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Zaqros-Qafqaz seqmentində Mezotetisin təkamülündə mozaik okean sisteminin tam bağlanmasından son-

ra üst senonda, Neotetisə keçid dövrü (18-20 Ma), tektonik-maqmatik və geodinamik proseslərin sönməsi 
fonunda, seqmenti örtən karbonat fasiyada dayaz dəniz hövzələrinin olduqca geniş yayılması ilə səciyyələnir. 
Yer kürəsində üst senon-paleosen hüdudlarından başlayaraq qlobal miqyasda superplüm axımı və okeanlarda 
spredinq proseslərinin sürətlə inkişaf etməsilə əlaqədar geodinamik qütbləşmə səbəbindən Neotetis və onun 
Zaqros-Qafqaz seqmenti kolliziya şəraitində təkamülə məruz qalmışdır. Kolliziya şəraitinin qəflətən fəaliy-
yəti daxili plitələrin qovuşma zonasında ofiolit suturu boyu yerləşən qalıq çökəkliklərdə əhəngdaşı qatının 
terrigen fliş çöküntüləri ilə əvəzlənərkən aşkar olunur. Seqmentin yeni tektonik planında zəncirvarı izlənən 
riftogen fliş təknələrində paleogen tsikli maqmatizm təzahürü nəticəsində vulkan-plutonik qurşaqları (VPQ) 
formalaşır. VPQ-də çoxetaplı vulkanizmin kökləri və qranitoid intruzivləri yalnız riftogen təknənin novvarı 
qrabenində və cinah astanasında yerləşərək cəmləşmiş maqmatizm düyünü (CMD) yaradır. CMD geoloji pet-
rologiya istiqamətində yeni məfhum kimi təklif olunur və onun petrofondu paleogen kolliziya maqmatizminin 
problem məsələlərinin həllində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Seqmentin VPQ-nin dəniz hövzələrinin 
bağlanması, yetkin yer qatının yaranması və daxili plitələrin sərt qovuşması qitə-qitə kolliziya prosesi ilə əvəz 
olunur. Yüksələn kompression şəraitdə daxili plitələrin bloklara parçalanması ilə yanaşı, ŞmŞ və submeri-
dional transregional və transkontinental yarılmaların fəallaşması neogen-kvarter tsikli maqmatizm təzahürü 
ilə tamamlanır. Hər iki tsikl maqmatizmin yüksələn kompression kolliziya geodinamik şəraitdə təzahürü 
paradoksal olaraq genişlənmə zonasının yaranması, yəni maqmadaşıyan yarılmaların açılması, bilavasitə pli-
tələrin və onların bloklarının sağ və yaxud sol yerdəyişməsilə yanaşı, mütləq submeridional yarılmaların 
fəallaşması ilə qarşılıqlı əlaqədərdir. Həmin proseslərin kinematik modeli tərtib edilmişdir.  

 
Yer kürəsinin təkamülünün geoloji tarixində 

üst senon-paleosen hüdudunda qlobal miqyasda baş 
vermiş katastrofik hadisələr və proseslər nəinki can-
lı aləmin kataklizmi*və sonralıqca yenilərinin ya-
ranması ilə səciyyələnir, həm də bütünlüklə Yerin 
və o cümlədən onun orogen Aralıq dənizi qurşağı-
nın müasir quruluşunun yaranmasının əsas səbəb-
karı olmuşdur.Geoloji-tektonik dəlillərin araşdırıl-
masından aydın olur ki, orogen qurşağın və onun 
Zaqros-Qafqaz seqmentinin son 65 mln il ərzində 
kolliziya şəraitində və yaxud qlobal sıxılma rejimdə 
təkamülü son alp tektogenezinin larami qırışıqlıq fa-
zasından başlamışdır. Kolliziya geodinamikasının 
əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərini araşdırmaq məqsə-
dilə onun təzahüründən öncə şəraitin paradiqmala-
rına tam aydınlıq gətirmək lazımdır. Digər tərəfdən, 
                                                   
* Məqalə İnstitutun Elmi Şurasında (25.04.2014) müzakirə olun-
muş və Azərbaycan dilində çapa verilməsi tövsiyə edilmişdir. 

bəzi tədqiqatçılar heç bir geoloji əsası olmadan Zaq-
ros-Qafqaz seqmentində okean Mezotetisin tam 
bağlanmasını paleogen vulkan-plutonik qurşaqları-
nın bağlanması və inversiyası ilə eyniləşdirərək, ta-
mamilə səhv olaraq, kolliziya geodinamik şəraitin 
eosendən sonra təzahürü fikrini irəli sürürlər. Zaq-
ros-Qafqaz seqmentinin kolliziya dövrü geodinamik 
təkamülündə daxili kontinental plitələrin və Avra-
siya ilə Afrərəbistan kontinentlərinin kolliziya etap-
ları arasında vaxt baxımdan sinxron olmadıqları 
nəzərdə tutulmur və nəticədə problem məsələ olan 
maqmatizmin vulkan-plutonik və xüsusi plutonik 
assosiasiyada təzahürü araşdırılmır. Hətta paleogen 
vulkan-plutonik qurşaqlarında maqmatizmin, geo-
loji faktlarla uzlaşmayan, subduksiya mənşəli olma-
sı qəbul edilir. Həmin fərziyyəni təsdiq etmək ücün 
səhv olaraq Tetisin cənub Zaqros qolunun eosendə 
tam bağlanması və vulkan-plutonik qurşaqlarda heç 
bir izi olmayan oliqosen vulkanizminin təzahürü 
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fikri irəli sürülür (Короновский, Демина, 1999). 
Qeyd edilməlidir ki, neogen-kvarter tsiklinə məxsus 
Urmiya maqmatik sahəsində paleogen tsiklinə aid 
maqmatizmin təzahürü yayılmadığından Urmiya-
Doxtar paleogen vulkan-plutonik qurşağının ayrıl-
ması artefaktdır. Bununla bərabər, bəzi hallarda pa-
leogen vulkan-plutonik qurşaqlarının formalaşma-
sının ilkin dövründə qalın terrigen fliş çöküntülə-
rində silisiumlaşmiş gil ritmlərinin riftogen qraben-
lərdə, cinahlarda isə oolitli, karbonatlı qumdaşı 
ritmlərinin çoxlugu ilə əlaqədar fasial dəyişməni 
nəzərə almadan silisiumlaşmiş arğillitləri, onlarda 
yerləşən eosenin diabaz və bazalt vulkan köklərini 
və layvarı subvulkanik kütlələrlə birlikdə İranda və 
Zəngəzur sahəsində vulkan-plutonik qurşaqları da-
xilində səhv olaraq Mezotetisin okean hövzələrinin 
son spredinq mərhələsinə aid edilir. Beləliklə, kol-
liziya geodinamik şəraitinin indikator xüsusiyyət-
lərinin aşkar edilməsi və bununla əlaqədar problem 
məsələlərin həlli müxtəlif və çoxşaxəli tədqiqatlara 
söykənməlidir.  

 
Kolliziyadan öncə paradiqmalar 

 
Zaqros-Qafqaz seqmentinin paleocoğrafi, pa-

leotektonik və geodinamik təkamülündə, o cüm-
lədən müxtəlif seriyalı maqmatizmin təzahürünün 
struktur-məkan üzrə qanunauyğun paylanmasında 
Mezotetisin mozaik və bir sıra xüsusiyyətlərə malik 
okean qabıqlı dərin dəniz hövzələrinin yaranması, 
inkişafı və bağlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Mezotetisin təkamülünün əsas təmayülləri Qafqazın 
timsalında, yəni onun şimal qolunu təşkil edən müs-
təqil Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqaz okean və sub-
okeanqabıqlı dərin dəniz hövzələrində əsas tektono-
tip olaraq tam əksini tapmışdır. Ilkin kimmeri tekto-
genezində trias-yura hüdudları zamanından başla-
yaraq Mezotetisin Kiçik Qafqaz qolu çoxşaxəli 
riftogenez spredinqlə əvəz olunmuş və bayos əsrinə 
qədər genişlənmə geodinamik şəraiti hökm sürərək 
okeanarası silsilələrə (OAS) uyğun okeanqabıqlı 
dərin hövzələr sistemi yaranmışdır. Aalen əsrində 
dərin hövzələrin genişlənməsi maksimuma çatmış 
və sistemi əhatə edən Cənubi Qafqaz (CQP) və 
Mərkəzi İran (MİP) plitələri daima passiv kontinen-
tal döşün inkişafı ilə fərqlənir. Hövzə daxilindəki 
terreynlər (Talış, Qafan, Misdağ) eyni geodinamik 
şəraitdə adalar paleocoğrafiyasını yaratmışdır.  

Mezotetisin ilkin okean etapda təkamülü son 
kimmeri tektogenezində kompression geodinamik 
şəraitdə tamamlanaraq, alt təbaşirin neokom əsrinə 
qədər davam edir və olduqca maraqlı və mühüm 
proseslər və hadisələrlə səciyyələnir. Ilk növbədə 

OAS-də spredinq sönür və okean hovzələrinin şimal 
kənarı boyu subduksiya prosesi ilə əvəz olunur və 
bununla əlaqədar CQP-nin frontal kənarını əhatə 
edən Lök-Ağdam pleyt-tektonik zonası aktiv kənara 
çevrilərək adalar qövsünə xas olan maqmatizmin bir 
neçə etapda vulkan-plutonik assosiasıyaları forma-
laşır. Ən önəmli cəhət kimi, CQP-nin fırlanma hərə-
kəti ilə əlaqədar olaraq onun cənub və şimal aktiv 
kənarlarında eyni adalar qövsü tip maqmatizminin 
regional diaqonal qütbləşməsini qeyd etməliyik. 
Belə ki, CQP-nin cənub kənarında maqmatizmin 
ekstensivliyi ŞmQ istiqamətdə nisbətən zəyifləsə 
də, plitənin Böyük Qafqaz hövzəsini əhatə edən 
Qaqra-Cava şimal pleyt-tektonik kənarında maqma-
tizm biretaplı (J2-J3) vulkan-plutonik assosiasiyada 
təzahür etmiş və ekstensivliyin təmayülü CŞ istiqa-
mətdə davam edərək Kaxetiya-Vəndam zonasında 
sönmüşdür. Diqqəti cəlb edən digər məsələ isə MİP-
dən ayrılan terreynlərin (Talış, Qafan, Misdağ) 
CCQ ətrafı boyu subduksiya nəticəsində bir-biri ilə 
və Albors, Şərqi Anadolu plitələri ilə nisbi qovuş-
ması nəticəsində Kiçik Qafqaz okean hövzəsinin 
ikiləşmiş sisteminın əsasının yaranmasıdır. Qeyd et-
məliyik ki, Zaqros-Qafqaz seqmentinin pleyt-tekto-
nikasında iştirak edən Mərkəzi İran, Dəşt-Kəvir və 
Lut kontinental plitələri də, öz növbəsində, Mezo-
tetisin yaranması ilə əlaqədar Qondvanaya məxsus 
Ərəbistan-Afrika kontinentindən ayrılmışdır və on-
ların arası dərin dəniz hövzələri seqmentinin pleyt-
tektonikasını mozaik quruluşda səciyyələndirir. 

Kiçik Qafqazın ikiləşmiş okeanqabıqlı hövzə-
ləri Mezotetisin digər mozaik qolları ilə yanaşı, gec 
kimmeri tektogenezinin uzun sürən kompression şə-
raitində bağlanmayaraq daralır və okeanqatı sub-
duksiya, sıxılma deformasiyası nəticəsində ofiolit 
melanja çevrilir və subduksiya zonaları boyu akkre-
sion prizmaları təşkil edir. Daralmış okeanvarı höv-
zələr ofiolit melanjdan və onların sıxılmış-yığılmış 
akkresiyasından təşkil olunmuş mürəkkəb geomor-
foloji quruluşda kicik və böyük dib strukturları ilə 
səciyyələnirlər.Onlar hətta erkən alp tektogenezində 
yenidən yaranmış sinxron spredinq və subduksiya 
şəraitində riftogen bazalt vulkanizminin bəzi sahə-
lərdə kontrast diferensiasiya (andezit, traxit, islan-
dit) təzahür mərkəzlərini təşkil edirlər. Bu dövrdə 
(J2-J3) ofiolit akkresiyasının və deformasiyasının nə-
ticəsi olaraq yaranmış yetişməmiş,sadə,simatik 
Qarabağ adalar qövsü qalxıntısında boninit vulkan-
plutonik assosiasiyası formalaşır vəTorağayçay-
Xocavənd ofiolit akkresion qalxıntısı vasitəsilə 
CQP-nin yetkin, sialik Lök-Ağdam adalar qövsü zo-
nası ilə qovuşur, yəni onların arasındakı ofiolit me-
lanj qata malik olan hövzə bağlanır və apt-alb hü-
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dudlarına qədər qalxıntı şəraitində erroziyaya məruz 
qalır. Qarabağ antiklinorisində yetkin mərhələlərdə 
yüksək diferensiasiyaya uğramış bat vulkanizminin 
komaqmatik qranitoidlərlə müşahidə olunmaması-
nın səbəbi onun simatik yer qabığı quruluşunda 
maqmatik-qneys qatının inkişaf etməməsidir (Рус-
тамов, 1995, 2001, 2005, 2007, 2012). 

Kiçik Qafqaz ofiolit melanjqabıqlı ikiləşmiş 
dərin hövzələrin son okean etapının təkamülü erkən 
alp tektogenezində sinxron spredinq və şimal yönlü 
subduksiya şəraitində davam etmişdir. Ən önəmli 
cəhətlərdən biri kimi, qeyd etməliyik ki, spredinq 
kinematikasının OAS-dən fərqli olaraq novvarı pa-
ralel ayrı-ayrı qırılmalar boyu yerləşmiş və onunla 
əlaqədar novvarı çökəklik hər bir hövzədə cənub 
kontinental plitəsinə doğru hərəkət etmişdir. Şimal 
yönlü subduksiya nəticəsində yeni yaranmış adalar 
qövsü arxası subduksiyaüstü çökəkliklərdə təbaşir 
tsikli vulkanizminin təzahürü cəmləşmişdir. Avstri-
ya qırışıqlıq fazasının sonlarında turon əsrində spre-
dinq sönür və hövzələrin bağlanması ilə əlaqədar, 
onlarda şimal yönlü subduksiyadan əlavə, cənub kə-
narı passiv kontinental plitəsi And tipli geodinamik 
şəraitdə inkişaf tapır və kontrast bazalt-riolit rifto-
gen vulkanizimlə müşahidə olunur. 

Zaqros-Qafqaz seqmentində, ümumiyətlə, 
Aralıq dənizi qurşağında okean hövzələrinin üst 
konyak əsrindən əvvəl tam bağlanması nəticəsində 
Mezotetis transformasiyaya uğrayaraq Neotetisə 
çevrilir. Neotetis, geniş yayılmış qalıq dayaz dəniz 
çökəkliklərində və hətta xarici şelf zonasında, pli-
tələrin keçmiş kontinental sahələrini əhatə edən üst 
senon karbonat litofasiyası ilə səciyyələnir. Çünki 
bu dövrdə müxtəlif tektonik vəziyyətdə və geodi-
namik şəraitdə təzahür etmiş təbaşir tsikl vulkaniz-
min son mərhələsi santon əsrində sönmüşdür. Azər-
baycan sahəsində təzahür edən və öz tektonik vəziy-
yətinə, geodinamik şəraitinə görə fərqlənən təbaşir 
tsikli vulkanizmini ilk dəfə aşağıdakı tiplərə ayırırıq 
(Рустамов, 2005, 2007): 

1. Okean və subokeanqabıqlı hövzələrdə spredinq 
vulkanizmi (Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqaz); 

2. Plitədaxili riftogen vulkanizm (Cənubi Xəzər 
sahəsində Cənubi Qafqaz dayanaqlı massivini 
parcalayan meridional rift); 

3. Subduksiya mənşəli aktiv plitəkənarı yeni ya-
ranmış arxa çökəkliklərdə adalar qövsü tipli 
vulkanizm (Kiçik Qafqaz – Elburs adalar 
qövsü arxası çökəkliklər sistemi); 

4. Adalar qövsü arası kimmeri ofiolit sutur zo-
nası boyu çökəklikdə riftogen vulkanizm (To-
rağayçay-Xocavənd və Hoçaz çökəklikləri); 

5. Aktiv plitəkənarı qalxıntıda And tipli riftogen 

maqmatizm (Böyük Qafqazın Kaxetiya-Vən-
dam zonası); 

6. Daima passiv MİP-nin Dərələyəz blokunun 
kontinental döşündə riftogen kontrast vulka-
nizm (Ordubad sinklinorisinin CQ kənarının 
hersinidlərlə qovşağında). 
Zaqros-Qafqaz seqmetinin qısa qeyd olunan 

xüsusiyyətlərindən aydın olur ki, uzun müddət ər-
zində (18-20 mln il) tektonik-maqmatik və geo-
dinamik proseslərin nisbi sakitləşməsindən sonra 
onun kolliziya şəraitində təkamülə qoşulması Neo-
tetisin timsalında son alp tektogenezilə əlaqədardır. 
Üst senon əhəngdaşları qatının Neotetisin qalıq çö-
kəkliklər daxilində ofiolit sutur zonalarında, o cüm-
lədən Kiçik Qafqazın Vedi-Zəngəzur və Göyçə-Hə-
kəri suturlarına doğru qalınlığın artması (800-1000 m) 
sönmüş subduksiya zonalarında okean litosfer sleb-
lərinin batmasından və uzunmüddətli endogen pro-
seslərdən və qravitasion qarşılıqlı əlaqədən xəbər 
verir. Belə ki, dərinlik geodinamika mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Digər tərəfdən, Neotetisin kolli-
ziya geodinamik təkamülünə qoşulmadan öncə da-
xili plitələrin qovuşması nəticəsində Zaqros-Qafqaz 
seqmentinin bütün sahəsi materik tipli yer qabığı ilə 
səciyyələnir, lakin seqment bütünlüklə vahid коnti-
nеntal plitə təşkil etmir. Mezotetisin qalıq çökəklik-
lərində ofiolit suturu boyu mərkəzi novvarı enmə 
zonası dərinlik quruluşuna görə ən mobil, hələlik 
“bərkiməmiş” və endogen proseslərin nüfuz edə 
biləcəyi məkan olaraq fərqlənir və kontinental pli-
tələri bir-birindən ayırır (1-ci şəkil). 
 

Seqmentin kolliziya şəraitində təkamülü 
 

Zaqros-Qafqaz seqmentinin kolliziya şərai-
tinin ilkin mərhələsində təkamülü gec alp tektoge-
nezinin larami qırışıqlıq fazası ilə əlaqədardır. 
Neotetisə keçid dövrü tektonik, maqmatik və geo-
dinamik hadisələrin sakitləşməsi ilə yanaşı, alp 
tektogenezinin avstriya qırışıqlıq fazasının sonların-
da təbaşir tsikli vulkanizminin struktur-geodinamik 
tiplərinin bütün sahələrdə sönməsilə səciyyələnir. 
Neotetisin kolliziya şəraitində təkamülündən öncə 
keçid dövr təmayül (20-18 mln il) orogen qurşağın 
geotektonik və geodinamik xüsusiyyətlərin əsasını 
təşkil edir. Bununla bərabər, Neotetisin geniş yayıl-
mış dayaz dəniz hövzələrində ümumi təkamül fo-
nunda daxili plitələrin kolliziya şəraitində inkişa-
fından xəbər verən tektonik, stratiqrafik və litofasial 
amillər qeyd olunmur. Kolliziya şəraitinin qəflətən 
fəaliyyəti üst senon-paleosen hüdudlarında daxili 
plitələrin qovuşma zonasında yerləşən qalıq çökək-
liklərdə  əhəngdaşlı qatın  və yaxud  fasiyanın  para- 
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1-ci şəkil. Zaqros-Qafqaz seqmentinin kolliziya  pleyt-tektonik 
bölgüsü 
 
Şərti işarələr: 1 – üst eosendə davamı olan kontinentlərin 
konvergensiya fliş qırışıqlıq zonaları; 
2 – Paleotetisin batırılmış cənub qolunun suturu; 3 –Mezotetisin  
aşkar olunan və batırılmış ofiolit suturu; 4 – Böyük Qafqaz 
üstəgəlməsi; 5 – Palmır-Abşeron-Qazaxıstan və Quryev-Qafqaz 
transkontinental lineament zonaları. 
Xəritədə rəqəmlərlə göstərilmişdir: 1 – Skif plitəsi və onun 
pleyt-tektonik zonalarından Qafqaz hövzəsinin şimal döşü və 
ADQ-nin şimal sərhədini izləyən perm-trias Manıc forland 
çökəkliklər sistemi; 2 – Şimali Turan plitəsi: Emba qalxıntısı, 
Üstyurt çökəkliyi və Buzaçin tagı ilə birlikdə; 3 – Cənubi Turan 
plitəsi və onun kənar şelifində ADQ-nin şimal sərhədini izləyən 
Manqışlaq sisteminin perm-trias forland çökəklikləri; 4 – 
Böyük Qafqaz-Kopetdağ sistemi; 5 – Cənubi  Qafqaz-
Xəzərarxası plitəsi və onun Gürcüstan (5.1), Azərbaycan (5.2) 
və Cənubi Xəzər (5.3) nisbətən dayanaqlı hersinıd massivləri; 
6  –  Elburs  plitəsi  və Talış terreyni;  7  –  Mezotetisin  qovuşan  
terreynlərinin (Qafan, Misxan, Anadolu) blokları; 8 – Mərkəzi 
İran plitəsi və onun hersinid subustratlının (D2–T3) şimal passiv 
kənarı; 9 – Dəşti-Kəvır plitəsi; 10 – Lut mikrokontinenti, 
meridional tağı (10.1),  Caz-Murian bloku (10.2) və mezozoyda 
həlqəvarı qərb fəal kənarı (10.3); 11 – Şərqi İran qırışıqlıq fliş 
zonası; 12 – Afrərəbistan qitəsi, passiv döşünü (12.1) və 
astanasını  örtən Zaqros (12.2) və Makran (12.3) qırışıqlıq 
sistemləri; 13 – Şərqi Tavr plitəsi. 
Çevrədaxili rəqəmlər – ofiolit suturları: 1 – Göyçə-Həkəri; 2 – 
Vedi- Zəngəzur; 3 – Cokatay-Səbzəvar; 4 – Doruneh; 5 – Nayn; 
6 – Zaqros. 

 
doksal mütləq terrigen fliş çöküntülərilə əvəz olun-
masında aşkar olunur. Yalnız qalıq çökəkliklərin 
izlənildiyi batırılmış ofiolit suturu və yaxud dərinlik 

yarılması boyu daxili plitələrin kolliziya zonasında 
yüksək tempdən novvarı dərinləşməsi və qalın fliş 
qatının (>2600 m) distal və kənar pillələrdə isə 
(800-230 m) proksimal fasiyalarda toplanması nəti-
cəsində riftogen ensiz, asimmetrik zəncirvarı qraben 
tipli təknələr formalaşır. Yəqin ki, qitələrin yaxın-
laşması ilə əlaqədar ümumi kompressiya fonunda 
daxili plitələrin qovuşmasına uyğun litosfer səviy-
yəsində dərinlik yarılmaları boyu riftogen genişlən-
mə onların bir-birinə nisbətən sağ və ya sol yönlü 
yerdəyişməsi ilə əlaqədardır. Zəncirvarı təknələrdə 
paleosen-eosen hüdudlarından başlayaraq paleogen 
tsiklli maqmatizminin təzahürü nəticəsində Zaqros-
Qafqaz seqmentində vulkan-plutonik qurşaqları 
(VPQ) formalaşır (2-ci və 3-cü şəkillər). Onların hər 
biri böyük məsafədə izlənərək seqmentin yeni tekto-
nik planını təşkil edirlər və müasir tektonikada geo-
morfoloji baxımdan kolliziya qalxıntıları timsalında 
yüksək dağlıq silsilələri yaradırlar. Ümumiyyətlə, 
paleogen maqmatizmi təzahür miqyasına, eksten-
sivliyinə, qranitoid intruzivlərin çoxluğuna və hətta 
metallogeniyasında filiz elementlərinin spektrinə 
görə Mezotetisin aktiv plitəkənarı yura və təbaşir 
maqmatizmindən müqayisəli dərəcədə fərqlənir. 
Zaqros-Qafqaz seqmentində Kiçik Qafqaz –Mərkəzi 
İran,  Talış-Elburs,  Doruney və Şərqi  İran VPQ sis-
temini ayırırıq. Onlarla yanaşı, Qondvananın qalığı 
Lut plitəsində Ural-Oman meridional lineamentinin 
qollarının digər eninə qırılmalarla düyün sahəsində 
eosen yaşda yerüstü, yəni fliş təknələri olmadan 
güclü eksploziv vulkanizmin təzahürü yayılmışdır 
(Geological..., 1985). Bu isə, vulkan-plutonik qur-
şaqlarla yanaşı, kolliziya vulkanizminin petrogene-
zisində mantiya superplüm axımının və yüksək tem-
peratura, az suvaşqanlığa malik və flyuidlə zəngin-
ləşmiş astonosfer qatının diapirizm fəaliyyətinin ən 
önəmli meyarıdır. Xüsusən qeyd edilməlidir ki, 
paleogen maqmatizmin təkamülündə VPQ-nin for-
malaşması ilə yanaşı, vulkanizmin cənub istiqa-
mətdə Afrərəbistan qitəsinə miqrasiyası (Ədən, Afar 
və Qırmızı dəniz riftləri) nəticəsində Kicik Qafqaz-
Ərəbistan submeridional isti mantiya sahəsinin ya-
ranması kolliziya maqmatizminin qlobal superplüm 
axımı ilə bilavasitə əlaqədar olmasını sübut edir. 

Aparılmış çoxşaxəli tədqiqat araşdırılma-
larının nəticəsi olaraq Zaqros-Qafqaz seqmentinin 
kolliziya dövründə yüksələn kompressiya şəraitində 
təkamülü yumşaq – ilkin kolliziya (paleosen-üst 
eosenin sonu), sərt – xüsusi kolliziya (oliqosen-alt 
miosen) və kövrək – gec kolliziya (miosen-dördün-
cü dövr) etaplarında tamamlanır (Рустамов 1987, 
2001, 2005, 2007, 2012). Qitələrin və daxili plitə-
lərin  arasında  kolliziya geodinamik şəraiti  gec  alp  
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2-ci şəkil. Zaqros-Qafqaz seqmentində paleogen VPQ-nin pay-
lanması və tektonik vəziyəti 

 
1 – Afrərəbistan və Avrasiya qitələri: Ərəbistan plitəsi (A) 
və epihersin Skif (SF) və Turan (T) plitələri. 2 – Kollizi-
yadan öncə seqmentin qrışıqlıq sistemini təşkil edən daxili 
plitələr və onların pleyt-tektonik quruluşu: I – Xəzərarxası-
Cənubi Qafqaz plitəsi və onun Gürcüstan (I-G),  Azərbaycan 
(I-Az) və Cənubi Xəzər (I-X) dayanaqlı massivlərilə yanaşı, 
cənub Pont-Kiçik Qafqaz (I-PM) və şimal (Qaqra-Cava və 
Kaxetiya-Vəndam) mezozoy fəal kənarları (Sc); II – Mezo-
tetis terreynlərinin (Qafan, Misdar, Anadolu) qovuşma  
blokları zonası (II-b); III – Elburs plitəsi və Talış terreyni 
(III-Al); IV – Dəşti-Kəvir plitəsi (IV-K); V – İran plitəsi (V-
CI) və onun Urmiya-Həmədan cənub-qərb fəal kənarı (V-
UX) və hersinid substratlı (D2-T), Naxçıvan (V-N) şimal-
şərq passiv kənarı;  VI – Tavr plitəsi,  Bitlis  massivi  ilə (VI-
T); VII – Lut plitəsı, meridional tağı (VII-l), Bazman bloku 
(VII-b), Şotari (VII-sh), Tabas (VII-t), Kerman (VII-K), 
Poşt-Badam (VII-pb) və Yazd-yb zonaları; VIII – Sistan 
(Helmend) dayanaqlı massivi (VIII-S). 3 – Seqmentin kənar 
qırışıqlıq zonaları: Böyük Qafqaz-Kopetdağ sistemində Bö-
yük Qafqazın cənub (Sc) və şimal (Gc) döşləri, Böyük Bal-
xan (b) və Kopetdağ (k) zonaları; Zagros-Makran sistemində 
Zaqros üstəgəlməsi, Zaqros (z) və Makran (m) qitəkənarı 
döşü və astanası; Şərqi İran fliş zonası (Şi); 4 – Mezotetis 
ofiolitlərinin yerüstü çıxışları; 5 – Paleotetisin cənub qo-
lunun aşkar olunmuş ofiolit suturu; 6 – paleogen vulkan-plu-
tonik qurşaqları sistemi; 7 – Talış-Elburs subqələvi vulka-
nizmin çoxluq təşkil etdiyi qurşaq sistemi; 8 – Turkiyə-Qara 
dəniz seqmentinin Radopi-Burqas-Pont paleogen vulkan-
plutonik qurşağı sisteminin müxtəlif seriyalı və qranitoid 
intruzivli Pont-Acar-Trialet qurşağı; 9 – neogen-kvarter 
tsikli vulkanizmin bəzi böyük və kiçik mərkəzləri; 10 – bö-
yük qalınlıqda çöküntü süxur qatlarına malik sinkom-
pression strukturlar; 11 – seqmentin tektonikasını açıqlayan 
əsas yarılmalar; 12 – paleosen quru spredinqinin kontinental 
döşündə yüksək sürətli axımın terrigen çöküntüləri; 13 – 
simatik qatı örtən azqalınlıqlı dərin fasiyalı karbonat-terri-
gen çöküntüləri. 

 
 
3-cü şəkil. Seqmentin tektonogeodinamik mövqeyi və Hind 
okeanı arası spredinq silsilə sisteminin Afrika-Ərəbistan qitəsi-
nin parçalanma sxemi 
 
1 – Okean qabığı spredinq zonası; 2 – qitədaxili riftogenez; 3 – 
Oman körfəzində “quru spredinq” və yüksək sürətli axıma xas 
olan terrigen süxurlarla örtülmüş simatik qatlı çökəklik; 4 – 
perm və üst təbaşir avtoxton əhəngdaşlarını örtən Xovaşin və 
Semayl ofiolit örtükləri; 5 – Qara dəniz – Türkiyə seqmentinin 
Pont-Agar-Trialet paleogen VPQ; 6 – Zaqros-Qafqaz seqmen-
tinin Kiçik Qafqaz - Mərkəzi İran, Talış-Elburs və b. Paleogen 
VPQ; 7 – sinkompression molass çökəklikləri; 8 – nisbətən 
dayanaqlı massivlər; 9 – müxtəlif tip yarılmalar; 10 – Trans-
kontinental lineament zonaları. Hərflər göstərilmişdir: ŞAP – 
Şərqi Avropa platforması; SP, TP – Skif və Turan epihersin 
substratlı plitələr; MP – Mərkəzi İran, DK- Dəşti-Kəvir, L-Lut 
plitələri; HM – Helmed massivi; HP – Hind plitəsi. Yarıl-
malar: QR və PAK – Quryev-Qafqaz və Palmir-Abşeron-
Qazaxıstan transkontinental lineament zonaları; XP, NI – Ural-
Oman transkontinental lineamentinin Xarırud və Naybənd 
qolları; KP – Kopetdağdan öncə batırılmış qırılma; ZN, QN – 
Zaqros və Qafqaz  üstəgəlmə zonaları; TRY – Ouen transform 
qırılması. LY – Livantiya yarılması; ƏR – Ərzincan sintaksisi. 

 
tektogenezinin hər bir qırışıqlıq fazasında fasiləsiz-
fasilələrlə və müxtəlif gərginlikdə təzahür etmişdir 
və müasir dövrdə də davam etməkdədir. Bu baxım-
dan ayrılan yumşaq, sərt və kövrək kolliziya etap-
larında təzahür etmiş paleogen və neogen-kvarter 
maqmatik tsiklləri bir çox xüsusiyyətlərinə görə bir-
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birindən qəti fərqlənirl və seqmentin geotektonik 
təkamülü ilə yanaşı, geodinamik şəraitin ən əsas 
meyar olmasını subut edir. Belə ki, paleogen tsikl 
maqmatizmin erkən – yumşaq və xüsusi – sərt kol-
liziya etaplarında VPQ-nin yeni tektonik planda qo-
yuluşu və formalaşması onları təşkil edən zəncirvarı 
sinklinori hövzələrinin tam baglanması ilə tamam-
lanır. Həmin kolliziya etaplarına uyğun olaraq çox-
mərhələli, çoxetaplı maqmatizmin vulkan-plutonik 
assosiasiyalarının və plutonik intruzivlərin təzahürü 
ilə əlaqədar mükəmməl yer qabığının, yəni yeni yet-
kin kontinental qatın formalaşması yüksəkqələvili 
intruzivlərin və kobud molass çöküntülərin meyar 
xüsusiyyətlərinə əsasən təsdiq olunur. Eyni zaman-
da, yeni kontinental qatın əsasən sərt kolliziya döv-
rü (P3-N1

1) yaranması ilə sinxron olaraq kompres-
sion şəraitin maksimum dərəcəyə çatması komaq-
matik vulkanizmin təzahürü olmadan çoxfazalı qra-
nitoidlərlə müşayiət olunur və VPQ-nin quruluşun-
da iştirak edən böyük qalınlıqda çöküntü qatları 
(K2-P3) xətli qırışıqlığa məruz qalır. Ümumiyyətlə, 
Neotetisin Zaqros-Qafqaz seqmentində daxili plitə-
lərin sərt kolliziyası transformasiyaya uğrayaraq 
qitə-qitə kolliziya prosesi ilə əvəz olunur və daxili 
plitələrin bloklara parçalanması daha mükəmməl 
müşahidə olunur. Hətta uzun müddət Cənubi Qaf-
qaz-Xəzərarxası və Skif-Turan plitələrinin diver-
gensiya sistemi kimi müstəqil pleyt-tektonik fəaliy-
yətdə olan və fliş çöküntüləri ilə səciyyələnən 
Böyük Qafqazın cənub döşünün subokean qabıqlı 
hövzəsində (J1-P2) hər bir keçid geodinamik mərhə-
lədə cənuba yuvarlanan dərin mərkəzi qraben zonası 
üst eosendə tam bağlanır. Bu isə qitə-qitə kolliziya 
şəraitinin başlanmasının geotektonik meyarıdır. 
Yeni yaranmış litosfer səviyyədə plitələrarası həmin 
konvergensiya geodinamik sistemi paleogen kolli-
ziya maqmatizminin şimala doğru yayılmasında 
sərhəd təşkil edir. Bununla əlaqədar qeyd etməliyik 
ki, Qafqazın, tədqiqatçıların bir çoxundan fərqli ola-
raq, Dobruci-Krım-Böyük Qafqaz-Kopetdağ mezo-
kaynozoy fliş hövzələri ilə əlaqədar indikator dəlil-
lər əsasında, Kiçik Qafqaz okeanına nisbətən qitə-
kənarı dəniz pleyt-tektonik zonasına mənsub olması 
qəbul edilmir (Рустамов 2001, 2005, 2007). Bu fik-
ri təsdiq edən yalnız bir faktın təkrar olunması kifa-
yətdir. Belə ki, litosfer plitələr tektonikası nəzəriy-
yəsində və aktualizm baxımından qitəkənarı pleyt-
tektonik dəniz hövzələri ilə əlaqədar subduksiya 
prosesi və subduksiya mənşəli maqmatizm qəti ola-
raq təzahür etmir, ancaq fliş hövzəsinin eninə sek-
torlara parçalanmasına uyğun olaraq, aalen əsrindən 
başlayaraq müxtəlif tempdə Sakit okean və And 
tipli subduksiya prosesi və onunla əlaqədar mezo-

zoy vulkan-plutonik assosiasiyaları ətraf kontinental 
plitələrin frontal aktiv kənarında yayılmışdır. Kiçik 
Qafqaz hövzəsində isə okean qatının şimal yönlü 
subduksiyası bayos əsrindən fəaliyyətə başlamışdır. 
Bununla bərabər, kolliziya şəraitində yaranmış və 
müxtəlif tip pleyt-tektonik dib strukturalarından 
təşkil olunmuş Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin qitə-
kənarı dəniz hövzələləri tipinə aid edilməsi və kol-
liziya dövründə şimal yönlü subduksiyaya məruz 
qalması (Мамедов, 2006) mobilizm baxımından re-
giona aid geoloji, geotektonik, geodinamik və digər 
faktorlarla qəti uzlaşmayan və plitələr tektonikası 
nəzəriyyəsinə ziddiyyətdə olan mülahizədir. 

Xüsusən qeyd etməliyik ki, Zaqros-Qafqaz 
seqmentinin sərt kolliziya şəraitində təkamülü nəti-
cəsində onun bütün tektonik zonalarında kontinental 
qat örtüyün yaranması ilə tamamlanır. Lakin yeni 
kontinental qat öz qalınlığı, mənşəyi və hətta üst yer 
qabığı qatlarının yaşına, litofasial tərkibinə görə 
müxtəlif olduğundan qitə-qitə kolliziya şəraitində 
“kövrək” xarakter daşıyır və seqmentin bloklara 
parçalanmasına zəmin yaradır. Ümumiyyətlə, trans-
kontinental və transreqional tiplərə mənsub olan üç 
istiqamətdə–şimal-qərb,şimal-şərq və submeridional 
dərinlik yarılmaları və onları müşayiət edən qolla-
rının yenidən aktivləşməsi seqmentin bütün sahəsin-
də parçalanmış blokları tənzimləyir. Adətən, onlar-
dan iki sistemin düyün sahəsində neogen-dördüncü 
dövr vulkanizmi tsiklində müxtəlif ölçüdə vulkan 
mərkəzləri yerləşir. Sonuncuların submeridional və 
yaxud şimal-şərq istiqamətdə izlənməsi seqmentin 
bloklara parcalanmada qitə-qitə kolliziya geodina-
mikasına uyğun gəlir. Elə bu səbəbdən də vulkaniz-
min etaplarından asılı olmayan, yəni hər bir etapda 
həm submeridional və həm də şimal-şərq istiqamət-
də seqmentin müxtəlif sahəsində vulkanizmin təza-
hür edəcəyi qırılmalarda geodinamik genişlənmə 
şəraiti yaranır. Bu səpkidə transqafqaz zonası ilə ya-
naşı, seqmentin bütün sahələrində yayılan və “kor” 
adlandırdığımız qırıq-qırıq izlənən, submeridional 
yarılmaların digər ŞmQ və ŞmŞ yarılmaları ilə 
düyünləri böyük və kiçik, hətta biraktlı vulkanların 
təzahür mərkəzlərinin yaranmasında üstünlük təşkil 
edirlər. Beləliklə, gec kaynozoy vulkanizm tsiklində 
submeridional yarılmaların maqmadaşıyıcı fəaliy-
yəti qitə-qitə kolliziya şəraitində həmin istiqamətdə 
superplüm axımının yenidən qlobal miqyasda aktiv-
ləşməsi nəticəsində mantiyada hökm sürən dərinlik 
geodinamikası ilə bilavasitə əlaqədar olması şübhə 
doğurmur. Bu səbəbdən də seqmentin paleogen tsikli 
tektonik-maqmatik təkamülündə aşkar olunmuş cə-
nub istiqamətdə Afrika-Ərəbistan qitəsi daxilinə 
vulkanizmin miqrasiyası neogen-dördüncü dövr 
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qlobal miqyasda davamlı təkrar olunur və Şərqi 
Afrika riftogen sisteminin yaranması ilə tamam-
lanır. Bununla bərabər, maqmatizmin şimala doğru 
miqrasiyası ön Kiçik Qafqaz paleogen hüdudunu 
aşaraq Böyük Qafqazda və onun şimal döşündə, 
Skif plitəsində vulkanik və intruziv fasiyalarda tə-
zahürü yayılmışdır. Yalnız Böyük Qafqazda cavan, 
gec pliosen-dordüncü dövr vulkanizmi mərhələ-
sində, olduqca kiçik qranitoid intruzivinin təzahürü 
burada sıxılma geodinamik şəraitin gərginliyindən 
xəbər verir və çoxlu zəlzələ mərkəzlərinin yer qa-
bığında xüsusi seçimli yerləşməsinə aydınlıq gətirir. 

Bir daha qeyd edilməlidir ki, müəllif tərəfin-
dən ilkin olaraq neogen-kvarter tsikli vulkanizmin 
birinci etapının sinxron komplekslərinin Kiçik Qaf-
qazda və Cənubi Azərbaycanda yayılması aşkar 
edilmiş və onları təşkil edən analsimli bazalt və 
onun traxiandezitə, traxitə və analsimli teşenitə qə-
dər diferensiatlarının orta miosenin tarxan əsrindən 
təzahürü isbat olunmuşdur (Rustamov, 1998, 2001). 
Ümumiyyətlə, Zaqros-Qafqaz seqmentində paleo-
gen vulkan-plutonik maqmatizm tsikli ilə müqayi-
sədə kövrək kolliziya etapında areal vulkanizmin 
püskürmə mərkəzləri sahəvarı paylanaraq tam başqa 
struktur-tektonik planda yerləşirlər. Vulkanizmin 
tektonika ilə əlaqəsindən aydın olur ki, onun areal 

kinematika ilə yanaşı, daha ekstensiv fəaliyyəti 
transqafqaz qalxıntı zonasında submeridional və 
şimal-şərq istiqamətli bloklararası yarılmalarda cəm-
ləşir. Gec kaynozoy vulkanizminin orogen Zaqros-
Qafqaz seqmenti ilə bərabər, Ərəb plitəsində, Qır-
mızı dəniz, Aden körfəzi, Şərqi Afrika riftlərində 
sinxron təzahürü nəticəsində böyük məsafədə 
(<7500 km) izlənilən submeridional istiqamətdə 
Qafqaz-Şərqi Afrika transkontinental isti maqmatik 
sahəsi formalaşır. Sonuncunun qlobal miqyasda su-
perplüm axımı ilə qarşılıqlı münasibəti şübhə do-
ğurmur (4-cü şəkil). Zaqros-Qafqaz seqmentinin 
tektonik-maqmatik və geodinamik təkamülü qitə-
lərin yaxınlaşması fonunda davam etməklə, daxili 
plitələrin və qitə-qitə kolliziya prosesi ilə əlaqədar 
müstəqil paleogen və neogen-kvarter tsikllərində 
maqmatizmin təzahürünə və submeridional super-
plüm axımının aktivləşməsinə uyğun olaraq Kiçik 
Qafqaz-Ərəbistan və Qafqaz-Şərqi Afrika submeri-
dional isti maqmatik sahələri formalaşır. Litosfer 
plitə tektonikası nəzəriyyəsinin təkminləşməsi baxı-
mından maqmatizmin geodinamik meyarları sırasın-
da isti maqmatik sahəsinin ayrılması fikri L.P.Zo-
nenşayn və M.İ.Kuzmin tərəfindən təklif olun-
muşdur (Зоненшайн, Кузьмин, 1983).  

 
 

 
 

4-cü şəkil. Litosferdə 100 km dərinlikdə dVs paylanmasının qlobal seysmotomoqrafik sxemi (S.Y.Sokolov tərtib etmişdir) 
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Aralıq dənizi qurşağının Zaqros-Qafqaz seq-
mentinin, ətraf şərq (Əfqanıstan-Pakistan) və qərb 
(Anadolu-Qara dəniz) seqmentlərindən fərqli olaraq, 
kolliziya təkamülündə Kiçik Qafqaz-Ərəbistan və 
Qafqaz-Şərqi Afrika submeridional istiqamətdə isti 
maqmatik sahələrinin yaranması və inkişafı qlobal 
superplüm axımının nəticəsində dərinlik geodina-
mik proseslərlə əlaqədar yüksək temperatura malik, 
az suvaşqanlı və flüidlə zənginləşmiş mantiya dia-
pirizminin litosfer səviyyədə fəaliyyəti və maqmatik 
ocaqların yaranması bir daha öz təsdiqini tapır. Bu 
səbəbdən, yəni mantiya diapirizmi ilə əlaqədar ola-
raq, S.Y.Sokolovun seysmotomoqrafik ədəbiyyat 
məlumatları əsasında tərtib etdiyi 100 km dərinliyə 
qədər dVs paylanma sxemində (4-cü şəkil) ayırdı-
ğımız submeridional isti maqmatik sahələri okean-
arası silsilələrə uyğun olaraq astonosfer mantiyanın 
üst səthinin olduqca yuxarı səviyyədə yerləşməsi aş-
kar olunur (Соколов, Трифонов, 2012). Digər tə-
rəfdən, seysmotomorqafik məlumatlara əsasən (Ba-
ker et al., 1997; Goes et al., 1999; Grand et al., 
1997; Debayle et al., 2001), Zaqros-Qafqaz seq-
mentini və Ərəbistan-Şərqi Afrika kontinentini 
əhatə edən isti maqmatik sahənin mantiyası anomal 
və hətta olduqca mürəkkəb quruluşa malik olub, 
müxtəlif dərəcədə flyuidlə zənginləşməsi və sıxlığı 
ilə səciyyələnir. Hətta Şərqi Afrika rift sistemində 
onun bütün uzanması boyu 1700-1100 km dərinlik-
də olduqca aşağı seysmik surətli və çox isti super-
plümlə zənginləşmiş submeridional istiqamətdə xət-
ti mantiya diapirizmi aşkar edilmişdir. Həmin nəticə 
kolliziya maqmatizminin tektonogeodinamik mo-
dellərində və petrogenezisdə ən önəmli cəhət kimi 
qəbul edilməlidir. Beləliklə, paleogen və neogen-
kvarter tsikllərinin kolliziya maqmatizminin təzahü-
rünü subduksiya prosesi ilə əlaqələndirmək yalnız 
təsdiqini tapmayan mülahizələrdir.  

 
Kolliziya geodinamikasının  

mühüm xüsusiyyətləri 
 

Aralıq dənizi qurşağının Zaqros-Qafqaz seq-
mentinin, o cümlədən bütövlüklə orogen qurşağın 
kaynozoyda, yəni Neotetis dövründə kolliziya geo-
dinamikası litosfer plitə tektonikası nəzəriyyəsinin 
əsasını təşkil edən geodinamik qütbləşmə müddəa-
sını tamamilə təsdiq edir. Yəni okeanlarda spre-
dinq nəticəsində genişlənmə orogen Neotetisdə 
sıxılma və kolliziya geodinamikası ilə tənzim-
lənir. Bu baxımdan Zaqros-Qafqaz seqmentinin 
kolliziya geodinamikası həm qlobal və həm də 

regional indikator xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir.  
İlk növbədə qeyd etməliyik ki, üst senon-pa-

leosen hüdudundan başlayaraq gec alp tektogene-
zinin qırışıqlıq fazalarında yüksək dərəcədə fəal-
laşan Yer kürəsində qlobal miqyasda güclü super-
plüm axımı və bununla əlaqədər kaynozoyda okean-
ların dib sahəsinin təqribən yarısının spredinq nəti-
cəsində formalaşması (Диц, Холден,1974) Aralıq 
dənizi qurşağının kolliziya şəraitində tektonik, maq-
matik və geodinamik təkamülünün əsas indikator-
larıdır. Həmin superplüm proseslərinin Yer kürə-
sində yüksək tempdə təzahürü onun geosferalarında 
dərinlik geodinamikasını gərginləşdirməklə yanaşı, 
okeandibi spredinq zonalarının qitələrin daxilinə 
soxulmasına səbəb olmuşdur (2-ci və 5-ci şəkillər). 
Yəni Atlantik okeanında spredinq silsilə sistemi şi-
mala – Sakit okeana doğru soxularaq, Lavrasiya qi-
təsinin şimala dogru hərəkətini məhdudlaşdırır. 
Eyni zamanda, Hind okeanının spredinq sisteminin 
CŞŞ-ə davamı Avstraliya və Antraktida qitələrini 
bir-birindən ayırır, ŞmQ davamı isə submeridional 
Ouen transform yarılmasından sonra riftogen-spre-
dinq sistemlərində qitə daxilinə soxularaq Ərəbistan 
plitəsini ayırır və onun Afrika qitəsinə nisbətən yük-
sək sürətlə şimala doğru hərəkətə səbəb olur. Nəti-
cədə Ərəbistan plitəsi onun qərb sərhədini təşkil 
edən solyönlü Lavrentiya yarılması istiqamətində 
orogen Zaqros-Qafqaz seqmentinə soxulur. Bu sə-
bəbdən sıxılma qüvvələri Kiçik Qafqazda ona məx-
sus o adalar qövsünü əks-istiqamətdə əymişdir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz hadisələr və proseslər kol-
liziya geodinamik şəraitinin qlobal və regional indi-
kator xüsusiyyətlərinin ən önəmli meyarıdır. Bu-
nunla bərabər, Afrərəbistan və Avrasiya qitələrinin 
Yer kürəsində şimala doğru müxtəlif tempdə əks-
istiqamətdə fırlanma hərəkəti nəticəsində Neotetisdə 
və onun Zaqros-Qafqaz seqmentində daima kolli-
ziya şəraiti hökm sürməkdədir. Keçmiş 65Ma müd-
dətdə qitələrin hamısı müasir vəziyyətini almışdır. 

Neotetisin təkamülündə isti flyuid-kütlə axı-
mı və dərinlik geodinamikası ilə qarşılıqlı əlaqədə 
geotektonik qütübləşmə nəticəsində müxtəliftipli 
yer qatına malik pleyt-tektonik strukturlar formalaş-
mışdır. Həmin proseslər kaynozoy kolliziya geodi-
namikasının ən əsas xüsusiyyətləridir. Belə ki, maq-
matik sahələrin yetkin kontinental qata malik kolli-
ziya qalxıntıları ilə əvəz edilməsində, sinxron ola-
raq, daxili dayaz dənizlərdə (Aralıq, Qara, Xəzər və 
b.) lokal rezurgent qata malik və yüksək tempdə 
çökməyə məruz qalan pleyt-tektonik strukturlar ta-
mamlayır (Рустамов, 1995, 2005, 2007, 2012). 
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5-ci şəkil. Şimal-şərq sağ və sol sürüşmə zonasında submeridional yarılmaların fəallaşması ilə qarşılıqlı əlaqədə blok-
ların hərəkətinin və geodinamik genişlənmə və sıxılma şəraitlərinin yaranmasının kinematik modeli 

 
Qeyd etməliyik ki, plüm axımı və yaxud 

plüm-tektonikası ilə dərinlik geodinamikasının Ye-
rin geosferlərində qarşılıqlı əlaqəsindən doğan prob-
lem məsələlərin təhlili və araşdırılması müasir geo-
logiya və geofizika elmləri sahəsində ən əsas 
(prioritet) istiqamət sayılır. Kaynozoy dövründə 
təzahür tapmış paleogen və neogen-kvarter müstəqil 
tsikli maqmatizmin petrofondu, ardıcıl təzahürünün 
petrologiyası və struktur-tektonik paylanmasının 
qanunauyğunluğu geodinamik şəraitin qlobal və 
regional indikator xüsusiyyətlərinin meyarı olmaqla 
bərabər, plüm axımı nəticəsində üst mantiyanın 
litosfer və astonosfer qatlarının qarşılıqlı müna-
sibətlərindən doğan bəzi problem məsələlərin təh-
lilinə imkan yaradır. Zaqros-Qafqaz seqmentində 
poliserial paleogen və neogen-kvarter tsikli kol-
liziya maqmatizminin miqrasiyası ilə əlaqədar yu-
xarıda təsviri verilmiş hər bir tsiklə uyğun sub-
meridional isti mantiya sahələrinin yaranması, yerin 
tərkibində mürəkkəb geodinamik prosessləri, o 
cümlədən üst mantiyada diapirizmi əks etdirir. 
Analiz və araşdırmalardan aydın olur ki, kolliziya 
şəraitində ilk riftogen toleit bazalt vulkanizmi sin-

xron olaraq, həm Zaqros-Qafqaz seqmentinin vul-
kan-plutonik qurşaqlarının paleosen fliş çöküntülü 
riftogen qrabenlərində və həm də eynilə Afrika-
Ərəbistan qitəsini parçalayan riftogen sistemlərində 
təzahür etmişdir. Kiçik Qafqaz və Qaradağ (İran) 
paleogen vulkan-plutonik qurşaqlarında toleit bazalt 
vulkanizmi ilk dəfə aşkar etmiş və onun təkamülünü 
mükəmməl öyrənmişik. Okeandaxili spredinq 
(ODS) silsilələrdə olduğu kimi, toleit vulkanizmi 
mənşəyinin üst mantiya qatlarının gərginlik geodi-
namikası ilə əlaqədar olması şübhə doğurmur. Belə 
ki, qlobal superplüm axımı ilə əlaqədar flüidlə zən-
ginləşmiş astanosfer qatının diapirizmi nəticəsində 
mobil dərinlik yarılmaları boyu toleit bazalt maq-
ması ocaqları yaranır. Onların fəaliyyəti ilə əlaqədar 
okeanlarda, Aralıq dənizi qurşağında və parçalan-
mış Afrika qitəsinin riftogen sistemlərində sinxron 
toleit vulkanizmi təzahür edir.  

Müxtəlif geotektonik strukturalarda və eyni 
geodinamik şəraitdə toleit bazalt vulkanizminin tə-
zahürü Zaqros-Qafqaz seqmentində hər bir etap və 
tsikl maqmatizmin petrogenezisində ən önəmli 
faktor olmaqla bərabər, litosfer dərinlik geodinamik 
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şəraitin indikatorudur. Lakin ən önəmli cəhət toleit 
bazalt ocaqlarının qlobal geodinamik qutbləşmə şə-
raitində okeanlarda və ADQ-də təkamül trendinin 
müxtəlif olmasıdır. Fikrimizcə, həmin proses onun-
la izah olunur ki, okeanlarda eyni okean tipli litosfer 
plitələrin qovşağında yerləşən maqma ocaqları 
vulkanizmi daima toleit bazalt ərintisi ilə təmin edir 
və nəticədə ODS sistemlərində yeni okean qatı 
yaranır. ADQ-də, o cümlədən Zaqros-Qafqaz seq-
mentində isə qitələrin yaxınlaşması və daxili pli-
tələrin kolliziya şəraitində müxtəliftipli litosfer pli-
tələrin (adalar qövsü-kontinent) qovşağında yerlə-
şən ilkin toleit ocağı geodinamik qütbləşmədən do-
ğan mürəkkəb qarşılıqlı münasibətdə olan proses-
lərlə əlaqədar təkamülə məruz qalır və nəticədə pli-
tələrarası diferensasiyaya uğramış vulkan-plutonik 
riftogen maqmatizmin təzahürü və yeniləşmiş yet-
kin kontinental qatın yaranması ilə tamamlanır. 
Digər tərəfdən, VPQ-də kolliziya maqmatizminin 
hər bir etapında vulkanik komplekslərin müxtəlif ki-
nematikada formalaşması və onların ardıcıl diferen-
sial petrofondunun qranitoid intruzivləri ilə tamam-
lanması dəyişən geodinamik şəraitin, yəni genişlən-
mənin sıxılma ilə əvəz olunmasını göstərən və eyni 
zamanda, regional geodinamikanın təkamülündə 
daima yüksələn sıxılma şəraitinin indikatorudur. 

Digər maraqlı səciyəvi cəhət ondan ibarətdir 
ki, kolliziya şəraitində maqmatizmin tektonik vəziy-
yətini ofiolit suturlarının irsi olan litosfer səviyyə-
sində dərinlik qırılmaları zonası müəyyən edirsə, 
həmin şəraitdə paleosendə inkişaf tapmış riftoge-
nezin strukturalarında isə vulkanizm və plutonizm 
prosesləri yalnız mərkəzi qrabenlərdə və onları əha-
tə edən frontal ilk cinah astana pillələrində yerləşir. 
Bu səbəbdən VPQ-də həmin sahələri petrologiyada 
xüsusi yeni məfhum olaraq “cəmləşmiş maqmatizm 
düyünü” (CMD) adlandırırıq (Рустамов, 1987, 
2001). CMD vilkanizm və plutonizm proseslərində 
petrogenezə və geodinamik mənsubiyyətə aid prob-
lem məsələlərin həllində əsas meyardır. Paleogen 
CMD-də adalar qövsü maqmatizmindən fərqli ola-
raq, ayrı-ayrı komplekslərin və formasiyaların 
petrofondunda lateral petrokimyəvi serial zonallığı 
qətiyən qeyd olunmur. Həmin petrokimyəvi faktor 
paleogen kolliziya maqmatizminin mənşəyinin sub-
duksiya ilə əlaqədar olmamasını bir daha subut edir. 
Qeyd olunan xüsusiyyətləri təmsil edən Kiçik 
Qafqaz-Mərkəzi İran VPQ-də vulkanizm ilk mər-
hələdə toleit bazaltları və nisbətən az əhəngli-qələvi 
bazaltları təzahür etmiş, kökləri isə riftogen fliş 
təknələrinin qrabenlərində və onların frontal cinah 
astanalarında yerləşir (6-cı və 7-ci şəkillər). İkinci 
mərhələdə ilkin toleit bazalt ocaqlarının təkamü-

lündə yer qabığında kənar maqma ocaqlarının ya-
ranması ilə əlaqədar güclü eksploziv vulkanizm 
CMD-nin konsedimentasiya vulkan-tektonik qalxın-
tılarında mərkəz tipli vulkanlarda cəmləşir və kal-
dera strukturlarının əmələgəlməsi ilə müşayiət olu-
nur. Mərkəz tipli vulkanların zəncirvarı təknələrin 
qrabenlərində yerləşənlərinin eksploziv tufları 
adətən iki tip – toleit seriyalı bazalt və az andezi-
bazalt süxurlarından və bundan fərqli olaraq, frontal 
astanalarda yerləşənlərin tufları isə yüksək kaliumlu-
kalsiumlu-qələvi seriyalı andezitlərdən və andezit-
dasitlərdən təşkil olunmuşdur. Üçüncü mərhələdə 
vulkanizmin ekstensivliyi zəif olaraq çatvarı-
mərkəzi kinematikada areal tipdə yayılır və çoxlu 
andezit-dasit və riodasit subvulkanik intruzivlərinin 
əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. VPQ-nin zəncirvarı 
təknələrində vulkanik komplekslərin ardıcıllığı tufo-
gen-fliş çöküntü qatları ilə nöbələşir. Beləliklə, kol-
liziya maqmatizminin təkamülündə ilk vulkanizm 
etapı plutonik etapla əvəz olunur və yuksək tempdə 
qalxıntıya məruz qalan konsedimentasion struktur-
larda komaqmatik qabbro-qranit kompleksləri for-
malaşır. Kolliziya geodinamik və tektonik-maq-
matik proseslərin meyarı olaraq VPQ-nin zəncirvarı 
təknələrində plutonizm mərhələsindən başlayaraq 
orta eosen dənizinin transqressiyasını və ucqar 
cinahlarda geniş yayılan bazal konqlomeratların 
əmələgəlməsini qeyd etməliyik, çünki erməni geo-
loqları və onların təmsilciləri səhv olaraq orta eosen 
bazal konqlomeratlarının Kiçik Qafqazda eosen 
qatlarının əsasında yerləşdiyini qəbul etmişlər. 
Beləliklə, regionun tektonik-maqmatik və geodi-
namik təkamülü barəsində onların bütün mulahi-
zələri artefaktdır. 

Paleogen kolliziya maqmatizminin sonrakı 
etaplarında vulkan-plutonik və plutonik kompleks-
lərin əmələ gəlməsinin təhlilində aşkar olunan fak-
torlar, o cümlədən hər bir etapda dəyişən və daima 
yüksələn sıxılma geodinamik şəraitinin təkrarı 
VPQ-nin zəncirvarı təknələrin təkamülündə əsas 
əlamətdar xüsusiyyətdir. Bununla yanaşı, təknələrin 
sonrakı, orta-üst eosen təkamülü dövründə vulkan-
plutonik assosiasiyanın formalaşmasında aşkar olu-
nan tektonik deformasiya planının dəyişməsi və ye-
ni subqələvi olivinli bazalt maqma ocaqlarının ya-
ranması kolliziya geodinamikasının ən önəmli indi-
katorudur. Bu dövrdə intensiv subqələvi eksploziv 
vulkanizm kaldera strukturları ilə muşayiət olunaraq 
flyuidlə zənginləşmiş kənar maqma ocaqlarının 
fəaliyyətindən xəbər verir. Dərinlikdən nüfuz edən 
subqələvi olivinli bazalt maqmasının kənar maqma 
ocaqlarında diferensasiyası petrofondda şoşonit-
latit-traxit və traxibazalt-traxiandezit-traxidasit sü-
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xur assosiasiyalarını təşkil edir. Onlarla yanaşı, keç-
miş toleit bazalt ocağının biraktlı fəaliyyəti andezit 
və andezit-bazalt vulkanik brekçiya layı ilə tamam-
lanır. Mərkəz tipli eksploziv vulkanları və kaldera 
strukturlarında onları müşayiət edən konfokal sub-
qələvi qranitoid kompleksləri adətən VPQ-də defor-
masiya planına uyğun olaraq ŞiŞ istiqamətli yarıl-
malarda toplaşır. Bununla yanaşı, onların CMD-də 
paylanması submeridional yarılma zonasını izləyir 
(Рустамов, 1976, 2001). Bu o deməkdir ki, subqə-
ləvi maqmatizm təzahüründə hər iki istiqamətli 
transkontinental zonaların dərinlik yarılma qolları-
nın bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsi və müxtəlif kinema-
tikada iştirakı şübhə doğurmur. Lakin struktur pet-
roloji tədqiqatlardan aşkar olunur ki, kolliziya geo-
dinamik rejimində erkən paleosen-alteosen etapda 
submeridional və SmQ istiqamətli yarılmaların qar-
şılıqlı əlaqəsində sonuncular boyu plitələrin hori-
zontal yerdəyişməsində genişlənmə və yaxud yer 
qatında maqmadaşıyıcı yarılmalarda genişlənmə şə-
raiti hökm sürmüşdür. Bunun əksinə olaraq, orta-üst 
eosen etapında kolliziya deformasiya planının də-
yişməsi ilə əlaqədar ŞmŞ yarılmalarında genişlənmə 
və submeridional yarılmalar zonasında isə yenədə 
sıxılma şəraitində СМD təkamül etmişdir. Daxili 
kontinental plitələrin qovşağında yerləşən və ofiolit 
suturunun irsi olan dərinlik yarılmalarını izləyən 
VPQ-də plitələrin və yaxud onların bloklarının sağ 
və sol yerdəyişməsində mütləq submeridional 
yarılmaların fəallaşması ilə qarşılıqlı əlaqədə 
maqmadaşıyan yarılmaların açılmasının kinematik 
modeli nəzəri tektonika baxımından ilk dəfə tərtib 
edilmişdir (5-ci şəkil a, b). Kiçik Qafqazın ikiləşmiş 
cənub və mərkəzi VPQ-də aşkar edilmiş geo-
dinamik və maqmatik qütübləşmə (Рустамов, 1983) 
təklif olunan kinematik modeldə öz həllini tapmış 
olur. Beləliklə, paleogen VPQ üçün səciyyəvi olan 
zəncirvarı təknələrin formalaşmasında və maq-
matizmin təkamülündə Zaqros-Qafqaz seqmentinin 
daxili kontinental plitələriarası horizontal yerdəyiş-
məsi kolliziya geodinamikasının əsas indikatorudur.  

 
Nəticə 

 
Yer kürəsində üst senon-paleosen hüdudla-

rından başlayaraq qlobal miqyasda superplüm axımı 
və okeanlarda spredinq proseslərinin sürətlə inkişaf 
etməsi ilə əlaqədar geodinamik qütbləşmə səbəbin-
dən Aralıq dənizi orogen qurşağı və onun Zaqros-
Qafqaz seqmenti kolliziya şəraitində təkamülə mə-
ruz qalmışdır. Kolliziya dövründən öncə Neotetisə 
keçid zamanı tektonik-maqmatik və geodinamik 
proseslərin nisbətən sönməsi və əhəngdaşılı çökün-

tülərlə səciyyələnən dayaz dəniz hovzələrinin inki-
şafında ofiolit suturası boyu izlənilən çökəkliklərdə 
fasiyanın qəflətən flişlə əvəz olunması seqmentin 
daxili plitələrinin kolliziyaya məruz qalmasının me-
yarıdır. Aralıq dənizi orogen qurşağında ayırdığımız 
Neotetis əsas meyar xüsusiyyətləri ilə Mezotetisdən 
və Poleotetisdən fərqlənərək, onun təkamülündə 
spredinq mənşəli dərin dəniz hövzələrinin qətiyyən 
yaranmaması ilə səciyyələnir. Lakin kolliziya şə-
raitinin indikatoru olaraq Neotetisdə olduqca qalın 
çöküntü qatlarına malik (>28 km) və müxtəlif qa-
lınlıqda (8-15 km), geofizik parametrlərinə görə ba-
zalt və yaxud okean qatına uyğun rezurgent 
subustratda inkişaf edən çökəkliklərin olması şübhə 
dogurmur. Regional geodinamik və tektonik-maq-
matik qütbləşmə qanunauyğunluğu əsasında seq-
mentin mərkəzini əhatə edən maqmatik sahədə yet-
kin, qalın kontinental qata malik kolliziya qalxın-
tılarının formalaşması və eyni zamanda, seqmentin 
kənar sahələrində amaqmatik çöküntü hövzələrinin 
və bəzən rezurgensiya prosesi ilə qarşılıqlı əlaqə 
yaranması kolliziya geodinamik şəraitinin təkamü-
lündə ən önəmli indikatordur. Sonuncuların sırasına 
Zaqros-Qafqaz seqmentinin yeni tektonik planında 
dərinlik qırılmaları boyu vulkan-plutonik qurşaq-
larının yaranması, regional kompression kolliziya 
şəraitinin vulkan-plutonik qurşaqlarda dəyişən və 
təkrar olunan genişlənmə-sıxılma geodinamikası ilə 
əvəz olunması və başqa indikator xüsusiyyətləri 
araşdırılır. Bununla yanaşı, yeni kompleks petroloji, 
geoloji və geofiziki faktlar əsasında paleogen tsikli 
maqmatizmin mantiya diapirizmi ilə genetik əlaqəsi 
bir daha təsdiq olunur. Paleogen maqmatizmini sub-
duksiya prosesi ilə əlaqələndirmək artefaktdır. 
Məqalədə nəzəri petrologiya və tektonika elmi 
istiqamətlərdə cəmləşmiş maqmatizm düyünü təsvir 
olunur və daima kompression kolliziya şəraitində 
genişlənmə zonalarının yaranmasının modelləri tər-
tib edilmişdir. 
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