənaye əhəmiyyətli neft yatağı Muradxanlıda aĢkar edilmiĢdir. 

Çokrak horizontunun əmələ gətirdiyi gümbəzvarı qırıĢığın tağ 

hissəsinə aid edilir. Kollektorlar az qalınlıqlı çatlı məsaməli 

qumdaĢı, əhəngdaĢı və mergel təbəqəcikləridir. Quyuların ilk 

debitləri 100-150 t/gün neft olmuĢdur.  

Çokrak horizontunda neft-qaz təzahürləri Mil, Zərdab və 

Əmirarx sahələrində də qeyd edilmiĢdir. 

Hövzənin cənub-qərb bortunda Çokrak horizontu ilə əlaqədar 

neft-qaz təzahürləri Duzdağ sahəsində qeyd edilmiĢ, lakin sənaye 

əhəmiyyətli yataq aĢkar edilməmiĢdir.  

Çokrak horizontunun çatlı-məsaməli kollektorlarında yüksək 

məhsuldarlı neft yatağının aĢkar edilməsi, YAH-də bu 

çöküntülərinin az perspektivli olması barədə fikirlərə yenidən 

baxmağa əsas verdi. Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda Zərdab, 

ġıxbağı, Əmirarx gömülmüĢ qalxımlarında və həmçinin cənub-

qərb bortun dərinə gömülmüĢ ġirvanlı, Bərdə, Ləmbəran, 

Əyricə, Duzdağ və b. qırıĢıqlarında Çokrak horizontu neft-qaz 
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axtarıĢı üçün perspektivli sayılmalıdır. Qeyd edilən qırıĢıqlarda 

Çokrak horizontu ilə əlaqədar neft və qaz yığımları üçün 

antiklinal və qeyri-antiklinal tipli tələlərin mövcud olduğu 

gözlənilir (Ģəkil 39).  

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, Orta Kür çökəkliyində olduğu 

kimi, YAÇ-də də geotektonik və formasiya xüsusiyyətləri ilə 

kəskin fərqlənən Mezozoy-Eosen və Oliqosen-Alt Miosen 

çöküntüləri iki sərbəst struktur mərtəbə əmələ gətirir. Bunu 

nəzərə alaraq, perspektivli neftli-qazlı litoloji-stratiqrafik 

komplekslərə malik hər iki struktur mərtəbədə axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərinin sərbəst aparılması məqsədəuyğun olardı. 

Beləliklə, neft-qazlılığın struktur-tektonik və litofasial 

kriterilərinin təhlili göstərir ki. YAH-də TəbaĢir, Eosen, Maykop 

və Çokrak çöküntüləri ilə əlaqədar neft-qaz yataqlarının 

əmələgəlməsi və saxlanması üçün əlveriĢli geoloji Ģəraitlər 

olmuĢdur. Ən perspektivli tələləri aĢkar etmək məqsədilə burada 

seysmik kəĢfiyyatın yeni üsullarından istifadə etmək 

məqsədəuyğun olardı.  

8.8. Kür və Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonunda Mezo-

zoy çöküntü kompleksi neft-qazlılıq potensialı ilə fərqlənir. 

Lakin, bu çöküntülərin neft-qazlılıq perspektivliyini öyrənmək 

üçün burada aparılmıĢ kiçik həcmdə axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin 

nəticələri qənaətbəxĢ deyildir. Belə ki, bölgənin Məmmədtəpə (1 

saylı parametrik quyu) və Tərsdəllər (9 və 27 saylı axtarıĢ 

quyuları) sahələrində qazılmıĢ dərin quyularla ancaq Üst 

TəbaĢirin karbonatlı, tufogen-çökmə və vulkanogen 

çöküntülərindən təĢkil olunmuĢ kəsiliĢi 1000 m-ə qədər 

öyrənmək mümkün olmuĢdur (Ģəkil 43). Bu çöküntülərin çatlı və 

çatlı-terrigen kollektorları qonĢu Yevlax-Ağcabədi çökəkliyində 

olduğu kimi, zəif keçirilicikləri və məsaməlikləri ilə 

səciyyələnirlər. Bölgə daxilində seysmik üsullarla aĢkar olunmuĢ 

Üst TəbaĢir yaĢlı lokal qalxımlar əksər hallarda uzununa və 

eninə qırılmalarla mürəkkəbləĢdiyindən, çox güman ki, tektonik 

çatlarla əlaqədar kollektorlar əlveriĢli geoloji Ģəraitdə neft-
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qazlılıqca daha perspektivlı ola bilərlər. Tərsdəllər sahəsində 

qazılmıĢ 9 saylı axtarıĢ quyusunda 4008-4020 m dərinlikdən 

qaldırılmıĢ və yüngül neftlə doymuĢ tufogen süxur nümunəsi 

(Üst TəbaĢir yaĢlı) deyilənləri sübut edir. Bu quyu qırılma 

zonasında yerləĢdiyindən belə güman etmək olar ki, Üst TəbaĢir 

kəsiliĢində neft və qazın generasiya mənbəyi olmadığından onun 

süxur kollektorlarının neft-qazla doyması karbohidrogenlərin 

əmələgəlməsi üçün daha əlveriĢli geoloji Ģəraitlərə malik olmuĢ 

Alt TəbaĢir və Yura çöküntülərindən vertikal miqrasiya hesabına 

ola bilər. Göstərilən intervaldan qaldırılmıĢ süxurların yüksək 

məsaməliyə (20-30 %) və keçiriciliyə (192∙10
-15

- 385 mD) malik 

olması isə onların tərkibində tufogen qırıntıların mövcudluğu ilə 

izah oluna bilər.  
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Ümumiyyətlə, Kür və Qabırrı çaylararası NQR-də neft-qazın 

generasiya mənbəyi kimi güman olunan Yura və Alt TəbaĢir 

çöküntüləri geoloji-geofiziki məlumatlara görə böyük 

dərinliklərdə (6-7 km-dən dərin) yatdıqlarından, onlarda axtarıĢ-

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması bu gün üçün iqtisadi cəhətcə 

səmərəli ola bilməz. Sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Kür 

və Qabırrı çaylararası NQR-də Mezozoy çöküntülərinin 

perspektivliyi Üst TəbaĢirin çatlı karbonatlı kollektorları ilə 

əlaqədardır. AxtarıĢ-kəĢfiyyat obyektləri kimi, ilk növbədə, 

böyük amplitudalı dərinlik qırılmaları ilə mürəkkəbləĢmiĢ 

struktur qalxımlar tövsiyə olunur . 

Hövzələrdə Eosen, Maykop, Sarmat və Çokrak dövrlərində 

çöküntütoplanma Ģəraitləri daima əlveriĢli olmuĢdur. Bu 

stratiqrafik intervalların kəsiliĢlərində yaxĢı keçiriciliyə malik 

rezervuarların və davamlı süxur örtüklərinin olması və həmçinin, 

bəzi sahələrdə onlardan sənaye əhəmiyyətli neftin alınması 

deyilənləri təsdiq edir (Ģəkil 37, 38, 39).  

Neftli-qazlı hövzə daxilində yuxarıda qeyd olunan çöküntü 

komplekslərindən ən perspektivlisi Eosen rezervuarları ilə 

əlaqədardır. Tərsdəllər, Dəmirtəpə-Udabno, Gürzundağ və 

B.Palantökən sahələrində Orta Eosen kollektorlarından alınmıĢ 

sənaye əhəmiyyətli neft axımları göstərir ki, bu çöküntülər NQR-

in digər sahələrində də əlveriĢli Ģəraitlərdə neftli-qazlı ola 

bilərlər.  

NQR-in cənub-qərb hissəsindən çöküntütoplanma hövzəsinin 

mərkəzinə, yəni Qabırrı və Alazan çaylararası zonaya doğru 

Ģimal-Ģərq istiqamətdə Alt Eosen kəsiliĢində qumlu-alevritli 

horizontların sayının və qalınlıqlarının artması bu çöküntülərdə 

litoloji-stratiqrafik tip tələlərin mövcud olduğunu ehtimal etməyə 

əsas verir. Alt Eosen çöküntülərinin perspektivliyi baxımından, 

bölgənin Ģimal zonası (Dəmirtəpə-Udabno, Sacdağ) axtarıĢ və 

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması baxımından praktiki əhəmiyyət 

kəsb edir. Qalınlığı 60-95 m-ə çatan qumlu horizontlardan qonĢu 

Gürcüstanın Samqori sahəsində (3 saylı quyuda) neft alınmıĢdır. 
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AraĢdırmalar göstərir ki, Kür və Qabırrı çaylararası NQR-da bu 

horizontların cənub-qərb istiqamətdə pazlaĢması və gilli 

süxurlarla əvəz olunması qeyd olunur. Alt Eosen çöküntülərinin 

fasial dəyiĢkənliyə malik olması çox güman ki, bölgə ərazisində 

erozion-akkumulyativ tipli tələlərin (paleovadilərin), bəzi 

sahələrdə varlığı ilə izah etmək olar. Terrigen materiallarla 

dolmuĢ bu dar vadilərin yerində linzavarı qabarıq formalar qeyd 

olunur. Alt Eosen yaĢlı belə linzalar əlveriĢli Ģəraitdə neft və 

qazın yığılması üçün tələ rolunu oynaya bilərlər. Digər tərəfdən 

isə, Alt Eosen kəsiliĢində böyük qalınlığa malik montmorillonit 

tipli üzvi maddələrlə zəngin gillər potensial neftana süxurları 

rolunu oynaya bilərlər [F.M.Hacızadə, 2003]. 

AraĢdırmaların nəticəsi göstərir ki, Kür və Qabırrı çaylararası 

çökəkliyinin Ģimal-Ģərqindən-onun Qabırrı və Alazan çayları 

arasındakı ən dərin hissəsindən karbohidrogenlərin toplanma 

zonalarına doğru miqrasiyası üçün əlveriĢli geoloji Ģəraitlər 

mövcud idi. Bu zaman miqrasiya yolunun üstündə artıq mövcud 

olan lokal qalxımlarla yanaĢı, fasial pazlaĢma və dəyiĢmə 

zonaları, tektonik ekranlaĢmıĢ tipli qeyri-antiklinal tələlər də 

akkumulyasiya sahələri ola bilərdi. 

Orta Eosenin dərin quyularla açılmıĢ kəsiliĢində (qalınlığı 

250-320 m) məsaməli (qumdaĢıları, alevritlər), çatlı məsaməli 

(tuflu qumdaĢıları), çatlı (tuflu mergellər, mergellər), kollektorlar 

iĢtirak edirlər. Tərsdəllər, Gürzundağ, Palantökən və b. sahələrdə 

bu kollektorlardan sənaye əhəmiyyətli neft axımları alınmıĢdır. 

Bu neft axımlarının struktur və struktur- geoloji tip tələlərlə 

əlaqədar olması bu tip kollektorların bölgənin Ģimal-qərb 

hissəsində yayılmasını ehtimal etməyə əsas verir. Litoloji 

stratiqrafik tipli tələlərin əmələgəlməsi üçün əlveriĢli geoloji 

Ģərait antiqafqaz istiqamətli qalxımların Ģimal-Ģərq 

gömülməsində də mövcud ola bilər. Bu qalxımların Ģimal-Ģərq 

gömülməsi kəsiliĢində tuflu qumdaĢıları, mergellər və karbonatlı 

süxurların miqdarı artır. 
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Digər tərəfdən isə, bölgənin cənub-qərbindən Ģimal-Ģərqinə 

doğru Orta Eosen kəsiliĢində tufogen litofasiyanın terrigen-

karbonatlı litofasiya ilə əvəz olunması burada qeyri-antiklinal 

tipli tələlrin əmələgəlməsi üçün Ģərait yaratmıĢdır. ġimal-Ģərq 

istiqamətində hövzə dibinin daha çox çökdüyü zonaya doğru 

Orta Eosenin qalınlığı nəzərə çarpacaq dərəcədə (200 m-ə qədər) 

artması kəsiliĢdə çatlı-tuflu qumdaĢılarının, tufların və 

mergellərin iĢtirakı ilə əlaqədardır. Bu istiqamətdə süxurların 

kollektor xassələri də yaxĢılaĢır. Deyilənlər əsasında perspektivli 

sahələr (Ağtəpə-B.Palantökən-Kolluq antiklinal zonası) bölgənin 

Ģimal-Ģərq zonasına aid edilir. B.Palantökən və Kolluq 

sahələrində qazılmıĢ quyuların Orta Eosendən sınaq nəticələri 

(quyulardan 4-5 m
3
-a yaxın neft axını alınmıĢdır) sübut edirlər 

ki, bu zonada neft-qazın yığılması üçün geoloji Ģərait əlveriĢli 

olmuĢdur. Bununla yanaĢı, Orta Eosen kollektorları üçün 

neftanasüxurları rolunu Alt Eosenin üzvi maddələrlə zəngin gilli 

süxurları, süxur örtüyü rolunu isə Üst Eosenin montmorillonit 

tipli plastik gilləri oynaya bilərlər.  

Üst Eosenin çöküntüləri bölgə ərazisində əsasən gilli fasiya ilə 

təmsil olunur. Lakin çökəkliyin Ģimal-Ģimali-Ģərq zonasında Üst 

Eosenin mergelli-qumlu kəsiliĢində struktur tələlərlə yanaĢı, 

tektonik ekranlaĢmıĢ və litoloji-stratiqrafik inkiĢafı qeyd olunur 

və onların perspektivliyi müsbət qiymətləndirilə bilər.  

Ümumiyyətlə, aparılmıĢ tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 

Kür və Qabırrı çaylararası bölgədə geniĢ yayılmıĢ Eosen 

çöküntülərinin potensial imkanları qazıma ilə lazımı dərəcədə 

öyrənilməmiĢ qalır. Bu bir tərəfdən, seysmik kəĢfiyyatla dərin 

qazıma üçün hazırlanmıĢ strukturlarda Eosen kəsiliĢinin tam 

açılmaması, struktur-tektonik və litofasial xüsusiyyətlərinin, və 

habelə, neft-qazlılığın qazıma ilə kifayət qədər öyrənilməməsi ilə 

izah olunursa, digər tərəfdən isə Eosenin qazıma ilə açılmıĢ 

perspektivli intervallarının keyfiyyətsiz sınanması və 

mənimsənilməsi ilə əlaqədardır.  
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Eosen çöküntülərindən üstdə yatan Maykop və Sarmat 

çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi haqqında onu 

söyləmək olar ki, onların struktur-tektonik və litofasial 

xüsusiyyətləri hələ də lazımınca öyrənilməmiĢ qalır. Bu çöküntü 

komplekslərinin qumlu kollektorlarından həm qazılmıĢ və həm 

də onların yerüstü çıxıĢlarında neft-qaz təzahürləri qeyd 

olunmuĢdur.  

Maykop çöküntüləri bölgənin Ģimal sahələrində neft-qazlılıq 

cəhətcə daha perspektivli hesab olunurlar, çünki burada Maykop 

rezervuarları daha yaxĢı kollektor xassələrilə səciyyələnirlər. 

Çökəkliyin mərkəzi və kənar hissələrində litoloji-stratiqrafik və 

struktur-tektonik tələlərlə əlaqədar Üst Miosenin neft-qazlılıq 

perspektivliyi isə burada Sarmat rezervuarlarına aid edilir. 

Burada Üst Sarmatın kəsiliĢində (Çatma, Tülkütəpə, Eldaroyuğu 

və b. sahələri) qalımlığı 20-25 m-ə çatan neftli qumdaĢıları 

layları axtarıĢ-kəĢfiyyat obyektləri kimi diqqəti cəlb edirlər. 

Qabırrıyanı zonada (Qatar, Taribani sahələri) bu qumlu layların 

qazıma ilə açılması neft-qaz təzahürləri ilə müĢahidə olunur. 

Qeyd edək ki, Maykop və Sarmat çöküntülərinin öyrənilmə 

dərəcələrini nəzərə alaraq onları ayrıca axtarıĢ obyektləri kimi 

qəbul etmək olmaz. Ona görə də bu obyektlərin neft-qazlılıq 

perspektivliyinin öyrənilməsi, ancaq kəsiliĢin alt hissəsini təĢkil 

edən Eosen və TəbaĢir çöküntülərinə qazılacaq axtarıĢ-kəĢfiyyat 

quyuları ilə tövsiyə olunur (Ģəkil 38, 39). 

8.9. Qabırrı-Acınohur neftli-qazlı hövzəsinin tərkibinə daxil 

olan Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonu ərazisində aparılmıĢ 

dərin qazıma iĢlərinin həcmi və geofiziki tədqiqatların keyfiyyəti 

kifayət qədər qənaətbəxĢ olmadığından onun kəsiliĢində iĢtirak 

edən Mezokaynozoy çöküntülərinin perspektivliyi haqqında qəti 

fikir söyləmək mümkün deyildir. Digər tərəfdən isə, bölgənin 

ərazisində neft-qaz təzahürləri qeyd olunmamıĢdır (bir neçə 

sahədə qırılmalarla əlaqədar metan tipli qaz niĢanələrindən 

baĢqa).  



 

279 
 

Lakin Acınohur bölgəsinə həmsərhəd olan neftli-qazlı 

bölgələrdə Pliosen (AĢağı Kür NQR), Miosen-Oliqosen ( Murad-

xanlı, ġamaxı-Qobustan NQR), Eosen və Üst TəbaĢir (Murad-

xanlı, Kür-Qabırrı çaylararası NQR) çöküntülərindən sənaye 

əhəmiyyətli neft və qaz axımlarının alınması və onun 

geotektonik vəziyyəti, geoloji inkiĢaf tarixi, kəsiliĢini təĢkil edən  

çöküntülərin litofasial səciyyələri imkan verirlər fikir söyləyək 

ki, bu bölgə daxilində də neftin və qazın toplanması və 

saxlanması üçün əlveriĢli geoloji Ģərait olmuĢdur. 

Acınohur NQR-nin Alt Pliosen (MQ) çöküntülərinin neft-

qazlılıq perspektivliyini öyrənmək üçün onun Göyçay-

Qaraməryam sahəsində qazılmıĢ dərin quyularla (1, 2, 3) açılmıĢ 

kəsiliĢi ancaq 520 m-ə qədər, Acınohur sahəsində isə ġirak lay 

dəstəsi çöküntüləri az qalınlıqda öyrənilmiĢdir (Ģəkil 20). 

Oliqosen-Miosen çöküntüləri Acınohur ərazisində yer üzərinə 

çıxmadıqlarından və quyularla öyrənilmədiyindən onların 

struktur-tektonik və litofasial xüsusiyyətləri və həmçinin neft-

qazlılığı haqqında müəyyən mülahizə verməyi çətinləĢdirir. 

KəsiliĢdə Sarmat, Çokrak və Maykop horizontlarının qonĢu 

bölgələrdə neftli-qazlı olması qeyd olunmuĢdur. Ümumi geoloji 

baxımdan, güman etmək olar ki, qumlu-gilli kəsiliĢlə təmsil 

olunan bu çöküntülər regional yayılma xarakterinə malikdirlər və 

onlar Acınohur ərazisində də neftli-qazlı ola bilərlər. Bu cəhətcə 

çökəkliyin Qudbərəkdağ-Gəmiqaya və Acınohur-QocaĢen qal-

xımlar zonaları daha əlveriĢli Ģəraitdə olmuĢlar (Ģəkil 38, 39). 

8.10. Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonunun ərazisində 

Mezozoy çöküntüləri qazıma ilə çox zəif öyrənilmiĢdir. 

Uzuntəpə sahəsində qazılmıĢ axtarıĢ quyusunda (8 saylı) 

TəbaĢirin kəsiliĢi 1005 m-ə qədər açılmıĢdır. Gilli-mergelli 

fasiya ilə təmsil olunan kəsiliĢ neft-qazlılıq cəhətcə maraq 

doğurmur. Lakin güman etmək olar ki, bölgənin Ģimal-qərb 

kəsiliĢində çatlı-karbonatlı çöküntülər iĢtirak edə bilər, yəni 

TəbaĢir yaĢlı rezervuarların bu zonada neftli-qazlı olmasına 

güman olunur. 
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Böyük qalınlığa malik Eosen çöküntülərinin kəsiliĢi əsasən 

bazalt, tuf və tuflu brekçiyalar (Alt Eosen), tuflu qumdaĢıları, 

tufogen alevritlər, gillər və mergellər (Orta Eosen), bazalt, 

andezit, tuflarla (Üst Eosen) zəngin olduğundan neft-qazlılıq 

cəhətcə az praktiki əhəmiyyət kəsb edirlər (Ģəkil 37). 

Mövcud geoloji-geofiziki materialların araĢdırılma nəticələri 

göstərir ki, Oliqosen-Miosen çöküntüləri tədqiq olunan bölgədə 

daha perspektivli ola bilərlər. Bu çöküntülərin kollektor xassələri 

çox yüksək olmasa da, lakin onların kəsiliĢlərindən Tumarxanlı-

Görməli tektonik zonasında qazılmıĢ struktur-axtarıĢ və 

kəĢfiyyat quyularında və həmçinin, yerüstü çıxıĢlarda neft-qaz 

təzahürləri qeyd olunmuĢdur. Bu neft və qaz təzahürləri Maykop 

və Orta və Üst Miosenin rezervuarları ilə əlaqədardır, yəni bu 

ona dəlalət edir ki, burada Miosen-Oliqosen kəsiliĢində neftli-

qazlı lay dəstələri mövcuddur. Göstərilən tektonik zona daxilində 

qumdaĢıları, tuflu qumdaĢıları və gillərdən təĢkil olunmuĢ və 

qalınlığı 700-800 m-ə çatan Maykop lay dəstəsi çöküntülərinin 

neft-qazlılıq perspektivliyi daha böyük maraq doğurur (Ģəkil 41). 

Lakin, bu çöküntülərin Cəlair sahəsindən cənuba doğru yatma 

dərinlikləri artdığından və onların kəsiliĢi qazıma ilə 

öyrənilmədiyindən, neft-qazlılıq haqqında fikir söyləmək bir 

qədər çətindir. Bu zonada Çokrakdan Sarmata qədər olan 

stratiqrafik intervalın qumlu-gilli kəsiliĢindən Lazran və AğdaĢ 

sahələrində neft-qaz təzahürləri qeyd olunmuĢdur.  

Oliqosen-Miosen rezervuarlarının Tumarxanlı və Görməli 

sahələrində neftli-qazlı olması güman olunduğu kimi, onlar 

eyniadlı qırıĢıqları ayıran qraben Ģəkilli sinklinalın bort 

hissələrində də perspektivli ola bilərlər. QırıĢıqların qanadlarını 

bu sinklinallardan ayıran iri uzununa pozulma zonasında 

Sarmatdan Maykopa qədər olan kəsiliĢ-axtarıĢ obyekti ola bilər. 

Uzuntəpə sahəsində Maykopun rezervuarlarının yüksək kol-

lektor göstəricilərinə (məsaməlik 28.9 %, keçiricilik 130.8 md) 

malik olması Eosen, Oliqosen-Miosen (Maykop, Sarmat) 

laylarından neft təzahürlərinin müĢahidə olunması onu göstərir 
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ki, bu sahədə göstərilən çöküntü kompleksləri neft-qazlı ola 

bilərlər. Eyni halda qalxımın qanadında litoloji-stratiqrafik tipli 

tələlər axtarıĢ obyekti sayıla bilərlər (Ģəkil 37, 38, 39). 

8.11. Naxçıvan mümkün NQR-in kəsiliĢində iĢtirak edən 

Devon, Perm, Trias, Üst TəbaĢir və Eosen çöküntü 

komplekslərində neftli-qazlılığı güman olunan lay dəstələri 

ayırmaq mümkündür. Devon çöküntüləri (Alt Devon və Orta 

Devon) çatlı-bitumlu əhəngdaĢıları və kvars qumdaĢılarının gilli-

alevritli laylar ilə növbələĢməsindən ibarətdir (Dəhnə-Vəlidağ, 1 

saylı quyu). ƏhəngdaĢılarının yüksək bitumluğu kəsiliĢdə gilli 

Ģistlərin iĢtirakı, müsbət kollektor xassələri və konsedimentasion 

inkiĢafa malik lokal qalxımların mövcudluğu onların neft-

qazlılıq perspektivliyinə dəlalət edir. Devon çöküntülərinin 

qalınlığının paylanma xarakteri isə onu əsas verir deyək ki, 

hövzələrin maksimal qalınlığa malik ən dərin hissəsi–mümkün 

neft-qazəmələgəlmə zonası Araz çayından cənub-qərbdə, qonĢu 

Ġran ərazisində yerləĢir. Paleotektonik araĢdırmalara görə Ģimal-

qərb hissəsində qeyd olunan ġərur-Qıvraq-Nehrəm zonası 

mümkün neft-qaz toplama zonası kimi daha çox ehtimal olunur. 

Muxtar respublika ərazisində geniĢ yayılmıĢ Permin tünd 

rəngli-gilli bitumlu-Ģistli əhəngdaĢıları, qumdaĢıları 

çöküntülərinin qalınlığı cənub-qərb istiqamətində artır və 

maksimal qalınlıq, Devonda olduğu kimi, Ġranın Ģimal-qərb 

hissəsində yerləĢir. Respublika ərazisinin mərkəzindən keçən 

Naxçıvan konsedimentasion regional qırılmasının cənub-qərb 

hissəsində yerləĢən zonada güman etmək olar ki, Permin çatlı-

karbonatlı süxurları daha geniĢ yayılmıĢlar. Məhz ona görə də, 

qeyd olunan qırılma zonası neft-qaz toplanma zonası kimi maraq 

doğurur. 

Naxçıvan MR ərazisində Mezozoyun Trias çöküntüləri Perm 

çöküntüləri üzərinə uyğun yatırlar. Böyükdüz sahəsində qazılmıĢ 

(2 və 3 saylı) quyu məlumatlarına görə Triasın açılmıĢ kəsiliĢi 

əsasən karbonatlı süxurlarla təmsil olunur. Alt və Orta Triasa aid 

edilən tünd gilli-bitumlu əhəngdaĢıları, qumlu əhəngli gilləri və 
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mergelləri, Üst Triasda kavernalı və çatlı dolomitləri və 

əhəngdaĢıları ilə əvəz olunurlar. Triasın tam açılmıĢ qalınlığı 900 

m-ə çatır. KəsiliĢ böyük qalınlığa malik çatlı-karbonatlı rezer-

vuarlarla səciyyələndiyindən onlar əlveriĢli Ģəraitdə neftli-qazlı 

ola bilərlər. 

Naxçıvan regional dərinlik qırılmasının cənub-qərb qanadı 

Trias rezervuarları üçün neft-qaz tələsi kimi maraq doğurur. 

Trias çöküntüləri qalınlıqlarının Ģimali-qərb istiqamətdə 

azalması və üstündə yatan cavan çöküntülərlə qeyri-uyğun 

örtülməsi həmin çöküntülərdə mümkün neft-qaz yığımları üçün 

stratiqrafik tələlərin mövcudluğu haqqında fikir söyləməyə əsas 

verir. AparılmıĢ araĢdırmaların nəticələri digər tərəfdən göstərir 

ki, seysmik materiallar nəticəsində aĢkar olunmuĢ lokal qalxım-

ların (ġaxtaxtı, Hok, Qıvraq, Püsyan, Böyükdüz, Naxçıvan və b.) 

yerləĢdikləri zonalar neft-qaz toplama zonası kimi axtarıĢ 

qazıması üçün daha çox diqqəti cəlb edir.  

Paleotektonik araĢdırmalara görə belə bir fikir söyləmək olar 

ki, Yuranın çöküntü- toplanma hövzəsində intensiv vulkanizm və 

yuyulma prosesləri baĢ verdiyindən, burada karbohidrogenlərin 

əmələgəlməsi və toplanması üçün əlveriĢli geoloji-geokimyəvi 

Ģəraitlər olmamıĢdır.  

Üst TəbaĢir çöküntülərinin litofasial və struktur tektonik 

xüsusiyyətlərini, paleotektonik, geokimyəvi Ģəraitlərinin 

kompleks araĢdırılmasına əsaslanaraq belə fikir söyləmək olar ki, 

Turon, Kampan və Maastrixt rezervuarlarını mümkün neftli-

qazlı rezervuarlara aid etmək olar. Sedimentasiya hövzəsinin 

maksimal dərinliyə (2000-2200 m) malik ən dərin zonası 

Ordubad və Dəstə yaĢayıĢ məntəqələri arasından keçərək Ġran 

ərazisinə doğru uzanır. Neft-qazlılığı mümkün hesab olunan və 

qalınlığı 20-40 m olan rezervuarlar (qumdaĢıları, terrigen-

karbonat) hövzənin cənub-qərb hissəsində (Dəstə, Aza, 

Gilançay, Dizə, Qahab, ÇeĢməbazar və b. qalxımlar) daha çox 

perspektivli ola bilərlər (Ģəkil 22). Hövzənin cənub-Ģərq bor-

tunda (Naxçıvan, Nehrəm, Culfa-1 sahələri) Üst TəbaĢir 
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çöküntüləri pazlaĢaraq stratiqrafik-litoloji tip tələlərin 

əmələgəlməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradırlar [8]. 

Naxçıvan MR ərazisində Eosen çöküntüləri Böyükdüz və 

Nehrəm sahələrində qazıma ilə 900 m qədər kəsiliĢdə 

öyrənilmiĢdir. KəsiliĢin alt hissəsi vulkanik süxurlardan, orta 

hissəsi çökmə (gillər, qumdaĢıları, alevritlər), üst hissəsi isə 

tufogen çökmə süxurlardan təĢkil olunmuĢdur. Naxçıvan dərinlik 

qırılmasından cənub-qərbdə–Əlincəçay-Naxçıvançay çaylararası 

Eosen çöküntüləri üçün perspektivli zona hesab oluna bilər. Bu 

fikir onunla əlaqədardır ki, burada seysmik kəĢfiyyat iĢləri 

nəticəsində ÇeĢməbazar qalxımı və sinklinalı aĢkar edilmiĢdir və 

qalınlığı 100 m-ə çatan, müsbət kollektor xassələrinə malik 

qumdaĢı layları bu sinklinalın kənarlarına doğru pazlaĢaraq 

stratiqrafik tələlər əmələ gətirirlər. Bu tip tələlər neft-qaz 

əmələgəlmə zonası olan depressiyanın dərin yerinə yaxın 

yerləĢdiklərindən, çox güman ki. neft-qaz yığılmalarının axtarıĢı 

üçün perspektivli obyekt sayıla bilərlər. 

Naxçıvan MR-nın Oliqosen-Alt Miosen çöküntüləri (tuflu 

brekçiyalar, tuflu konqlomeratlar, tuflu qumdaĢıları) ya ərazinin 

böyük bir hissəsində yer üzərinə çıxırlar və ya da kəsiliĢdə iĢtirak 

etmirlər. Digər tərəfdən isə, qazıma prosesində bu çöküntülərdən 

neft-qaz prosesi təzahürləri qeyd olunmamıĢdır.  

Oliqosen-Miosen üzrə faktiki materialların araĢdırılma 

nəticələri göstərir ki, bu çöküntülərdə neft və qazın yığılması və 

saxlanılması üçün əlveriĢli Ģərait olmamıĢdır. 
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FƏSĠL IX. AXTARIġ-KƏġFĠYYAT ĠġLƏRĠ 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠNĠN ƏSASLANDIRILMASI 

ġimali AbĢeron neftli-qazlı hövzəsinin Xəzəryanı-Quba neftli-

qazlı rayonunda geniĢ yayılmıĢ Mezozoy çöküntülərinə böyük 

həcmdə geofiziki tədqiqatların və axtarıĢ-kəĢfiyyat qazımasının 

aparılmasına baxmayaraq, onların neft-qazlılıq potensialı hələ 

də, kifayət qədər öyrənilməmiĢ qalır. Ona görə də, Mezozoy 

kəsiliĢini təĢkil edən çöküntülərin neft-qazlılığı qazıma ilə, ilk 

növbədə, geoloji-geofiziki üsullarla aĢkar olunmuĢ və dərin 

qazıma üçün hazırlanmıĢ lokal qalxımlarda öyrənilməlidir. Bu 

cəhətdən, bölgənin Qusar-Dəvəçi çökəkliyinin ərazisi daha 

maraqlıdır. Çökəklik daxilində Mezozoy çöküntüləri bərabər 

vəziyyətdə paylanmadığından onların tektonikasını dəqiq-

ləĢdirmək və Ģimal-Ģərq istiqamətində pazlaĢma zonalarını aĢkar 

etmək üçün burada seysmik kəĢfiyyatın ÜDN üsulundan geniĢ 

istifadə olunması tövsiyə olunur. 

AxtarıĢ obyekti kimi ġimali Xudat qalxımı praktiki əhəmiyyət 

kəsb edir. Burada TəbaĢir və Yuranın terrigen-karbonatlı 

rezervuarları ilə əlaqədar litoloji-stratiqrafik və tektonik 

ekranlaĢmıĢ neftli-qazlı tələlərin olması güman olunur. Bu 

tələlərin neft-qazlılığını öyrənmək üçün onun Ģimal-Ģərq 

qanadında 6000 m dərinliyə bir parametrik quyunun qazılması 

məqsədəuyğun olardı (Ģəkil 3).  

Qeyri-antiklinal tipli tələlər Xaçmaz qalxımının cənub-

qərbində TəbaĢir kəsiliĢi ilə əlaqələndirilir. Dərin qazıma və 

seysmik iĢlərin nəticələri göstərir ki, bu qalxımdan cənub-qərbdə 

yerləĢən Sarvan sahəsində TəbaĢir çöküntüləri pazlaĢırlar. 

Bununla əlaqədar olaraq, burada bu çöküntülərlə əlaqədar litoloji 

tip yataqları aĢkar etmək üçün layihə dərinliyi 6200 m olan bir 

axtarıĢ quyusunun qazılması təklif olunur. Qeyri-antiklinal tip 

tələlər neft-qaz əmələgəlmə zonalarına yaxın yerləĢdiklərindən 

onların perspektivliyi daha yüksək ola bilər (Ģəkil 2).  

Ağzıbirçala sahəsində qazılmıĢ 1 saylı quyu materiallarından 

məlum olmuĢdur ki, burada Triasın vulkanogen çöküntüləri 
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(açılmıĢ qalınlığı 172 m) Alt Yura çöküntüləri ilə transqressiv 

örtülürlər. Onu da qeyd edək ki, qonĢu Dağıstanda Orta Triasın 

terrigen-karbonatlı rezervuarlarından sənaye əhəmiyyətli neft-

qaz axımları alınıb. OxĢar geoloji Ģəraitdə toplanmıĢ bu 

çöküntülərin Ağzıbirçala sahəsində də neft-qazlılığı ehtimal 

olunur. AxtarıĢ obyekti kimi bu çöküntülər strukturun Ģimal-Ģərq 

qanadında daha əlveriĢli Ģəraitdə yatırlar. ġimali AbĢeron neftli-

qazlı hövzəsinin dərin hissəsinə tərəf yönəlmiĢ Ģimal-Ģərq 

qanadında Yura və Triasın tam kəsiliĢinin neft-qazlılığını 

öyrənmək məqsədi ilə bir axtarıĢ quyusunun (layihə dərinliyi 

6000 m) qazılması təklif olunur.  

Cənubi Dağıstanın XoĢmənzil qalxımından cənub-Ģərqində 

yerləĢən ġirvanovka qalxımında Paleogen, TəbaĢir və Orta Yura 

rezervuarlarının da neftli-qazlı olması güman olunur. Bu 

çöküntülər qonĢu XoĢmənzil sahəsində sənaye əhəmiyyətli 

neftli-qazlı olduğundan, əlveriĢli tektonik və litofasial 

xüsusiyyətlərə malik ġirvanovka sahəsində qalxımın tağ 

hissəsində dərinliyi 6000 m olan bir parametrik quyunun 

qazılması məqsədəuyğun olardı. 

Tələbi qalxımı konsedimentasion inkiĢafa malik olduğundan, 

TəbaĢir çöküntüləri onun tağyanı hissəsində intensiv yuyulmağa 

məruz qalmıĢdır. Bu çöküntülər qalxımın yamaclarında iĢtirak 

edirlər və burada onların terrigen-karbonat kəsiliĢdən ibarət olan 

rezervuarlarında litoloji-stratiqrafik tipli karbohidrogen 

yığımlarının mövcudluğu ehtimal olunur. Bu məqsədlə qalxımın 

Ģimal-Ģərq qanadında 26 saylı quyudan Ģimal-Ģərqdə, TəbaĢir 

çöküntülərinin pazlaĢma zonasında 6000 m dərinliyə axtarıĢ 

quyusunun qazılması təklif olunur. Orta Yuranın tam kəsiliĢini 

açmaq və qumlu-alevritli horizontlarının neft-qazlılığını 

öyrənmək üçün isə qalxımın tağında, 14 və 15 saylı kəĢfiyyat 

quyuları arasında dərinliyi 5500 m olan bir axtarıĢ quyusunun 

layihələndirilməsi tövsiyə olunur.  

AraĢdırmaların nəticələri göstərir ki, Qusar qalxımının tağ 

hissəsində Paleogen və TəbaĢir çöküntüləri intensiv yuyulmağa 
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məruz qalmıĢlar. Lakin bu çöküntülərin qırıĢığın qanadlarında 

böyük qalınlıqda iĢtirakı və onlarla əlaqədar litoloji-stratiqrafik 

tələlərin varlığı güman olunur. Bu çöküntülər neft-qazlılıq 

cəhətcə qalxımın Zeyxur neft-qaz əmələgəlmə zonasına tərəf 

meyl edən Ģimal-Ģərq qanadında daha çox maraq doğururlar. Ona 

görə də bu qanadda TəbaĢir rezervuarlarının neft-qazlılığını 

öyrənmək üçün dərinliyi 4500 m olan bir axtarıĢ quyusunun 

qazılması təklif olunur (Ģəkil 2).  

Qusar-Dəvəçi törəmə muldasında məhdud zonada yayılan 

Pliosen çöküntüləri sahilyanı fasiya ilə təmsil olunduqlarından, 

neft-qazlılıq cəhətcə praktiki əhəmiyyət kəsb etmirlər. Paleogen-

Miosen çöküntülərinə gəldikdə isə, onu demək olar ki, onlar 

həmin muldanın Ģimal-Ģərq hissəsində çox da böyük qalınlığa 

malik deyildirlər və bəzi hallarda Konk, Karaqan, Çokrak 

horizontları kəsiliĢdə iĢtirak etmirlər. Bunu Maykop seriyası 

haqqında da söyləmək olar. Ona görə də bu çöküntülərin Ģimal-

Ģərq zonasında neft-qazlılıq perspektivliyi az qiymətləndirilir.  

Paleogen-Miosen çöküntülərinin perspektivliyi Qaynarca-

Tələbi antiklinal zonası ilə əlaqələndirilir. Qumlu-gilli litofasiya 

ilə təmsil olunan bu çöküntülərin burada qalınlığı 2500-3650 m-

dən çoxdur. Qaynarca sahəsində kəĢfiyyat quyularının (1, 2, 3, 4, 

6, 7 və b.) qazılması zamanı Sarmat, Çokrak və Maykop rezer-

vuarlarından neft-qaz təzahürləri qeyd olunmuĢdur. Tələbi 

sahəsində isə (12 saylı quyu) Sarmat kəsiliĢindən sınaq zamanı 

20 t/gün neft axını alınmıĢdır. Qaynarca sahəsində Üst TəbaĢir 

çöküntüləri 5500 m-dən dərində yatdıqlarından layihə 

quyusunun dərinliyi 7000 m-dən az olmamalıdır. Paleogen-

Miosen rezervuarlarının neft-qazlılığı Üst TəbaĢirə qazılmıĢ 

quyularla öyrənilə bilər (Ģəkil 2). 

Zeyxur çökəkliyinin Ģimal-Ģərq qanadında, Yalama-Xudat 

qalxımlar zonasının cənub-qərb yamacında Paleogen-Miosenlə 

əlaqədar litoloji-stratiqrafik tipli tələləri aĢkar etmək üçün dəqiq 

seysmik iĢlərin aparılması məqsədəuyğun olardı. 



 

287 
 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Xızı çökəkliyinin neft-qazlılıq 

perspektivliyi əsasən Alt TəbaĢir və Orta Yura çöküntüləri ilə 

əlaqədardır. Bu çöküntülər əlveriĢli litofasiyaya malik olub 

böyük qalınlıqla səciyyələnirlər. Orta Yura və Alt TəbaĢir 

rezervuarlarından alınmıĢ sənaye əhəmiyyətli neft və qaz 

axımları (Bəyimdağ-Təkçay, KeĢçay, ġurabad və b.) bu 

çöküntülərin regional məhsuldarlığına əsas verir. 

Struktur-tektonik və litofasiyal araĢdırmalar imkan verir ki, 

çökəkliyin Ģimal-qərbində yerləĢən Afurca strukturunu da bu 

çöküntülərə görə perspektivli hesab edək. Qalxımın qanadlarını 

təĢkil edən Alt TəbaĢir və Orta Yuranın terrigen və çatlı karbonat 

laylarından neft-qaz (5 və 11 saylı struktur quyular) axımları 

alınmıĢdır. Ona görə də bu çöküntülərin neft-qazlılığını 

öyrənmək üçün onun daha əlveriĢli Ģəraitdə yatan cənub-qərb 

qanadında layihə dərinliyi 4000 m olan bir axtarıĢ quyusunun 

qazılması təklif olunur. 

KeĢçay sahəsində qazılmıĢ 1 saylı quyuda Orta Yuranın 

qumlu horizontundan qaz fontanı alınmıĢdır. Bu məhsuldar 

horizontu izləmək üçün bu quyudan 300 m Ģərqdə, qalxımın 

cənub-qərb qanadında layihə dərinliyi 4000 m olan bir axtarıĢ 

quyusunun qazılması təklif olunur. Ġkinci kəĢfiyyat quyusu 

(layihə dərinliyi 3500 m) 3 və 5 saylı dərin quyular arasında 

nəzərdə tutulur. Bu quyularda qazıma zamanı qaz axınları qeyd 

olunsa da, texniki səbəblərdən onlarda sınaq iĢləri  axıra qədər  

baĢa çatdırılmamıĢdır. Layihə quyusu Orta və Alt Yura 

kəsiliĢlərini tam açmaqla onların neft-qazlılığını öyrənmək təklif 

olunur. 

Bəyimdağ-Təkçay sahəsində Alt TəbaĢirin (Barrem və 

Valanjin) neftli-qazlı laylarını izləmək və Orta Yuranın neft-

qazlılığını öyrənmək üçün qırıĢığın cənub-qərb qanadında, 

məhsuldar 7 saylı quyudan 800 m cənub-Ģərqdə bir axtarıĢ 

quyusunun (layihə dərinliyi 4000 m) qazılması məqsədəuyğun 

olardı.  
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Alt TəbaĢir və Orta Yura rezervuarının neft-qazlılığını öyrən-

mək məqsədi ilə Sitalçay qalxımının tağ hissəsində qazılmıĢ 1 və 

3 saylı kəĢfiyyat quyuları arasında bir layihə quyusunun qazılma-

sı (dərinliyi 4000m) nəzərdə tutulur. Göstərilən quyularda neft-

qaz təzahürləri müĢahidə olunsa da, onlar texniki səbəblərə görə 

 ləğv olunmuĢdur (Ģəkil 7). 

Gədisu qalxımının Alt TəbaĢir çöküntülərinə görə neftli-qazlı 

olması güman olunur. ƏlveriĢli struktur-tektonik və litofasiyal 

xüsusiyyətlərə malik bu qalxımın(Germiyan) qırılma  zonasında 

yerləĢməsi çox güman ki, onun neft-qazlılıq cəhətcə 

perspektivliyini artırır. Buna görə də, Alt TəbaĢir və Yura 

rezervuarlarının neft-qazlılığını öyrənmək məqsədilə onun 

tağında dərinliyi 5000 m olan bir axtarıĢ quyusunun 

layihələndirilməsi nəzərdə tutulur (Ģəkil 7). 

YaĢma qalxımının kəsiliĢində iĢtirak edən Yura və Alt TəbaĢir 

çöküntüləri axtarıĢ obyekti kimi maraq doğururlar. ġimali 

AbĢeronun neft-qaz əmələgəlmə zonasına daha yaxın yerləĢən 

bu konsedimentasion qalxımın perspektivliyini yüksək 

qiymətləndirmək olar. Ona görə də onun tağ hissəsində bir 

axtarıĢ quyusunun (layihə dərinliyi 5000 m) qazılması tövsiyə 

olunur. 

ġurabad sahəsində Alt TəbaĢir (Küllülü horizontu) 

çöküntülərinin neftli-qazlı olması burada qazılmıĢ çoxsaylı 

kəĢfiyyat quyuları ilə sübut olunmuĢdur. Qeyri-antiklinal tipli 

tələlərlə əlaqədar olan Alt TəbaĢirin neft-qazlılığını izləmək və 

Yura kəsiliĢində yeni neft-qaz yığımlarını aĢkar etmək üçün 

dərinliyi 5000 m olan bir kəĢfiyyat quyusu strukturun Ģimal-Ģərq 

qanadında (26 və 34 saylı quyular arasnda) təklif olunur. 

AbĢeron NQR-da eyniadlı yarımadanın qərbində əlveriĢli 

Ģəraitdə yerləĢən ġorbulaq sahəsinin cənub hissəsində qazılmıĢ 1 

saylı kəĢfiyyat quyusunda Üst TəbaĢirin səthi nəzərdə tutulmuĢ 

dərinlikdə (3200-3300 m) açılmadığından və bu çöküntülərin 

geoloji baxımdan onun Ģimal hissəsində (qırıĢığın qalxmıĢ Ģimal 

qanadında) daha perspektivli olması güman olduğundan, burada 
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bir axtarıĢ quyusunun qazılması məqsədəuyğun olardı. Layihə 

dərinliyi 5250 m olan bu quyu ilə Üst TəbaĢirin tam kəsiliĢini və 

neft-qazlılığını öyrənmək təklif olunur (Ģəkil 12). 

AbĢeron yarımadasının qərb və cənub-qərb hissələrində bir 

sıra sahələrdə (Qaradağ, Puta-QuĢxana, Korgöz-Qızıltəpə, 

Bibiheybət, Güzdək, Çaxnaqlar və s.) Oliqosen-Miosen 

rezervuarlarından sənaye əhəmiyyətli neft axımları alınsa da, bu 

vaxta kimi onların neft-qazlılıq perspektivliyi hələ də tam 

aydınlaĢdırılmamıĢ qalır. AraĢdırmalar nəticəsində məlum 

olmuĢdur ki, bu çöküntülərin litofasiyası və qalınlıqları həm 

yarımada daxilində və həm də, ayrı-ayrı sahələrdə kəskin 

dəyiĢkənlikləri ilə səciyyələnirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, Diatom və Çokrakın qalınlığı Qərbi AbĢeronda Ģimaldan 

cənuba doğru, uyğun olaraq, 60 m-dən (ġabandağ) 1350 m-ə 

qədər (Qaradağ) və 0-dan (Güzdək) 520 m-ə qədər (Qaradağ) 

dəyiĢir. Bu istiqamətdə onların yatma dərinlikləri də artır. Ona 

görə də, göstərilən çöküntülərin pazlaĢma zonalarını və onlar 

arasında qeyri-uyğun yatımları müəyyən etmək və bunlarla 

əlaqədar litoloji-stratiqrafik tip tələlərin inkiĢaf zonalarını 

öyrənmək məqsədilə burada dəqiq seysmik kəĢfiyyat (UDNÜ) 

iĢlərinin aparılması və sonra isə, bu tələlərlə əlaqədar neft-qaz 

yataqlarını aĢkar etmək üçün axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının 

qazılması tövsiyə olunur. 

Qeyd edək ki, Orta və Üst Miosen (Diatom, Çokrak) 

çöküntülərindən fərqli olaraq, Maykop çöküntülərinin 

yarımadanın Ģərq sahələrində gilli fasiya ilə təmsil olunması 

nəzərdə tutulur. Buna görə də bu zonada onun perspektivliyi 

yüksək qiymətləndirilmir. 

AbĢeron yarımadasında MQ-nın alt stratiqrafik vahidləri (Qa, 

QA lay dəstələri) ilə əlaqədar pazlaĢma və qeyri-uyğun yatma 

sahələrində (Suraxanı, Qaraçuxur, Qala, Türkan, Zirə 

qalxımlarının gömülmüĢ hissələri) məlum olan yataqların 

hüdudlarını dəqiqləĢdirmək və yeni yataqlar aĢkar etmək üçün 

əlavə axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının qazılması məqsədəuyğun 
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olardı. Ġlk növbədə, Qala qalxımının gömülmüĢ Ģimal-qərb 

periklinalında alt lay dəstələrinin neft-qazlılığını öyrənmək üçün 

kəĢfiyyat quyularının qazılması təklif olunur. Onun Ģərq 

qanadında Qala lay dəstəsinin alt hissəsinin neftliliyi təsdiq 

olunmuĢdur. 

Son zamanlar aparılmıĢ seysmik kəĢfiyyat və qazıma iĢlərinin 

nəticələri göstərir ki, Binə-Hövsan muldası neft-qazlılıq 

perspektivliyinə görə maraqlı ola bilər. Çox güman ki, Suraxanı-

Qaraçuxur və Qala-Türkan qırıĢıqlıq zonalarının, uyğun olaraq, 

qərb və Ģərq qanadlarından keçən uzununa regional 

pozğunluqlarla əhatə olunmuĢ muldada litoloji-stratiqrafik tip 

tələlərlə yanaĢı, bu pozğunluqlarla əlaqədar tektonik ekranlaĢmıĢ 

tələlər mövcud olur. Ona görə də, Qala-Türkan zonasından keçən 

regional pozğunluqdan qərbdə, muldanın Ģərq bortunda alt lay 

dəstələrinin (QÜQD, QLD, QAD, QaD) neft-qazlılığını 

öyrənmək üçün 1099 saylı quyudan 800 m qərbdə bir axtarıĢ-

kəĢfiyyat quyusunun (layihə dərinliyi 3150 m) qazılması 

məsləhət olunur. Eyni məqsədlə, ikinci axtarıĢ quyusu (layihə 

dərinliyi 3000 m) Suraxanı qalxımının qərb hissəsində-Bakı 

muldasının Ģərq bortunda tövsiyə olunur. Burada litostratiqrafik 

tələlərlə yanaĢı, tektonik ekranlaĢmıĢ tələlərin də neftli-qazlı 

olması gözlənilir. 

Azərbaycanın Xəzər dənizi akvatoriyasında son zamanlar 

geniĢ geofiziki-kəĢfiyyat və böyük həcmdə axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərinin aparılması nəticələri əsasən MQ çöküntülərindən təĢkil 

olunmuĢ perspektivli qalxımların geoloji quruluĢunun və neft-

qazlığının öyrənilməsi üçün səmərəli olublar. Son illər AbĢeron 

arxipelaqının Ģimal tektonik zonasında QAD,QÜQD (Qərbi 

AbĢeron, Ağburun-dəniz, ƏĢrəfi vəQarabağ), Ģərq zonasında 

QÜQD,QAD,” Fasilə” D (GünəĢli, Çıraq, Azəri, Kəpəz) və cə-

nubunda isə, “ Fasilə” və Balaxanı lay dəstələrində (ġah-dəniz, 

AbĢeron sahələrində) aĢkar olunmuĢ zəngin qazkon-densat 

yataqları bunu təsdiqləyirlər. Çıraq, Azəri, Kəpəz, ġah-dəniz və 

AbĢeron sahələrində MQ-nin Alt Ģöbəsinin neftqazlılığını 
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öyrənmək üçün onun Miosenə qədər tam kəsiliĢinin qazıma ilə 

açılması məqsədəuyğun olardı. ġimal zonasının cənub Ģərqində 

aĢkar olunmuĢ Aypara, Gənclik , Zirvə, Üfüq və Vurğun lokal 

qalxımlarının MQ kəsiliĢində bu rezervuarların neftqazlılığı da 

maraq doğurur və ona görə də, bu strukturların dəqiq seysmik 

üsulla dərin qazımaya hazırlanması təklif olunur(Ģəkil 24).   

Paleogen-Miosen çöküntülərinin AbĢeron arxipelaqında 

qazıma ilə açılmıĢ kəsiliĢləri əsasən gilli fasiyada olduğundan 

neftqazlılıq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etmirlər. Bu 

çöküntülərin neftqazlılığı Mezozoya qazılacaq axtarıĢ-kəĢfiyyat  

quyuları ilə paralel  öyrənilə bilər. 

Bakı arxipelaqının Ģimal qırıĢıqlıq zonalarının Ģimal-Ģərq 

qanadlarında MQ-nın V, VII, VIII (QÜQD) horizontları 

Səngəçal-dəniz, Duvannı-dəniz, Xərə-Zirə adası, Xərə-Zirə-

dəniz, 8 Mart, Ümid sahələrində əsas neftli-qazllı obyektlər kimi 

sənaye iĢlənmədədirlər. Bu horizontlar Ģimal-qərbdən cənub-Ģərq 

istiqamətində 6700 m-ə qədər dərinliklərə gömülürlər. Böyük 

dərinliklərdə yatan bu obyektlərin neftqazlılığı arxipelaqın əksər 

sahələrində hələ də kifayət qədər öyrənilməyib. Ona görə, axtarıĢ 

qazımasının böyük dərinliklərdə səmərəliyini artırmaq üçün 

arxipelaqın mərkəzi və cənub perspektivli sahələrində dəqiq 

seysmik kəĢfiyyat tədqiqatlarının aparılması məsləhət görülür 

Ģəkil 41). 

Cənubi Xəzərin dərinsulu hissəsində–Abix qırıĢıqlıq 

zonasında dəqiq seysmik tədqiqatlarının aparılması burada 

axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin gələcək istiqamətlərini müəyyən etmək 

üçün əsas sayılmalıdır. Çünki bu zona qərbdən Azərbaycanın, 

Ģərqdən isə Türkmənstanın neftli-qazlı strukturları ilə əhatə 

olunur. Lakin dənizin dərinliyinin burada böyük olması (500-800 

m) bu qırıĢıqlıq zonasının KH resurslarının hal hazırda 

mənimsənilməsini müəyyən qədər çətinləĢdirir. 

ġamaxı-Qobustan NQR-un hər hansı bir sahəsində axtarıĢ-

kəĢfiyyat qazıması aparılmazdan əvvəl, burada parametrik və 

regional geofiziki iĢlərin aparılması məqsədəuyğun olardı. Məhz 
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parametrik quyuların qazılma nəticələrinin geofiziki 

materiallarla kompleks müqayisəsi ərazinin geoloji quruluĢu və 

neftqazlılığı haqqında düzgün məlumat verə bilər. Bölgənin 

Ģimal və mərkəzi zonalarında Mezozoy çöküntülərinin geoloji 

quruluĢu və neft-qazlılıq perspektivliyini öyrənmək üçün 

kompleks geofiziki iĢlərin (dəqiq qravikəĢfiyyat, elektrik kəĢ-

fiyyatı, seysmik kəĢfiyyatın müxtəlif üsulları) aparılması tövsiyə 

olunur. Bununla yanaĢı, TəbaĢir və onun üzərində yatan 

Paleogen-Miosen çöküntülərinin struktur planlarını öyrənmək 

məqsədi ilə ayrı-ayrı profillər üzrə struktur-axtarıĢ quyularının 

qazılması da məqsədəuyğun olardı. Məlikçobanlı-Çuxuryurd-

Qızmeydanı və ġeytanud-ġıxzəyirli-Cəngiçay-ġabandağ isti-

qamətində qazılması nəzərdə tutulan bu quyuların dərinliyi 3000 

m-dən az olmamalıdır, çünki burada 5 km-dən dərinə qazılacaq 

axtarıĢ və parametrik quyular alloxton kəsiliĢi keçərək, TəbaĢir 

çöküntüləri haqqında tam məlumat verə bilər. 

TəbaĢir və Yura çöküntüləri ġimali Qobustanın nisbətən sakit 

quruluĢa malik Qızmeyadanı, Xilmili, ġahandağ və Qabandağ 

qalxımlarında da çox perspektivli ola bilərlər. Qızmeydanı 

sahəsində qazılmıĢ çoxsaylı struktur quyularda və yerüstü 

çıxıĢlarda TəbaĢir kəsiliĢi ilə əlaqədar intensiv neft-qaz 

təzahürləri qeyd edilmiĢdir, bəzi quyularda isə (20,36 saylı) 

TəbaĢir rezervuarlarından neft axımları (1,5-3,5 t/gün) 

alınmıĢdır. Lakin sahə mürəkkəb geoloji quruluĢa malik 

olduğundan və struktur-axtarıĢ quyuları az dərinliyə (1200 m-ə 

qədər) qazıldıqlarından, bu sahə TəbaĢirə görə dərin qazıma 

üçün hazırlana bilməmiĢdir. Məhz ona görə də, Paleogen-

Miosenin qalın gil qatları altında yatan TəbaĢir rezervuarlarının 

(xüsusilə, Albın Küllülü qumlu qatı) neft qazlılığını öyrənmək 

üçün  bir axtarıĢ-kəĢfiyyat quyusunun qazılması təklif olunur. 

Layihə dərinliyi 3000 m olan axtarıĢ quyusu Ģimal-Ģərq 

qanadında qazılmalıdır (Ģəkil 10).  

Alt TəbaĢirin və Yuranın terrigen, çatlı-karbonatlı 

rezervuarları üzrə Ģimal zonasının Kürkəçidağ, ġərqi Qabandağ 
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və Zeynalabdin (Nasosnı) strukturları da neft-qazlılıqca maraq 

doğururlar. Bu nöqteyi-nəzərcə, Alt TəbaĢirin, Valanjin, Hoteriv, 

Alb və həmçinin Üst TəbaĢirin Senoman kəsiliĢindəki qumlu-

alevritli qatlar diqqəti daha çox cəlb edirlər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, əsasən kvars qumlarından təĢkil olunmuĢ Albın 

Küllülü horizontunun qalınlığı burada 100 m-ə çatır. Bu 

rezervuarların neft-qazlılığını öyrənmək üçün göstərilən 

strukturların tağ hissələrində layihə dərinlikləri 5000-5500 m 

olan axtarıĢ quyularının qazılması məqsədəuyğun olardı. Bu 

sahələrdə aparılacaq kəĢfiyyat iĢlərinin səmərəliliyini artırmaq 

məqsədilə kəĢfiyyat qazılmasından əvvəl dəqiq geofiziki iĢlərin 

aparılması təklif olunur.  

ġimal və Mərkəzi zonaların sərhədində yerləĢən Nabur 

sahəsində Alt və Üst TəbaĢir çöküntüləri kəsiliĢində Alb və 

Senomanın qumlu qatları, Turon-Konyak və Valanjin-Berriasın 

çatlı kollektorları ilə əlaqədar çoxsaylı neft-qaz təzahürləri qeyd 

olunur. Digər tərəfdən isə, nəzərə alsaq ki, bu çöküntülər 

nisbətən sakit tektonik Ģəraitdə Paleogen-Miosenin qalın gilli 

örtüyünün altında yatırlar, onda qeyd olunan sahəni TəbaĢir və 

qismən Paleogen-Miosenin terrigen-karbonatlı çöküntüləri üzrə 

perspektivli obyekt kimi qəbul etmək olar. Mezozoy və 

Kaynazoyun struktur planlarını müəyyən etmək, Paleogen-

TəbaĢir çöküntülərinin neft-qazlılığını öyrənmək məqsədilə 

Nabur sahəsində dərinliyi 6000-6500 m olan bir parametrik 

quyunun qazılmasını tövsiyə edirik. 

AraĢdırmaların nəticələri göstərir ki, ġamaxı-Qobustanın 

Mərkəzi və Cənub zonalarında TəbaĢir çöküntüləri perspektivli 

olmalıdır. Bu zonalarda yerləĢən Yavandağ-Səngəçal qravitasiya 

maksimumu üzərindəki lokal qalxımlar (ġeytanud, ġıxzəyirli, 

Yavandağ və b.) bu çöküntülər üzrə axtarıĢ obyekti də ola 

bilərlər. Lakin nəzərə alsaq ki, qonĢu sahələrdə (Nardaran-

Süleyman, ġ.Hacıvəli, Umbakı və s.) qazılmıĢ quyularda 5000-

5500 m dərinliklərdə Üst TəbaĢir çöküntüləri açılmamıĢdır (Ģəkil 

10). ġeytanud sahəsində təklif olunan parametrik quyunun layihə 
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dərinliyi 6000 m-dən az olmamalıdır. Bu parametrik quyunun 

qazılmasında məqsəd Üst TəbaĢir və üstdə yatan Paleogen-

Miosen çöküntülərinin yatım Ģəraitlərini müəyyən etməklə 

yanaĢı onların kəsiliĢ və neft-qazlılığını öyrənməkdən ibarətdir. 

ġamaxı-Qobustan çökəkliyinin cənub-Ģərq hissəsində yerləĢən 

Ceyrankeçməz depressiyası Paleogen-Miosen kəsiliĢi ilə 

əlaqədar stratiqrafik və litoloji tip yataqların axtarıĢı üçün 

əlveriĢli geoloji Ģəraitə malikdir. Bu cəhətdən, onun Ģimal və 

qərb bortları və  ondan cənubda yerləĢən Ələt zonası daha çox 

maraq doğururlar. Eosenin və Oliqosen-Miosenin qumlu-

mergelli rezervuarlarının neft-qazlılığını aĢkar etmək üçün 

burada dəqiq seysmik iĢlərin aparılması tövsiyə olunur. Digər 

tərəfdən isə, bu çöküntülərin neft-qazlılığı burada TəbaĢirə 

aparılacaq qazıma ilə də öyrənilə bilər. 

Oliqosen-Miosen çöküntüləri (Maykop, Çokrak, Sarmat) 

Ceyrankeçməz depressiyasının mərkəzində böyük qalınlığa 

malik Pliosen-Antropogen çöküntüləri altında yatdıqlarından, 

axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərini ilk növbədə bu çöküntülərin çox da 

böyük dərinlikdə yatmadıqları qərb bortunda (Çeyildağ, 

Çeyilaxtarma, ġ.Hacıvəli, Ütəlgi, Torağay və b. sahələr) və Ələt 

tirəsinin Ģimal zonasında onun üzərindəki qalxımların Ģimal 

qanadlarında struktur-axtarıĢ quyuları ilə 3000 m-ə qədər 

öyrənmək olar. 

Ceyrankeçməz depressiyası və Ələt tektonik zonasında sənaye 

əhəmiyyətli neft-qazlılığı təsdiq edilmiĢ Məhsuldar Qat 

kəsiliĢləri ilə əlaqədar qumlu rezervuarların pazlaĢma 

zonalarında (konsedimentasion antiklinal qırıĢıqların uzaq qanad 

və periklinallarında) litoloji-stratiqrafik tip yeni yataqların 

axtarıĢı təklif olunur. Bu baxımdan, depressiyanın bortunda 

yerləĢmiĢ Kənizdağ, Duvannı, Ütəlgi, ġıxıqaya, Anart, Torağay, 

DaĢgil və s. qalxımların gömülmüĢ hissələri axtarıĢ-kəĢfiyyat 

qazımasına ilk növbədə cəlb olunmalıdır (Ģəkil11, 12).Kənizdağ, 

Duvannı, Ütəlgi sahələrində Miosen çöküntüləri axtarıĢ-

kəĢfiyyat  quyularında az qalınlıqda açılmıĢdır və kəsiliĢdə neft-
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qaz axımları müĢahidə olunmuĢdur. Ütəlgi sahəsində qazılmıĢ 7 

saylı quyuda (3286-3197 m intervalda) sınaq prosesində qısa 

müddətli neft fontanı (90-100 t/gün) alınmıĢdır. Bu sahədə 

Maykop, Çokrak MQ rezervuarlarının neftqazlılığını öyrənmək 

üçün qalxımın tağa yaxın hissəsində bir axtarıĢ quyusunun 

qazılması təklif olunur (Ģəkil 32). 

AĢağı Kür NQR-də MQ və onun altında yatan çöküntülərdə 

aparılacaq axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin səmərəli istiqamətlərini 

müəyyən etmək üçün onun bort hissələrinin və Cənubi ġirvan 

sinklinalının seysmik kəĢfiyyatın dəqiq üsulları ilə öyrənilməsi 

tövsiyə olunur. Bu iĢlər çökəkliyin cənub-qərb yamacı, Cənubi 

Xəzər qırılması boyu zonanın və Ģimal-Ģərq yamacında Ələt 

tektonik  qırılmasının cənub-qərb hissəsinin geoloji quruluĢunu 

dəqiqləĢdirmək, yəni litoloji-stratiqrafik və tektonik ekranlaĢmıĢ 

tipli tələlərin yayılma zonasını öyrənmək məqsədi ilə təklif 

olunur. 

Hövzənin Ģimal-Ģərq bortunda yerləĢən Ələt zonasının 

Qaraçıraq sahəsində qazılmıĢ 68 saylı quyuda MQ-ın qumlu alt 

horizontlarından sınaq zamanı ağır neft alınmıĢdır. XX horizont 

da daxil olmaqla alt Ģöbənin qumlu lay dəstələri (QÜQ və QA) 

ilə əlaqədar qeyri-antiklinal tipli tələlərin neftqazlılığının 

öyrənilməsi məqsədi ilə göstərilən quyudan 1250 m qalxımın 

tağına doğru layihə dərinliyi 5100 m olan axtarıĢ quyusunun 

qazılması tövsiyə olunur. 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin (YAH) Mezokaynozoy çöküntü-

lərində aĢkar edilmiĢ sənaye əhəmiyyətli neft yataqları və 

axımları geniĢ stratiqrafik intervalı (Üst TəbaĢir, Orta və Üst 

Eosen, Maykop və Çokrak) əhatə edir. Hövzənin neft-qazlılıq 

perspektivliyinin kompleks qiymətləndirilməsi göstərir ki, 

Mezokaynozoy çöküntülərində yeni neft-qaz yataqları aĢkar 

etmək üçün axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢləri Mezozoy və Paleogen-Mio-

sen çöküntü kompleksləri üzrə aparılmalıdır. 

Mezozoy çöküntüləri neft və qaz axtarıĢı üçün hövzənin 

böyük bir ərazisində perspektivli ola bilərlər. Onun kəsiliĢində 
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iĢtirak edən və əlveriĢli geoloji Ģəraitlərə malik Üst Yura, Alt və 

Üst TəbaĢir çöküntüləri xüsusi əhəmiyyət daĢıyırlar. Üst Yura və 

Alt TəbaĢirin güman olunan neft-qazlılığı hövzənin Ģimal-Ģərq 

və cənub-qərb bortlarının kənar hissələri ilə əlaqədar ola bilər. 

Hövzənin əksər hissələrində həmin çöküntülər böyük (8-10 km) 

dərinlikdə yatır və bu səbəbdən də onlar  hazırda iqtisadi cəhətcə 

axtarıĢ obyektlə sayıla bilməzlər. ġimal-Ģərq bortun kənar 

hissəsində mümkün neft-qazlılığı güman olunan zona 

baĢlanğıcını cənub-Ģərqdə Saatlı Ģəhərindən alaraq, Ģimal-qərb 

istiqamətində AğdaĢa qədər uzanır. 

Zonada bir neçə antiklinal qalxım (Carlı, Sor-sor, Ucar, 

Xosrov, ġıxlar və b.) aĢkar edilmiĢdir. Lakin onların geoloji 

quruluĢları nəinki Üst Yura və Alt TəbaĢirə görə, hətta 

Mezozoyun səthinə görə də dəqiq öyrənilməmiĢdir. Zonada Üst 

Yuranın çatlı karbonat (qalınlığı 500 m) və Alt TəbaĢirin 

terrigen-karbonat (qalınlığı 1000 m) süxurlarının neftli-qazlı 

olduğunu güman etməyə əsas verir. Həmin çöküntülərin yatma 

dərinliyi zonanın cənub-Ģərq hissəsində 4200-5700 m-dən Ģimal-

qərbdə 5500-7000 m-ə qədər artır. 

Üst Yura və Alt TəbaĢir çöküntülərinə görə perspektivliyi 

güman olunan 2 zona cənub-qərb bortda Bəhmənli yaĢayıĢ 

məntəqəsindən Ģimal-qərbdə Gəncə Ģəhərinə qədər uzanır. 

Zonanın səciyyəvi xüsusiyyəti burada yerləĢən qalxımların 

(ƏliuĢağı, Güllücə, Xocavənd, Qəmərli və b.) Mezozoy 

çöküntülərinə görə antiqafqaz istiqamətli struktur çıxıntılardan 

ibarət olmasıdır. 

Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq dağ ətəyində Üst Yura çatlı-

karbonat süxurlardan (qalınlığı 500-700 m) ibarətdir. Alt TəbaĢir 

kəsiliĢinin (qalınlığı 600-800 m) də xeyli hissəsi karbonat 

süxurlardan ibarətdir. KəsiliĢin üst hissəsində (Apt-Alb) 

qumdaĢıları, tuflu qumdaĢıları, alevrolitlər iĢtirak edir. Hər iki 

litoloji stratiqrafik kompleks Ģimal-Ģərq istiqamətdə hövzənin 

mərkəzinə doğru nisbətən cavan çöküntülərin altına gömülür və 

onların qeyd edilən kəsiliĢdə hövzənin cənub-qərb bortunda 
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iĢtirak etməsi ehtimal olunur. Zonada Üst Yura və Alt TəbaĢir 

çöküntüləri 3000-4000 m dərinlikdə yerləĢir.Bu çöküntülərin 

böyük dərinlikdə yatdığını nəzərə alaraq onlarda neft-qaz 

axtarıĢına baĢlanmasından əvvəl perspektivliyi güman olunan hər 

iki zonanın dərinlik quruluĢları müasir və təkmilləĢmiĢ seysmik 

kəĢfiyyat üsulları ilə öyrənilməli, əlveriĢli lokal qalxımlar dərin 

qazımaya hazırlanmalıdır. Yalnız bundan sonra Üst Yura və Alt 

TəbaĢir çöküntülərini axtarıĢ qazımasına cəlb etmək üçün daha 

əlveriĢli sahəni seçmək olar. 

Yuxarda qeyd edildiyi kimi, YAH-də Mezokaynozoy 

çöküntülərinin kəsiliĢində neft-qaz yataqlarının əmələ gəlməsi və 

saxlanması üçün ən əlveriĢli Ģərait Üst TəbaĢir və Paleogen-

Miosen çöküntülərində olmuĢdur. Neft-qazəmələgəlmə zonası 

Yevlax-Ağcabədi hövzəsinin mərkəzi hissəsinin yaxınlığında 

yerləĢən Duzdağ-Sovetlər zonası daha perspektivli sayılır (Ģəkil 

31). 

Qaracalı-Mil zonasının perspektivliyi Üst TəbaĢirin çatlı-

kavernalı-məsaməli effuziv və çatlı karbonat kollektorları və 

Miosen- Eosen çöküntüləri ilə əlaqədar olması sübut edilmiĢdir 

(Muradxanlı, Cəfərli). Zonanın cənub-Ģərq hissəsində 

(Məmmədli, ġahsünü, QıĢlaq və b.) Üst TəbaĢirin səti 3600-4000 

m dərinlikdə yatır. Lokal qalxımlarda qazılacaq dərin axtarıĢ 

quyularında Üst TəbaĢir çöküntüləri bütov qalınlığı ilə 3600-

5500 m dərinlikdə açıla bilər. Parametrik quyularından birinin 

Qarabat (layihə dərinliyi 4000 m), digərini QıĢlaqda (layihə 

dərinliyi 4500 m) qazılmasını tövsiyə edirik (Ģəkil 16). Həmin 

quyularda Üst TəbaĢir ilə yanaĢı yuxarda yatan Maykop 

çöküntülərinin də kəsiliĢini və neft-qazlılığını öyrənmək olar. 

Qeyd edək ki, hər iki qalxım seysmik kəĢfiyyatın ÜDN üsulu ilə 

axtarıĢ qazımasına hazırlanmıĢdır. 

YAH-nin cənub-qərb bortunda – Gəncə NQR-da yerləĢən 

Dəliməmmədli-Beylaqan perspektıvlı zonada Paleogen 

çöküntüləri nisbətən yaxĢı, Üst TəbaĢir isə zəif öyrənilmiĢdi. 

Zonada Üst TəbaĢir çöküntülərində qazıma prosesində neft-qaz 
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əlamətləri qeyd edilmiĢ, Eosen və Maykopda stratiqrafik və 

litoloji tip yataqlar aĢkar edilmiĢdir. Gələcək perspektivlik Üst 

TəbaĢirin karbonat süxurları, Eosenin terrigen-karbonat və 

Maykop lay dəstəsinin qumlu-alevritli süxurları ilə əlaqədardır. 

Həmin çöküntülərin neft-qazlılığını öyrənmək üçün əlveriĢli 

obyekt Beyləqan qalxımı ola bilər. 

Beyləqan qalxımının Ģimal-Ģərq hissəsində qazılmıĢ 6 saylı 

axtarıĢ quyusundan 1000 m Ģimal-Ģərqə uzununa regional 

qırılmadan Ģərqdə Paleogen-Miosen və xüsusilə, Üst TəbaĢir 

çöküntülərinin kəsiliĢini və neft-qazlılığını öyrənmək məqsədilə 

bir axtarıĢ quyusunun qazılması məqsədəuyğun olardı. Layihə 

dərinliyi 4500 m olan bu quyu qalxımın batmıĢ Ģimal-Ģərq 

hissəsində TəbaĢir çöküntülərini 1000 m-ə qədər qalınlıqda 

öyrənə bilər (Ģəkil 17). 

Geofiziki üsullarla müəyyən olunmuĢ lokal qalxımları axtarıĢ 

qazılmasına hazırlamaq və onların geoloji səmərəliyini artırmaq 

məqsədilə ilk növbədə bölgənin daha perspektivli sahələrində 

axtarıĢ və parametrik quyuların qazılması və onların nəticələri ilə 

geofiziki tədqiqatların nəticəsinin kompleksləĢdiriıməsi məqsədə 

uyğundur. Belə perspektivli sahələr Qarxunlu-ĠmiĢli və Duzdağ-

Sovetlər zonalarında daha çoxdur.  

Həmin zonalarda Mezazoyun səthinin nisbətən dərinə 

gömülməsi və onların axtarıĢ-kəĢfiyyat qazıması ilə 

öyrənilmədiyini nəzərə alaraq, burada bir neçə parametrik 

quyunun qazılması təklif olunur. Bu quyuların qazılması 

kəsiliĢdə iĢtirak edən Üst TəbaĢir, Paleogen-Miosen 

çöküntülərinin litofasiyasını, tektonikasını və onların yatma 

dərinliklərinə tam aydınlıq gətirər və aparılacaq axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərinin səmərəli istsqamətlərini müəyyən etməyə imkan verər. 

Ərazidə parametrik qazımadan sonra Mezozoy çöküntüləri üzrə 

yeni lokal qalxımların və struktur çıxıntıların aĢkar edilməsi və 

onların dərın axtarıĢ qazımasına hazırlanması məqsədilə dəqiq 

seysmik kəĢfiyyat iĢlərinin (ÜDNÜ) aparılması təklif olunur. 

Seysmik kəĢfiyyat iĢləri ilə zonaların tektonikasını 
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dəqiqləĢdirmək və əvvəlki illərdə aparılmıĢ geofiziki iĢlərə 

düzəliĢ vermək mümkün olur.  

Duzdağ-Sovetlər zonasının Ģimal-qərb hissəsində yerləĢən 

Gödəkboz qalxımının perspektivliyi yüksək qiymətləndərilir. 

Gödəkboz qalxımının tağ hissəsində və depressiyaya yönəlmiĢ 

Ģərq qanadında Üst TəbaĢir, Eosen və Maykop çöküntüləri ilə 

əlaqədar struktur və litoloji-stratiqrafik tipli neft-qaz yataqlarının 

olması ehtimalı yüksəkdir. QırıĢığın Ģimali-qərb və cənubi-qərb 

periklinallarında əvvələr qazılmıĢ quyularda Maykop, Üst və 

Orta Eosenin neftli olduğu müəyyən edilmiĢdir. Həmin neftli 

horizontları izləmək və kəsiliĢin tam neftliliyini aĢkar etmək 

məqsədilə qrııĢığın tağ hissəsində, əvvəllər qazılmıĢ 10 saylı 

quyudan 2200 m Ģərqdə layihə dərinliyi 3600 m olan axtarıĢ 

quyusunun qazılması tövsiyə olunur  (Ģəkil 16). 

ġirvanlı sahəsində qazılmıĢ axtarıĢ quyularında Miosen 

çöküntülərinin (Maykop, Çokrak) neftli olması təsdiq edilmiĢdir. 

Qalxının depressiyanın mərkəzinə yönəlmiĢ Ģimal-Ģərq 

qanadında Üst TəbaĢir, Eosen və Miosen çöküntülərinin neft-

qazlılığını aĢkar etmək üçün strukturu mürəkkəbləĢdirən regional 

uzununa qırılmadan Ģimali-Ģərqdə layihə dərinliyi 5800 m olan 

dərin axtarıĢ quyusunun qazılması təklif olunur. Bu layihə 

quyusunun qazılması Maykopu açmıĢ 17 və 18 saylı quyulardan 

800 m cənub-qərbdə nəzərdə tutulur (Ģəkil  17). 

Duzdağ-Sovetlər zonasının perspektivli sahələrindən biri 

Ağcabədidir. Eyni adlı iri antiklinal qalxımın hüdudlarında 

qazılmıĢ quyular Paleogen-Miosen çöküntülərini yalnız iki 

quyuda (1,6 saylı) Üst TəbaĢirin karbonat süxurları, uyğun 

olaraq, 700 və 900 m-ə qədər açılmıĢdır . AparılmıĢ tədqiqatlar 

göstərir ki, sahənin perspektivliyi qalxımın Ģimali-Ģərq qanadını 

mürəkkəbləĢdirən uzununa qırılmanın Ģimali-Ģərq hissəsi ilə 

əlaqədardır. Həmin qırılma neft-qazəmələgəlmə zonasında cə-

nub-Ģərq istiqamətdə miqrasiya edən karbohidrogenlərin yolun-

da Üst TəbaĢir-Paleogen-Miosen rezervuarları üçün tektonik 

ekran rolu oynaya bilər. Buna görə, qırıĢığın Ģimali-Ģərq 
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hissəsində tektonik ekranlaĢmıĢ neft-qaz yataqları aĢkar etmək 

ücün layihə dərinliyi 4600 m olan bir axtarıĢ quyu təklif olunur. 

Kür-Qabırrı çaylararası rayonda Üst TəbaĢir, Eosen, Maykop, 

Çokrak və Sarmat rezervuarları yeni neft-qaz yataqlarını aĢkar 

etmək üçün axtarıĢ obyektləri ola bilərlər. Bu baxımdan bölgənin 

Ģimal-Ģimali-Ģərq strukturları depressiyanın neft-qaz əmələgəlmə 

zonasına yaxın yerləĢdiyindən daha çox praktiki maraq doğurur-

lar. 

NQR-un Ģimal-qərbində seysmik kəĢfiyyat üsulu ilə dərin 

qazımaya hazırlanmıĢ Cahandar lokal qalxımında Eosen və Üst 

TəbaĢirin terrigen-karbonatlı və həmçinin, Miosenin terrigen 

kəsiliĢinin neft-qazlılığını öyrənmək üçün layihə dərinliyi 4500 

m olan bir axtarıĢ quyusunun qazılması təklif olunur. Bu quyu 

Dəmirtəpə-Udabnonun gömülmüĢ Ģimal-Ģərq hissəsində qazılmıĢ 

3 saylı kəĢfiyyat quyusundan cənub-qərbdə-Cahandar qalxımının 

tağına tərəf oxyanı tektonik pozğunluğa yaxın yerdə tovsiyə 

olunur (Ģəkil 19). 

Bölgə ərazisində Eosen kəsiliĢi ilə əlaqədar inkiĢaf etmiĢ 

litoloji pazlaĢma, fasial dəyiĢkənliyi, tektonik ekranlaĢmıĢ, 

stratiqrafik üyğunsuzluq tip kimi qeyri-antiklinal tələlərin neft-

qazlılığını öyrənmək məqsədilə bir sıra sahələrdə axtarıĢ-

kəĢfiyyat quyularının qazılması təklif olunur. Lakin bu quyuların 

qazılması dəqiq seysmik iĢlər aparıldıqdan sonra məqsədəuyğun 

olardı. 

Sacdağ qalxımında Ģimal-Ģərqdə, Armudlu sahəsində qazılmıĢ 

2 saylı quyu texniki səbəblərə görə Maykop çöküntülərindən 

çıxmamıĢdır. Qeyd edək ki, bu zonada Eosenlə əlaqədar litoloji 

və tektonik ekranlaĢmıĢ tip tələlərin inkiĢafı güman olunur. 

Eosen rezervuarlarının bu tələlərlə əlaqədar neft-qazlılığmı 

öyrənmək üçün onun kəsiliĢinin qazıma ilə tam açılması 

məsləhət olunur. Bu məqsədlə tektonik qırılmadan və 5 saylı 

Sacdağ quyusundan 3,5 km Ģimal-Ģərqdə layihə dərinliyi 6500 m 

olan bir axtarıĢ quyusunun qazılması səmərəli olardı. 
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Bölgənin Ģimal-Ģərq hissəsində yerləĢən Ağtəpə-

B.Palantökən-Kolluq antiklinal zonası cənub-qərbdə böyük 

amplitudalı tektonik pozulma ilə hüdudlandığından və onun 

Ģimal-Ģərq qanadı depressiyanın mərkəzinə-neft-qazəmələgəlmə 

Qabırrı-Alazan zonasına daha yaxın olduğundan geoloji baxım-

dan, Ģimal-Ģərq qanad daha perspektivli olmalıdar. Bunu 

B.Palantökən və Kolluq strukturlarında qazılmıĢ və Orta Eosen 

kəsiliĢini tam açmamıĢ, uyğun olaraq, 3 və 2 saylı axtarıĢ 

quyularından sınaq zamanı alınmıĢ neft axımları (4-18 t/gün) da 

təsdiq edirlər. Bu zonada əlveriĢli Ģəraitə malik Orta və Alt 

Eosen çöküntülərinin neftqazlılığı öyrənilməmiĢ qalır.Ağtəpə 

qalxımı B.Palantökən və Kolluq qalxımlarına nisbətən daha 

yüksək hipsometrik səviyyədə yerləĢdiyindən və bu qalxımda 

qazılmıĢ 1 və 2 saylı axtarıĢ quyuları texniki səbəblərə görə 

layihə dərinliklərinə çatdırılmadığından (Miosen çöküntüləri 

açılmıĢdır), burada Eosen və Üst TəbaĢir kəsiliĢinin neftliliyini 

öyrənmək üçün layihə dərinliyi 5500 m olan axtarıĢ quyusunun 

qazılması (1 saylı quyunun yanında) məqsədəuyğun olardı. 

Qalxımın Ģimal-Ģərq qanadında, onun depressiyanın dərin 

zonasına yönəlmiĢ hissəsində yeni qumlu-alevritli qatlar 

əmələgələ bilər və bu rezervuarlarla əlaqədar litoloji-stratiqrafik 

tip tələlərin neftli-qazlı olması güman olunur. 

Geoloji-geofiziki araĢdırmaların nəticələri göstərir ki, rayonun 

bu zonasında Üst TəbaĢir kəsiliĢində terrigen-karbonatlı 

çöküntülər üstünlük təĢkil edə bilərlər və onlar burada böyük 

dərinlikdə (6000 m-dən dərin) yatsalar da, gələcəkdə neft-qaz 

obyektləri kimi maraq doğururlar. 

Qeyd edildiyi kimi, Oliqosen-Miosenin qumlu-alevritli 

rezervuarlarının da bölgənin Ģimal-Ģimal-Ģərq zonasında neftli-

qazlı olması güman olunur. Bu stratiqrafik vahidlərin neft-

qazlılıq perspektivliyi Eosen və Üst TəbaĢirə qazılacaq quyularla 

aydınlaĢdırıla bilər. 

Acınohur mümkün NQR-unun ərazisi Kaynozoyun cınqıllı 

çöküntüləri ilə örtüldüyündən və mürəkkəb relyefə malik 
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olduğundan onun geoloji quruluĢunun seysmik kəĢfiyyat ilə 

öyrənilməsi bir qədər çətinlik yaradır. Digər tərəfdən isə, onun 

kəsiliĢində iĢtirak edən çöküntü kompleksinin struktur-tektonik, 

litofasiyal xüsusiyyətləri, onların qalınlıqları və neftli-qazlı 

rezervuarlarının yatma dərinlikləri haqqında geniĢ məlumat 

olmadığından, burada böyük həcmdə axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin 

aparılması da səmərəli sayıla bilməz. Ona görə də, yuxarıda 

göstərilən məsələləri müəyyən etməklə yanaĢı, dərində yatan 

çöküntülər üzrə seysmik və elektrik kəĢfiyyatının istinad 

horizontları və həmçinin, qravimaksimumların geoloji təbiətini 

aĢkar etmək üçün bölgədə bir neçə parametrik quyuların 

qazılması məqsədəuyğun olardı. Məhz burada aparılacaq 

regional geofiziki iĢlərin nəticələrinin dərin quyu məlumatları ilə 

kompleks öyrənilməsi, burada yayılmıĢ Mezokaynozoy 

çöküntülərı üzrə yeni lokal qalxımları və onların zonalarını aĢkar 

etməyə imkan verər. 

AparılmıĢ tədqiqatların nəticələri göstərir ki, kəsiliĢdə iĢtirak 

edən Eosen, Maykop, Sarmat, Məhsuldar Qat rezervuarlarının 

neft-qazlılığı, ilk növbədə, onlara aid lokal qalxımların 

karbohidrogenlərin əmələgəlmə zonasına yaxınlığı ilə izah 

olunursa, digər tərəfdən isə, neftin və qazın toplanması üçün 

burada əlveriĢli geoloji Ģəraitin olması ilə əlaqədardır. 

Acınohurun qərbində yerləĢən Qərbi DaĢüz, Qudbərəkdağ, 

Gəmiqaya lokal qalxımları da belə perspektivli tələlərdən hesab 

olunurlar. Bu parametrik quyulardan birinin qazılması Qərbi 

DaĢüz strukturunun ən çox qalxmıĢ Ģimali-Ģərq qanadında 

tövsiyə olunur. Layihə dərinliyi 7000 m olan bu quyu Paleogen- 

Miosenin (Eosen, Maykop, Sarmat) və Üst TəbaĢirin kəsiliĢini 

öyrənməklə yanaĢı, onların neftqazlılığını da müəyyən edə bilər. 

Ġkinci parametrik quyu (layihə dərinliyi 5700 m) 

Qudbərəkdağ sahəsində Eosen, Maykop, Orta və Üst Miosenin, 

və həmçinin ġirak çöküntülərinin kəsiliĢi və neftqazlılığını 

öyrənmək üçün təklif olunur (Ģəkil 20). 
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Üçüncü parametrik quyu isə, bölgənin Ģərq hissəsində, 

Ġvanovka sahəsində qravitasiya üsulu ilə aĢkar olunmuĢ 

qalxımda tövsiyə olunur. Qaraməryəm qalxımında qazılmıĢ 4 

saylı quyudan (MQ kəsiliĢindən çıxmamıĢdır) Ģimal-Ģərqdə daha 

yüksəkdə yerləĢən bu quyuda Paleogen-Miosen və TəbaĢirin 

kəsiliĢi layihə dərinlikləri 3000-4500 m arasında çox güman ki, 

daha az dərinliklərdə açılacaqdır. 

Acınohur neftli-qazlı rayonunda qazılacaq bu quyulardan 

alınan materiallar, Ģübhəsiz, bölgənin geoloji quruluĢu və neft-

qazlılığı haqqında daha ətraflı məlumat almağa və dəqiq geoloji-

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılmasına imkan verə bilər. 

Lənkəran mümkün neftli-qazlı rayonunda Mezozoy çöküntü-

lərinin neft-qazlılıq perspektivliyi ancaq güman ölunur. Bu 

çöküntülərin perspektivliyi ümumi geoloji baxımdan Lənkəran 

bölgəsinin Ģimal-qərb hissəsi ilə əlaqələndirilə bilər, çünki bu 

zonada Üst TəbaĢir kəsiliĢinin karbonatlı fasiya ilə təmsil 

olunması gözlənilir. Araz eninə qırılmasından cənub-Ģərq 

istiqamətində gələcəkdə aparılması təklif olunan dəqiq seysmik 

kəĢfiyyatın nəticəsindən asılı olaraq, Üst TəbaĢirin kəsiliĢi və 

Miosenlə əlaqədar qeyri-antaklinal tələlərin neft-qazlılığını 

öyrənmək üçün bir axtarıĢ quyusunun qazılması məqsədəuyğun 

olardı. Eosen çöküntülərindən bölgənin Uzuntəpə sahəsində 3 

saylı quyunun qazılma prosesində neft-qaz təzahürləri qeyd 

olunmuĢdur. Bu sahədə qazılmıĢ quyulardan götürülmüĢ süxur 

nümunələrinin analizinə görə (məsaməlik 10-30 %, keçiricilik 8-

15 mD, həzi hallarda isə 112mD) Eosen süxurları yaxĢı kollektor 

xassələri ilə səciyyələnirlər və bu çöküntülərin TalıĢönü zonanın 

Ģimali hissəsində neftli-qazlı olması gözlənilir. 

Oliqosen-Miosen (Sarmat, Çokrak və Maykop) çöküntülərinin 

neft-qazlılığı əsasən TalıĢdağönü zonası (Görməli, Tumarxanlı 

və s.), Burovar antiklinoriumu və Cəlilabad çökəkliyində güman 

olunur. Bu çöküntülər üzrə perspektivli sahələri müəyyən etmək 

üçün TalıĢdağönü zona ilə Cəlilabad çökəkliyinin cənub-qərb 

hssəsi arasındakı ərazidə və axırıncının Ģımali-Ģərq bortunda 
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(Pliosenlə əlaqədar tələləri öyrənmək üçün) seysmik iĢlərin 

aparılması tövsiyə olunur. Paleogon-Miosen çöküntülərinin 

litofasial və struktur-tektonik xüsusiyyətlərini öyrənmək və bu 

çöküntülərlə əlaqədar litoloji-stratiqrafik tipli yataqları aĢkar 

etmək üçün ÜDN üsulu ilə böyük həcmdə dəqiq seysmik 

kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması lazımdır. Layihə dərinlikləri 3000-

4500 m arasında olan parametrik quyular aĢkar olunmuĢ 

qalxımların tağ hıssələrində, TalıĢönü zonada və Uzuntəpə 

qalxımının cənub-qərb qanadının batımında təklif olunur, çünki 

burada Miosen-Oliqosen çöküntüləri əlaqədar litoloji-stratiqrafik 

tipli tələlərin neftli-qazlı olması ehtimal olunur. 

 Naxçıvan mümükün NQR-da, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

Paleozoyun Perm, Mezozoyun Trias və Üst TəbaĢir, 

Kaynozoyun Üst Eosen və Orta Eosen rezervuarları neft-qazlılıq 

baxımdan maraq doğururlar. Trias və Üst Paleozoy (Perm) 

kəsiliĢi üzrə geoloji-geofiziki araĢdırmalara görə, Qıvraq qalxımı 

neft-qaztoplanma obyekti kimi daha əlveriĢli geoloji Ģəraitə 

malikdir. Ona görə də bu qalxımın tağ hissəsində göstərilən 

çöküntülərin kəsiliĢini və neft-qazlılığını aydınlaĢdırmaq 

məqsədilə bir parametrik quyunun (layihə dərinliyi 2800m) 

qazılması təklif olunur (Ģəkil 22). 

Oliqosen-Miosen çöküntüləri əsasən tuflu-konqlomerat, tuflu-

brekçiya və tuflu-qumdaĢılarından ibarətdir,  böyük bir ərazidə 

yerüzərinə çıxırlar, yəni bu çöküntülər bu rayonda neftqazlılıq 

cəhətdən maraq doğurmurlar.  

ÇeĢməbazar sahəsində seysmik iĢlər nəticəsində Orta Eosen 

kəsiliĢində qalınlıığı 100 m-ə çatan qumlu-alevritli rezervuarların 

pazlaĢma zonaları müəyyən edilmiĢdir. Bu rezervuarların 

yayılma zonalarını aydınlaĢdırmaq üçün  burada böyük həcmdə 

seysmik kəĢfiyyat iĢlərinin aparılması məqsədəuyğun olardı. Bu 

iĢlərin nəticəsindən asılı olaraq, burada axtarıĢ quyularının 

qazılması tövsiyə olunur.  
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XÜLASƏ 

Azerbaycan ərazisində aparılmıĢ regional geoloji-geofiziki 

tədqiqatların məlumatlarına görə, uzun müddət mütəmadi və 

intensiv çökməyə məruz qalmıĢ hövzələr və ya çökəkliklər 

(ġimali AbĢeron, Qabırrı-Acınohur, Yevlax-Ağcabədi və Cənubi 

Xəzər ilə birlikdə AbĢeron periklinalı, ġamaxı-Qobustan, AĢağı 

Kür və Lənkəran) ayrılırlar. Göstərilən əksər hövzələrin (Qabırrı-

Acınohur, Yevlax-Ağcabədi və Cənubi Xəzər) əraziləri Ģimal-

qərbdən cənub-Ģərqə uzanan Kür-Cənubi Xəzər meqahövzəsinə 

və Xəzəryanı-Quba NQR ərazisi isə ölkənin Ģimal-Ģərqində 

yerləĢən ġimali AbĢeron hövzəsinə aid edilirlər. Məlum olub ki,  

fundamentə və Mezokaynozoya görə ayrılan bu iri hövzələrdə 

böyük qalınlığa malik çöküntü qatında zəngin üzvi maddənin 

toplanması, onların karbohidrogenlərə çevrilməsi, miqrasiyası, 

tələlərdə akkumulyasıyası və saxlanılması üçün əlveriĢli geoloji-

geokimyəvi Ģəraitlər mövcud olmuĢdur. 

Bu monoqrafiyanın müəllfləri tərəfindən Azərbaycanın neftli-

qazlı quru ərazisi və ona qovuĢan Xəzər dənizinin Ģelf 

akvatoriyasında neftqazgeoloji rayonlaĢdırılması aparılarkən, 

onun hövzə prinsipinə daha çox üstünlük verilib. Bu hövzələr 

daxilində qeyd edilən neftli-qazlı rayonların Mezokaynozoy 

kəsiliĢinin ayrı-ayrı stratiqrafik vahidləri üzrə neftqazlılıq 

perspektivliyini əsaslandırmaq və aparılacaq axtarıĢ-kəĢfiyyat 

iĢlərinin səmərəli istiqamətlərini müəyyən etmək üçün 

neftqazlılığın əsas amilləri mövcud məlumatlara görə kompleks 

araĢdırılıb. Bu məqsədlə aparılmıĢ tədqiqat iĢlərimizdə 

çöküntütoplanma hövzələrinin sərhədləri, litofasial, struktur-

tektonik, paleocoğrafi və paleotektonik amillər ilə bərabər, 

onların neft-qaztörədici ana süxurlarının termobarik yatma və 

geokimyəvi Ģəraitlərinin öyrənilməsinə də xüsusi diqqət verilib. 

Belə ki, ərazidə aparılmıĢ geoloji-geofiziki və qazıma 

məlumatlarının araĢdırılması nəticəsinə görə Mezokaynozoyun 

neftli-qazlı stratiqrafik vahidləri (TəbaĢir, Eosen, Maykop, Orta 

və Üst Miosen, Məhsuldar Qat) üzrə tərtib edilmiĢ regional 
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litofasial və qalınlıqlar xəritələri əsasında bu çöküntülərin sahə 

üzrə yayılma arealları, fasiya və qalınlıqlarının dəyiĢilmə 

qanunauyğunluqlarını aydınlaĢdırmaq mümkün olub. Həmçinin, 

bu stratiqrafik intervalların neftli-qazlı rezervuarlarının da kəsiliĢ 

və sahə üzrə dəyiĢməsi, litoloji tərkibləri, kollektor xassələri və 

flüidədavamlı süxur örtüklərinin xüsusiyyətləri öyrənilib. 

Müəyyən olub ki, litoloji tərkibinə görə müxtəlif növ 

rezervuarlara malik Miosen-Pliosenin çöküntüləri yaxĢı 

qranulyar, TəbaĢir-Paleogen kəsiliĢində terrigen-karbonatlı 

çöküntülər isə, kaverna-məsamə-çat tipli mürəkkəb kollektorlarla 

səciyyələnirlər.   

Kompleks araĢdırmalar nəticəsində Mezokaynozoyun ayrı-

ayrı stratiqrafik intervallarının stuktur-tektonik xüsusiyyətləri 

tərtib edilmiĢ çoxsaylı struktur xəritə və geoloji-geofiziki 

profillər əsasında dəqiqləĢdirilib. Mezozoyun həm öz stratiqrafik 

vahidləri, həm də onların üzərində yatan cavan Kaynozoy 

çöküntülərinin struktur planları arasında qeyri-uyğun yatımları 

müəyyən olunub. ġamaxı-Qobustanın Ceyrankeçməz 

depressiyası və Xəzəryanı-Quba NQR-un Qusar-Dəvəçi çökək-

liyinin bort hissələrində, AbĢeron periklinalının qərb zonası və 

eyni adlı arxipelaqın Ģimal tektonik zonasında Pliosen və 

Miosen-Oliqosen strukturları arasında qeyd olunan bucaq və 

stratiqrafik uyğunsuzluqlar K.Qafqazın Ģimal-Ģərq dağönü 

strukturlarında Pliosen, Paleogen-Miosen və TəbaĢir çöküntü-ləri 

arasında da müĢahidə olunur. 

Neftli-qazlı hövzələrin inkiĢaf tarixinin və paleocoğrafiyasının 

ayrı-ayrı dövrlər üzrə öyrənilməsi nəticəsində isə, onlarda 

çöküntütoplanma Ģəraitləri bərpa edilib. Məlum olub ki, B. 

Qafqazın Cġ hissəsində baĢ verən intensiv tektonik hərəkətlər 

nəticəsində hövzələrdə əmələgəlmiĢ antiklinal qırıĢıqların 

əksəriyyəti konsedimentasion inkiĢaf xarakterinə malikdirlər. 

Belə bir tektonik vəziyyət, Ģübhəsiz, çöküntü komlekslərində 

qeyri-antiklinal (litoloji-stratiqrafik) tip neft-qaz yataqlarının 

əmələgəlməsinə öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Nəzərə alsaq 
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ki, Azərbaycanın ərazisindəki neftli-qazlı rayonlarda MQ ilə 

əlaqədar perspektivli antiklinal strukturlar fondu tükənir, onda 

onun kəsiliĢində KH  ehtiyatlarını artırmaq üçün yeni yataqların 

axtarıĢını əlveriĢli geoloji Ģəraitə malik qeyri-antıklinal tələlərlə 

əlaqələndirmək məqsədəuyğun olar. Ona görə ki, AbĢeron 

yarımadası, AbĢeron arxipelaqı, ġamaxı-Qobustanın 

Ceyrankeçməz  depressiyasında, AĢağı Kür və b. çökəkliklərdə 

bu tip yataqların əmələgəlməsi üçün əlveriĢli Ģəraitlər olub. 

Cənubi Xəzər çökəkliyində aparılmıĢ seysmik tədqiqatlar və 

axtarıĢ qazıması nəticəsində məlum olmuĢdur ki, MQ-nın 

dərində (5-6 km-dən dərin) yatan çöküntü qatlarında da neft və 

qazın əmələ gəlməsi üçün  əlveriĢli termobarik Ģərait mövcud 

olub. Onun müxtəlif stratiqrafik kəsiliĢlərini əhatə edən 

intervallarda 85-200°S temperatur və 150-200 MPa təzyiq qeyd 

olunur. Belə bir ehtimalı burada inkiĢaf etmiĢ palçıq vulkan-

larının püskürmə materialları da təsdiq edirlər. Son illər 

Azərbaycanın dərin dəniz akvatoriyasında aparılmıĢ axtarıĢ-

kəĢfiyyat qazıması nəticəsində aĢkar olunmuĢ zəngin qaz-

kondensat yataqları (ġah-dəniz, AbĢeron, Ümid) və perspektivli 

sahələrdə (Naxçıvan, Zəfər, MəĢəl və s.) qazıma iĢləri və 

geofiziki tədqiqatların nəticələri göstərir ki, əlveriĢli geoloji 

Ģəraitlərə malik böyük dəriliklərdə (xüsusi ilə MQ-ın alt 

kəsiliĢində) də sənaye əhəmiyyətli karbohidrogen yığımları 

mövcud ola bilər. Belə dərinliklərdə neft-qaz yataqları 

axtarıĢının yüksək perspektivliyi əsasən (Babək, Naxçıvan, 

Zəfər, MəĢəl, Asiman, ġəfəq və b. strukturları)  dənizin dərinsulu 

akvatoriyası ilə əlaqələndirilir.    

Azərbaycanın quru ərazisinin neft-qaz perspektivliyi 

həmçinin, kəsiliĢində böyük qalınlıqlı süxur qatına, yaxĢı neft-

gaztörədici lay dəstələrinə və rezervuarlara və həmçinin  

karbohidrogen potensialına malik Mezozoy və Paleogen-

Miosenin çöküntülərinə aid edilir. Bu çöküntülərin 

rezervuarlarında iri neft-qaz yataqları aĢkar olunmasa da,  

ölkənin ayrı-ayrı neftli-qazlı rayonlarının (Xəzəryanı-Quba, 
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AbĢeron, ġamaxı-Qobustan, Gəncə, Muradxanlı, Kür-Qabırrı 

çaylararası və s.) bir sıra sahələrində onların kollektorlarından 

müĢahidə olunmuĢ intensiv neft-qaz təzahürləri və qazılmıĢ 

quyulardan alınmıĢ sənaye əhəmiyyətli axımlar bu çöküntülərin 

perspektivli olmasını deməyə əsas verirlər. Mezozoy və 

Paleogen-Miosen çöküntülərində yeni karbohidrogen yataq-

larının dənizin Ģelf sahələrində aĢkar olunması heç də istisna 

olunmur. Lakin, ərazidə geoloji Ģəraitin mürəkkəbliyi ilə 

əlaqədar olaraq, bu çöküntü kompleksinin yatma Ģəraitləri, 

litofasiyal tərkibləri və struktur-tektonik xüsusiyyətləri haqqında 

kifayət qədər geofiziki və qazıma materiallarının olmaması 

onların kəsiliĢinin və neftqazlılığının öyrənilməsini bir qədər 

çətinləĢdirir.  

Mezozoy strukturlarında aparılmıĢ axtarıĢ-kəĢfiyyat iĢlərinin 

az səmərəliyinin əsas səbəbləri, ilk növbədə, onların geofiziki 

üsullarla qazımaya kifayət qədər keyfiyyətlə hazırlanmaması və 

o kəsiliĢdə ayrılan, neftli-qazlı rezervuarlarda, sınaq və 

mənimsənilmə iĢlərinin texniki cəhətdən düzgün aparılmaması 

ilə izah olunur. Üst TəbaĢirin çatlı, karbonatlı, Alt TəbaĢirin və 

Yuranın terrigen-karbonatlı rezervuarları Azərbaycan ərazisində 

yeni karbohidrogen yataqlarının axtarıĢı üçün hələ də əsas 

məhsuldar obyektlər sayılırlar. 

Ölkə ərazisində geniĢ yayılmıĢ böyük qalınlığa malik 

Paleogen-Miosen çöküntüləri, demək olar ki, iri antiklinal 

qırıĢıqların quruluĢunda iĢtirak edirlər və onların gilli kəsiliĢində  

neftli-qazlı, coxlu qumlu-alevritli kollektor laylar ayrılır. Siyəzən 

monoklinaı, Cənub-Qərbi Qobustan, Qərbi AbĢeron və Kiçik 

Qafqazın Ģimal-Ģərq dağönü zonası sahələrində bu çöküntülərin 

rezervuarlarında qeyd olunan neft yataqları sübut edirlər ki, onlar 

regional karbohidrogen potensialına malikdirlər və antiklnal və 

qeyri-antiklinal tip tələlərdə yeni sənaye əhəmiyyətli yataqların 

axtarıĢı üçün maraq doğururlar. 

Beləliklə, bu monoqrafiyada Mezokaynozoyun neftli-qazlı 

hövzələrштdə ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərin struktur-tektonik 
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və litofasial xüsusiyyətlərinin, kəsiliĢdəki rezervuarların yayılma 

zonalarının, onları təĢkil edən süxur kollektorlarının və 

flüidədavamlı örtüklərinin səciyyələrinin öyrənilməsi və 

həmçinin, çöküntütoplanmanın paleotektonik, paleocoğrafi, 

termobarik və geokimyəvi Ģəraitlərinin bərpa edillməsi əsasında 

neftli-qazlı rayonların əraziləri ayrı-ayrı stratiqrafik kəsiliĢlər 

üzrə perspektivli, azperspektivli və perspektivliyi güman olunan 

zonalara ayrılması elmi əsaslandırılıb. Bu stratiqrafik vahidlərin 

neftqazlılığını aydınlaĢdırmaq üçün seçilmiĢ ən perspektivli 

sahələrdə axtarıĢ-kəĢfiyyat quyularının qazılması və az 

öyrənilmiĢ zona və sahələrdə isə qazımadan əvvəl kompleks 

geofiziki tədqiqatların aparılması üzrə konkret tövsiyələr verilir. 
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РЕЗЮМЕ 

По данным региональных геолого-геофизических 

исследований, проведѐнных на территории Азербайджана, 

выделяются бассейны и впадины (Северо-Абшеронский, 

Габырры-Аджиноурский, Евлах-Агджебединский и Южно-

Каспийская провинция, включающая в себя Апшеронскую 

периклиналь, Шамахы-Гобустанский, Нижне-Куринский и 

Ленкоранский прогибы), испытывающие непрерывное и 

активное погружение. Территории большинства указанных 

бассейнов (Габырры-Аджиноурский, Евлах-

Агджебединский и Южно Каспийский) относятся к Кура-

Южно Каспийскому мегабассейну, простирающемуся с 

северо-запада на юго-восток, а территория Прикаспийско-

Губинского НГР относится к Северо Абшеронскому 

бассейну, расположенному на юго-востоке страны. Стало 

известно, что в этих крупных бассейнах, выделенных по 

фундаменту и мезокайнозою, с большой мощностью 

осадочного чехла существовали благоприятные геолого-

геохимические условия для скопления углеводородов и 

превращения их в залежи путѐм миграции, аккумуляции в 

резервуарах их сохранения.  

При проведении нефтегазорайонирования 

нефтегазоносных территорий на суше и прилегающей 

шельфовой акватории Каспия, со стороны авторов данной 

монографии большое внимание уделялось принципу 

образования морского бассейна. Для обоснования 

перспективности по отдельным стратиграфическим 

единицам мезокайнозойского разреза, выделенных 

нефтегазовых районов в пределах бассейнов, существующие 

данные основных критериев нефтегазоносности 

истолкованы комплексно и установлено эффективное 

направление проектных поисково-разведочных работ. 

 С этой целью в проведѐнных исследовательских работах, 

нами уделено особое внимание границам бассейнов 
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осадконакопления, с учѐтом палеогеографических и 

палеотектонических признаков, термобарического залегания 

и геохимических условий нефте-материнских пород.   

Таким образом, по результатам исследований 

проведѐнных геолого-геофизических работ и бурения, по 

стратиграфическим единицам мезокайнозоя (Мел, Эоцен, 

Майкоп, Средний и Верхний Миоцен, Продуктивная 

Толща), на основе региональных литофациальных карт и 

карт равных мощностей, стало возможным уточнение 

ореолов распространения, закономерное  фациальное 

изменение этих отложений. Также, изучено изменение 

стратиграфических интервалов нефтегазоносных 

резервуаров по разрезу и площади, литологический состав, 

коллекторские свойства и характеристика флюидо-упорного 

покрова этих отложений. Установлено, что по 

литологическому составу Миоцен-Плиоценовые отложения 

хорошо гранулированы, а терриген-карбонатные отложения 

в разрезах Мел-Палеогена выделяются каверно-пористо-

трещиноватыми коллекторскими свойствами. 

По результатам комплексной обработки уточнены 

структурно-тектонические особенности отдельных 

стратиграфических интервалов мезокайнозоя на основе 

многочисленно составленных структурных карт и геолого-

геофизических профилей.  

Между стратиграфическими единицами Мезозоя и 

покрывающих их отложений выявлено несогласное 

залегание Джейранкечмезской депрессии Шамахы-

Гобустана и прибортовой части Гусаро-Дивичинского 

прогиба Прикаспийско-Губинской НГР, западной зоны 

Абшеронской периклинали и северной тектонической зоны 

одноименного архипелага. Эти угольные и 

стратиграфические несогласия также отмечаются в северо-

восточных предгорных структурах Малого Кавказа между  

Плиоцен, Палеоген-Миоцен и Меловыми слоями пород. 
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В результате  изучения геологического развития и 

палеогеографии по отдельным эпохам нефтегазоносных 

бассейнов установлены условия осадконакопления в них. 

Стало известно, что в результате интенсивных 

тектонических движений на юго-восточной части Большого 

Кавказа большинству антиклинальных складок характерно 

конседиментационное развитие. Безусловно, подобное 

тектоническое положение не могло не отразиться  на 

образование нефтегазоносных резервуаров в комплексных 

отложениях не антиклинального типа залежи (литолого-

стратиграфическое). Учитывая, что на территории 

Азербайджана фонд перспективных антиклинальных 

структур, связанных с ПТ исчерпывается, то направление 

поисково-разведочных работ на изучение не 

антиклинальных резервуаров для повышения резервного 

баланса УВ в разрезах ПТ, можно считать 

целенаправленным. Потому что во впадинах Абшеронского 

полуострова, Абшеронского архипелага, 

Джейранкечмезской депрессии Шамахы-Гобустана, Нижней 

Куры и т.д.  существовали благополучные условия для 

образования подобных типов залежи. 

В результате сейсмических исследований и поискового 

бурения стало известно, что в глубоких (более 5-6 км) слоях 

отложений ПТ существовали благоприятные 

термобарические условия для образования нефти и газа. В 

разных интервалах стратиграфического разреза отмечены 

температуры 85-200°С и 150-200 МПа давление. Это 

предположение подтверждают и материалы извержения 

грязевых вулканов. В результате проведѐнных поисково-

разведочных бурений в последние годы на акватории 

глубокой части Южного Каспия, обнаружены богатые 

газоконденсатные месторождения (Шах-дениз, Абшерон, 

Умид) и результаты бурения на перспективных площадях 

(Нахчыван, Зефер, Мешел и т.д.) и геофизические 
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исследования свидетельствуют о том, что в глубоких слоях 

(особенно в нижних разрезах  ПТ), могли существовать 

благоприятные условия для образования нефти и газа. 

Высокая перспективность поиска на таких глубинах, в 

основном (Бабек, Нахчыван, Зефер, Мешел, Асиман, Шефег 

и др.) связывается с акваторией глубоководной части моря.  

Перспективность нефти и газа сухопутной части 

территории Азербайджана, также относится к Мезозою и 

Палеоген-Миоценовым отложениям, характерными 

нефтегазообразованиями, благоприятной мощностью и 

углеводородным потенциалом. Несмотря на то, что в 

резервуарах этих отложений не обнаружены месторождения 

нефти и газа промышленного значения, в разных 

нефтегазоносных районах (Прикаспийско-Губинский, 

Абшерон, Шамахы-Гобуста, Гянджа, Мурадханлы, 

междуречье Кура и Габырры и др.) и на  ряде площадей из 

разных коллекторов этих отложений отмечены признаки 

углеводородов, что позволяет считать перспективными и эти 

отложения. Не исключается возможность обнаружения 

нефтегазовых месторождений в отложениях Мезозоя и 

Палеоген-Миоцена на шельфовой зоне моря. Но, сложные 

геологические условия,  т.е. элементы и условия залегания 

этих отложений, литофациальный состав и отсутствие 

информации о структурно-тектонических особенностях, 

также не достаточный объѐм геофизических материалов, 

затрудняет оценить перспективность нефти и газа.  

Основные причины незначительной эффективности 

сейсморазведочных работ, проводимых на структурах 

Мезозоя, объясняется в первую очередь, их не качественной 

подготовкой геофизическими методами на бурение, не 

основательное усвоение и проведение опытных работ с 

точки-зрения техники. Трещиновато-карбонатные 

резервуары верхнего Мела, карбонатно-терригенные 

резервуары нижнего Мела и Юры на территории 
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Азербайджана до сих пор считаются перспективными 

объектами для поиска новых нефтегазовых месторождений. 

Уверенно можно сказать, что на территории страны 

палеоген-миоценовые отложения большой мощности 

присутствуют на антиклинальных складках и в глинистых 

разрезах, и выделяются они нефтегазоносными, песчано-

алевритовыми слоями коллекторов. Нефтегазовые 

резервуары, выявленные в слоях этих отложений на 

Сиязанской моноклинали, юго-восточном Гобустане, 

западном Абшероне и предгорной северо-восточной зоне 

Малого Кавказа свидетельствуют о том, что эти отложения 

являются регионально-потенциальными объектами и 

представляют интерес для поиска новых нефтегазовых 

месторождений как в антклинальных, так и в не 

антиклинальных складках. 

Таким образом, в этой монографии на основе анализа 

структурно-тектонических и литофациальных особенностей 

разных стратиграфических единиц мезо-кайнозоя, зон 

распространения резервуаров в разрезах, поведения пород-

коллекторов в их составе и изучение флюидо-опорных 

покровов, на основе восстановления палеотектонического, 

палеогеографического, термобарического и геохимического 

условий осадконакопления, научно обоснованы выделения 

перспективных и не перспективных зон по отдельным 

нефтегазоносным районам. Даны конкретные рекомендации 

для разъяснения особенности нефтегазоносности этих 

стратиграфических единиц, бурения поисковых скважин на 

наиболее изученных площадях, а в слабо изученных – 

проведение комплексных геофизических исследований. 
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ABSTRACT 

Regional geological-geophysical data acquired across the 

territory of Azerbaijan allowed to outline basins or depressions 

undergoing continuous and active subsiding (North-Absheron, 

Gabyrry-Ajhinour, Yevlakh-Agjhabedi and South-Caspian 

province, as well as Absheron pericline, Shamakhy-Gobustan, 

Low-Kur and Lenkoran). Most of indicated basins (Gabyrry-

Ajhinour, Yevlakh-Agjhabedi and South-Caspian) are attributed 

to Kur-South-Caspian megabasin, elongated from north-west to 

the south-east, while Pre-Caspian-Guba oil-gas bearing region 

are attributed to the North Absheron basin located in the north-

east of the country. In these large basins outlined in the basement 

and Mesozoic-Cenozoic with a large thickness of sedimentary 

cover, geological and geochemical environment was favorable 

for accumulation of organic matter, their transformation into 

hydrocarbons, migration and accumulation in traps.  

The authors of the present monography gave preference to the 

basin notion while conducting segregation of oil-gas bearing 

areas on land of Azerbaijan and adjacent shelf area of Caspian. 

To support the idea of hydrocarbon potential of separate 

stratigraphic units of Mesozoic and Cenozoic within outlined oil-

gas bearing regions the existed data were considered in 

integration making it possible to  recommend effective 

exploration works. To reach the goal we paid a special attention 

to sedimentation basin borders taking into consideration 

paleogeographic and paleotectonic features, as well as thermal, 

pressure and geochemical conditions of source rocks.  

Thus, geological-geophysical survey and drilling data for 

Mesozoic and Cenozoic (Cretaceous, Eocene, Maykop, Middle 

and Upper Miocene, Productive Series) made it possible to study 

on the basis of regional lithology and thickness maps the area of 

distribution, facies and thicknesses. In addition, stratigraphic 

intervals of oil-gas reservoirs, lithology, reservoir properties and 

fluid-resistance characteristics of these stratigraphic units have 
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been studied. It has been identified that by lithological 

composition the Miocene-Pliocene deposits are well-grained, 

terrigene-carbonate rocks, while Cretaceous-Paleogene are 

outlined with cavernous-porous-fractured features.  

Structural-tectonic peculiarities of separate stratigraphic 

intervals of Mesozoic and Cenozoic have been studied in more 

detail on the basis of structural and location maps. The 

unconformable burial of stratigraphic units of Mesozoic and 

covering them younger Cenozoic deposits has been outlined. 

Angular and stratigraphic unconformities between Pliocene and 

Miocene-Oligocene structures in Jeyrankechmez depression of 

Shamakhy-Gobustan and near-flank area of Gusar-Divichi 

trough of Pre-Caspian-Guba oil-gas region, west portion of 

Absheron pericline and north tectonic zone of the same named 

archipelago are also observed in the north-east foremountain. 

These angular and stratigraphic unconformities also identified in 

Pliocene, Paleogene-Miocene and Cretaceous deposits of north-

east foothill structures of Small Caucasus.  

Studies of geological development and paleogeography at 

various stages of hydrocarbon basins development allowed to 

evaluate sedimentation environment in these basins. It has been 

identified that as a result of intensive tectonic movements most 

of anticlinal folds in the south-east part of the Great Caucasus 

are featured by syn-depositional development. No doubt, such 

tectonic setting impacted the process of non-anticline deposits 

development within sedimentary cover. Taking into account that 

anticlinal structures related to Productive Series in hydrocarbon 

bearing areas of Azerbaijan are exhausted, it would be expedient 

to pay attention to identification of non-anticline traps with 

favorable conditions. Absheron peninsula, Absheron 

archipelago, Jeyrankechmez depression of Shamakhy-Gobustan, 

Low Kur and other troughs are featured with conditions 

favorable for accumulations of such kind.  
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Seismic survey and exploration drilling recovered favorable 

thermal and pressure conditions for hydrocarbon accumulation in 

deep (over 5-6 km depths) layers of PS. In various intervals of 

stratigraphic section detected temperature varies within 85-200
o
 

C and pressure within 150-200 MPa ranges. This is supported by 

explosion materials of mud volcanoes in the area. Results of 

latest exploratory drilling in deep-water areas of Azerbaijan 

discovering vast gas-condensate fields (Shah-deniz, Absheron, 

Umid) and drilling results in perspective areas (Nakhchivan, 

Zafer, Mashal, etc.), as well as geophysical studies evidence 

possible favorable conditions for oil and gas accumulation in 

deeper layers (especially in low parts of PS). High perspectives 

of exploration in these depths are generally related to the deep 

water area (Babek, Nakhchivan, Zafer, Mashal, Asiman, Shefeg, 

etc.). 

Oil and gas perspectives on land of Azerbaijan are also 

attributed to Mesozoic and Paleogene-Miocene deposits, 

characteristic oil-gas accumulations, favorable thickness and 

hydrocarbon potential. Despite the fact that in these reservoirs 

commercial oil and gas accumulations have not been detected, in 

various oil-gas bearing regions (Pre-Caspian-Guba, Absheron, 

Shamakhy-Gobustan, Ganja, Muradkhanly, Kur and Gabyrry 

interfluve area, etc.) identified hydrocarbon features allow to 

regard these deposits as perspective also. Hydrocarbon fields 

presence in  Mesozoic and Paleogene-Miocene in shelf zone is 

also considered as possible. However, complicated geological 

features, i.e. elements and conditions of these deposits burial, 

lithological composition and absence of data on structural-

tectonic features, poor amount of drilling data makes it difficult 

to evaluate perspectives of oil and gas presence.  

Major causes of poor efficiency of seismic survey applied to 

Mesozoic is explained first of all by low quality of their 

preparation for drilling and unsatisfactory level of technical 

works. Fractured-carbonate reservoirs of Upper Cretaceous, 
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carbonate-terrigeneous reservoirs of Low Cretaceous and 

Jurassic on the territory of Azerbaijan are regarded as 

perspective targets for new hydrocarbon fields exploration.  

It can be surely stated that Paleogene-Miocene deposits of 

high thickness across the country are present within the 

structures of anticline folds involving hydrocarbon bearing 

sandy-aleurite reservoir layers. Oil and gas reservoirs outlined in 

these deposits oа Siyazan monocline, south-east Gobustan, west 

Absheron and fore-mountain north-east part of the Small 

Caucasus evidence that these deposits are regionally perspective 

targets for oil and gas accumulations exploration both in 

anticlinal and non-anticlinal folds.  

Summarizing, it must be noted that this monography studies 

structural-tectonic and lithological features of various 

stratigraphic units of Mesozoic and Cenozoic, areas of reservoirs 

distribution, reservoir rocks, fluid-resistance rocks and on the 

basis of restoration of paleotectonic, paleo-geographic, thermal, 

pressure and geochemical conditions of sedimentation the 

authors outlined perspective, low-perspective and probably 

perspective areas for various stratigraphic sections. 

Recommendations are given for further exploration of oil-gas 

bearing features of these stratigraphic units, exploratory wells 

drilling in well-studied areas and for integrated geophysical 

studies in poorly studied areas. 
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