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GĠRĠġ 

 

 

Mövzunun aktuallığı və iĢlənmə dərəcəsi.  

Plitə tektonikası çərçivəsində Azərbaycan ərazisinin müasir geodinamik şəraiti 

Ərəbistan və Avrasiya plitələrinin qarşılıqlı təsiri ilə təyin edilir. Kosmik geodeziya 

GPS (Global Positioning System-Qlobal Mövqe Sistemi) üsulu plitələrin qarşılıqlı 

təsirinin və bunun nəticəsində yaranan deformasiyaların öyrənilməsində, litosferdə baş 

verən horizontal hərəkətlərin izlənilməsində dünyada tətbiq olunan müasir üsuldur 

(J.T.Freymueller, T.A.Herring, Ch.Reigber, R.E.Reilinger, Floyd M., Vernant Ph., 

S.McClusky, F.Kadirov, R.Kinq, A.Barka və başqaları).  

Son 25 ildə kosmik geodeziya GPS  üsulunun tətbiqi litosfer plitələrinin müasir 

hərəkət sürətlərini və plitələrin təmas sərhədlərində yaranan deformasiyaları yüksək 

dəqiqliklə birbaşa ölçülməsinə və eyni zamanda plitələrin qarşılıqlı təsirləri haqqında 

olan çox sayda fərziyyələrin yoxlanılmasına böyük imkan yaratmışdır [102, 104, 117, 

121, 133, 151]. GPS müasir sürət məlumatları bir çox nəzəri tektonik mülahizələrin 

yoxlanılmasına imkan yaratmaqla eyni zamanda Yer qabığının müasir inkişaf  döv-

ründə yaranan deformasiyaların mahiyyətinin araşdırılmasına da öz töhfəsini vermək-

dədir. 

Plitələr daxilində yer qabığında baş verən yer dəyişmələrin və deformasiyaların 

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi geoloji proseslərin (zəlzələlər, palçıq vulkanı 

püskürmələri, sürüşmələr və s.) təbiətini aydınlaşdırılmasında böyük əhəmiyyət daşı-

yır və geofizikanın aktual məsələlərindəndir. Bu nöqteyi nəzərdən aydınlaşdırılmalı 

olan aktual məsələlərdən biridə Qafqaz blokunun şərq hissəsini təşkil edən Azərbay-

can ərazisində litosferin GPS horizontal sürətlərinin məkan paylanmasının struktu-

runda fərqli geodinamik rejimli sahələrin müəyyən edilməsi, blokların qarşılıqlı 

təsirinin modelləşdirilməsi və özünün fərdi xüsusiyyəti ilə səciyyələnən kiçik plitə 

daxili sahələrin (“domenlərin”) müəyyən edilməsidir. GPS ölçüləri ilə birlikdə digər 

sahə məlumatları da problemin həllində istifadə edilir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: 
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Dissertasiya işinin məqsədi Azərbaycan GPS şəbəkəsində yeni ölçü məlumatla-

rından əldə edilən Yer səthinin müasir horizontal hərəkət sürətlərinin məkan paylanma-

sının struktur analizinin aparılması, fərdi kinematik xüsusiyyətləri ilə səciyyələnən ki-

çik plitə daxili domenlərin müəyyən edilməsi, ərazinin tektonik elementləri, qravitasiya 

anomaliyaları və seysmikliyi ilə korrelyasiyasının tədqiqidir.  

Qoyulan məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı məsələlər həll edilmişdir:  

- Azərbaycan GPS poliqonunda periodik olaraq ölçmələrin aparılması, baza 

məlumatlarının toplanması və emalı. 

- Azərbaycan  və qonşu ərazilərin GPS müasir üfüqi hərəkətlərinin (2000-

2017-ci illər) sürət sahəsinin hesablanması, GPS sürət vektorlarının, onun Şimal 

(VN) və Şərq (VE) komponentlərinin paylanma xəritələrinin hazırlanması. 

 - Fərqli geodinamik rejimli sahələrin müəyyən edilməsi və blokların qarşılıqlı təsir 

modeli əsasında burada yerləşən GPS nöqtələri üçün üfüqi sürətlərin nəzəri hesablanması.   

- Qafqaz (Azərbaycan) regionu ərazisində Yer səthinin, bazalt və Moxoroviçiç 

sərhədlərinin GOCAD və Abaqus proqram təminatları ilə rəqəmsal 3D geoloji  mode-

linın hazırlanması. 

- CASMO (Dünyanın gərginliklər xəritəsi) metodikası ilə Azərbaycan və qonşu 

ərazilərin Mw ≥5 maqnitudlu 1990-2017-ci illər ərzində baş verən zəlzələ ocaqlarının 

mexanizmlərinə görə gərginliklərinin paylanması xəritəsinin tərtibi. 

- Azərbaycan ərazisində GPS sürət paylanmasının struktur analizi, fərqli GPS 

sürət və geofiziki sahə xüsusiyyətlərinə sahib olan domenlərin müəyyən edilməsi və 

tektonik strukturlarla müqayisəli analizi. 

- GPS sürət vektorlarının VN və VE komponentlərinin seçilmiş profillər üzrə 

məsafədən asılılıq qrafiklərinin qurulması və müəyyən edilmiş domenlərin kinemati-

kasının tədqiqi 

- GPS sürət sahəsində fərqli xüsusiyyətləri ilə ayrılmış domenlərin lokal qravita-

siya anomaliyaları ilə korrelyasiyası və geoloji şərhi. 

Tədqiqat metodları: 

Dissertasiya işində aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə edilib: 

- Yer qabığı səthində müasir hərəkətləri öyrənmək məqsədi ilə Kosmik geode-
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ziya (GPS) üsulu istifadə edilmışdir; 

- GPS üsulu ilə əldə edilən məlumatlar Massaçusets Texnologiyalar İnstitutu 

tərəfindən hazırlanan GAMIT/GLOBK proqram paketi ilə emal edilmışdir; 

- TDEFNODE, elastik litosfer bloklarının dönməsini modelləşdirmək üçün 

Fortran proqramı; 

- Qafqaz regionunun (Azərbaycan) gərginlik-deformasiya şəraiti AbaqusTM və 

“World stress map” proqramlarından istifadə etməklə araşdırılmışdır; 

- Zəlzələ sayının  paylanma xəritəsi sürüşən pəncərə üsulu ilə hesablanaraq ha-

zırlanmışdır; 

- Xəritələrin hazırlanması üçün Generic Mapping Tools (GMT) və SURFER 

proqramları istifadə olunmuşdur. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

1. Aşağı Kür, Qobustan və Abşeron struktur ərazilərinin  İran plitəsinin təsirinə 

məruz qalan Cənubi Xəzər blokunun kinematikasına uyğun olaraq ŞmŞ istiqamətində 

hərəkəti. 

2. Azərbaycan ərazisində 2000-2017-ci il məlumatları əsasında yeni diskret 

GPS sürət sahəsində kompleks yanaşma ilə ayrılmış plitə daxili “domenlər” və onla-

rın lokal qravitasiya anomaliyaları sahəsi ilə korrelyasiyası. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: 

Azərbaycan və onunla qonşu ərazilərdə aparılan GPS ölçü və seysmik monito-

rinq məlumatlarının, Yerin səthinin, Moxoroviçiç və Bazalt geoloji səthlərinin topoq-

rafiyaları və zəlzələlərin ocaq mexanizmləri istifadə edilərək hesablanmış gərginlik 

və qravitasiya sahələrinin anomaliyalarının kompleks şəkildə müqayisəli tədqiqi ilə 

aşağıdakı elmi yeniliklər əldə edilib: 

1. Qafqaz blokunun şərq hissəni təşkil edən Azərbaycan ərazisinin yeni GPS 

ölçü məntəqələri nəzərə alınmaqla 2000-2017-ci il monitorinq nəticələri əsasında 

müasir üfüqi hərəkətlərin parametrləri təyin edilmişdir. 

2. Qərbi Xəzər qırılmasının şərqindəki Aşağı Kür, Qobustan və Abşeron struk-

tur zonasının İran plitəsinin təsirinə məruz qalaraq Cənubi Xəzər bloku ilə birlikdə 

saat əqrəbi istiqamətində hərəkət etdiyi müəyyən edilmişdir. 
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3. Azərbaycan və qonşu ərazilər üçün zəlzələ sayının paylanma xəritəsi tərtib 

edilmiş və maksimal sayın GPS sürət vektorlarının həm istiqamətlərinin və həm də 

qiymətinin dəyişdiyi sahələrə aid olduğu müəyyən edilmişdir 

4. CASMO (Dünyanın gərginliklər xəritəsi) metodikası ilə Azərbaycan ərazisində 

hesablanmış horizontal gərginlik vektorunun (σmax) istiqamətinın əsasən Yer qabığının 

müasir hərəkət istiqamətində olduğu  bəzi yerlərdə isə fərqlilik müşahidə edildiyi qeyd 

edilmiş, gərginliyin yaranmasında kolliziya tektonikası ilə eyni zamanda yerli gərginlik 

mənbələrinın də müəyyən rolunun olduğu ehtimal edilmişdir. 

5. Azərbaycan ərazisində GPS sürət və müasir deformasiya sahəsində özünü plitə 

daxili bloklar kimi  aparan və tektonik  proseslərin (zəlzələlər, palçıq vulkanı püskürmə-

ləri, sürüşmələr və s.) təbiətinin aydınlaşdırılmasında əhəmiyyət daşıyan “domenlər” 

müəyyənləşdirilib. 

6. Azərbaycan ərazisində lokal qravitasiya anomaliyaları sahəsi ilə domenlərin 

məkan paylanmasında korrelyasiyanın  mövcud olması müəyyən edilib ki, bu da do-

menlərin Yer qabığı struktur formaları və süxurların tərkibi ilə əlaqəli olduğunu gös-

tərir.  

7. Orta Kür “domenində” Yevlax (YEVL) GPS məntəqəsində sürət vektorunun 

istiqamətinin ətraf məntəqələrə nəzərən kəskin dəyişilməsi Yevlax-Ağcabədi iri mən-

fi lokal qravitasiya anomaliyasının təbiəti, xüsusi halda çökəkliyin geoloji quruluşun-

dakı vulkanogen törəmələrin təsiri  ilə əlaqəlidir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: 

Əldə edilmiş tədqiqat nəticələri, GPS ölçü məlumatları litosfer plitələrinin ki-

nematikasının təyinində, bir qayda olaraq güclü zəlzələ ocaqları yerləşən plitə sərhəd-

lərinin aşkarlanması və dəqiqləşdirilməsində; əsas qırılma sistemlərinin və nisbətən 

daha çox seysmik təhlükəli zonaların müəyyənləşdirilməsində; mühitin gərginlik-de-

formasiya şəraitinin dəyişməsinə və bu tip qırılma zonalarında elastiki deformasiya-

nın toplanmasının monitorinqi zamanı istifadə oluna bilər. 

Hazırlanmış GPS sürətləri, onların emal və analizi nəticələrinin məlumat bazası 

regional arxivə əlavə edilə və Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiqi tədqiqatlar 

və o cümlədən, mühəndisi seysmologiya məsələlərinin həlli üçün istifadə oluna bilər. 
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Alınmış nəticələr endogen proseslərin qiymətləndirilməsi və yer qabığı deformasi-

ya mexanizmlərinin öyrənilməsi kimi tədqiqatlarda faydalı ola bilər. Xüsusi hallarda yer 

qabığı səthinin üfüqi hərəkətləri mantiyada gedən proseslərə təsir göstərdiyindən bu qar-

şılıqlı əlaqənin öyrənilməsi yer qabığının müasir təkamülünü tədqiq etmək üçün məlu-

mat bazasıdır. Əldə olunmuş nəticələr qarşıya qoyulan müxtəlif məsələlərin həllində in-

terpretasiyanın dəyərləndirilməsi üçün əhəmiyyətlidir.  

Alınmış struktur-kinematik sxemlər seysmotektonik  modellərin qurulmasında, 

müasir seysmik təhlükə xəritələrinin dəqiqləşdirilməsində də faydalı ola bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi: 

Dissertasiya işinin əsas müddəaları və nəticələri Azərbaycan xalqının Ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın 

aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransında (Bakı, 2014), Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual prob-

lemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransında (Bakı, 2015), Azərbaycan Respub-

likası Təhsil nazirliyi Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konf-

ransında (Bakı, 2016), Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzu-

sunda Respublika Elmi Konfransında (Bakı, 2016), Avstriyanın Vyana şəhərində Avro-

pa Geoelmlər İttifaqı (EGU) Baş Assambleyası Tədbirində (EGU-2017, 2018, 2019), 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönü-

münə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi 

Konfransında (Bakı, 2017), AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun 80 illiyinə həsr 

olunan Gənc alim və tələbələrin “Geologiya və Geofizikanın problemlərinin həllində in-

formasiya texnologiyaları” mövzusunda VII Beynəlxalq elmi konfransında (Bakı, 2018), 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönü-

münə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi 

Konfransında (Bakı, 2018), Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” 

mövzusunda Respublika Elmi Konfransında (Bakı 2019) məruzə edilmişdir. Dissertasi-

ya mövzusu üzrə 7 məqalə, 12 tezis, 2 proqram dərc olunmuşdur. 
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Faktiki material, cihazlar və müəllifin Ģəxsi töhfəsi: Dissertasiya işi Azər-

baycan GPS şəbəkəsində 2000-2017-ci illərdə müəllifin də iştirakı ilə AMEA Geolo-

giya və Geofizika İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən aparılan ölçülərin nəticələri 

əsasında hazırlanmışdır. Azərbaycan ərazisində bu dövrdə baş verən zəlzələlərin ka-

taloqu AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən alınmışdır.GPS məlu-

matları Trimble 5700, Trimble R7 və Trimble NetRS tipli GPS qəbulediciləri vasitəsi 

ilə əldə edilmişdir. GPS məlumatlarının emalı GAMIT/GLOBK proqramı ilə aparıl-

mışdır. Gərginlik-deformasiya məlumatları CASMO proqram təminatı vasitəsi ilə he-

sablanmışdır. Dissertasiya işində alınan nəticələr əsasında tərtib edilən xəritələr GMT 

(Global Mapping Tool) proqramı vasitəsi ilə hazırlanmışdır. 

Dissertasiya işinin etibarlılığı istifadə olunan aşağıdakı faktiki materialların 

yüksək dəqiqliklə əldə edilən monitorinq nəticələri olması ilə təyin edilir: 

1. Azərbaycan ərazisində stasionar şəkildə  fəaliyyət göstərən cGPS  və GPS 

məntəqələrində  periodik olaraq Massaçusets Texnologiyalar İnstitutu (ABŞ) ilə bir-

likdə aparılan  ölçü məlumatları. 

2. GAMIT/GLOBK proqramının tətbiqində Beynəlxalq Geodinamika Sistemi-

nin (İGS) ABŞ-da yerləşən  SOPAC məlumat bazası məlumatlarından  istifadə olun-

ması. 

3. Müəllifin  iştirakı ilə əldə edilən 2000-2017-ci illər arasındakı GPS sürət mə-

lumatları. 

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Respublika Seysmoloji Xidmət Mər-

kəzin müasir seysmik şəbəkəsinin məlumatları. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsində müəllifin Ģəxsi töhfəsi aşağıdakılardan 

ibarətdir:   

1. Dissertasiya mövzusuna aid əvvəllər yerinə yetirilmiş tədqiqatların icmalı.  

2. GPS kosmik geodeziya və seysmik  məlumatlarının  seçilməsi;  

3. GPS kosmik geodeziya ölçmələrinin aparılmasında və emalında iştirak.  

4. CASMO proqram təminatı vasitəsi ilə litosfer gərginliklərinin hesablanması. 

5. Son nəticələrin qrafik  təsviri və interpetasiyası.  

Əldə edilmiş məlumatların analizi və əsas nəticələrin şərhi elmi rəhbərim akade-
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mik F.Qədirovla  birlikdə yerinə yetirilmişdir. Dissertasiya işində bəzi nəticələr Yer 

Elmləri üzrə elmlər doktoru Q.Babayevlə və Yer Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

R.Səfərovla birlikdə əldə edimişdir. 

Dissertasiya iĢinin yerinə yetirildiyi təĢkilatın adı: 

Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” 

kafedrasında yerinə yetirilmişdir. Bu dissertasiya işi qismən Azərbaycan Prezidenti yanın-

da Elmin İnkişafı Fondunun (Qrant № EİF-KETPL-2015-1(25)-56/27/2) ABŞ-ın Milli 

Elm Fondlarının birgə təşkil etdiyi təlim və magistr proqramının köməkliyi ilə yerinə yeti-

rilib. 

Dissertasiyanın həcmi və strukturu: 

Dissertasiya işi girişdən, beş fəsildən, nəticələrdən, 168 sayda istifadə edilmiş 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Burada 50 şəkil, 8 cədvəl də daxil olmaqla 141 

səhifəni əhatə edir. Dissertasiyanın məzmununda giriş 8 səhifə olub 15022 işarədən, 

birinci fəsil 14 səhifə olub 19889 işarədən, ikinci fəsil 27 səhifə olub 50680 işarədən, 

üçüncü fəsil 32 səhifə olub 31760 işarədən, dördüncü fəsil 30 səhifə olub 38664 

işarədən, beşinci fəsil 20 səhifə olub 26918 işarədən, nəticələr 2 səhifə olub 2580 

işarədən və istifadə edilmiş  168 sayda ədəbiyyat siyahısı 16 səhifə olub 29594 

işarədən ibarətdir. Dissertasiyanın həcmi 141 səhifə komputer yazısından ibarət 

olmaqla, ümumi həcmi 220593 işarəni (istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı istisna 

edilməklə 190999 işarə) təşkil edir. 

TəĢəkkürlər: 

İlk növbədə elmi rəhbərim AMEA-nın həqiqi üzvü, professor F.Ə.Qədirova 

bütün mərhələlərdə göstərdiyi diqqətə, elmi və praktiki köməkliyə görə dərin 

təşəkkürümü bildirirəm. 

Dissertasiyanın yerinə yetirilməsində Bakı Dövlət Universitetinin “Seysmologi-

ya və Yer təkinin fizikası” kafedrasının AMEA Geologiya və Geofizika institutundakı 

baza kafedrasının imkanlarından istifadəyə görə AMEA Geologiya və Geofizika İnsti-

tutunun rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dissertasiya işinin yerinə yetiril-

məsi zamanı seysmik məlumatların istifadəsi üçün tövsiyə və qeydlərə görə AMEA 

nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin (RSXM) baş direktoru AMEA 
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müxbir üzvü, professor Q.Yetirmişliyə dərin təşəkkürümü bildirəm. Azərbaycan GPS 

şəbəkəsində ölçülərin aparılmasında və GPS stansiyalarından alınan məlumatların 

emalında və alınmış nəticələrin birlikdə təhlilində göstərdiyi köməkliyə görə AMEA 

Geologiya İnstitutunun “Müasir geodinamika və kosmik geodeziya” şöbəsinın aparıcı 

elmi işçisi, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru R.Səfərova, CASMO (Dünyanın gərginliklər 

xəritəsi) metodikasının istifadəsində və interpretasiyasında göstərdiyi köməkliyə görə 

isə “Seysmologiya və seysmik təhlükə” şöbəsinın rəhbəri, Yer elmləri üzrə Elmlər 

doktoru Q.Babayevə təşəkkür edirəm. 

Həmçinin, mənimlə birgə çalışan Bakı Dövlət Universitetinin Seysmologiya və 

Yer təkinin fizikası kafedrasının əməkdaşlarına, xüsusilə kafedra müdiri, dosent 

Ə.Q.Novruzova  alınmış nəticələrin konstruktiv müzakirəsinə görə minnətdarlığımı  

bildirirəm. 

 

  

http://gia.az/view.php?lang=az&menu=102&id=2082
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I FƏSĠL. AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNĠN TEKTONĠK QURULUġU  

VƏ GEODĠNAMĠKĠ ġƏRAĠTĠ 

 

1.1. Azərbaycan ərazisinin tektonik rayonları  

 

Azərbaycan ərazisinin tektonik rayonlaşdırılması ilə bir çox tədqiqatçılar məşğul 

olmuşlar. V.P.Renqarten,V.E.Xain, K.N.Paffenhols, M.V.Muratov, E.E.Milanovski, 

V.V.Belousov, İ.V.Kirillova və A.A.Sorski və b. tərtib etdikləri tektonik sxemlər nisbətən 

daha çox tanınmışdır. Qafqazın tektonik şəraitinin öyrənilməsində Ş.A.Adamiya, 

A.A.Belov, A.L.Knipper, İ.P.Qamkrelidze, M.L.Somin, Kopp və Şerba, S.İ.Dotduyev, 

İ.A.Rezanov, V.İ.Şevçenko, Ə.Ş.Şıxəlibəyli, F.S.Əhmədbəyli, T.N.Kəngərli və 

digərlərinin böyük əməyi olmuşdur. Qafqazın struktur elementləri onun dərinlik 

quruluşunun xüsusiyyətlərini də özündə əks etdirir [3, 10, 27-29, 32, 51, 54]. 

Azərbaycan ərazisi Alp-Himalay qırışıqlıq zonasının Qafqaz seqmentinin şərq 

hissəsini əhatə edir və şimalda Qusar-Şabran kənar çökəkliyi vasitəsilə Skif plitəsi, 

cənubda isə Naxçıvan qırışıqlıq sistemi vasitəsilə İran platforması ilə qovuşur. 

Cənubda Talış zonası isə Elburs qırışıqlıq sisteminin şimal-qərb hissəsi ilə əlaqələnir. 

Azərbaycanın tektonik rayonlaşdırma sistemində birinci dərəcəli strukturlar 

(şimaldan başlayaraq cənuba tərəf) aşağıdakılardır: Qusar-Şabran kənar çökəkliyi, 

böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi, Dağarası Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz qırışıqlıq sistemi, 

Naxçıvan qırışıqlıq sistemi və Elburs qırışıqlıq sisteminin Talış zonası. Bu tektonik 

vahidlərin hər birinin hüdudunda zonalar və daha aşağı dərəcəli struktur zonaları ayrılır 

(Şəkil 1.1.1). 

Regionun ən şimal strukturu cənub hissədə Böyük Qafqazın şimal yamacının 

mezozoy çöküntülərini, şimalda isə epihersen platformasının yuxarı paleozoy-

mezozoy çöküntülərini qeyri-uyğun şəkildə örtən qalın dəniz (oliqosen-orta miosen), 

həmdə dəniz və kontinental (gec İmiosen-kvarter) çöküntülərlə molass 

komplekslərdən ibarət olan Qusar-Şabran çökəkliyidir.  
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ġəkil 1.1.1. Azərbaycan Respublikası ərazisinin tektonik rayonlaĢdırılmasının sxemi [3]. 
 

Əsas tektonik vahidlər 

A-Qusar-Şabran kənar çökəkliyi; B - Böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi; C – Kür dağarası çökəkliyi; D – Kiçik 

Qafqaz qırışıqlıq sistemi; E – Naxçıvan qırışıqlıq sistemi; F – Elburs-Talış zonası qırışıqlıq sistemi. 

Zonaların sərhədləri: 1 – tektonik (a – çılpaqlaşmış, b – gömülmüş); 2 – stratiqrafik. 

Struktur zonaları (rəqəmlər sxemdə göstərilir) 

Qusar-ġabran çökəkliyi (1-2):1. Xaçmaz; 2. Quba; 

Böyük Qafqaz (3-12):3 – Tahircal; 4 – Sudur; 5 – Şahdağ-Xızı; 6 – Qonaqkənd; 7 – Tfan; 8 – Zaqatala-

Qovdağ; 9 – Abşeron; 10 – Vəndam; 11 – Şamaxı-Qobustan; 12 – Alazan-Əyriçay; 

Kür çökəkliyi (13-17): Orta Kür (13-16); 13 – Acınohur; 14 – Kürdəmir-Saatlı; 15 – Ceyrançöl; 16 – 

Yevlax-Ağcabədi; 17 – Aşağı Kür; 

Kiçik Qafqaz (18-22): 18 – Kiçik Qafqazönü; 19 – Löh-Qarabağ, 20 – Göyçə-Həkəri; 21 – Qafan; 22 – 

Aşağı Araz; 

Naxçıvan (23-25): 23 – Ordubad; 24 – Şərur-Culfa; 25- Naxçıvan; 

TalıĢ (26-29): 26 – Astara; 27 – Lerik-Yardımlı; 28 – Buravar; 29 – Cəlilabad. 

 

 

Şabran rayonunda qazılmış quyudan əldə edilmiş nəticələr əsasında çökəkliyin 

bünovrəsində erkən yuranın vulkanik törəmələrindən və onların altında yerləşən perm-

triasın metamorfik komplekslərinin slyuda şistlərindən ibarət olması müəyyən edilmişdir 
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vəmetamorfizm də nəzərə alınarsa bu kompleksin daha qədim kembriyəqədərki süxurlardan 

ibarət olması ehtimal edilə bilər.  

Böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi şimalda kənar çökəkliyi ilə hüdudlanır, şərqdə isə 

Abşeron yarımadası, Abşeron çökəkliyi və Pribalxan vasitəsi ilə Kopetdağla birləşir. Böyük 

Qafqazın mərkəzi strukturu, Tfan zonası, vulkanitlərlə növbələşən, dayka və intruzivlərlə 

yarılmış alt-orta yura çöküntü kompleksləri ilə təmsil olunmuşdur. Şimal və cənub 

yamacları üst yura, tabaşir və kaynozoy çöküntülərinin inkişaf etdiyi sаhələrdən ibarətdir. 

Bu zona üçün əksər halda cənuba doğru çevrilmiş və Baş Qafqaz yarığı boyunca daha da 

cənubda yerləşmiş Zaqatala-Qоvdаğ sinklinal çökəkliyin üstünə gəlmiş, kənar hövzələrin 

törəmələrinə uyğun gələn gec yura, tabaşir və erkən paleogenin fliş törəmələri təmsil 

olunmuş yatıq qırışıqların inkişafı səciyyəvidir. Struktur baxımdan bu, dərin, intensiv 

dislokasiyaya uğrayaraq çevrilmiş və cənuba doğru sürüşmüş fliş çökəkliyi başqa sözlə 

“troqdur”. 

Böyük Qafqazın ən cənub strukturuna antiklinorium tipinə daxil edilən Vəndam 

zonası daxildir. Qərbdə toar-aalen çöküntülərindən ibarət olan bu strukturun  quruluşunda 

şərqə doğru hərəkət etdikcə orta yuranın vulkanik törəmələri, gec yuranın karbonat (rif) 

çöküntüləri, gec yura – erkən tabaşir flişləri, gec tabaşirin vulkanik törəmələri iştirak edir. 

Bütövlükdə Böyük-Qafqazın cənub yamacının strukturları üçün cənub istiqamətində biri-

birinin üstünə irəliləmiş üst qat təbəqələrini formalaşdıran və təkrarlanan üstəgəlmə 

proseslərinin intensiv təzahür etməsi səciyyəvidir. Cənub-Şərqdə Böyük Qafqazın struktur 

zonaları dərinə gömülür və əsasən oliqosen-miosenin və pliosen-kvarterin çökmə və molass 

komplekslərindən ibarət Abşeron-Qobustan pereklinal çökəkliyini əmələ gətirir. 

Kür çökəkliyi qitədaxili molass çökəkliyi olaraq regionun təkamülünün orogen (gec 

kaynozoy dövrü) mərhələsində formalaşmışdır. Çökəkliyin mezozoy dövrü struktur planı 

alp dövrünə qədərki dövrün müvafiq planına uyğundur. Sonuncu, listrik yarıqlar üzrə Kür 

çökəkliyinin mərkəzinə doğru enir, eninə istiqamətdə isə pilləvari şəkildə qərbdən şərqə 

doğru Cənubi Xəzər çökəkliyinə tərəf gömülür. Özülün struktur vəziyyəti onun alp 

dövründə formalaşmasını göstərir ki, bu da onun müasir  strukturunda Yuxarı, Orta və 

Aşağı Kür çökəkliklərinin formalaşması ilə tamamlanmışdır. Çökəkliklərin şimal kənarları 

uzununa istiqamətdə dartılmış Daşüz-Əmirvan və Acınohur qalxıntılar sisiləsi ilə əhatə 
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edilmişdir. Bu qalxıntılar Qanıx (Alazan)-Əyriçay və Qabırrı(İori)-Acınohur çökəklikləri ilə 

biri-birindən ayrılmışlar [3, 17]. Çökəkliklərdə mio-pliosen və dördüncü dövr molass 

çöküntüləri, qalxımlarda isə mezozoy-kaynozoy yaşlı vulkanik-çökmə süxurları iştirak edir. 

Bu zona üçün üstəgəlmə tipli qırılmalar səciyyəvidir və bu səbəbdən də müsbət strukturlar 

şimal-şərq cinahlarda təmsil olunmuşdur. Çökəkliyin cənub kənarı paleogenin və 

qitə(kontinent)-dəniz neogen-antropogenin molass komplekslərindən ibarət Yevlax-

Ağcabədi və Kiçik Qafqaz önü çökəkliklərini əhatə edir. 

Onların arasındakı sərhəd Kür yarığı boyu, Kür çayı vadisi üzrə və Yevlax-

Ağcabədi çökəkliyinin cənub-qərb kənarı boyu layların fleksur əyintisi boyu keçir. 

Kiçik Qafqaz qırışıqlıq sistemi Zaqafqaziya və Naxçıvan bloklarının tarixi 

inkişaflarına görə müxtəlif olan zonalarından təşkil olunmuşdur. Şimaldan cənuba 

doğru Zaqafqaziya blokunda aşağıdakı zonalar ayrılır: Löh-Qarabağ, Göyçə (Sevan)- 

Həkəri və Qafan. 

Löh-Qarabağ zonası qalxımlar və çökəkliklər silsiləsi ilə mürəkkəbləşmiş 

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamaclarının mezozoy dövrünə aid vulkanik-çökmə 

komplekslərini əhatə edir.Onların arasında struktur nisbətləri yuraya qədərki özülün 

cənub-şərq istiqamətində pilləvari şəkildə dərinləşməsi ilə mürəkkəbləşən blok halı ilə 

əlaqəli olub atılım-fayları (qırılmalar) və fleksur əyintiləri ilə ifadə olunur. Zonanın 

quruluşunda əsasən yura dövrünə, qismən də təbaşir və paleogenə aid bazaltdan riolitə 

kimi vulkanitlər vulkanik-çökmə və terrigen-karbonat kompleksləri geniş iştirak edir. 

Orta yura və gec yura-erkən təbaşir dövrlərinə aid intruzivlər, subvulkanik törəmələr və 

ekstruzivlər geniş təmsil olunmuşdur. 

Göyçə-Həkəri zonası əvvəlki zonadan daha cənubda, Kiçik Qafqazın mərkəzi 

hissəsində yerləşir və ondan şimalda Murovdağ və Qarabağ, cənubda isə Laçın-

Başlıbel qırılmaları ilə hüdudlanır. Bu, erkən təbaşirin karbonatlı çöküntülərindən və 

senomanın qumsal-alevrit qatından ibarət şimal-qərb istiqamətində yatıma malik olan 

ensiz əyilmiş zolaqdır. Zonanın fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun 

hüdudlarında Qarabağ horst qalxımının şimal-qərb kənarı ilə ayrılan iki kulisvarı - 

Torağaçay və Sarıbaba strukturlarında - melanj ofiolit zolağı yerləşir. Ofiolit 

assosiasiyası kompleksləri - hiperbazit, qabbroid və effuziv-radiolyarit kompleksləri - 
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gec senoman-erkən konyak dövrünün olistostrom kompleksinə keçən və 

neoavtoxtonun gec santon çöküntü kompleksi ilə örtülən avtoxton mezozoy-terrigen 

çöküntü kompleksi (alb) üzərinə şaryaşlaşmış alloxton lövhələr şəklindədir. 

Ofiolit kompleksləri intensiv dislokasiyaya uğramış və  uzununa qırılmalarla 

mürəkkəbləşmişdir. Bunun nəticəsində kompleks  içərisində hiperbazit-qabroid olan 

lentvari sıxılmış zolaqlı uzununa-qırışıq bloklarla təmsil olunmuşdur. Ofiolit 

kompleksləri öz aralarında və onları əhatə edən süxurlarla tektonik təmasdadır. 

Göyçə-Həkəri zonasında həm də daha cavan, paleogen və neogen, qabroid və 

qranitoid intruzivləri də mövcuddur. 

Göyçə-Həkəri zonasından cənub-qərbə tərəf mezozoy komplekslərin toplusuna 

görə Löh-Qarabağ zonasına çox oxşayan Qafan strukturu ayrılır. Bu struktur pazvari 

şəkildə şimal-qərbə doğru uzanaraq pliosen-dördüncü dövr vulkanitləri ilə örtülərək 

əhəmiyyətli dərəcədə dərin qatlara gedib çıxır. Strukturun dik cənub-qərb qanadı onu 

Zəngəzur qalxımından ayıran yarıqla kəsilir, şimal-şərqdə isə Göyçə-Həkəri 

zonasından ayıran Laçın-Başlıbel yarığı ilə hüdudlanır. Zonanın şimal haşiyəsində 

Laçın, şərq haşiyəsində isə Tsav qranitoud intruzivləri müşahidə edilir. 

Həmin zonadan cənubda, Zaqafqaziya və Naxçıvan blokları arasında Misxan-

Zəngəzur qovuşma zonası mövcuddur. Bu qovuşma zonasının 15-20 km enində olan 

şərq hissəsi sıxılmalara, parçalanmalara, izoklinal qırışıqlığa və dinamometamor-

fizmə məruz qalmış, tabaşir və paleogen çöküntüləri komplekslərindən təşkil 

olunmuşdur. 

Təsvir edilən zonaya müxtəlif istiqamətli yarıqlar, eləcə də müxtəlif yerdəyişmə 

amplitudlarına malik olan ayrı-ayrı tektonik bloklara parçalanma xarakterikdir. Zonada, 

Respublika ərazisindən kənar kembriyəqədərki, orta paleozoy dövrlərinə aid 

komplekslərin fraqment halında çıxışları, eləcə də ofiolit assosiasiya süxurlarının 

blokları qeyd olunur; kaynozoy yaşlı qranitoidlərin intruziv gövdələri geniş yayılmışdır.  

Qafqaz seqmentinin eninə kəsiyində ən mürəkkəb cənub struktur vahidi Naxçıvan 

zonasıdır. Bu zona bir sira uzununa strukturlardan – Ordubad sinklinoriumundan, Şərur-

Culfa antiklinoriumundan və Naxçıvan çökəkliyindən ibarətdir. 

Ordubad zonası (sinklinoriumu) şimal-şərqdə Girətağ yarığı və cənub-qərbdə 
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Aznaburt-Nehrəm yarığı ilə hüdudlanır. Onun quruluşunda konsedimentasionalqalxımı və 

çökəkliklərlə mürəkkəbləşmiş, xətti qırışıqlar şəklində  deformasiya olunmuş gec tabaşir- 

paleogen dövrünə aid terrigen-karbonatlı, karbonatlı, vulkanik-çökmə mənşəli gec eosen 

və oliqosen əhəng-qələvi və subqələvi kompleksləri iştirak edir. Zonanın cənub-şərq 

kənarında iri Meqri-Ordubad qranitoid batolitivardır. Şərur-Culfa zonası (antiklinoriumu) 

İran mikrokontinentinin son şimal blokudur və devon, karbon, perm, trias dövrlərinin 

terrigen-karbonatlı və karbonatlı kompleksləri ilə xarakterizə olunur. Naxçıvan çökəkliyi 

orogen dövründə inkişaf etmişdir və miosen çöküntülərindən ibarətdir, kənərlarında en 

dairəsinə yaxın, mərkəzi hissələrində isə şimal-şərq istiqamətdə qırışıqlı olması ilə 

xarakterizə olunur. 

Azərbaycanın cənub-şərqində, İran platformasının şimal haşiyəsinin Elburs 

qırışıqlıq sisteminin şimal-qərb seqmenti olan Talış qırışıqlıq zonası yerləşir. Bu sərbəst 

olaraq şimal-qərbə, Aşağı Araz çökəkliyinə tərəf və şimal-şərqə, Cənubi Xəzər 

çökəkliyinə tərəf dərinə gömülmüş böyük horst-qalxımıdır. Talış zonasında Astara horst-

antiklinoriumu, Lerik-Yardımlı sinklinoriumu, Buravar antiklinoriumu və Cəlilabad 

sinklinoriumu fərqləndirilir. Bütün struktur zonalar tərs fay və üstəgəlmələri ilə 

mürəkkəbləşmişdir. Şərqdə Talış zonasının strukturları Cənubi Qafqaz hövzəsinin şelf 

zonasına keçən Lənkəran ovalığını əmələ gətirən Talışönü qırılması ilə kəsilir. Onun 

quruluşunda aşağıdakı komplekslər iştirak edir: karbonatlı – gec senon, tuflu-çökmə – 

paleogen-erkən eosen, vulkanik-çökmə və qələvi-bazalt vulkanitləri, plutonik subqələvi 

ultraəsaslı kompleksi mərkəzi hissədə oliqosen-miosenin mollas kompleksi və şimal-

şərqdə allyuvial-prolyuvial-pliosen-dördüncü dövr kompleksi. 

 

1.2.Plitə tektonikası konsepsiyası və Alp-Himalay qurĢağının (Azərbaycan 

ərazisi) müasir geodinamik Ģəraiti 

 

Alp-Himalay qurşağının orta hissəsi Yaxın Şərqin, Qafqazın və qisməndə orta 

şərqin qırışıqlıq sistemini əhatə edir. Sual olunur ki, kaynozoy dövrü yəni 65 milyon il 

əvvəl baş verən konkret geoloji hadisələrin litosfer plitələrinin hərəkəti ilə əlaqəsi varmı, 
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əgər varsa, o zaman  bu özünü necə büruzə verir və litosfer plitələrinin qarşılıqlı təsirinin 

analizini geoloji tarixin öyrənilməsində necə istifadə etmək olar? 

Bu problemin ilk tədqiqatçıları A.G.Smith, J.Dewey və b., McKenzie, 

Ş.Adamiya və digərləri olmuşlar [9, 79, 115, 142]. 

Smith A.G. ilk dəfə olaraq zolaqlı maqnit anomaliyaları əsasında təyin edilmiş 

Afrika və Avropanın nisbi hərəkətlərini Alp orogen qurşağının tektonik inkişaf tarixi 

ilə əlaqəli olmasını göstərmişdir. Daha sonra isə J.Dewey və başqaları daha dəqiq 

məlumatlardan yararlanaraq bənzər tədqiqatlar aparmışlar. Amma bu tədqiqatlar Alp 

orogen qurşağının tektonik inkişaf tarixini yalnız iki Afrika və Avropa plitələrinin 

hərəkəti ilə öyrənilməsinin mümkün olmadığını göstərmiş vəburada bir neçə hərəkət 

edə bilən mikroplitənin də olması ehtimalı irəli sürülmüşdür. Bu mikroplitələrin 

dönmə və irəliləmə hərəkətlərinin öyrənilməsi də əsas məsələ olaraq meydana 

çıxmışdır. Mikroplitələrin bəzilərinin hərəkətləri zolaqlı maqnit anomaliyaları ilə 

müəyyən edilsə də bunun həmişə bu üsulla bu səbəbdən də mümkün olmadığı 

aydınlaşmışdır. 1960-cı illərdə mikroplitələrin varlığı şübhələr doğururdu. GPS 

texnologiyalarının tətbiqinə qədər Alp orogen qurşağının plitə hərəkəti ilə bağlı 

müasir inerpretasiyası bir çox çətinliklə qarşılaşmışdır. 

Erkən yuraya qədərki dövrdə bütün qitələr birlikdə olmuş və super qitə təşkil 

etmişdir.Vegener bu super qitəni Pangeya adlandırmışdır. Tetis dənizi isə bu super 

qitənin ortasında yer almış dərin körfəz halında olmuşdur. Belə qəbul etmək olar ki, 

super qitə çox sayda ona daxil olan mikroplitə ilə əhatə olunmuşdur [39]. Erkən 

yurada Mərkəzi Arktikanın açılması ilə Pangeyanın parçalanmasının başlandığı qəbul 

edilir. Bu o deməkdir ki, Cənubi Amerikaya birləşmiş Afrika şimal qitəsinə (Amerika 

və Avrasiya) nəzərən şərqə tərəf hərəkət etmişdir. Bu proses mərkəzi Atlantikada 

mövcud olan orta-okeanik dağ silsiləsinin spredinqi nəticəsində olmuşdur. 

Eosendən başlayaraq Afrika qitəsi Avropa istiqamətində şimala tərəf hərəkət 

etməyə başlamış və bu səbəbdən də Alp qurşağında sıxılma və subduksiya prosesləri 

başlamışdır. 

Alp-Himalay qurşağının geologiya və tektonikasına aid plitə tektonikası 

konsepsiyası çərçivəsində çox sayda tədqiqat işləri aparılmışdır [8, 45, 46, 54]. 
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Alp-Himalay qurşağı Avrasiya plitəsinin cənub hissəsində olub onu qərbdə 

Afrika plitəsindən, mərkəzdə isə Ərəbistan plitəsindən ayırır. Bu regionda Avrasiya, 

Afrika və Ərəbistan plitələrinin qarşılıqlı təsiri müşahidə edilir [22, 115, 116]. 

Şəkil 1.2.1-də Alp-Himalay qurşağı litosferinin plitə və mikroplitələrinin 

McKenzieye görə sxemi verilmişdir. 

 

 
 

ġəkil 1.2.1. Alp-Himalay qurĢağı litosferinin plitə və mikroplitələri [115, 116].  

 
1-3-Sərhədlər(1-gərilmə, 2-sıxılma, 3-sürüşmə); 4-mikroplitələrin ehtimal edilən sərhədləri; 5-Avrasiya  

plitəsinə nəzərən plitə və mikroplitələrin hərəkət istiqamətləri. Mikroplitələr: Əfqanıstan, İran, Xəzər, Lut, 

Türkiyə, Qaradəniz, Ege. 

 

1988-2005-ci illərdə aparılmış GPS monitorinq nəticələri əsasında Aralıq 

dənizi və Qafqaz ərazisinin yeni geodinamik modeli verilib (şəkil 1.2.2). 

Şəkil 1.2.2-dən göründüyü kimi Ərəbistan plitəsi 15.7-17.1 mm/il sürəti ilə C-

Şm istiqamətində hərəkət edir. Onun qarşısında hətta daha sürətli hərəkətlər qeyd 

olunmuşdur. Onlar Anadolu zolağının şərqə daha yaxın olan hissəsində təyin 

edilmişdir və o, birbaşa indentorun ucundan başlayır və qərbə doğru Şimali və Şərqi 

Anadolu üfüqi yerdəyişmə tipli qırılma zonaları ilə hüdudlanaraq genişlənir. Anadolu 

zolağı 15.7-21.4 mm/il sürəti ilə qərbə doğru hərəkət edir. Onun daxilində hərəkət 

vektorlarının istiqaməti orta hissədə ŞCŞ-QŞmQ istiqamətindən, Ege dənizi 

yaxınında isə  şimala daha yaxın olan hissədəŞmŞ-CQ istiqamətinə dəyişir. 

https://www.nature.com/articles/226243a0#auth-1
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ġəkil 1.2.2. Afrika-Ərəbistan-Avrasiya plitələrinin qarĢılıqlı təsir modeli və 

geodinamik Ģəraiti [133]. 

 
ġərti iĢarələr. Plitə və bloklar: CAU –Qafqaz bloku, AN – Anadolu plitəsi, AE – Ege plitəsi. İkili xətt 

plitələrin sərhədidir,  qara rəngli xətt – horizontal hərəkət sərhədləri, iki qoşa və əks tərəfli oxlar-qırılma 

boyu nisbi yerdəyişmə istiqamətləridir; üzərində üçbucaq olan xətlər –atılım (üstəgəlmə) qırılmalarıdır, qara 

rəqəmlər – blokları ayıran qırılmalarda GPS-ölçmələri ilə əldə edilmiş mm/il vahidi ilə göstərilən horizontal 

sürətlərdir (mötərizədə göstərilən rəqəmlər düşmə zamanı yerdəyişməyə, digərləri isə qırılma boyu 

yerdəyişməyə uyğundur). Ağ rəngli oxlar və bunlara uyğun rəqəmlər-Avrasiya sisteminə nəzərən plitələrin 

mm/il vahidi ilə göstərilən sürətləridir. Qövs şəkilli oxlar-Avrasiyaya nəzərən blokların dönməsi istiqamətini 

göstərir. İri qara oxlar-plitə/blok sisteminə təsir edən aktiv subduksiya iləəlaqədar meydana gələn və 

Avrasiya sisteminə nəzərən Ərəbistan-mərkəzi İran-Anadolu-Ege plitələrini saat əqrəbinin əksinə dönməyə 

məcbur edən hipotetik; (fərziyyəyə əsaslanan) qüvvələri göstərir.). Slab Suction – DartılanPlitə, Slab Pull – 

SıxılanPlitə. 

 

Ərəbistan indentoru və Avrasiya platforması arasında yerləşən 500-1000 km 

geniş deformasiya zonasında horizontal hərəkət vektorları ümumilikdə fırlanma tipli 

hərəkəti təsvir edir. Onun simmetriya oxu Ərəbistan indentorunun kənarından 

Anadolu blokunun şərqə daha yaxın olan kənarından keçməklə Qara dənizə doğru 

CŞ-ŞmQ istiqamətlənən xəttdir.  

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Ərəbistan plitəsinin Avrasiya plitəsi ilə 

toqquşması 10-30 mln il əvvəl başlamışdır və bu gündə davam edir [129]. Bu 

toqquşma prosesi başlayan zamandan bu günə kimi Ərəbistan plitəsinin şimala tərəf 

hərəkətinin orta sürəti sabit qalıb və təxminən 20 mm/il təşkil edir [117, 133]. Bu 
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şərtlər daxilində özünün ilk yerindən əvvəl Avrasiya kontinental litosferinin olduğu 

yerə 200-600 km irəliləmişdir. Ərəbistan plitəsinin Avrasiya qitəsinə bu şəkildə 

davamlı “daxil olması” Ş-Q istiqamətində uzanan Böyük Qafqaz üstəgəlməsi boyu 

litosferin qısalmasına səbəb [6, 8, 97, 100, 102, 104, 115, 133]. Ərəbistan plitəsinin 

Avrasiya qitəsi ilə belə qarşılıqlı təsiri Qafqazda yer qabığını deformasiyalarına səbəb 

olur ki, bu da tarixən baş verən zəlzələlərlə müşayiət olunur.  

Göründüyü kimi, Qırmızı dənizin dibində baş verən spredinq prosesi 

nəticəsində meydana gələn Ərəbistan piltəsinin şimala tərəf hərəkəti Qafqaz 

ərazisinin müasir geodinamik şəraitini müəyyənləşdirir. 

 

1.2.1. Azərbaycan ərazisində yer qabığının Ģaquli hərəkətləri 

 

Ərəbistan plitəsinin davamlı olaraq Qafqazı sıxma prosesi ilə eyni zamanda yer 

qabığında şaquli hərəkətlər baş verir. Üfüqi yer qabığı hərəkətlərinin nəticəsində 

Kiçik və Böyük Qafqaz dağ silsiləsi və Kür çökəkliyi əmələ gəlmişdir.  

Şaquli hərəkətlər haqqında məlumatlar Tiflis-Bakı-Dərbənd, Naxçıvan-Ələt, 

Şirvan-Astara, Şirvan-Biləsuvar-Yevlax, Yevlax-Zaqatala-Gəncə kimi geodeziya 

poliqonlarında aparılan yüksək dəqiqlikli təkrar nivelir ölçmələri əsasında əldə 

edilmişdir (Şəkil 1.2.3) [2, 6, 8, 34, 54].  

Şaquli hərəkət məlumatlarının ərazi üzrə ekstrapolyasiyası morfostruktur 

xüsusiyyətlərdən istifadə olunaraq aparılmışdır. Şəkil 1.2.3-də verilən Azərbaycan 

ərazisinin yer qabığının müasir şaquli hərəkət xəritəsi F.S.Əhmədbəylinın, 

Ə.V.Məmmədovun, N.Ş.Şirinovun və Ə.Ş.Şıxəlibəylinın redaktorluğu ilə hazırlanan 

Azərbaycanın neotektonik xəritəsindən alınmışdır. Azərbaycan ərazisinin yer 

qabığının müasir şaquli hərəkət xəritəsinın tərtibçiləri Şirinov N.Ş., Lilienberq D.A., 

Hacıyev B.D., V.R.Yaşenkodur.  

Yer qabığının vertikal hərəkətləri xəritəsindən görünür ki, Azərbaycan ərazisini 

müasir şaquli hərəkətlərin paylanma xarakterinə görə dörd vilayətə ayırmaq olar. 

Bunlar Böyük Qafqaz, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz və Talış vilayətləridir. Xəritə 
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müəllifləri qeyd edirlər ki, bu xəritədə Kiçik Qafqaz və Talış üçün müasir şaquli 

hərəkətlərin sürət izoxətləri İran ərazisindəki məlumatlar nəzərə alınmadan 

hazırlanmışdır. Bu səbəbdən də xəritədə Araz çayı rayonunda izoxətlər dönməkdədir. 

Belə ehtimal etmək olar ki, İran ərazisindəki nivelirləmə nəzərə alınsa idi müasir 

şaquli hərəkətlərin sürət izoxətləri Araz çayı rayonunda əyilmədən Talış regionuna 

tərəf davam etməli idi. Müəlliflərin qeyd etdiyinə görə bu hissədə yüksək dəqiqlikdə 

nivelirləmə işləri aparılmadığından bu mümkün olmamışdır. 

 

 
 

ġəkil 1.2.3. Geodeziya poliqonlarında 1949-1989-cü illər arasında aparılan yüksək 

dəqiqlikli nivelir ölçülərindən əldə edilmiĢ Azərbaycanın Ģaquli hərəkətlər xəritəsi. 
 

Kontur xətt qiymətləri mm/il-dir. Mənfi və müsbət qiymətlər uyğun olaraq çökmə və yüksəlməni ifadə 

edir (Əhmədbəyli F.S., Məmmədov Ə.V., Şirinov N.Ş., Şıxəlibəyli Ə.Ş.Azərbaycanın neotektonik 

xəritəsindən istifadə edilmişdir [2]. Yer qabığı müasir vertikal hərəkətləri xəritəsi Şirinov N.Ş., 

LilienberqD.A., Hacıyev B.D., Yaşenko V.R. tərəfindən hazırlanmışdır). 

 

Ərəbistan plitəsinin Qafqaz ərazisinə (o cümlədən Azərbaycan ərazisinə) təsiri 

fonunda Yer qabığı müasir şaquli hərəkətləri Böyük və Kiçik Qafqazda yüksəlmə baş 

verdiyini və bu sürətin maksimal qiymətinin 10 mm/il dəyərinə yaxın olduğunu 

göstərir. Talış dağlarında da yüksəlmə baş verir və burada sürətin maksimal qiyməti 6 
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mm/il-dir. Böyük Qafqaz vilayətinin yüksəlmə sahəsi geniş olub Böyük Qafqaz 

submeridional qırılmalarına paralel olaraq ŞCŞ-QŞmQ istiqamətində uzanmış 

formaya malikdir. Kiçik Qafqazın qalxım zonası da eyni istiqamətdə uzanaraq geniş 

ərazini əhatə edir.  

Eyni zamanda müasir dövrdə Kür çökəkliyində yer səthində -6 mm/il surətlə 

çökmə prosesi davam edir.  

Kür çökəkliyi Böyük Qafqazı Kiçik Qafqaz-Talış zonasından ayıraraq 

çökməyə davam edir və Böyük Qafqaz sərhədində yer qabığının müasir şaquli 

hərəkət sürətləri kəskin olaraq dəyişir. 

Yer qabığı şaquli hərəkətlərinin surətləri və sonrakı dövr üçün tektonik 

proseslərin gedişi nəzərə alınarsa şaquli hərəkətlərdə müasir dövrdə inversiya 

olmadığı və hərəkətlərin ümumi xarakterinin indi də eyni olduğunu qəbul etmək olar.  

 

Nəticələr 

Tektonik tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan ərazisində birinci dərəcəli Qusar-

Şabran kənar çökəkliyi, böyük Qafqaz qırışıqlıq sistemi, Dağarası Kür çökəkliyi, Kiçik 

Qafqaz qırışıqlıq sistemi, Naxçıvan qırışıqlıq sistemi və Elbrus qırışıqlıq sisteminin Talış 

zonası kimi strukturlara ayrılmışdır.  

Ərəbistan piltəsinin şimala tərəf hərəkəti və Avrasiya plitəsi ilə qarşılıqlı təsiri 

Qafqaz ərazisinin müasir geodinamik və seysmo-tektonik şəraitini müəyyənləşdirən 

əsas faktordur. 

Azərbaycan ərazisini müasir şaquli hərəkətlərin paylanma xarakterinə görə 

Böyük Qafqaz, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz və Talış vilayətlərinə ayrılır. 

Azərbaycan ərazisində Yer qabığı müasir şaquli hərəkətləri Böyük və Kiçik 

Qafqaz dağlarının 10 mm/il, Talış dağlarının  6 mm/il sürətləri ilə yüksəldiyini, Kür 

depressiya zonasının isə -6 mm/il sürətlə çökdüyünü göstərir.   
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DĠSSERTSĠYA ĠġĠNĠN ƏSAS NƏTĠCƏLƏRĠ 

 

Dissertasiya işində GPS müasir sürət sahəsinin kompleks yanaşma ilə struktur 

analizi aparılmış və aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir:  

- Son 20 ildə aparılmış GPS müşahidələrindən əldə olunmuş sürət sahəsi Azər-

baycan və Kiçik Qafqaza qonşu olan ərazilərdə yer qabığı səthinin Avrasiyaya nəzə-

rən Şm-ŞmŞ istiqamətində hərəkətini aydın şəkildə təsvir edir. 

- GPS sürət sahəsinin aydın şəkildə ifadə olunan xüsusiyyətlərindən biri cənub-

dan şimala doğru Böyük Qafqaz Üstəgəlməsinin uzanma istiqamətinə perpendikulyar 

olan GPS sürət komponentlərinin (şimal komponenti VN) qiymətinin azalmasıdır. 

- Kiçik Qafqaz ərazisində sürəti < 2 mm/il olan yer qabığı qısalmasının və zəif defor-

masiya prosesinin baş verdiyi müəyyən edilmişdir. 

- Şıxlar, Sanqaçal və Bakı GPS məntəqələrində VE şərq sürət komponenti üstün-

lük təşkil edir. 

- Abşeron-Pribalxan astanasının qərb hüdudunda Gürgən (GURK) GPS məntəqə-

sində VN şimal  sürət komponenti üstünlük təşkil edir. 

- İran plitəsinin təsirinə məruz qalaraq saat əqrəbi istiqamətində dönən Cənubi 

Xəzər Hövzəsi Aşağı Kür, Qobustan və Abşeron struktur ərazilərinın kinematikasını 

təyin edir. 

- Qafqaz (Azərbaycan) regionu ərazisində Yerin litosferində regional gərginlik 

sahəsinin formalaşmasında yer səthi və geoloji sərhədlərin topoqrafiyasının dominant 

təsiri müşahidə olunur. 

- Böyük Qafqazın qərb və mərkəzi hissələri ŞmŞ-CQ istiqamətli gərilmə şərai-

tindədir, şərq hissəsində isə bu gərilmə intensiv sıxılma ilə əvəz olunur. 

- Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə horizontal gərginlik vektorunun σmax isti-

qaməti Yer qabığının müasir hərəkət istiqaməti ilə eyni olsa da bəzi yerlərdə fərqlili-

yin müşahidə edilməsi faktı, gərginliyin yaranmasında yalnız kolliziya tektonikası de-

yil yerli mənbələrinin də müəyyən rolu olduğunu göstərir. 

- Yer səthində GPS sürətlərin struktur analizi aparılmış ətraf bölgələrə nəzərən fərq-

li sürət xarakteristikası olan aşağıdakı “domen” ərazilər müəyyən edilmişdir: Böyük 
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Qafqaz qırışıqlıq sistemi “domeni”; Kiçik Qafqaz qırışıqlıq sistemi“domeni” ; Kür çö-

kəkliyi “domeni”; Aşağı Kür çökəkliyi-Qobustan-Abşeron “domeni”; Talış zonası “do-

meni”; Qusar-Şabran kənar çökəkliyi “domeni” 

- Azərbaycan ərazisində lokal qravitasiya anomaliyaları sahəsi ilə domenlərin 

paylanması arasında korrelyasiya mövcuddur.  

- Orta Kür “domenində” Yevlax (YEVL) GPS məntəqəsində  sürət vektoru istiqamə-

tinin kəskin dəyişilməsi Yevlax-Ağcabədi iri mənfi lokal qravitasiya anomaliyasının təbiə-

tini müəyyən edən geoloji quruluşla, xüsusi halda buradakı vulkanogen törəmələrin təsiri 

ilə əlaqəlidir. 
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