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ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ  НАУК
УКРАЇНИ

У роботі [1] наведено результати комплексної геолого-геофізичної інтерпретації та виді-
лено декілька перспективних площ для пошуку родовищ вуглеводнів у кристалічному 
фундаменті Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), які характеризуються значним роз-
дроб ленням [2], що підтверджується результатами якісної інтерпретації експеримен-
тальних даних магнітотелуричного зондування (МТЗ) та магнітоваріаційного профілю-
вання (МВП).

Сучасний підхід до обробки експериментальних даних синхронних МТ/МВ зондувань 
та інтерпретація отриманих матеріалів дали можливість виділити в північно-західній час-
тині ДДЗ аномальні області, які викликані не лише осадовими відкладами, а й провідними 
структурами з верхньою кромкою 3—5…8 км у консолідованій земній корі [3]. В області 
зчленування південного борту ДДЗ з північною частиною Голованівської (Ядлово-Трах те-
мирівської) шовної зони відсутні глибинні аномалії електропровідності, тоді як далі на схід 
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У південному борту центральної частини Дніпровсько-Донецької западини вздовж профілю Несено-Ір жа-
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тальні електромагнітні параметри, що описані в роботі, повинні деталізувати Кіровоградську аномалію 
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на межі з Інгульським мегаблоком за експериментальними даними [4] виділяється гли-
бинна аномалія з верхньою кромкою > 20—40 км.

Робота присвячена дослідженню змінного низькочастотного електромагнітного поля 
Землі іоносферно-магнітосферного походження вздовж південного борту центральної час-
тини ДДЗ по профілю Несено-Іржавець—Абрамівка, метою якого є вивчення глибинної 
структури літосфери в зв’язку з пошуком аномалій електропровідності, які можуть бути 
спричинені тріщинуватістю порід, в яких переміщуються флюїди та, можливо, утворюють 
родовища вуглеводнів.

Нові електромагнітні дослідження. В основі МТ/МВ методів [5] лежить індукційний 
принцип, що ґрунтується на явищі скін-ефекту — пропорційній залежності глибини про-
никнення електромагнітного поля від періоду коливань Т.

У методі МТЗ звичайно використовують тензор імпедансу [Z], який визначається із 
співвідношень між горизонтальними (тангенціальними) компонентами електричного та 
магнітного полів:

Eτ = [Z] Hτ, де [ ]
xx xy

yx yy

Z Z
Z

Z Z

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

.

За модулем |Z | розраховується ефективний (позірний) опір геоелектричного розрізу:

ρт = [Z]2/ωμ ≈ 126,7 · 103 [Z]2 Т,

де ω = 2π/Т – кругова частота; μ = 4π · 10–7 Н/м — абсолютна проникність вакууму.
У методі МВП визначаються комплексні індукційні стрілки (типер), що розрахову-

ються із співвідношення між вертикальною та тангенціальною складовими магнітного по-
ля варіацій

Hz = [W] Hτ,  де  [W] = [Wzx, Wzy].

Нові експериментальні спостереження проведені довгоперіодними цифровими стан ці-
ями LEMI-417 з ферозондовими магнітометрами [6] в 11 пунктах, тривалість спостережень 
у польових точках становила 3—12 діб, відстань між пунктами спостережень — 15—20 км 
(рис. 1). Профіль Несено-Іржавець—Абрамівка перетинає південний борт (Лохвицький 
блок) у пунктах Несено-Іржавець (Нсн), Колодна (Клд), Хильківка (Хлк), Петрівка-Лози 
(Птр), Радивонівка (Рдв), Цикали (Цкл), Колотії (Клт) та осьову частину ДДЗ (Полтавський 
блок) у пунктах Пустовари (Пст), Сапожине (Спг), Огіївка (Огв), Абрамівка (Абр).

Обробка польового матеріалу виконана в рамках багатоточкової схеми оцінювання МТ/
МВ відгуків між пунктами зондування та віддаленою референтною базою [7]. Завдяки та-
кому підходу отримані достовірні оцінки параметрів позірного опору (ρп) від 20 до 8000 с 
(рис. 2) та типерів для періодів геомагнітних варіацій 30—3700 с (рис. 3).

За результатами якісної інтерпретації графіків ρп для різних періодів та значень су-
марної повздовжньої провідності верхнього шару осадових відкладів (Sос) профіль можна 
розділити на три частини: перша (0—50 км) — пункти Нсн, Клд, Хлк, Птр — значення ρп для 
різних напрямків вимірювальних ліній (ρху, ρух) збігаються та знаходяться в інтервалі ве-
личин від 10 до 100 Ом · м майже в усьому частотному діапазоні; друга (50—110 км) — пункти 
Рдв, Цкл, Клт — значення ρху та ρух відрізняються на 1—1,5 порядку, ρху (меридіональний 
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напрям кривої) в середньому відповідає рівню 1—10 Ом · м, тоді як ρух (широтний) стано-
вить 10—100 Ом · м; третя (110—190 км) — пункти Пст, Спг, Огв, Абр — значення ρп від 1 
до 50 Ом · м у всьому частотному діапазоні зростають зі збільшенням періоду, розходження 
між ρху  та ρух спостерігається на періодах, більших за 100 с, і становить один порядок.

Значення Ѕос, за даними [8], поступово зростають у східному напрямку від 450 (борт 
ДДЗ) до більш як 1000 См (осьова частина ДДЗ). Однак інформація про інтегральну елек-
тропровідність поверхневого шару 

спосЅ , яка отримана за висхідною гілкою спостере-
жених кривих ρп, ці дані не підтверджує (див. рис. 2). У першій частині профілю значення 
Ѕос та 

спосЅ  майже збігаються та дорівнюють 450—600 См, далі в інтервалі від 50 до 110 км 

спосЅ  значення відповідають 400—500 См і майже в два рази менші за осЅ , які дорівнюють 
900 См, а в третій частині (>110 км) значення 

спосЅ  удвічі більші за Ѕос і становлять май-
же 2000 См.

Зіставлення сукупності даних 
спосЅ  та ρп свідчить про наявність глибинної аномалії 

електропровідності в середній частині профілю та передбачає в східній. Результати якісної 
інтерпретації кривих МТЗ показали, що мінімальні глибини залягання верхньої кромки 
провідника змінюються від 20—30 км на південному заході в прибортовій зоні до макси-
мальних значень 50 км в осьовій зоні ДДЗ.

Розподіл реальної складової типера вказує на те, що максимум частотної характеристи-
ки змінюється вздовж профілю від 200 до 1300 с, їх основний напрямок — від південно-
західного до південного. Отже, експериментальні спостереження можуть свідчити про за-
нурення провідника з наближенням до осьової частини ДДЗ (див. рис. 3).

Таким чином, із застосуванням методів МТЗ і МВП проведено дослідження вздовж 
профілю Несено-Іржавець—Абрамівка, що перетинає унікальну Кіровоградську аномалію 

Рис. 1. Розташування пунктів спостережень МТЗ та МВП на тектонічній карті [10]. Умовні позначення: 
1 — розривні порушення; 2 — соляні куполи; 3 — південний скид ДДЗ; 4 — контури платформних структур; 
5 — гнейсово-сланцеві, гранітові комплекси Інгульського мегаблока; 6 — метавулканогенні утворення та 
амфібол-гранітові комплекси; 7 — амфібол-гранітові плутоно-метаморфічні комплекси Середньопри-
дніпровського мегаблока. Пункти спостережень: Несено-Іржавець (Нсн), Колодна (Клд), Хильківка 
(Хлк), Петрівка-Лози (Птр), Радивонівка (Рдв), Цикали (Цкл), Колотії (Клт), Пустовари (Пст), Сапожи-
не (Спг), Огіївка (Огв), Абрамівка (Абр)
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Рис. 2. Розподіл позірного питомого електричного опору ρп для періодів: 1 — 16 с; 2 — 100 с; 3 — 200 с; 
4 — 500 с; 5 — 1000 с; 6 — 1300 с; 7 — 2000 с; 8 — 8200 с по профілю Несено-Іржавець — Абрамівка; зна-
чення сумарної повздовжньої провідності осадових відкладів ДДЗ: Ѕос — за даними [8] (9); 

спосЅ  — за да-
ними інтерпретації спостережених кривих ρп (10)

Рис. 3. Розподіл спостережених комплексних типерів у широкому діапазоні геомаг-
нітних варіацій по профілю Несено-Іржавець—Абрамівка
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електропровідності [9]. Вона являє собою витягнуту з півдня на північ — північний схід 
структуру завдовжки майже 600 км, яка повністю перекриває Інгулецько-Криворізьку 
шовну зону та східну частину Інгульського мегаблока. Вся ця глибинна структура в межах 
Інгулецько-Криворізької шовної зони продовжується на північний схід в бік ДДЗ і далі 
на північ.

За результатами тривимірного моделювання Кіровоградської аномалії електропровід-
ності в роботі [9] район дослідження характеризується аномалією питомого електричного 
опору (ρ < 30 Ом·м) на глибинах від 10—25 км та >10 Ом · м в інтервалі глибин 25—30 км. 
Але нові сучасні експериментальні електромагнітні параметри, що описані в даній роботі, 
повинні деталізувати цю аномальну структуру та стати основою для побудови тривимірної 
моделі в такій складній геологічній обстановці, як зчленування різновікових структур.

У роботі [1] виділено прогнозні нафтогазові площі кристалічного фундаменту ДДЗ за 
комплексом геолого-геофізичних методів. Профіль Несено-Іржавець—Абрамівка перети-
нає південно-східну частину Глидинцівської площі, яка характеризується наявністю коро-
мантійної суміші потужністю 2—5 км, що притаманно нафтовим та нафтоконденсатним ро-
довищам. Крім того, роздробленістю та розущільненням у кристалічному фундаменті й 
консолідованій корі на глибинах 20—30 км, що обумовлено крупним вузлом перетину зон 
розломів різних систем. Згідно з результатами 3D геоелектричного моделювання, саме на 
цих глибинах знайдено аномальні структури, що підтверджуються новими даними експери-
ментальних МТ/МВ спостережень.

Глибинні аномалії електропровідності можуть пояснюватися проникненням флюїдів з 
кори і мантії та бути важливим джерелом для всіх подальших процесів формування нафто-
газових родовищ.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВДОЛЬ ПРОФИЛЯ НЕСЕНО-ИРЖАВЕЦ–АБРАМОВКА 
(ЮЖНЫЙ БОРТ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ)

В южном борту центральной части Днепровско-Донецкой впадины вдоль профиля Несено-Иржавец—
Абрамовка были проведены синхронные МТ/МВ исследования с целью изучения глубинной структуры 
литосферы в связи с поиском аномалий электропроводности, которые могут быть вызваны трещинова-
тостью пород, которыми мигрируют флюиды и, возможно, образуют месторождения углеводородов. 
Новые современные экспериментальные электромагнитные параметры, описанные в данной работе, долж-
ны детализировать Кировоградскую аномалию электропроводности и стать основой для построения трех-
мерной модели в такой сложной геологической обстановке, как сочленения разновозрастных структур. 
Приведенные экспериментальные данные МТ/МВ наблюдений подтверждают глубинные аномальные 
структуры, выявленные в предыдущие годы.

Ключевые слова: Кировоградская аномалия электропроводности, Ингульско-Криворожская шовная зона, 
Днепровско-Донецкая впадина, магнитотеллурическое зондирование, магнитовариационное профилиро ва-
ние, аномалии электропроводности.
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ELECTROMAGNETIC STUDIES ALONG 
THE NESENO-IRZHAVETS—ABRAMIVKA PROFILE 
(SOUTHERN SLOPE OF THE DNIEPER-DONETS TROUGH)

The simultaneous MT/MV studies were carried out along the Neseno-Irzhavets—Abramivka profile to study 
the deep structure of the lithosphere and to search for electrical conductivity anomalies that may be caused 
by the fracturing of the rocks, through which the fluids migrate and possibly create hydrocarbon deposits. The 
described new modern experimental electromagnetic parameters should detail the Kirovograd electrical con-
ductivity anomaly and become the basis for the three-dimensional model construction in such complex geological 
environment as the uneven-aged structure junction. The described experimental MT/MV observations confirm 
the deep anomalous structures that were investigated in the previous years.

Keywords: Kirovograd anomaly of electrical conductivity, Ingulets—Krivoi Rog suture zone, Dnieper—Donets 
trough, magnetotelluric sonding, magnetovariational profiling, anomalies of electrical conductivity.


