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KONFRANSIN PROQRAMI
5 oktyabr
09.00 - konfrans iştirakçılarının qeydiyyatı
PLENAR İCLAS
10.00 – giriş sözü: Geologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
vitse-prezidenti, akademik Ak.A.Əlizadə
Təbriklər:
• Geologiya İnstitutunun Gənc Alimlər Şurasının sədri, g.m.e.n. Q.R.Babayev
• BP şirkətinin nümayəndəsi
• Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondunun nümayəndəsi
10.30 – 10.45 – Hüseynova N. (Azərbaycan)
«Cənubi Xəzər hövzəsinin dəniz hissəsindəki Alt Pliosen Məhsuldar qat rezervuarlarının xarakteristikası və çöküntütoplanma şəraitinin proqnozu»
10.45 – 11.00 - Hüseynova Ş. (Azərbaycan)
«Cənubi Xəzər hövzəsinin qərb yamacının dəniz-quru keçid zonasının üçölçülü geoloji modeli»
11.00 – 11.15 – Kox S., Sokol E. (Rusiya)
«Qədim palçıq vulkanlarının alovlu püskürmə rejiminin bərpası
(Qazaxıstan, İsrail, İordaniya)»
11.15 - 11.45 - KOFE-BREYK
11.45 - 12.00 – Şindler P., Yencş Q., Damask D., Laufer A.,:
(Almaniya)
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«Qravimetrik və maqnit kəşfiyyatı məlumatlarının kombinə olunmuş üçölçülü modelləşdirilməsi vasitəsilə tədqiq olunmuş Viktoriya
Torpağının (Antarktida) şimal hissəsinin yer qabığının quruluşu»
12.00 - 12.15 – Korkusuz Y., Özel H., Tan O. (Türkiyə)
«Yalova ərazisində P dalğasının ilk daxilolmalarının böyük miqdarda polyarizasiyasından istifadə etməklə fokal mexanizmlərin köməkçi müstəvilərdən fərqi»
12.15 - 12.30 – Rəşidov T. (Azərbaycan)
«Cənubi Xəzər hövzəsində palçıq vulkanizmi prosesinin inkişafının
dinamikası və miqyası»
12.30 - 12.45 – Yaşin İ., Obroveç C. (Belorusiya)
«Pripyat çökəkliyinin Mərkəzi neftli-qaz perspektivli rayonunun
aşağı famen çöküntülərində domanik fasiyaları»
12.45 – 13.45 – NAHAR FASİLƏSİ
14.00 - 14.15 – Rezaeyfar M. (İran)
«Alborz dağlıq zonasının qərb hissəsindəki yerli zəlzələlərin qeyrixətti kinematik tomoqrafiyası»
14.15 - 14.30 – Mışenkova M. (Rusiya)
«Şimali Elbrus dağlarının flüidolitləri»
14.30 -14.45-Kazımov İ. (Azərbaycan)
«Böyük Qafqazın cənub yamacı altında seysmik anizotropluq»
14.45 - 15.00 – Hüseynov А. (Azərbaycan)
«Cənubi Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi və neft-qazlılığı»
15.00 – 16.00 – NƏTİCƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİ
16.00 – BAKI ŞƏHƏRİ İLƏ TANIŞLIQ
19.00 –

ZİYAFƏT

…………………………………………………………….
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6 oktyabr
10.00-11.00 – MDU «Dinamik Geologiya» kafedrasının müdiri
prof. Koronovski N.V. (Rusiya)
«Yer kürəsi: dünən, bu gün, sabah»
SEKSİYALARDA MƏRUZƏLƏR
• «GEOFİZİKA» seksiyası
Sədrlər: g.-m.e.d. Qədirov F.
AMEA-nın müxbir üzvü
g.-m.e.n. Babayev Q.
¾ Kazımova S. (Azərbaycan)
“Azərbaycanda rəqəmli seysmik stansiyaların məlumatlarına
görə yer qabığının məkan-sürət müxtəlifliyi”
¾ Koşçexr M. (İran)
“İkiölçülü modelə əsasən seysmik kəsilişdə qırılmaların
müəyyənləşdirilməsi ”
¾ Çevelça E. (Avstriya)
“Səs dalğalarının köməyi ilə Sucker Rod nasos sisteminin
qiymətləndirilməsi”
¾ Mollayeva P., Qədirov K. (Azərbaycan)
“Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin üst Yura dövrü çöküntülərinin
geoloji quruluşunun qravimetrik metod vasitəsi ilə öyrənilməsi”
¾ Poletayeva Y. (Azərbaycan)
“Xəzər dənizinin yer qabığının regional dərinlik qırılmalarının
paylanması modeli və onların kəmiyyət və keyfiyyət
xarakteristikası”
¾ Qaragözova N. (Azərbaycan)
“Azərbaycan ərazisinin seysmikliyinin fraktal xarakteristikası”
¾ Minqboev K. (Özbəkistan)
“Karbohidrogenlərlə çirklənmə zonasında çınqıl-çaqıl daşlı
çöküntülərin ayrılmış elektrik müqavimətinin variasiyaları”
¾ Şirinova Z. (Azərbaycan)
“Azərbaycan hüdudlarında Kiçik Qafqazın seysmikliyi”
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12.00 - 12.30 - KOFE-BREYK
12.30 - Məruzələrin davamı
¾ Əliyev F. (Azərbaycan)
“Yeni məlumatlar əsasında Azərbaycan ərazisinin seysmik
təhlükəliliyinin qiymətləndirilməsi”
¾ Kamalov K. (Azərbaycan)
“Orta Kür çökəkliyi sahələrində əldə edilmiş seysmik
materialların dinamik və kinematik interpretasiyası”
¾ Abbasov D., Kazimov R., Abbasov T. (Azərbaycan)
“Geofiziki məlumatlar əsasında anomal yüksək lay təzyiqinin
(AYLT) təyin edilməsinin yeni üsulu”
¾ Hümbətova S. (Azərbaycan)
“Abşeron strukturu timsalında Cənubi Xəzər hövzəsının çökmə
kəsilişində anomal təzyiq zonalarının seysmik məlumatlar əsasında proqnozlaşdırılması”
¾ Curaev O., Artikov F., Curaev H., Həmidov L. (Özbəkistan)
“Qissarak su anbarının ərazisinin geomorfoloji və hidrogeoloji
şəraiti haqqında”
¾ Fəxrəddinov D., Həmidov L., Şükürov Z. (Özbəkistan)
“Qərbi Tyan-Şan zonasının seysmoaktiv və passiv qırılmalarının
kəsişmə zonalarının gərginliyinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi ”
¾ Curaev O., Həmidov H. (Özbəkistan)
“Daşkənd şəhəri ərazisində uzaq güclü zəlzələlərin təsirinin
artması haqqında”
¾ Qjorjeska İ., Stamatovska S. (Makedoniya)
“Geoloji metodlardan istifadə etməklə yerli seysmogeoloji
strukturun tədqiqi”
¾ Yusif H. (Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı)
“Səudiyyə Ərəbistanın seysmikliyi və Səudiyyə Milli seysmik
şəbəkəsi (CHCC) ”
¾ Patina İ. (Rusiya)
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“Seysmik profillərin sekvens stratiqrafik təhlilinin tətbiqi praktikası və metodikası”
¾ Mansub T. (Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı)
“Qərbi Səudiyyə Ərəbistanında, vulkanik aktivliyinin detallı
tədqiqi və onunla əlaqədar olan Əl-Şaqah-Xərratda (Lunayir)
baş verən hadisələr”
¾ Bennaev R., Raşidov A., Camalova H. (Azərbaycan)
“MPV seysmik kəşfiyyatı vasitəsi ilə neft və qaz yataqlarının
birbaşa axtarışı zamanı statistik düzəliş parametrlərinin
aparılmasının mahiyyəti”
…………………………………………………………….
«NEFT GEOLOGİYASI» seksiyası
Sədrlər: g.-m.e.n Hüseynov D.
Hüseynov A.
¾ Əsgərova R., Həmidova A. (Azərbaycan)
“Neftçala, Kürovdağ və Mişovdağ neft-qaz yataqlarının
petrofiziki modeli”
¾ Mirzəyev Ş. (Azərbaycan)
“Xəzəryanı çökəkliyin Yalama-Xudat paleozoy qalxımında Orta
Yura qırıntılı süxurlarının və argillitlərinin aktual məsələləri”
¾ Məmmədov T. (Azərbaycan)
“Quyuların geofiziki metodlarla tədqiqi materialları əsasında
Binəqədi neftli-qazlı yatağının şimal periklinalının hazırkı
işlənmə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi”
¾ Vəliyev A. (Azərbaycan)
“Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş ərazilərində ekoloji
vəziyyəti qiymətləndirilmək üçün GIS-analizin tətbiqi”
¾ Məlikov A. (Azərbaycan)
“Üzvi maddlərlə onların müxtəlif törəmələrinin genetik əlaqə
meyarları”
¾ Nuqmanov İ., Eronina E., Dautov A., Xabibullin R. (Rusiya)
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¾
¾
¾
¾

“Ers – 1,2 radiolokasiya məlumatlarına əsasən Tatarıstan Respublikasının neft çıxarılan ərazilərində yer qabığının geodinamik
aktivliyi”
Hacıyev A. (Azərbaycan)
“Vibrasiya sahəsinin karbohidrogen mayesinin fiziki xassələrinə
və neftin laydan sıxışdırma əmsalına təsiri”
Süleymanov E. (Azərbaycan)
“Balaxanı-Sabunçu-Ramanı yatağının VI horizontunun işlənmə
dinamikası”
Qribovskaya O. (Belorusiya)
“Şimali Pripyat Pleça kristallik fundamentinin neft-qazlılığının
perspektivliyi”
Pestrikova N. (Rusiya)
“Oxot dənizində qaz hidratların toplanma rayonları”
12.00-12.30 - KOFE-BREYK
12.30 - Məruzələrin davamı

¾ Süleymani M. (İran)
“Neft və qaz quyularının qazılması prosesində, zamana və vaxta
qənaətə əsaslanaraq optimal balta seçimində yeni yanaşma”
¾ Roqalski A. (Qırğızıstan)
«Tyan-Şan və Pamir-Alay (Qırğızıstan) dağarası çökəkliklərinin
Paleozoy süxurlarının neft-qazlılığının perspektivliyi»
¾ Hüseynova M. (Azərbaycan)
“Binəqədi neft-qaz yatağında neft-qazlılıq konturlarının
müəyyənləşdirilməsi və qeyri-antiklinal tipli tələlərin təsnifatı”
¾ Minibayev N. (Rusiya)
“Ю2 Lovin yatağında elektrometrik model və kernin təsviri
əsasında layın fasial xarakteristikasının öyrənilməsi”
¾ Babazadə Ə. (Azərbaycan)
“Azərbaycan və Türkmənistanın məhsuldar və qırmızı qatları
(Alt Pliosen): mikroelementlərin paylanması və korrelyasiyası”
8

¾ Axundov R., Baloğlanov E. (Azərbaycan)
“Palçıq vulkanları (geoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri) ilə
əlaqədar Azərbaycanda neft-bitum təzahürləri ”
…………………………………………………………….
• «REGİONAL GEOLOGİYA» seksiyası
Sədrlər: g.-m.e.d.Əliyeva E.
g.-m.e.n. Salaxov A.
¾ Qibşer A. (Rusiya)
“Qərbi Sanqilenom yamacında Ordovik vulkanizmi və yuxarı
mantiyanın tərkibi”
¾ Fərzəliyeva E. (Azərbaycan)
“Aşağı Pleystosen dövrü çöküntülərinin ostrokod kompleksi
(Arandəniz-Səbail sahəsinin Bakı horizontu) ”
¾ Şıxova L. (Azərbaycan)
“Məhsuldar qatın litoloji xüsusiyyətləri haqqında”
¾ Əmrahov R. (Azərbaycan)
“Aşağı Kür çökəkliyinin Məhsuldar qatında halogenezin ilkin
əlamətləri”
¾ Caparidze N. (Azərbaycan)
“Gürcüstanın Sakdris yatağının qızıl və mis mineralizasiyasının
struktur faktorları”
¾ Dyaçenko N. (Rusiya)
“Cənub-şərqi dağlıq Altayda son dövr Emsda tabulata koralları
kompleksi”
¾ Kojevnikova D. (Azərbaycan)
“Kür çayı deltası çöküntülərində diatom assosiasiyasının
dəyişməsi və onun Xəzər dənizinin transqressiyası və
reqressiyası ilə əlaqəsi”
12.00-12.30 - KOFE-BREYK
12.30 - Məruzələrin davamı
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¾ Urazov J. (Özbəkistan)
“Qızılalmasay yatağından rasional istifadəsi məsələlərinin həlli
kimi işlənmiş mühitin oyuqlarının qatlı sisteminin işlənməsi”
¾ İsmayılzadə Z. (Azərbaycan)
“Sanqan mis mədəninin yamacının davamlılığının təhlili üçün
rəqəmli yanaşma”
¾ Selezeneva N. (Rusiya)
“Predural çökəkliyinin Bel yamacında laylı çöküntülərin inkişaf
tarixi”
¾ Şukina E., Malkoves B., Qolovin H., Poxilenko H. (Rusiya)
“V.Qrib adına borucuqda ksenolitlərin mineral dərinlik
peridotitlərinin tarazliq PT parametrləri və mineralogiya
(Arxangelsk almaz yataqlı rayon)”
¾ Pavlova K. (Rusiya)
“Lextaların Alt Proterozoy kvarslı porfirlərin geokimya və
petrologiyası (Qərbi Koreliya) ”
¾ Klimova E., Matreniveç V. (Rusiya)
“Mağaraların gilli çöküntülərinin qranulometrik və kimyəvi
tərkibi”
¾ Yaşenko M. (Rusiya)
“Etna vulkanının təkamülü”
¾ Bayramova Ş. (Azərbaycan)
“Şamaxı-Qobustan rayonunun maykop seriyası çöküntülərinin
öyrənilməsi üzrə yeni palinoloji məlumatlar”
¾ Fəzli-Xələf L., Cəmşidi M. (İran)
“Süni neyron şəbəkədən istifadə etməklə filiz ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi”
¾ Əsədov A., Məmmədov V. (Azərbaycan)
“Şamaxı-Qobustan və Abşeronun rayonlarının geotermik
resurslar xəritəsi və geotermik məlumatlar bazası”
¾ Mirzəyev F. (Azərbaycan)
“Cənub-Şərqi Qafqazın Üst Yura rifogen törəmələrinin
katagenezi”
¾ Vəliyeva F. (Azərbaycan)
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“Azərbaycanda radon problemləri”
13.00-14.00 – Stend məruzələri
 Auolayo Zaknaeys Karem, Veyl K. (Misir)
“Antarktikada buzsuz ərazilərdə çöküntülərdə olan dəniz
heyvanlarının ətraf mühitdə yaratdığı dəyişikliklər”
 Rüstəmov T. (Azərbaycan)
“Mürəkkəb geoloji formalı rayonlarda qravimaqnit sahələrin
transformasiyası”
 Seskuriya O. (Gürcüstan)
“Xram massivinin qranat qranitoidlərinin petrologiyası”
 Məmmədova C. (Azərbaycan)
“Azərbaycan telemetrik stansiyalarının məlumatları əsasında
Kiçik Qafqazın gərginlik vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi”
 Kərimova P., Osmanova O. (Azərbaycan)
“Azərbaycan flüidlərinin geokimyəvi sahələrinə əsasən
zəlzələlərin ocaq zonalarının differensiasiya meyarları”
 Əliyev Z. (Azərbaycan)
“Dağkəsəmən yatağının qızıl külçəsinin qranulometrik tərkibi
və mineral assosiasiyası (Kiçik Qafqaz) ”
 Yadav R., Sumer C., Sinqx A., Santoş K. (İndiya) “Şimal
Qərbi Himalayda üç böyük zəlzələ ilə əlaqədar olaraq kulonov
gərginliyinin koseysmik modelləşdirilməsi: gələcəkdə baş verə
biləçək seysmik riskin perspektivləri”
 İqamberdiyev E. (Özbəkistan)
“Almaliq-Anqren filiz rayonunda kompleks yataqlar (Au-Ag, Pt, Pd,
Rh) ”
 Adeişvili N. (Gürcüstan)
“Xram massivinin İvanov qalxımının geologiyası üzrə bəzi yeni
məlumatlar”
 Proskurin Q. (Tikşeozerckiy ZKP, Qərbi Koreliya Rusiya)
“Vincens strukturunun metasomitlərində nəcib metal
filizləşməsinin xüsusiyyətləri”
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 Kirilov A. (Rusiya)
“Yakovlev dəmir-filiz yatağının sularının utilizasiyasına dair
haqqında (KMA, RF) ”
 Adilxanova A. (Qazaxıstan)
“Neft-qaz yataqlarının atmosferin havasına təsirinin
qiymətləndirilməsi (Kalamkas yatağı timsalında) ”
 Bisenova M. (Qazaxıstan)
“Manqistaus vilayətində yataqların neftində kükürdün
paylanmasının tədqiqi”
 Sabirova A. (Qazaxıstan)
“Neft-qaz yatağında suburaxıcı quyuların ləğv edilməsində zərərli
tullantıların və yeraltı suların istismar ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi”
 Nurmaqambetov K. (Qazaxıstan)
“Uzen yatağında şırnaq nasosları qurğularının quyularda
təcrübədən keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunun
əsaslandırılması”
 Axmet A. (Qazaxıstan)
“Atambay-Sartübe yatağında 3D seysmik kəşfiyyat işlərinin
aparılmasının əsaslandırılması”
 Ajıbayeva A., Ayazova B. (Qazaxıstan)
“Uzen yatağı şəraitində C/O-karotajının tətbiqinin
xüsusiyyətləri”
 Karamurzayeva A. (Qazaxıstan)
“Kalamkas yatağının şərq hissəsində Alt Təbaşir çöküntülərinin
geoloji quruluşunun dəqiqləşdirilməsi”
 Xibasov B., Şilanov N. (Qazaxıstan)
“Pridorojnoe yatağının 12 saylı axtarış quyusunun
məlumatlarına görəmürəkkəb quruluşlu trias komleksli
kollektorların həcm-filtrasiya xassələri”
 Səfərov R. (Azərbaycan)
“Ərəbistan-Avrasiya kolliziya zonasının müasir kinematikası”
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14.00-15.00 – NAHAR FASİLƏSİ
15.00-16.00 – KONFRANSIN İŞİNİN NƏTİCƏLƏRİN
MÜZAKİRƏSİ
16.00 – BAKI ŞƏHƏRİNİN TARİXİ-MƏDƏNİ
ABİDƏLƏRİN ZİYARƏTİ
19.00 – RƏSMİ ZİYAFƏT
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