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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів: 

ГСЗ – глибинне сейсмічне зондування; 

ГШЗ – Голованівська шовна зона; 

ЗР – зона розломів; 

МВП – магнітоваріаційне профілювання; 

МТЗ – магнітотелуричне зондування; 

АМТЗ – аудімагнітотелуричне зондування; 

М – границя Мохоровичича; 

МТ/МВ методи – магнітотелуричні і магнітоваріаційні методи; 

Пр. – профіль; 

СЄП – Східноєвропейська платформа; 

УЩ – Український щит; 

3D – тривимірна модель; 

2D – двовимірна модель; 

ρ – питомий електричний опір. 

ρп – позірний електричний опір. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Практично усі родовища та рудопрояви, зокрема 

крупні та унікальні, локалізуються у зонах глибинних розломів, в межах їх 

пересічень чи поблизу них, а також у шовних зонах. Визначення рудної 

спеціалізації шовних зон Українського щита (УЩ) та їх співставлення за 

аналогією з відомими аналогами (Східнокарельською, Центральнокарельською 

та Ладозько-Ботнічною на Балтійському щиті; Саяно-Таймирською, 

Котуйканською, Білляхською на Аданському; поясів Кейп-Сміт, Томпсон та 

Гренвіл на Канадському), які характеризуються поліформаційним характером 

металогенії при тісному просторовому суміщенні найрізноманітніших 

рудноформаційних типів, є дуже перспективним напрямком. В шовних зонах, 

як правило, локалізуються родовища чорних (залізо, титан, хром), кольорових 

(мідь, нікель, кобальт, свинець, цинк), рідкісних (цирконій, тантал, ніобій, літій, 

рубідій, рідкісноземельні елементи) та благородних (золото, срібло, платина) 

металів за превалюючої ролі сульфідного мідно-нікелевого, титано-

магнетитового, хромітового та рідкісноземельного зруденінь та ін.. 

У більшості випадків, електричні параметри гірських порід, що 

складають верхню частину розрізу, дозволяють виявляти рудопрояви завдяки 

метасоматичним змінам навколорудних порід – графітизації, сульфідизації, 

озалізненню і окварцюванню. У зв'язку з цим, стає зрозумілим інтерес геологів 

до виділення зон підвищеної електропровідності в корі і мантії. Перспективи і 

приклади використання електророзвідувальних робіт із застосуванням 

магнітотелуричних і магнітоваріаційних методів при пошуках і розвідці рудних 

родовищ відзначається в роботах В.В. Бєлявського, A.G. Jones, T.D. Khoza, 

І.М. Варенцова, Р. Wannamaker, В.М. Груздєва та ін.. 

Сучасні експериментальні роботи з вивчення природного 

низькочастотного електромагнітного поля Землі із застосуванням новітньої 

апаратури, обробка їх результатів на основі універсальних пакетів програм, 



6 
 

інтерпретація за допомогою широковідомого у світі програмного комплексу 

тривимірного геоелектичного моделювання можуть забезпечити виявлення 

аномалій електропровідності та вивчення глибинної структури земної кори і 

мантії УЩ, його тектонічних особливостей, а також зон прояву геодинамічних 

процесів, що мають бути досліджені з точки зору формування та розміщення 

родовищ та рудопроявів корисних копалин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано під час навчання в аспірантурі кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  та на базі Інституту геофізики 

ім. С.І. Субботіна НАН України у відділі глибинних процесів Землі і 

гравіметрії. Результати отримані при виконанні держбюджетних тем Інституту 

геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України: «Глибинна будова та геодинамічний 

розвиток Інгульського мегаблоку Українського щита у зв’язку з пошуками 

стратегічних видів корисних копалин» (державний реєстраційний номер 

0113U002502), «Комплексне геофізичне дослідження літосфери України (від 

моделей до процесів формування родовищ корисних копалин)» (0116U000131), 

а також «Комплексне геолого-геофізичне вивчення глибинної будови південно-

західної окраїни Східноєвропейської платформи з метою розширення 

мінерально-сировинної бази України» (0106U000911)». 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у створенні 

тривимірної глибинної моделі Голованівської шовної зони (ГШЗ) УЩ за 

даними експериментальних електромагнітних досліджень і вивченні зв’язків 

між електропровідністю та геодинамічним розвитком регіону, його 

металогенічними і структурними особливостями. 

Для досягнення цієї мети були вирішені такі задачі:  

1) збір, систематизація та узагальнення наявних даних геологічних, 

геофізичних та електромагнітних досліджень регіону; 

2) збір та систематизація польових геоелектричних даних, проведення 

досліджень методами магнітотелуричного зондування (МТЗ) та 
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магнітоваріаційного профілювання (МВП), обробка отриманих матеріалів 

за допомогою сучасних програмних комплексів;  

3) інтерпретація результатів експериментальних електромагнітних 

досліджень;  

4) побудова та аналіз тривимірної геоелектричної моделі ГШЗ; 

5) встановлення зв’язку аномалій високої електропровідності ГШЗ із 

структурними особливостями регіону, його геодинамічними 

обстановками, родовищами та рудопроявами корисних копалин. 

Об'єкт дослідження. Земна кора та верхня мантія ГШЗ УЩ і прилеглої 

до неї території. 

Предмет дослідження. Аномалії електропровідності ГШЗ та їх зв’язок з 

геодинамічним розвитком і рудопроявами корисних копалин регіону. 

Методи дослідження включають загальні підходи до збору, аналізу, 

систематизації та обробки даних, аналіз та узагальнення наявної геолого-

геофізичної інформації про будову ГШЗ, геофізичний експеримент у вигляді 

досліджень природного низькочастотного електромагнітного поля Землі за 

допомогою сучасної цифрової апаратури, методи обробки на осонові Фур’є-

аналізу і робастних способах лінійного оцінювання у частотній області як 

одноточково, так і багатоточково (для синхронних записів) за допомогою 

сучасних програмних комплексів, тривимірне геоелектричне моделювання 

геологічного середовища шляхом кінцево-різницевого вирішення системи 

рівнянь Максвела в інтегральній формі за допомогою програми Mtd3fwd 

R.L. Mackie. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 Уперше отримано нові експериментальні дані методами МТЗ і 

МВП у межах ГШЗ та прилеглої території. Проведено їх обробку та 

розраховано інваріантні параметри передавальних операторів функцій 

відгуку електромагнітного поля Землі в кожній точці, які були 

інтерпольовані і побудовані у вигляді псевдорозрізів. 
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 Уперше для ГШЗ та прилеглої території (47
о
-50

о
 пн.ш. × 29

о
-32

о
 

сх.д.) побудовано детальну тривимірну геоелектричну модель земної кори 

та верхньої мантії. 

 Уперше виділено аномалії електропровідності в земній корі, які 

просторово співпадають з глибинними зонами розломів (ЗР), які до 2,5 км 

представлені субвертикальними структурами, а глибше (3-30 км) – 

переважно субгоризонтальними шарами, що відповідають в основному 

південній частині ГШЗ; підтверджено, що поза її межами спостерігається 

як неоднорідні земна кора, так і верхня мантія у вигляді регіональних 

Чернівецько-Коростенської та Кіровоградської аномалій 

електропровідності; вперше показано, що області аномально високого 

опору частково відповідають масивам кристалічних порід (Уманського, 

Корсунь-Новомиргородського, Новоукраїнського) в земній корі та 

верхній мантії. 

 Набули подальшого розвитку уявлення про комплексну природу 

аномалій електропровідності, що може бути обумовлена графітизацією та 

сульфідизацією зон метасоматозу вздовж протяжних ЗР на сході ГШЗ і до 

областей поширення графітизованих гнейсів і сланців у західній частині 

шовної зони; в межах їх проекцій на денну поверхню розташовуються 

більшість залізорудних родовищ переважно карбонатно-залізисто-

кремнисто-метабазитової і залізисто-кремнистої формацій, що містять 

прояви рудної мінералізації. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Отриманий 

розподіл електропровідності в земній корі та верхній мантії ГШЗ 

може використовуватися при побудові глибинних геологічних і 

геотектонічних моделей, а також для пояснення геодинамічних 

процесів регіону.  

Висновки про просторовий зв’язок між метасоматично 

зміненими гірськими породами (з утворенням  рудної мінералізації і 

сульфідів), а також графітизованих гнейсів та сланців і аномаліями 
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підвищеної електропровідності необхідно використовувати при 

побудові прогнозних металогенічних карт і схем УЩ.  

Отримані дані про аномалії підвищеної електропровіднос ті на 

глибинах до 30  км дають можливість розробити критерії виділення 

перспективних площ на виявлення нових рудопроявів корисних 

копалин. 

Окремі розділи дисертаційної роботи використовуються в 

учбовому процесі ННІ «Інститут геології» Київського національно го 

університету імені Тараса  Шевченка. Науково-практичні розробки 

дисертанта застосовуються в дослідженнях Інститут у геофізики ім. 

С.І. Субботіна НАН  України. 

Особистий внесок. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням автора. Наукові положення і висновки дисертації, що виносяться 

на захист, отримані автором особисто та ґрунтуються на його особистих 

дослідженнях. 

В роботах, що опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача 

полягає в наступному: 

 [13, 14, 88] – збір та систематизація польових геоелектричних 

даних; 

 [3, 6, 10, 11] – постановка задачі, збір та систематизація польових 

геоелектричних даних, побудова моделі в районі ГШЗ, висновки; 

 [7, 12, 58] – постановка задачі, збір та систематизація польових 

геоелектричних даних, обробка та аналіз результатів 

експериментальних досліджень і висновки; 

 [8, 67, 86, 89, 91] – постановка задачі, проведення польових 

геоелектричних досліджень, обробка та аналіз результатів 

експериментальних досліджень і висновки; 

 [56, 57, 90] – обробка польових геоелектричних даних, 

інтерпретація результатів експериментальних електромагнітних 



10 
 

досліджень, побудова та аналіз тривимірної геоелектричної моделі, 

висновки; 

 [102] – проведення польових геоелектричних досліджень. 

Фактичний матеріал. При виконанні роботи  було  використано 

матеріали експериментальних геоелектричних досліджень як у 

точковому вигляді (залежність позірного електричного опору від 

періоду геомагнітних варіацій) так і у вигляді карт 

магнітоваріаційних параметрів для періоду 150 с, отримані 

геофізичними організаціями геологічних служб України (виконавці 

О.Й.  Інгеров, В.І.  Трегубенко), карти сумарної поздовжньої 

провідності приповерхневих осадових відкладів (масштаб 

1:1000000, виконавець О.Й.  Інгеров). Сучасні авторські 

електромагнітні дослідження вздовж  трьох субширотних профілів 

(Уманський, Первомайський, Довжанка -Бузьке) загалом 37 пунктів 

в широкому діапазоні періодів. Також вихідними даними слугували 

матеріали попередніх дослідників стосовно геофізичних 

характеристик, геологічної будови, історії розв итку регіону та 

геодинамічних реконструкцій, які були опубліковані в монографіях 

і періодичних фахових виданнях та відображені у звітах за науково -

дослідними темами.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

апробувалися на Міжнародних конференціях «Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти» (Київ, 2012, 2014, 2015, 2016), 10th International Conference 

“PROBLEMS OF GEOCOSMOS" (St.Petersburg, Petrodvorets, 2014), 

Міжнародній науковій конференції «Геофізичні технології прогнозування та 

моніторингу геологічного середовища» (Львів, 2016), 42-й сессии 

Международного семинара им. Д.Г. Успенского, (Пермь, 2015), 

ІV Міжнародній науково-технічній конференції «Гірнича геологія, геомеханіка 

і маркшейдерія» (Донецьк, 2013) VII Всероссийской школе-семинаре по 

электромагнитным зондированиям Земли имени М.Н. Бердичевского и 
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Л.Л. Ваньяна (Иркутск, 2015), Второй международной конференции 

«Актуальные проблемы электромагнитных зондирующих систем (Киев, 2012). 

У повному обсязі робота доповідалась на розширених засіданнях кафедри 

геофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові положення дисертації та результати 

досліджень опубліковано у 20 наукових публікаціях, з них: 9 статей 

у вітчизняних фахових виданнях, одна в іноземному науковому 

виданні та 10 тез доповідей і матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів і висновків (113 сторінок основного тексту), 29 рисунків, 

списку використаних джерел із 131 найменування на 15 сторінках. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи складає 130 сторінок. 

Подяки. Автор висловлює глибоку подяку науковому керівнику, 

співавтору і наставнику Т.К. Бурахович за постійну увагу та 

допомогу і поради  при виконанні даного дослідження. Автор щиро 

вдячний А.М. Кушніру за спільну роботу при проведенні 

експериментальних досліджень та дружню підтримку.  

Дисертант вдячний завідуючому кафедрою геофізики 

ННІ  «Інститут геології» Київського національного універси тету 

імені Тараса Шевченка, доктору геол. наук С.А. Вижві за підтримку 

під час навчання в аспірантурі та допомогу у вирішенні 

організаційних питань.  

Автор висловлює подяку  академіку НАН України 

В.І.  Старостенку за надану можливість проведення своїх наукови х 

досліджень на базі Інституту геофізики ім.  С.І. Субботіна 

НАН України та підтримку в їх організації і проведенні.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШОВНИХ ЗОН 

 

1.1. Геолого-геофізичні особливості шовних зон. 

Шовні зони – протяжні лінійні структури переважно субмеридіанального 

простягання, які відокремлюють суміжні мегаблоки шитів і які відрізняються 

від них будовою, складом і віком формацій, якими вони складені [26, 82, 87]. 

Зазвичай шовні зони молодше [82] обмежуваних ними мегаблоків або, при 

багатоетапному формуванні, містять формації, які відповідають кільком етапам 

розвитку земної кори мегаблоків. Основні риси шовних зон: 

1) наявність характерних формацій, які відсутні або обмежено розвинуті у 

суміжних мегаблоках; 

2) інтерпретація цих структур як швів закриття раніше існуючих 

міжмікроконтинентальних басейнів і їх реконструкція як колізійно-

субдукційних структур; 

3) інтенсивне тектонічне перетворення, переробка і розвинений 

метаморфізм; 

4) локалізація специфічних, притаманних шовним зонам, корисних 

копалин. 

Існують кілька характеристичних геофізичних особливостей, які властиві 

сучасним зонам колізії, що допомагають у виділенні шовних зон в межах архей-

протерозойских террейнів. 

1. Занурення відбиваючих границь в земній корі, які накладаються, 

співпадіння їх проекцій на поверхню з зоною зсуву та висока швидкість в 

нижній частині земної кори може відбуватися уздовж неї. 

2. Занурення відбивачів у верхній мантії від шовної зони, яке показує 

сліди залучених у субдукцію порід. 

3. Парні гравітаційні аномалії: більш високі на території протерозойських 

терейнів, що пов’язані з гірськими породами земної кори високої щільності і 
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менш помітні на терейнах архейського віку, обумовлені теригенними осадками 

давніх морських басейнів. Крім того, з іншого боку зони зіткнення можуть 

спостерігатися подібні аномалії [109, 110], пов’язані з потовщенням кори і 

гравітаційними мінімумами по обидві сторони шовної зони. 

4. Магнітотелуричні дослідження виявляють структури різного рівня 

електропровідності по обидві сторони від архей-протерозойської шовної зони. 

Також виявлена висока провідність рухомих поясів на невеликій глибині і 

вздовж шва, яка пов'язана з блоками насувів і флюїдами [109, 129, 131]. Крім 

того, геоелектричні дослідження виявляють похилі структури підвищеної 

електропровідності у верхній мантії, які визначаються флюїдонасиченими 

породами, такими як серпентиніти. 

На території України виділяється геодинамічна система з трьох 

неперервних широтних мегаструктур, в межах яких концентруються більшість 

рудних родовищ та великих рудопроявів, утворення яких пов'язане з 

тектономагматичною активізацією [19]. Автори цієї гіпотези поширюють її у 

планетарному масштабі [19, 106]. Такі мегаструктури фіксуються аномальними 

геофізичними, геохімічними і енергетичними полями, високою екзо- і 

ендогенною активністю, а також підвищеною сейсмічністю. Основним 

рушійним фактором періодичної тектономагматичної активізації є напруги, що 

створюються зміною ротаційного режиму планети. Через це у мегазонах існує 

високоградієнтне поле напруг, що є необхідною умовою самоорганізації і 

функціонування рудогенеруючих систем. Просторово система проявляється у 

вигляді довгоживучих лінійних структур, що проникають через континенти і 

океани, мають протяжність тисячі кілометрів, ширину 50–100 км. В їх межах 

розташовуються найпродуктивніші рудні і нафтогазоносні райони, крупні і 

унікальні родовища різноманітних корисних копалин, перш за все руд 

кольорових, рідкісних і благородних металів [19, 21, 22]. 

Мегаструктури активізації розвиваються у фундаменті і в осадовому 

чохлі спадково, проявляючи ознаки тектономагматичної активізації від 

раннього протерозою аж до четвертинного часу, їм притаманна підвищена 
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тектонічна порушеність, вузлова активізація ендогенних процесів і пов'язаних з 

ними рудних об'єктів, для яких характерна комплексність, циклічність і зв'язок 

з різновіковими і різнорідними геологічними формаціями. В межах зон 

проявляється активізація мантії, що виражено як в аномальній поведінці межі 

Мохоровичича, так і в прояві глибинного магматизму з явно лужною 

спрямованістю [19, 20]. 

Крім того, у роботах [20-22] підкреслюється, що схожими геологічними, 

геофізичними та геохімічними ознаками характеризуються і шовні зони. Вони 

утворились на ранньому етапі на початку блокової подільності літосфери та 

розвивались у своєрідному геодинамічному режимі. Саме перетини 

субширотних зон активізації і шовних зон є головними областями, де розміщені 

родовища як горючих, так і рудних корисних копалин. За даними сейсмічних і 

сейсмологічних методів, шовні зони простежуються на глибині 300-800 км у 

мантії у вигляді швидкісних аномалій, розривів або ступенів у шарі Голіцина-

Гейка. Шовні зони є зонами високої проникності, а також електропровідності 

[21]. Яскравим прикладом цього може слугувати аномалія високої 

електропровідності в районі о. Зміїний [56, 90]. Вона субширотно розташована 

на південь від острова в межах шельфу і континентального схилу на глибинах 

20-100 км і має ρ=25 Ом∙м та сполучена з аномаліями Північної Добружді та 

Криму [6, 102], утворюючи неперервну електропровідну смугу. У роботах [49, 

102] показано, що більшість родовищ нафти, газу та газоконденсату північно-

західного шельфу Чорного моря знаходяться в межах контурів проекцій цих 

аномалій на поверхню Землі. Вона повністю співпадає у даному регіоні із 

виділеною у [19, 106] Південноукраїнською мегазоною тектономагматичної 

активізації. 

На основі комплексу геофізичних досліджень [47] показано, що 

графитизовані глибинні розломи докембрійського кристалічного фундаменту 

проявляються у вигляді інтенсивних локальних аномалій опору (одиниці 

омметрів при фоні 5-10 тисяч омметрів, навіть якщо об'ємний вміст графітової 

речовини становить близько 1%), що формують протяжні регіональні аномалії. 
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Як джерело аномалій електропровідності і природного електричного поля 

розглядаються тонкі протяжні вуглецеві плівки на границях зерен порід, що 

сформувалися на глибинах 3-5 км в період активних тектонічних рухів за 

рахунок надходження вуглецьвмісних флюїдів. 

 

1.2. Геоелектричні дослідження кристалічних щитів докембрійських 

платформ. 

В надрах континентальної земної кори виявлена значна кількість 

аномалій високої електропровідності [42, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 119, 124, 

126, 129, 131], які визначаються характерними рисами – довжиною простягання 

(сотні та тисячі км), глибиною залягання покрівлі (10-15 км). Деякі аномальні 

структури тяжіють до зон сучасної тектонічної діяльності, областей субдукції 

літосферних плит, деякі – до шовних зон між блоками кристалічних щитів. 

Аномалії високої електропровідності в земній корі можуть бути не лише 

результатом часткового плавлення. У земній корі палеозойських регіонів 

більшість провідників збігаються з древніми шовними зонами. Їх 

електропровідність повинна розглядатися як аномальна по відношенню до 

прилеглих структур. У більшості сучасних досліджень електропровідність 

пояснюється як наслідок графітизації перероблених осадків, хоча інколи шовні 

зони не проявляються в підвищеній електропровідності. 

Континентальні деформації та метаморфізм можуть перерозподіляти 

сполуки карбону. Це особливо виявляється в пізню стадію орогенезу, коли 

ретроградні флюїди можуть мобілізувати вуглець у протяжні розломні зони 

[60]. Через 10 або 100 млн. років після орогенезу просочування через кору 

продовжується досить швидко у відповідності з крихкопластичним переходом 

до нашого часу. Збільшення електропровідності з глибиною протягом 

протерозою може бути викликано, зокрема збільшенням вмісту багатих 

органікою осадків з накладанням різних плитотектонічних процесів, що 

доставляють карбонутримуючий матеріал на великі глибини. Останні роботи 

показали, що сульфіди у літосфері досить мобільні і можуть переміщатися у 
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верхні горизонти та кристалізуватися на невеликих глибинах. Існують вказівки 

і на те, що вони можуть створювати зв'язну мережу у мантії. 

Дослідження літосфери геолого-геофізичними методами дають основу 

для з’ясування фундаментальних питань флюїдного режиму i дегазації Землі. 

Насамперед, вони стосуються побудови моделей формування та проникнення в 

земну кору глибинних високотемпературних флюїдів - важливого джерела для 

всіх подальших процесів генезису рудоутворення у верхній мантії та земній 

корі. Можливі осередки флюїдiв у мантiї повинні відігравати істотну роль у 

петро-, рудо- й нафтогенезi, забезпечувати виділення енергiї при землетрусах, 

контролювати у cкладi С-Н-фацiй накопичування вуглеводню [60]. 

Флюїдні С-Н фації проникають крізь літосферу через дренуючи їх 

глибинні зони високої проникності, які в багаточисельних випадках 

відповідають глибинним розломам [60]. Структури С-флюїдної фації 

характеризуються наявністю графіту, алмазів, карбонатів, карбідів та вуглець 

утримуючих газів. Ці зони вміщують масиви кімберлітів, ультраосновні лужні 

породи з проявами графітизації, до них тяжіють родовища алмазів, 

рідкоземельних, благородних мінералів та кольорових металів. Структури Н-

флюїдної фації контролюють розміщення зон гранітизації і інших типів 

метасамотозу [60]. З ними пов’язані рудні гідротермальні та метаморфогенно-

метасамотичні родовища. 

Ще однією особливістю є те, що зони високої електропровідності часто 

супроводжуються родовищами цинку, свинцю, золота та міді (Австралія, Нова 

Зеландія), алмазів (Африка, Пн. Америка). 

 

Австралійська платформа 

Основні регіональні структури досліджуваної території визначалися за 

результатами магнітотелуричних (МТ) і магнітоваріаційних (МВ) досліджень і 

за геолого-геофізичними даними попередніх досліджень. При першому ж 

розгляді цього регіону, найбільш явною особливістю, яка була врахована 

авторами [105] при побудові початкової моделі, є осадки високої 
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електропровідності басейну Ероманга на південному-сході (низький рівень фаз 

– близько 15
о
 на коротких періодах – покрівля тонкого провідного шару) і блок 

високого опору Айза з аномалією високої електропровідності Карпентарія на 

східному краю, а також осереднені одновимірні значення провідності у західній 

частині області моделювання [105, 115]. 

За результатами 3D-моделювання проявляється висока 

електропровідність у верхній частині земної кори в частині моделі, яка входить 

до басейну Ероманга. Питомий опір осадків басейну в цій знаходиться у межах 

від 1 і 20 Ом∙м, потужність відкладів становить (2500 ± 500) м. На коротких 

періодах фази, виміряні і змодельовані в цій області лежать у проміжку між 10
о
 

- 15
о
, а потім збільшуються із зростанням періоду, що говорить про збільшення 

опору з глибиною в цьому регіоні [105]. 

Іншою структурою, яка знайшла своє відображення, є блок високого 

опору Айза. Він має строкату геологічну будову з різними системами розломів і 

вторгнень. Унікальні структури області пов'язані з різними тектонічними 

подіями, такими як стиснення, розтягування і впровадження тектонічних тіл та 

інтрузивів [103, 105]. 

Отримані криві позірного опору говорять про те, що блок Айза має 

високий опір у порівнянні з іншими частинами досліджуваної території. 

Змодельовані значення питомого опору лежать в діапазоні 1000-5000 Ом∙м; ці 

високі значення пов'язані з виступами кристалічного фундаменту, які 

характерні для кори протерозойського віку або з наявністю вивержених порід 

інтрузивного походження. Кора регіону характеризується високим опором, а 

потім опір зменшується з глибиною. Високий опір порід земної кори говорить 

про малу потужність або (місцями) повну відсутність осадових відкладів. 

Імовірно, в цих регіонах наявні плутони інтрузивних гірських порід. 

Потрібно мати на увазі також підвищену електропровідність аномалії 

Карпентарія, оскільки вона є одним з основних елементів в структурі 

електричної провідності Австралійського континенту [103, 105, 115]. Велика 

кількість апріорної інформації про цю аномалію була накопичена попередніми 
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геофізичними дослідженнями і дала можливість більш точного моделювання. 

Ці результати напрямок простягання аномалії електропровідності Карпентарія - 

з півночі на південь. Це підтверджується індукційних стрілками (типперами), 

збуреннями елементів тензора імпедансу і іншими магнітоваріаційними 

функціями. За результатами тривимірного моделювання аномалія проявляється 

у вигляді широкого провідника, що охоплює сотні кілометрів між довготами 

приблизно 139
о
 та 144

о
, простягаючись з півночі на південь і обмежуючи земну 

кору [105, 115]. Також була виявлена бічна гілка аномалії електропровідності 

Карпентарія на відстань більше 1000 км, що було припущено, судячи з 

розвороту індукційної стрілки, а потім підтверджено моделюванням [103, 105]. 

Підвищена провідність уздовж Тасманового лініаменту можна пояснити з 

точки зору колізійних процесів, що призводять до закриття рифту (границя 

розпаду Родінії). Зона, в якій розміщена Тасманів лініамент, також може бути 

описана як сильно метаморфізована або розломна; графітові провідники часто 

зустрічаються в таких зонах [105, 129, 131]. Різна електропровідність (різкий 

контраст в провідності) структур, що складають цей лініамент може говорити 

про те, що метаосадові гірські породи, можливо, були, «затягнуті» (поховані) в 

земній корі і мантії під час субдукції океанічної кори уздовж лініаменту в 

процесі сучасної акреції в східній Австралії. Іншими словами, висока 

провідність (питомий опір менше 20 Ом∙м) вздовж лінії Тасмана в основному 

виникає за рахунок графіт- і сульфідвмісних метаосадків і базальтових магм, 

похованих в процесі колізії і, ймовірно, ще підвищується через наявність 

високомінералізованих флюїдів, що мігрують в нижній корі і мантії глибинні 

розломи [105]. 

Можна стверджувати, що основні аномалії Австралії – Карпентарія, 

Південно-Західного Квінсленду та Флідерсу відповідають континентальному 

шву та являються фундаментальним знаком у формуванні континенту. Блок 

Маунт Айза є головним докембрійсько-протерозойським елементом 

Австралійської платформи. Цей блок відомий родовищами цинку, свинцю, 

золота та міді. 
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Африканська платформа 

Пояс Лімпопо є сильноперетвореним метаморфічним комплексом 

архейського віку, розташованим між кратонами Каапвааль і Зімбабве. Він 

постягається у субширотно з деяким відхиленням до напрямку ПнСх-ПдЗх і 

складається з трьох зон: північної і південної крайових і центральної зони, які 

відділені одна від одної великими насувами або зонами зсуву (шовними 

зонами). Метаосадки, гранітоїди і гнейси складають значну частину виступів 

гірських порід [112, 113]. 

За результатами МТ досліджень була побудована тривимірна 

геоелектрична модель протерозойського орогенного поясу Лімпопо. При 

першому ж розгляді моделі слід виділити головну її особливість – різкий 

контраст питомого електричного опору в межах шовної зони Палала, який 

простежується аж до нижнього рівня земної кори. 

Земна кора в південній частині моделі в геоелектричному плані, в першу 

чергу, відповідає структурі Південної граничної зони і кратону Каапвааль. 

Існує значний стрибок опору, який проявляється в зоні шириною до 20 км, що 

просторово корелює з басейном Саутпансберг [112, 125]. Цей басейн утворився 

всередині Південної граничної зони на південній границі шовної зони Палала і 

частково виходить за її межі. За результатами побудови 3D-моделі виділено 

басейн, що простягається зі сходу на захід, що підтверджує його субширотну 

орієнтацію. Шовна зона Палала чітко виділяється підвищеною провідністю. 

Ймовірно, ця структура має субвертикальне падіння, оскільки в її межах 

практично повністю відсутні сейсмічні відбиття. В моделі чітко виділяються 

обриси плутона Булай. Він складений чарнокітовими комплексами, гранітами 

та гранодіоритами, що і обумовило його виділення як низькоомної структури. 

Аномалія електропровідності в межах Південної граничної зони проявляється 

на глибині 35 км і подібна до раніше неясно простежуваної аномалії [112]. 

Глибина Мохо оцінювалася за результатами сейсмічної томографії і було 

відмічено збільшення потужності земної кори під Центральною зоною. 
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Високоомні граніт-зеленокам’яні структури кратону Каапвааль в 

південній частині моделі відображаються у верхній частині земної кори. 

Значний стрибок електропровідності в земній корі пов’язаний з аномалією 

електропровідності, яка відповідає північному крилу Бушвельдського 

комплексу. Шовна зона Палала відзначається високими значеннями 

електропровідності. Високоомний комплекс Бейтбрідж у верхній частині земної 

кори поширюється до глибини 10 км і «підстилається» більш провідними 

гірськими породами. Враховуючи тектонічні наслідки розташування і геометрії 

шовної зони Палала, було побудовано кілька попередніх 3D моделей для того, 

щоб отримати геометричну модель, яка б відповідала спостереженому полю. 

Різні кути нахилу, глибини кромок провідників і значення питомого опору 

закладалися в модель. Найбільш відповідають дійсності параметри провідника з 

поверхні до глибини 20 км опором 10 Ом∙м, субвертикального падіння на фоні 

високоомних Центральної зони і кратону Каапвааль (10 000 Ом∙м) [112, 113]. 

Електропровідність кратону Каапвааль практично однорідна до глибин 

більше 100 км, що пов’язано з магматичними інтрузивними гірськими 

породами Бушвельдського комплексу. За даними попереднього  двомірного 

моделювання, цей комплекс поширюється і на мантійні глибини (150 км). 

Система Саннісайд-Палала є вертикально падаючою провідною структурою. Ця 

область складається з гнейсів і мілонітов [112, 124], тому спостережена 

підвищена електропровідність відображає вертикальне і горизонтальне 

розширення сруктури. Система Саннісайд-Палала є лінійною зсувною 

системою шириною 40 км, яка відображає межу між Центральною і Південною 

граничними зонами. З моделей опору можна зробити висновок, що це 

структура шириною близько 50 км являє собою шовну зону фундаменту земної 

кори. Місця розташування кімберлітових утворень Орапа, при проекції ї на 

модель, знаходяться в районі потужної високоомної літосфери. 

Геометрія між блокових шовних зон відіграла значну роль у тектонічній 

еволюції Африканського континенту. Шовні зони дали можливість для 

впровадження магми і стали областями локалізованого рифтогенезу [99, 112]. 
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Просторова близькість зони Палала та кімберлітів Орапа, Мартінс і Венеція дає 

можливість припустити, що вони пов’язані: ослаблені зони слугували в якості 

каналів для висхідної магми, що призвело до впровадження кімберлітового 

вулканічного матеріалу. Також можна припустити, що кімберліти Опара 

утворилися закономірно в межах потужної високоомної кори, що є 

продовженням кратона Зімбабве [113]. Згідно сейсмічних досліджень, ця 

область характеризується «повільними» земною корою і мантією, що пов’язано 

з інтрузивними процесами середини протерозою і зіткненням поясів Оква і 

Магонді [112], що значно змінило сформовану в археї літосферу. 

 

Індійська платформа 

Індійська платформа має складну геологічну будову. Її фундамент архей-

протерозойського віку, розділений на геоблоки, які, в свою чергу, поділяються 

на більш дрібні структури, серед яких мегаблоки і шовні зони кристалічних 

щитів. 

Геоелектричні дослідження проводилися в межах: Сеоні-Ражнандгаон в 

центральній частині зони зсуву на Індійському щиті, [108]; вздовж зони 

лініментів Нармада-Сан в центральній Індії [119]; в районі синеклізи Декан в 

західній Індії; басейну Каддапах у східній Індії [108, 120]; на півдні Індії, в 

районі Східногатського поясу [109]. Ці дослідження пролили світло на 

співвідношення між сейсмотектонікою регіону і гірськими породами верхньої 

частини земної кори. За цими даними було зроблено порівняння 

геоелектричних параметрів верхньої і нижньої земної кори. На території 

поширення трапів Декану спостерігаються дуже високі значення опору до 

глибини 30-40 км. Земна кора складена гірськими породами високого опору, 

але порізана вузькими високопровідними ділянками, які пов’язані, ймовірно з 

глибинними розломами, похованими шовними зонами і рифтовими 

структурами і докладно описані [108, 119, 120]. 

MT дослідження в умовах різних тектонічних режимів півострова 

Індостан показали особливий характер провідності для кожного регіону. 
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Ідентифікація молодшої або давнішої кори можна проводити відносно на 

основі значень опору [109]: ділянки давньої земної кори мають значно вищі 

значення електричного опору порівняно з молодшими. Опір верхньої кори дуже 

високий, порядку 30000 - 50000 Ом∙м, в південній частині півострова Індостан, 

в районі Південного гранулітового террейну порівняно з іншими кратонами 

регіону. Середня і нижня кора в цілому мають кращу електропровідність, однак 

їх питомий опір є порівняно високим для Південного гранулітового террейну і 

на південь від нього. 

Поширення високоомної верхньої частини кори показує що земна кора 

від Центральноіндійського щита занурюється під товщу порід Південного 

гранулітового террейну по шовній зоні Маттур. З іншого боку, в районі шовної 

зони, яка, можливо, виникла за іншим геологічним сценарієм, проявляються 

інші геоелектричні особливості. Середня товщина магнітотелуричної літосфері 

в районі синеклізи Декан становить близько 100 км [109, 119]. Геолектричні 

особливості аномальних зон кори приурочені до зони великого зсуву на 

Центральноіндійському щиті, розломів, що сягають верхньої частини земної 

кори, і розширення шовних зон до глибинних частин кори в межах Південного 

гранулітового поясу. Електричний опір у середній-нижній корі сильно залежить 

від температури. Інтерпретація аномальної провідності на цих глибинах 

включає комплексну мінливість різних чинників в межах земної кори: 

наприклад, наявністю підвищеної кількості флюїдів або вільного вуглецю [120]. 

 

Балтійський щит 

У середній частині земної кори Балтійського щита на глибині від 5 до 20 

км виявлені декілька провідних зон [49, 54, 104, 118, 121, 122]. Всі аномалії 

кори розташовані поблизу зон глибинних розломів. За магнітотелуричними 

даними вдалося визначити приблизну будову аномальних зон. Під осадовим 

чохлом, що має опір 4-20 Ом·м, спостерігається зниження опору верхньої 

частини кори до сотень Ом·м. Швидше за все, воно пов'язане з графітизацією і 

сульфідизацією порід в зоні розлому. На глибині 15-20 км опір знижується до 
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перших десятків Ом·м. Ця область є ядром аномалії і вносить головний внесок 

у величину поздовжньої провідності аномалії. 

Наявність областей зниженого опору в корі найчастіше пов'язують з 

широким розповсюдженням в ослаблених зонах графіту і сульфіду , які мають 

підвищену електронну провідність [49, 50, 104, 114, 122, 129]. Аналіз поведінки 

кривих зондування в цих районах показав, що сульфідізація і графитизация, 

безумовно призводять до зниження опору в верхній частині кори. Однак 

найбільш провідна частина аномалії, розташована нижче 5-10 км, може мати 

інше походження. Одна із основних ідей говорить про значне поширення зон 

горизонтальної тріщинуватості [49, 129] на цих глибинах і присутності вільної 

води, яка при підвищеній температурі наділена здатністю добре розчиняти солі. 

Мінералізована вода заповнює тріщини і значно знижує опір порід. Поява води 

на цих глибинах може викликатися різними причинами. Головним джерелом 

води може бути дегідратація - вивільнення зв'язаної води в областях, де 

температура перевищує певний рівень (300-500° С).  

Зростання опору земної кори спостерігається до глибини 8-10 км, де він 

досягає 10
4
-10

5
 Ом·м, але на глибині 10-20 км опір зменшується в десятки, а 

іноді в сотні разів [104, 114, 122]. Глибина залягання верхньої кромки 

провідного шару в корі змінюється від 10 до 20 км. Поздовжня провідність 

корового шару мала в порівнянні з поздовжньою провідністю аномально 

провідних зон в корі, виявлених під осадовим чохлом. В аномальних областях 

провідність нерідко перевищує 10
3
 Ом·м. На Балтійському щиті нормальна 

провідність корового шару не перевищує 60-70 Ом·м. В деяких районах Карелії 

поздовжня провідність корового шару зменшується до 2-4 Ом·м [54, 104]. Слід 

відзначити, що положення верхньої межі корового шару близьке до положення 

верхньої межі великих аномалій, виявлених під осадовим чохлом, що може 

вказувати на єдину природу їх походження [121]. 

На Балтійському щиті окрім електропровідного корового шару 

виділяються ще два інтервали глибин, де опір зменшується в 10 разів і більше. 

Друге зниження опору відзначається у верхній мантії на глибині близько 
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100 км, а третє – на глибині 300-400 км. Другий провідний шар на Балтійському 

щиті має поздовжню провідність, що змінюється від декількох сотень до 

1000 См. 

Третє зниження опору на Балтійському щиті чітко проявляється на 

всьому північному заході Східно-Європейської платформи. Спільність 

геоелектричної будови мантії на глибині 300-400 км відбивається в поведінці 

кривих зондування. 

Кристалічні породи, що складають саму верхню частину земної кори 

Карелії, володіють високим питомим електричним опором більше 10
4
 Ом∙м. 

Значне зниження ρ характерно для шовних зон - Східно-Карельської і 

Ладозького-Ботнічної, які поділяють великі структурні елементи Феноскандії. 

Геофізичні матеріали свідчать про те, що Ладозька аномалія [122] 

електропровідності, розташована в зоні зчленування Карельського і 

Свекофенського блоків, пов'язана не тільки із земною корою, а й з 

астеносферою. Вона простягається більш ніж на 300 км [121, 122]. 

Своєрідним продовженням Ладозької аномалії є провідники Оулу та 

Ботнічного моря, а також Південно-Фінляндська аномалія електропровідності 

[104, 114], які залягають на глибинах від 10 до 50 км і мають інтегральну 

електропровідність близько 10000 См. 

Північніше виявлена аномалія Скелефті, яка залягає на глибинах близько 

10 км [104, 114, 121]. Її сумарна поздовжня провідність сягає 5000 См. При 

вивченні глибинної будови Балтійського щита методом МТЗ [104, 121] майже 

кожен розлом відбився значним зниженням опору на глибині близько 5-10 км, 

але епіцентри електропровідних областей зміщені від виходів розломів на 

поверхню в південно-західному напрямку. 

Магнітоваріаційні дослідження показали [39], що локальні аномалії 

електропровідності літосфери Воронезького кристалічного масиву просторово і 

генетично пов'язані з активними глибинними розломами (Обоянським, 

Бєлгородсько-Михайлівським, Алєксєєвсько-Воронецьким, Лосівсько-

Мамонським та ін.). Об'єкти підвищеної електропровідності, що створюють 
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аномалії, обумовлені або нижньопротерозойськими вулканогенно-осадовими 

утвореннями, які виповнюють накладені структури (в значному обсязі присутні 

або породи карбонатно-теригенно-вуглецевої, або чорносланцевої формацій), 

або інтенсивною насиченістю високомінералізованих флюїдом областей 

дилатансії в зонах глибинних розломів. 

 

Північноамериканська платформа 

Північноамериканська платформа характеризується кількома великими 

аномаліями високої електропровідності [100, 107, 110, 111, 125] найбільшою 

серед яких є аномалія в Центральних Рівнинах. Ця геоелектрична структура, що 

викликає аномальну поведінку бухтоподібних геомагнітних варіацій, 

простягається зі сходу від бухти Хадсона вже на територію Сполучених Штатів 

Америки [107, 110]. Вона простежена в довжину більш ніж 2000 км та може 

бути і довше. Глибина залягання покрівлі аномального тіла складає 10 км. Її 

природа не визначена. Одна з гіпотез каже, що це можуть бути графітові сланці. 

Вона простягається від південно-східної частини штата Ваоймінг у північному 

напрямку до не покритого Канадського щита вздовж регіонального розлому до 

бассейну Гудзонової затоки, де вона знайдена в районі на схід від озера 

Невільничого. 

Ще одна аномалія електропровідності в земній корі заходу США 

простягається вздовж хребтів Біттеррут та Уосатч [100, 125]. Американськими 

вченими виявлені аномалії електропровідності вздовж берега Тихого океану в 

районі долин річок Сакраменто та Сан-Хоакін у межигір’ї поміж Берегового 

хребта та С'єрра-Невада, а також під хребтом, що виходить до Каліфорнійської 

затоки [100, 110, 111, 129]. 

Положення мезозойських насувів на заході Невади співпадає з аномалією 

електропровідності в земній корі також, як і «Великий срібний пояс Спурра», - 

відклади мідних і молібденових руд в Аризоні та Юті. Межа третинних 

тектонічних рухів співпадає з положенням аномалії уздовж Північно-

Американських Центральних Рівнин, а аномалія в західній частині США уздож 



26 
 

хребтів Біттеррут та Уосатч – «внутрішньоконтинентальним поясом юрсько-

крейдових насувів». 

 

1.3. Геолого-геофізичні особливості Українського щита. 

УЩ являє собою виступаючу південно-західну частину кристалічного 

фундаменту СЄП. Його протяжність з північного заходу на південний схід 

становить близько 1000 км при ширині до 250 км. Він є центральною або 

головною тектонічної структурою території України, що займає третину її 

площі і дає основну масу видобутку корисних копалин. За сучасним, 

затвердженим Національним стратиграфічним комітетом України 

геотектонічним районуванням, на УЩ виділяється сім мегаблоків і три шовні 

зони. Однак, на останній тектонічній карті виділяється шість блоків, при цьому, 

назви деяких блоків відрізняються. В публікаціях, на які є посилання в роботі, 

також поділ був дещо іншим [24, 35, 87]. При посиланні на першоджерело 

дисертант залишає назви структурно-тектонічних елементів такими, які вони 

були в публікації. Є.Б.Глеваським з позицій плитотектоніки в схемі 

узагальненого речового складу виділялась четверта – Немирово-Кочерівська – 

шовна зона [34, 35]. І.Б. Щербаков за петрологічними даними на північному 

заході УЩ передбачав існування ще однієї шовного зони - Волино-

Поліської [96]. 

Шовні зони можна розглядати як перехідні частини двох тектонічних 

структур, що граничать між собою, які формувалися в умовах або розтягування 

з наявністю скидових глибинних структур [52], або стиснення (як у випадку 

колізії), в результаті чого утворюються насуви глибинного закладення [24, 27, 

87]. Для таких зон характерні: присутність в них інтрузивних масивів, смуг 

стиснення або розсланцювання, прояви гідротермального метасоматозу і 

флюїдизації з відповідними корисними копалинами, високі фази метаморфізму 

і, відповідно, наявність характерних формацій гірських порід. В будь-якому 

разі такі характеристики мають знайти своє відображення в геофізичних полях. 
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У літосфері УЩ, за результатами дослідження геофізичних полів різної 

природи, виділяються декілька структурних планів за глибиною [36, 76, 87]. 

Вони сформовані у різних геодинамічних обстановках, у різний час, що 

обумовлює досить поширену їх неузгодженість. Головні з них, це поверхня 

Мохо (межа розділу М, границя М), границя грануліт-базитового і гранітного 

шарів К2 і поверхня кристалічного фундаменту. На його поверхні та на границі 

М досить чітко можна виділити так звані сутури УЩ, в межах яких товщина 

земної кори може сягати 60 км на фоні середньої потужності для мегаблоків 

щита у 40 км [74, 76]. При цьому слід зазначити, що для сутури в районі 

Немирово-Кочерівської шовної зони така особливість не характерна. Північно-

західна частина щита має більшу потужність земної кори (близько 45 км) і в 

межах деяких структур може сягати 60 км, що є типовим для давніх зон 

субдукції [87]. 

Швидкісний шар Голіцина-Гейко, що виділяється за даними сейсмічної 

томографії, є характеристичним для відокремлення областей з різними 

тектонічними режимами [23]. Глибина його залягання складає 300-700 км і він є 

відносно низькошвидкісним для древніх платформ, в той час як для тектонічно 

активних зон він високошвидкісним. В областях переходу спостерігається 

складний розподіл швидкостей у цьому шарі через взаємодію низько- і 

високошвидкісних шарів. Під шовними зонами потужність шару Голіцина-

Гейко дещо збільшена (близько 320 км), в той час як для центральної частини 

щита вона складає 300 км [23, 76]. Він поширюється у вигляді 

високошвидкісної зони з півдня і південного заходу. Низькошвидкісний шар 

виявлений під Інгульським, Середньопридніпровським і Приазовським 

мегаблоками. Шовні зони, зазвичай, відповідають переходу від одного типу 

низькошвидкісного шару до іншого вищезалягаючого шару сейсмічної 

літосфери. 

Верхня мантія під УЩ має неоднорідну будову і за геохімічними даними. 

Вона характеризується різним рівнями деплетованості, метасоматичних змін, 

диференціації, що відображається у швидкісних характеристиках [23, 76]. 
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Перехідні області між мантійними блоками можуть бути зонами підвищеної 

проникності. По ним до верхніх шарів літосфери можуть прониками 

флюїдомагматичні потоки, джерелом яких, імовірно, є границя верхнього ядра. 

 

1.3.1. Геоелектричні дослідження шовних зон УЩ. 

Сьогодні на території УЩ накопичений величезний експериментальний 

матеріал - криві ρп та індукційні параметри в діапазоні періодів 0.1 - 2000 с, 

отримані цифровими електророзвідувальних станціями ЦЕС-2 [38, 44, 45, 69, 

98], і глибинні МТЗ в широкому діапазоні періодів аж до добових, виконаних 

Інститутом геофізики НАНУ аналоговими станціями МЕВС-5 [4]. Дослідження 

методами МТЗ і МВП з використанням автоматичних цифрових 

магнітотеллуричних станцій і застосування при обробці сучасних програмних 

комплексів були опубліковані в [7, 69]. 

Спільними роботами Інститутів НАН України зі створення геолого-

геофізичних моделей шовних зон на території УЩ, починаючи з 2005 року [7, 

24], були виконані експериментальні МТ і МВ дослідження за допомогою 

сучасних цифрових станцій LEMI-410 і LEMI-417, розроблених Львівським 

центром Інституту космічних досліджень. Обробка польових матеріалів 

здійснювалася на основі програмного комплексу PRC_MTMV [18, 127, 128]. 

У 2008 році були виконані геоелектричні роботи методами МТЗ і МВП по 

трьох профілях – Макарівському (довжиною 49 км, 9 точок спостереження), 

Фастівському (65 км, 11 точок спостереження) і Сквирівському (58 км, 9 точок 

спостереження) [7]. Уздовж Сквирівського профілю ρп характеризується дуже 

високими значеннями, що доходять до 3-15 кОм·м в Бердичівському блоці, до 

1.5-2 кОм·м в Брусилівській міжблоковій зоні, і тільки на сході, в 

Білоцерківському блоці - 300-750 Ом·м. Уздовж Фастівського профілю 

низькоомна Кочерівська структура (з ρп від 175 до 300 Ом·м, а між 

Кочерівським і Брусилівським розломами - від 10 до 125 Ом·м) розмежовує 

Макарівський і Коростишівський блок по глибинним Віленському і 
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Вільшанському розломам. Блокова структура уздовж Макарівського профілю 

погано відбивається в геоелектричних даних, зберігається високий рівень 

електроопору, рівний 3-5 кОм·м.  Глибинні розломи, такі як Старосільський, 

Віленський, Кочерівський, Центральний, Брусилівський та Вільшанський, 

виділяються низькоомними субвертикальними аномаліями у всьому діапазоні 

періодів. 

На основі експериментальних спостережень [44] геомагнітних варіацій на 

періоді Т = 150 с  були проаналізовані схеми модулів індукційних параметрів Сх 

(субширотний) і Су (субмеридіональний) компонент [3, 53, 64] (рис. 2.1). 

Центральна частина УЩ характеризується різкими латеральними 

неоднорідностями з градієнтами, які значно менше просторової довжини хвилі 

електромагнітного поля. Це викликано, в значній мірі, неоднорідним в 

горизонтальному плані розподілом електропровідності порід. 

Спостерігаються кілька особливостей поведінки кривих МТЗ в ГШЗ [38, 

53]. Перш за все, на багатьох кривих спостерігаються мінімуми в діапазоні 

періодів 60-120 і більше секунд. Значення ρп в діапазоні великих періодів 

вказують на значні гальванічні ефекти, які викликані приповерхневими 

провідними локальними тривимірними неоднорідностями, що впливають на 

значення імпедансу в усьому вимірюваному діапазоні періодів геомагнітних 

варіацій. 

У 2007 році геоелектричні дослідження ГШЗ [12] були виконані 

методами МТЗ і аудіомагнітотелуричного зондування (АМТЗ) уздовж двох 

профілів: Уманському та Первомайському. 

На амплітудному розрізі виділяється декілька блоків з різними 

значеннями електроопору: I (Бузько-Росинський мегаблок і ділянка між 

Тальнівським і Врадіївським глибинними ЗР), III (ділянка між Тальнівською ЗР 

і західною частиною ГШЗ), IV і V (частина ГШЗ і Інгульського мегаблоку за 

Первомайською ЗР), що характеризуються високими (від 3 до 30 кОм·м) у 

всьому частотному діапазоні, II (східна частина Тальнівської ЗР) і IV (ГШЗ) - 
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диференційованими значеннями від 100-1000 Ом·м (на коротких періодах ) до 

10-30 кОм·м (на довгих періодах). 

Особливістю є чітка фіксація глибинних розломів. В межах Тальнівської 

ЗР (між 2 і 9 точками МТЗ) виділяється провідник з ρп  від 10 до 500 Ом·м. Такі 

ж ділянки, де спостерігається зростання ρп від 0.5-3 кОм·м до 3-10 кОм·м з 

глибиною відповідають місцю розташування Врадіївської, Первомайської та 

іншим другорядним ЗР всередині ГШЗ. Вся область ГШЗ між Тальнівським і 

Первомайським глибинними ЗР по пр. «Первомайський» роздроблена 

численними розломами, такими як Врадіївський, Терноватський, 

Капітанівський, Сухоташликський, Ємилівський. Багато з них проявляються у 

вигляді широких субвертикальних низькоомних аномалій з ρп від 30 до 

300 Ом·м. 

Вхрест простягання Кіровоградської глибинної ЗР, пройдено три профілі 

МТЗ: Кіровоградський, Клинцівський і Бобринецький - кількість фізичних 

точок на профілі - 8, 7, 6, відповідно, середня відстань між точками становить 

4 км. Амплітудні криві ρп та індукційні параметри в діапазоні періодів 100-

3500 с опубліковані в [53]. 

Найбільш низькоомна область ρп 10-50 Ом·м на всю глибину розрізу 

приурочена до Кіровоградської ЗР і до глибинних ЗР, між якими розташовані 

Клинцівське і Юріївське родовища золота. 

Область низькоомних аномалій охоплює практично увесь профіль 

Бобринецький. 

Профіль  МТЗ LEMI-1 довжиною 98 км був пройдений в північній 

частині Криворізько-Кременчуцької шовної зони. Обсяг вимірювань за даним 

профілем склав 13 фізичних точок, крок спостережень - від 4,9 до 11,8 км. 

В електромагнітному полі геологічна будова регіону досліджень 

характеризується високими значеннями електроопору. Низькоомні 
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субвертикальні вузькі аномалії приурочені до ЗР. Це Криворізько-

Кременчуцька ЗР в районі Млинківської синкліналі; межа між Криворізько-

Криворізькою шовною зоною та Інгульським блоком у вигляді Західно-

Інгулецької ЗР; східна (Іванівський розлом) і західна (Знаменський розлом) 

межа Дмитріївської синкліналі та ряд інших ЗР. 

Породи тут представлені, переважно, плагіогранітами і 

плагіомігматитами, гнейсо-гранітовими та метафлішоїднимм формаціями. 

Особливий інтерес на території  УЩ представляє Східне Приазов'я як 

докембрійська сублужна провінція з рідкометалево-рідкоземельними 

рудопроявами та родовищами. До рудогенеруючих слід віднести систему ЗР 

Центрального Приазов'я, що включає глибинні розломи Мангушського 

синклінорія, Грузько-Єланчикську зону східного обмеження Приазовського 

мегаблоку і Кальміуську глибинну ЗР. 

Вивчення цих структур геоелектричними методами проводилися по ряду 

профілів – Тельманівському (довжиною 36 км, 9 точок спостереження), 

Хомутовському (довжиною 34 км, 8 точок спостереження) і Кузнецовському 

(довжиною 35 км, 8 точок спостереження). На геоелектричних розрізах уздовж 

профілів субширотного простягання Тельманівського та Хомутовського можна 

виділити дві області: західну – високоомну (з електроопору від 1-5 до 10 

кОм·м) і східну – низькоомну (від 30 до 1000 Ом·м). Більшість кривих МТЗ 

мають мінімуми на періодах вище 100 с, їх якісна інтерпретація передбачає 

існування провідника з верхньою кромкою на глибинах від 10 до 50 км. 

Сумарна поздовжня провідність близько 1000 Ом·м. Низькоомні аномалії 

тяжіють до глибинних Грузько-Еланчикської, Кальміуської і Криворізько-

Павловської ЗР. Якщо Кальмиуська зона не вся проявляється як область високої 

провідності, то Грузько-Еланчикська ЗР значно ширше за геоелектричними 

даними, ніж на геологічній схемі. Природа аномалій електропровідності, 

очевидно, пояснюється обводненістю розломів і зонами підвищеної 

тріщинуватості. 
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За результатами польових геоелектричних досліджень [7] була 

побудована геоелектрична модель Приазовського мегаблоку. У ньому 

виділяють три низькоомних аномалії (100-300 Ом·м), які не зникають навіть на 

глибині 50 км. У напрямку із заходу на схід це найбільш інтенсивна аномалія в 

районі Оріхово-Павлоградської шовної зони, далі Центрального Приазов'я і 

третя глибинна низькоомна ділянка розташована біля східного кордону 

Східного Приазов'я зі Скіфською плитою в районі Грузько-Еланчикською ЗР. 

Останніми роками вздовж всіх профілів МТЗ на території УЩ проведені 

більш детальні дослідження методом АМТЗ. Результати цих робіт 

підтверджують і деталізують верхню частину геологічного розрізу для 

металлогенічних побудов. Для прикладу наведемо АМТЗ на території 

Інгульського мегаблоку [64]. З виявленими бурінням зонами альбітізаціі 

асоціюють низькоомні (менше 500 Ом·м) області. При цьому, ЗР виділяються 

«зануренням» низькоомних ділянок. 

Найбільш чітко проявляється зона інтенсивного метасоматозу в районі 

Клинцівського родовища золота у вигляді низькоомної області (менше 

500 Ом·м). Вона фіксується в приповерхневій частині розрізу та на глибинах 

1,5-4 км. Кіровоградська ЗР також характеризується низкоомною областю (на 

глибину до двох кілометрів). 

Складність досліджень іоносферно-магнітосферного джерела, різна 

методика експериментальних спостережень, обробки та інтерпретації 

матеріалів, що проводиться різними виконавцями, деякою мірою наклали свій 

відбиток на отримані результати. Але основний результат – оцінка 

геоелектричних параметрів – отриманий і свідчить про те, що в 

геоелектричному відношенні і земна кора і верхня мантія на території УЩ є 

істотно неоднорідними. 

Основний результат геоелектричних досліджень полягає в тому, що в 

надрах земної кори УЩ спостерігається особливе природне явище - висока 

електропровідність, яка концентрується в окремих ділянках земної кори та 
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верхньої мантії і формує зони різної інтенсивності та глибини залягання. 

Аномалії високої електропровідності розташовуються на глибинах від поверхні 

фундаменту до 30 км з питомим електричним опором від 1 до 100 Ом∙м. Ці 

зони по різному характеризують геологічні регіони. 

Субвертикальні зони високої електропровідності співпадають з 

міжблоковими розломами УЩ. Аномалії електропровідності цього типу 

можуть свідчити про високу проникність флюїдів в шовних зонах в процесі їх 

створення і про значну флюїднасиченість міжзернового простору. В межах 

мегаблоків – Подільського, Бузько-Росинського, Інгульського і Приазовського 

також спостерігаються субвертикальні електропровідні зони. Вони 

характеризуються меншою протяжністю і корелюються з глибинними 

розломами другого рангу. 

У геоелектричному відношенні можна розділити весь УЩ на три частини 

- західну, центральну і східну. 

Західна частина (Волинський, Подільський, Бузько-Росинський 

мегаблоки) характеризується низьким електроопором порід земної кори в її 

нижній частині, так звана Чернівецько-Коростенська аномалія (h = 15-30 км 

ρ=5 Ом·м на території УЩ і 20 Ом·м – на півдні Волино-Подільської плити). 

Крім того, регіону притаманна висока провідність і на астеносферних глибинах 

від 70 до 120 км з ρ≈25 Ом·м. 

Але найцікавішою особливістю моделі є субмеридіональний східний 

кордон провідника у верхній мантії південно-західній частині УЩ між 31° і 32° 

східної довготи ГШЗ, що контурує цю мантійну провідну структуру. У роботах 

[23, 76] показано, що за даними сейсмотомографії уздовж цієї межі в мантії 

(глибше 50 км) швидкість сейсмічних хвиль змінюється від низької на заході до 

високої на сході. 

Центральна частина об'єднує із заходу на схід - ГШЗ, Інгульський 

мегаблок і Криворізько-Кременчуцьку шовну зону. Центральна частина даного 
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регіону, складена протерозойськими утвореннями (Інгульський мегаблок), 

відрізняється високою електропровідністю по всьому розрізу земної кори і це 

свідчить і як про аномально високу проникність порід палеопротерозойського 

блоку, так і про сучасні прояви активізації. 

За результатами одновимірної інверсії даних АМТЗ і МТЗ центральній 

частині УЩ [64] виділяються: 1) істотно високоомний 

Середньопридніпровський мегаблок (більше 5000 Ом·м), диференційований по 

ρк Інгульський мегаблок (від 10 до 5000 Ом·м), низькоомні Криворізько-

Кременчуцька шовна зона і ГШЗ (до 300-500 Ом·м), Причорноморська 

западина (до 300 Ом·м), Кіровоградська зона розломів (10-1000 Ом·м); 

2) територія між Кіровоградською ЗР і Криворізько-Кременчуцьким розломом з 

поверхні і до глибин близько 30 км характеризується низькими значеннями ρп 

(від 10 до 300 Ом·м); 3) глибинні ЗР (Криворізько-Кременчуцький, Західно-

Інгулецький, Інгулецький, Кіровоградський, Первомайський) на 

геоелектричних розрізах виділяються як низькоомні субвертикальні структури; 

4) Кіровоградський рудний район характеризується низькоомною областю 

(менше 300 Ом·м) до глибин близько 50 км; 5) у межах Кіровоградського 

рудного району в південно-східній частині Новоукраїнського масиву з глибини 

7 км простежується низькоомна аномалія (менше 100 Ом·м). 

Розрахунки геоелектричної 3D моделі дозволили виявити різну 

просторову орієнтацію аномалій електропровідності в центральній частині УЩ 

- субширотну і субмеридіональну, відповідну поверхневим і глибинним 

аномаліям електропровідності. 

В межах Кіровоградського рудного району [64] і ГШЗ [6] виділяється 

розгалужена мережа провідників з низьким ρ = 50 Ом·м від 100 м до 2,5 км, які 

приурочені до окремих частин Звенигородсько-Братської, Суботсько-

Машоринської, Смілянської, Лелеківської, Кінської, Ємилівської, Тальнівської, 

Первомайської та Кіровоградської ЗР. На цих глибинах простежуються і 
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провідники (ρ=10 Ом·м) Західноінгулецької (між Чигиринським і Долинським 

масивами гранітоїдів) і Криворізько-Кременчуцької ЗР. 

Східна в геоелектричному сенсі частина УЩ – це 

Середньопридніпровський мегаблок, Оріхово-Павлоградська шовна зона і 

Приазовський мегаблок. Архейський Середньопридніпровський мегаблок, не 

порушений процесами протерозойської тектоно-магматичної, активізації, 

характеризується як зона аномально високого опору. 3D модель, побудована на 

основі використання експериментальних геоелектричних досліджень, 

характеризується як зонами аномально високого опору (північна частина 

Західно-Приазовського мегаблоку - Вовчанський блок), так і аномально 

низького. У напрямку із заходу на схід це найбільш інтенсивна аномалія 

високої електропровідності в районі Оріхово-Павлоградської шовної зони, 

Гуляй-Пільського і Андріївського блоків Західного Приазов'я, Центрального 

Приазов'я (глибина залягання від поверхні до 2 км, ρ=10 Ом·м в районі Азово-

Павлоградського та Центрально-Приазовського ЗР і південній частині 

Андріївського блоку); від 2 до 10 км, ρ=100 Ом·м в районі Гуляй-Пільського і 

Андріївського блоків і Оріхово-Павлоградської шовної зони і третя глибинна 

(10-50 км) низькоомна (ρ до 100 Ом·м) ділянка розташована біля кордону 

Східного Приазов'я із Скіфською плитою в районі Грузько-Еланчікської ЗР. За 

даними сейсмотомографії в досліджуваному регіоні виділяються зони 

розшарування і, відповідно, області підвищеної проникності [65]. 

 

1.4. Висновки. 

Шовні зони являють собою унікальні геологічні структури. З їх 

формуванням пов’язані основні етапи розвитку древніх платформ. В 

геофізичних полях вони виділяються як граничні зони із строкатими 

характеристиками. Їм притаманна особлива будова структурних поверхів, 

прояви активних геодинамічних процесів та наявність багатого набору 
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корисних копалин. Шовні зони найчастіше проявляються як зони підвищеної 

електропровідності. 

Основний результат геоелектричних досліджень УЩ – численні локальні 

і регіональні аномалії електропровідності, наявність низькоомних глибинних 

аномалій уздовж протяжних зон розломів, в шовних зонах, приурочених до зон 

метасоматозу, спряженість низькоомних аномалій з металогенічними рудними 

вузлами і геохімічними аномаліями. Зони високої електропровідності часто 

супроводжуються родовищами цинку, свинцю, золота та міді (Австралія, Нова 

Зеландія), алмазів (Африка, Пн. Америка). 
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РОЗДІЛ 2 

ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГШЗ 

 

2.1. Геолого-геофізична характеристика Голованівської шовної зони 

УЩ. 

Голованівсько-Ядлово-Трахтемирівська, або просто Голованівська шовна 

зона, знаходиться між Бузько-Росинським мегаблоком на заході і Інгульським 

на сході. Вона, в тектонічному плані, розділяє УЩ на дві частини - західну і 

східну, а також має найбільшу протяжність серед усіх шовних зон 

кристалічного щита. ГШЗ має S-подібну в плані форму і ділиться на дві істотно 

різні за будовою частини - північну і південну. 

Вузька (до 10 км) північна частина дугоподібно тягнеться приблизно на 

200 км. Ця зона являє собою міжблокову пластину гранулітів і ультрамафітів 

[24, 96], затиснуту між двох мегаблоків. Південніше ця частина ГШЗ 

поєднується з Тальнівською та Первомайською зонами розломів, займаючи 

простір між ними. І.Б. Щербаков виділяє цю зону [95] під назвою Ядлово-

Трахтемирівської смуги. Згідно з його даними, вона приурочена до 

однойменного розлому і круто падає на південний схід. Помітна особливість 

метаморфітів цієї зони – відсутність серпентинізації і слабкий метаморфізм, що 

може свідчити про відносно недавнє її висунення. 

Поділ південної частини шовної зони відповідає речовому складу блоків 

нижчого порядку. Таким чином виділено чотири блоки: Лисянський та 

Тилігульський – складені амфібол-плагіогнейсовими структурно-речовинними 

комплексами; Голованівський і Ятранський – грануліт-чарнокітоїдні [24]. 

Перші займають крайнє північне і північно-західне положення, останні – 

центральне і ближче до східного. Таке просторове розміщення дає можливість 

припустити, що грануліт-чарнокітоїдна частина розсунула амфібол-

плагіогранітоїдну перед упором Бузького блоку [24, 35]. 
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Утворення і становлення ГШЗ, за даними робіт [28, 30, 31], 

безпосередньо пов'язано з формуванням і об'єднанням двох мегаблоків УЩ: 

Бузько-Росинського й Інгулецького. Сучасна структура є результатом 

утворення Кіровоградського протерозойського орогену. 

Аномальні значення гравітаційного поля в межах центральної частини 

УЩ і прилеглої території пов'язані, в основному, з породами верхньої частини 

кристалічної кори. При цьому, не всі аномалії знаходять відображення в 

приповерхневих неоднорідностях. В складі спостереженого гравітаційного поля 

присутній регіональний фон. На захід від шва Херсон-Смоленськ його 

інтенсивність нижча, ніж на сході приблизно на 10 мГал. Знижений фон і 

негативні аномалії фіксуються над Корсунь-Новомиргородським і 

Коростенським плутонами, Новоукраїнським масивом і східною окраїною 

Бузько-Росинського мегаблоку [43, 61, 76]. 

Бузький мегаблок складається з Гайсинського і Гайворонського блоків. 

Гайсинський блок проявляється великою за площею позитивною (28 мГал) 

аномалією північно-західного простягання [73, 81], яка розташована в центрі 

блоку. До периферії блоку значення поля знижуються до 10 мГал, а на межі 

ГШЗ – до нульових значень. На північний захід від Гайсинського блоку в 

гравітаційному полі виділяється складно побудований Гайворонський 

максимум сили тяжіння. У його межах фіксуються три інтенсивні локальні 

аномалії до 50 мГал. 

Росинський мегаблок в східній частині характеризується негативним 

полем північно-західного простягання інтенсивністю до -16 мГал. На південний 

захід від м. Київ розташована ізометрична аномалія інтенсивністю понад 

30 мГал. Решта території знаходиться в позитивному полі. 

Основні структури Інгульського мегаблоку [43] чітко проявляються в 

спостереженому полі сили тяжіння. Так, Корсунь-Новомиргородський плутон 

фіксується мінімумом сили тяжіння, який ускладнений локальними аномаліями 

різної інтенсивності (-10-20 мГал). На північній окраїні плутону спостережене 

поле позитивне і характеризується значеннями 20 мГал. На Новоукраїнському 
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масиві спостерігається негативна аномалія (-28 мГл), що має в плані майже 

ізометричний контур, який розташований в північно-східній частині. Західна і 

південно-західна межа Корсунь-Новомиргородського плутону і 

Новоукраїнського масиву співпадає з інтенсивним градієнтом поля сили 

тяжіння. На півдні Інгульського мегаблоку поле підвищене (+30 мГал), на фоні 

якого розташовані невеликі аномалії інтенсивністю до +34 мГал. На південь від 

Суботсько-Мошоринської зони розломів напрям ізоліній сили тяжіння 

близький до субмеридіанального [73]. На північ від неї поле знижується зі 

сходу на захід від +20 мГал до –16 мГал. Для південно-західного крила 

Братського синклінорію, що примикає до Голованівської шовної зони, 

притаманне зниження інтенсивності поля до 10 мГал. Межаміж бортами 

синклінорію характеризується інтенсивним градієнтом, співпадаючим 

просторово з віссю структури. 

Голованівськая шовна зона виділяється максимумом [73,76], 

інтенсивність якого в осьовій частині досягає 50-64 мГал. Поле в південній 

частині зони знижується в сторону Тальнівського розлому до значень 20-

24 мГал, а також на північ зони до 8-14 мГал. 

На території Бузько-Росинського мегаблоку на поверхні фундаменту 

західніше м. Київ спостерігається область підвищеної густини (2,74-2,76 г/см
3
) 

північно-західного простягання [76]. Вона збігається з виходом на денну 

поверхню гранітів порфіровидних, плагіомігматитів і амфіболітів. Присутність 

в розрізі останніх і обумовлює підвищення густини. На глибині 10 км область 

підвищеної густини, що відмічена на поверхні фундаменту, зменшується на 

півдні і зміщується на захід, у бік Бузького мегаблоку. Густина в ній постійна і 

дорівнює 2,78 г/см
3
. На решті території залягають породи з густинами 2,76-

2,72 г/см
3
. Уздовж меж із Інгульським мегаблоком густина нижче, ніж на решті 

території, і дорівнює 2,74-2,72 г/см
3
. На глибині 20 км розподіл густини в 

мегаблоці змінюється. На півночі густина порід складає 2,84-2,86 г/см
3
. На межі 

з Бузьким мегаблоком вона знижена до 2,83-2,84 г/см
3
. У центральній 

частиніспостерігається плавне збільшення густини [73] з півдня на північ від 
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2,84 до 2,86 г/см
3
. На межі М густина в південній половині мегаблоку 

змінюється в межах від 3,04 г/см
3
 до 3,06 г/см

3
. 

Бузький мегаблок характеризується підвищеною густиною по всьому 

розрізу земної кори. На поверхні кристалічного фундаменту він складений, в 

основному, ендербітами, а також гранітами і мігматитами. Густина змінюється 

в межах 2,76-2,84 г/см
3 

[73]. Незначні області розущільнення фіксуються на 

північному сході (2,68 г/см
3
) і південному заході (2,72 г/см

3
). Такий же характер 

розподілу густини простежується до глибини 10 км. Максимальна густина  

спостерігається на південному сході мегаблоку на межі з ГШЗ (2,84 г/см
3
). На 

півночі і південному заході вона зменшується до 2,80 г/см
3
. На глибинах до 

20 км густина порід змінюється від 2,86 г/см
3
 на півночі і південному заході до 

2,88-2,90 г/см
3
 в центральній частині і на межі з ГШЗ. На границі М в південно-

східній частині мегаблоку густина дорівнює 3,20 г/см
3
. Тут присутній шар 

коромантійної суміші [73, 76], покрівля якого залягає на глибині 35 км, а 

густина дорівнює 3,04 г/см
3
. На решті території мегаблоку густина варіює від 

3,02 г/см
3
 до 3,04 г/см

3
 із зменшенням до його периферії. 

Інгульський мегаблок в центральній частині на поверхні фундаменту 

представлений породами з густиною 2,60-2,62 г/см
3 

[76]. На заході мегаблоку 

(на межі з ГШЗ і Росинським мегаблоком) поширені породи з більшою 

густиною (2,70 г/см
3
), ніж на сході. На глибині 10 км присутня замкнута 

область, витягнута вздовж трансрегіонального тектонічного шва Херсон-

Смоленськ, в межах якої густина збільшується від центру (2,64 г/см
3
) до 

периферії (2,72 г/см
3
). На межі з Росинським мегаблоком густина складає 

2,78 г/см
3
. На глибині 20 км розподіл густини різко змінюється. Область порід 

зниженої густини змінюється двома замкнутими ділянками підвищеної 

густини, межею яких є Суботсько-Мошоринська зона розломів. На північ від 

неї густина зростає від 2,85 г/см
3
 до 2,92 г/см

3
, на півдні вона складає 2,86 г/см

3
. 

На схід від тектонічного шва Херсон-Смоленськ в північній частин, 

іІнгульського мегаблоку присутні дві області, що відрізняються густиною порід 

[76]. Область, яка межує з тектонічним швом Херсон-Смоленськ, 
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характеризується зниженою густиною 2,82-2,84 г/см
3
. На границі М густина 

максимальна (3,06 г/см
3
) у вузлі перетину Суботсько-Мошоринської і Західно-

Інгулецької зон розломів. Північ і північний захід мегаблоку характеризуються 

густиною 3,04 г/см
3
. На південь від Суботсько-Мошоринської зони розломів 

густина порід 3,02 г/см
3
, а найменша густина зафіксованана півдні 

Новоукраїнського масиву (3,00 г/см
3
) [73]. 

Голованівська шовна зона характеризується високою густиною порід по 

всьому розрізу земної кори [73, 76] (від поверхні фундаменту до розділу М). 

Густина порід, що складають осьову частинузони, зглибиною збільшується від 

2,86 г/см
3
 на поверхні фундаменту до 2,94 г/см

3
 на 20 км [73]. Найінтенсивніше 

густина зростає в приповерхневому шарі – від 0 до 10 км. З глибиною 

інтенсивність зміни густини зменшується, але зона відрізняється від сусідніх 

структур аж до межі М. У глибинній частині зони поширений шар підвищеної 

густини іззначенням її на покрівлі 3,04 г/см
3
 і 3,20 г/см

3
 на підошві [73]. 

Теплові потоки в межах УЩ змінюються від 29 до 55 мВт/м
2
 [25]. 

Переважають значення 35-45 мВт/м
2
. Аномалії (позитивні чи негативні) 

зустрічаються локально та їх природа зазвичай не може бути визначена через 

брак інформації [76]. Чітко простежується смуга низьких значень (30-

35 мВт/м
2
), яка простягається у вигляді окремих аномалій через центральну 

частину УЩ. Зона підвищених значень (42-50 мВт/м
2
) в межах Інгульського 

мегаблоку розділяє її на західну і східну частини. В західній аномалія низьких 

теплових потоків має північно-західну орієнтацію. Вона перетинає Волино-

Поліський вулканічний пояс, охоплює практично всю площу Волинського і 

Подільського мегаблоків, проходить через центральну частину Бузько-

Росинського мегаблоку, розділяючи його на північно-східний і південно-

західний субблоки. На сході цього мегаблоку аномалія розгалужується на дві 

гілки: одна затухаючи продовжується у межах Корсунь-Новомиргородського 

плутону, друга приймає меридіональний напрямок і продовжується у ГШЗ [25, 

55, 83].  
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Густина і розподіл теплових потоків залежать головним чином від 

густини мантійного теплового потоку, потужності радіогенних джерел тепла в 

земній корі і умов теплопереносу. Останній фактор в межах ГШЗ впливає 

відносно слабо, оскільки в кристалічній корі тепло переноситься завдяки 

теплопровідності гірських порід, яка рідко виходить за межі 2-3 Вт/мК [76]. Ці 

варіації обумовлені складом порід і формують лише локальні геотермічні 

аномалії в межах окремих структур [55, 76]. Генерація радіогенного тепла за 

оцінками [76] в архейських породах Середнього Побужжя є низькою (0,1-

0,5 мкВт/м
3
). В високометаморфізованих породах Бузького мегаблоку та ГШЗ 

генерація тепла не перевищує 0,4-0,7 мкВт/м
3 

[76]. Таким чином, підвищені 

значення теплового потоку, притаманні для шовної зони, слід пов’язувати з 

мантійним теплопереносом. 

В районі ГШЗ знаходяться ряд регіональних магнітних аномалій. За 

даними [76] глибинні джерела Ананіївської та Одеської аномалій мають 

намагніченість 3,0 А/м та субмеридіональне простягання, а область кори, яка 

вміщує джерела Гайсинської, Ананіївської та Одеської аномалій, складає 0,5-

1,0 A/м. Всі ці джерела розташовані під західною частиною шовної зони і 

розповсюджуються далі на захід від неї. Східний контакт магнітної та 

немагнітної товщ земної кори району Ананіївської та Одеської аномалій падає 

полого на схід, так що товща, що стає менш магнітною, виклинюється в районі 

шва Херсон-Смоленськ на глибині залягання межі М [66]. Намагніченість 

також субмеридіонального джерела Київської регіональної магнітної аномалії, 

що знаходиться на північному сході Бузько-Росинського мегаблоку, складає 

1,0-2,0 А/м. Інгульський мегаблок фіксується регіональним мінімумом і 

практично немагнітною корою у всьому її розрізі, за виключенням вже згаданої 

слабомагнітної нижньої кори на південному заході [66]. Регіональні магнітні 

аномалії ускладнені численними локальними аномаліями, які приурочені до 

виходів гірських порід з великою часткою у складі темноколірних мінералів, 

зокрема залізовмісних переважно у зонах розломів (Одеська, Тальнівська, 

Гвоздавська та ін.).  
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Глибинна будова ГШЗ досліджена вздовж профілів ГСЗ: геотраверси ІV і 

VI, профілів ХХХ, частково ХХ [76, 80]. Характерна особливість зони - 

підвищені на 0,08-0,10 км/с швидкості в порівнянні з їх середніми значеннями 

для західної частини УЩ. В інтервалі глибин 0-4 км швидкісний градієнт 

дорівнює +0.0812 с
-1

, що, за винятком Приазовського мегаблоку (+0.0888 с
-1

), є 

найбільшим значенням для цього інтервалу [79]. Глибше (4-10 км) зафіксовано 

хвилевід, нижче якого до низів кори (40 км) швидкість зростає з градієнтом 

+0.0289 с
-1

 [76, 79]. 

В межах даного регіону, за сейсмічними даними, виділяються зони з 

аномальною земною корою потужністю до 50 км і мінливим рельєфом границі 

М [79] і зони з нормально земною корою потужністю 39-46 км [76, 80] В межах 

блоків з нормальною корою (Інгульський) найбільша сейсмічна розшарованість 

земної кори приурочена до меж К2 і М, в той час як розшарованість аномальної 

кори (Ядловсько-Трахтемирівська зона і Росинський мегаблок) спостерігається 

в інтервалі глибин 15-35 км, тобто між поверхнями К2 і М. 

ГШЗ являє собою зону, в межах якої спостерігається перегин ізоліній 

швидкості [76, 79]. На захід від цього регіону спостерігається більш різке 

зниження швидкостей з глибиною, ніж на сході. Це говорить про наявність тут 

великого насуву в нижній земній корі. Пов'язана з цим підвищена 

сланцюватість і розшарованість в інтервалі між К2 і поверхнею М також 

говорить, що Одесько-Ядловська структура (геосинклінальна зона) являє собою 

зону зминання і підсуву. Крім цього, зона подібних деформацій може бути 

тотожною і області у верхній мантії, де на глибинах 65-90 км зареєстровано 

велику кількість відбиваючих елементів. Пластові швидкості в цьому регіоні 

складають 7,6-7,7 км/с і навіть більше, а розрахункова щільність - 3,1-3,2 г/см
3
, 

що може відповідати коро-мантійній суміші. 

Границя М залягає незгідно з поверхнею К2 і найбільш прогнута під 

Одесько-Ядловський зоною (до 65 км). Таке збільшення потужності кори 

можливо за рахунок її нижньої частини (швидкості понад 7,3 км/с). Гранична 

швидкість на границі М становить 8,4 км/с. Від кордонів Одесько-Ядловської 
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геосинклінальної зони підошва земної кори підіймаються, причому в східному 

напрямку більш різко. Під південною частиною ГШЗ товщина кори вже 38-

40 км, а гранична швидкість на границі М - 8,1 км/с. 

Узагальнюючи всі геолого-геофізичні дані, слід сказати про строкатий 

набір тектонічних структур досліджуваного регіону, які характеризуються 

мінливими геофізичними параметрами. Безпосередньо ГШЗ притаманні такі 

особливості, як підвищена густина гірських порід, що її складають, наявність 

регіональних магнітних аномалій у південно-західній її частині, дещо 

підвищені значення теплового потоку, особливо на південному заході 

структури. За сейсмічними даними, ГШЗ характеризується підвищеними 

значеннями швидкостей поздовжніх хвиль, розшарованістю та сланцюватістю, 

земною корою аномальної (на заході) та нормальної потужності. 

 

2.2. Загальні теоретичні аспекти геоелектричних методів. 

Основними, базовими методами сучасної геоелектрики з природнім 

збудженням електромагнітного поля є МТЗ, у якому синхронно вимірюються 

варіації електричних і магнітних полів у точках спостережень на земній 

поверхні, та локальне МВП, коли обмежуються вимірами варіацій тільки 

магнітного поля [2, 94]. Відповідно, у методі МТЗ звичайно використовують 

тензор імпедансу [Z] для моделі, який визначається із співвідношень між 

горизонтальними (тангенціальними) компонентами електричного та магнітного 

полів:  

E τ= [Z] H τ    (умова Леонтовича) 

де 

E τ = E τ (Ex, Ey) ,  H τ = H τ (Ex, Ey) 

  









yyyx

xyxx

ZZ

ZZ
Z . 

У методі МВП визначається тензор Візе-Паркінсона (типпер), що 

розраховується з співвідношення поміж вертикальною та тангенціальною 

складовими магнітного поля варіацій 
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Hz = [W] H   

де 

[W] = [Wzx , Wzy ]. 

Сенс магнітотеллуричного зондування полягає в тому, що застосування 

умови Леонтовича пов’язано зі ступенем проникнення електромагнітного поля 

через границю [2, 93, 94]. Поглинання енергії викликає експоненціальне 

згасання хвиль. На відстані δ, яке визначається з умови: 

k δ =1 

де k  це хвильове число: 

к=


0i
 , маємо: 

δ = 




2
= 

0

2




 

Значення δ зветься глибиною проникнення поля. На відстані декількох δ 

електромагнітне поле стає дуже слабким. Електромагнітна енергія в провіднику 

збирається біля його поверхні, а глибокі верстви створюють дуже малий вплив. 

Таке явище зветься поверхневим ефектом або скін-ефектом [2, 94]. Скін-ефект 

залежить від періоду варіацій і є зондуючою ознакою. 

Ефективна глибина проникнення поля визначається за формулою : 

h=
2


, 

а імпеданс, або поверхневий опір однорідного середовища дорівнює: 

Z= 0i  

і тому  

2

0


Z
 . 

Якщо в цю формулу підставити спостережений імпеданс, то значення 

питомого опору зветься позірний питомий опір: 

2

0


Z
у  . 
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Як відомо, попередні співвідношення отримані в припущенні, що 

первинне, природне електромагнітне поле Землі, що спостерігається на її 

поверхні, можна апроксимувати полем плоскої вертикально падаючої хвилі. 

Однак, незважаючи на сталу традицію застосування цих співвідношень в 

існуючій практиці магнітотелуричних досліджень і, можливо, навіть їхню 

канонізацію, вони не є найбільш загальним і універсальним засобом 

імпедансного опису МТ-процесу й у ряді випадків не узгоджуються з 

експериментальними даними про структуру і динаміку природного 

електромагнітного поля [93, 94]. Зокрема, як свідчить експеримент, реалізована 

в рамках моделі тензора імпедансу точність визначення його компонент 

виявляється, як правило, нижче точності вимірів складових поля варіацій і не 

дає приводу для надмірного оптимізму. Далі, залишаючись у рамках 

класичного тензорного підходу, не вдається реалізувати ідею спільності 

методів магнітотелуричних і магнітоваріаційних спостережень [2, 94]. 

З метою розширення можливостей магнітотелуричних методів уводиться 

в розгляд узагальнена модель тензора імпедансу Z ˆ  для випадку, коли первинне 

поле містить вертикальну магнітну компоненту Hz і, отже, не може бути 

наближено плоскою хвилею: 

 HE Z  ˆ  , 

де 

    ,,,;0,, zyxzyx HHHEEE HHEE   

  .

000

ˆ





















 yzyyyx

xzxyxx

ZZZ

ZZZ

Z  

При цьому тензор Візе-Паркінсона  W  не визначається, тому що він може 

і не існувати. Інакше кажучи, знаючи  Z ˆ , у загальному випадку не удається 

визначити [Z] і [W]. Однак, незважаючи на почату спробу врахування 

вертикальної компоненти Hz, покладена в її основу модель збудження 

неоднорідного розрізу системою замкнутих струмів у локальній області 
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непровідної атмосфери відбиває лише частковий і специфічний аспект 

проблеми й у загальному випадку не змінює суті справи. 

Критичний чи ключовий момент даного розгляду — це та обставина, що 

отриманий у рамках цієї теорії результат не поширюється на сферичну модель, 

у якій, по суті, і відбувається формування магнітотеллуричного (МТ) відгуку, 

що спостерігається. Як відомо, електродинаміка сферичних джерел (струмів, 

що течуть в іоносфері і сферично шаруватій Землі) притаманна та властивість, 

що в ній поряд з індукцією, з'являються ще два типи збудження — генерація 

тороїдального  магнітного поля сферичними (I і I) компонентами струму в 

іоносфері та динамо збудження. Індукція і динамо в цій моделі одночасно є 

поле утворюючими факторами відповідно до теореми Т. Каулінга. При цьому 

як найважливіший критерій одномодальності поля МТ-варіацій, точніше їхньої 

приналежності до поля магнітного типу, варто визнати локальність їхніх 

магнітосферно-іоносферних джерел, а не малу щільність струмів через слабко 

провідну атмосферу. Останніх може і не бути зовсім. У цьому контексті 

здається очевидним, що класичні уявлення електродинаміки про далеку зону і 

плоску хвилю, узагалі говорячи, у загальному випадку в рамках розглянутої 

моделі не можуть бути справедливі. В роботі [94] розроблені актуальні питання 

теорії і практики сучасної геоелектрики – створені основні співвідношення 

електродинаміки матеріальних середовищ, які враховують неоднорідність 

зовнішнього джерела і сферичносиметричну Землю. 

 

2.3. Методика та апаратура експериментальних досліджень методами 

МТЗ та МВП. 

Відповідно до методики проведення польових експериментальних 

досліджень методами МТЗ і МВП природні електромагнітні поля реєструвалися 

неперервно на кожній точні спостереження протягом однієї-п’яти діб з 

частотою відліків 4 Гц. 

Важливою частиною робіт є рекогносцировка на місцевості. Точка 

стояння має бути обрана таким чином, щоб були відсутні завади (лінії 
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електропередач, сильно магнітні тіла, транспортні шляхи). Кути нахилу схилів 

не повинні перевищувати 5
о
-7

о
. Місце має бути сприятливим для заземлення, 

розгортання станції, антен. Точка має бути зручною для під’їзду транспорту. 

Роботи були проведені по профілям, що перетинали ГШЗ у 

субширотному напрямку, довжиною від десятків до сотень кілометрів. Відстань 

між точками спостережень та час стояння на точці визначалися поставленими 

завданнями та реальними польовими умовами проведення експерименту. 

Прилади для проведення магнітотелуричних досліджень розробляються у 

багатьох країнах світу: США, Канада, Росія, Німеччина, Великобританія, 

Франція та ін. Існують також вітчизняні зразки апаратури для 

магнітотелуричних методів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Station 

 

 

 

Рис.2.1. Схема орієнтації установки. 

LEMI Station – блок керування та збору даних; 

FG Magnetometer – трикомпонентний ферозондовий магнітометр; 

DC 12V – 12 вольтний блок живлення (акумулятор); 
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GPS - служба синхронізації за часом, що складається з GPS -

приймача;"X"-dipole, "Y"-dipole – вимірюючи диполі. 

 

Блок-схема вимірювального комплексу показана на рис. 2.2. 

Для виконання робіт були використані дві автоматичні цифрові 

п'ятикомпонентні довгоперіодні станції LEMI-417_011 і LEMI-417_А22, які 

розроблені у «Львівському Інституті космічних досліджень» [51, 63, 68]. 

Станція такого типу має чутливість для компонент магнітного поля Hx, Hy, Hz 

(0,01 нТл), а для компонент геоелектричного поля Ex, Ey, Ez (0.5μv). Датчиками 

телуричного поля були використані диполі довжиною 100 м, чутливі елементи 

яких представляли  електроди, які не поляризуються LEMI-701 для 

довгострокових вимірів. Реєстрація магнітного поля здійснювалася 

трикомпонентними ферозондовими магнітометрами. Установки орієнтувалася в 

напрямку південь-північ (вісь Х) та захід-схід (вісь Y) (рис. 2.1). Синхронізація 

станцій здійснювалася за допомогою GPS приймача. 

Control

GPS

  LCD
Display

 FLASH 
Memory

UART-1

UART-2
RS-232

         FG
Magnetometer

Microcontroller

4 channels
    telluric 
field meter

Galvanic
 isolation

 

Рис.2.2. Схема та комплектність станції LEMI-417: 
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FG Magnetometer  – трикомпонентний ферозондовий магнітометр; 

4 channels telluric field meter  – підібрані пари неполяризуючих електродів 

LEMI-701, з блоком гальванічної розв'язки каналів (Galvanic isolation); 

Microcontroller - Процесор збору та попередньої обробки інформації; 

LCD Display – рідкокристалічний дисплей для моніторингу роботи 

станції; 

GPS – служба синхронізації за часом, що складається з GPS -приймача; 

Control – блок зовнішнього керування станцією; 

RS-232 – послідовний порт для керування та калібрування станції за 

допомогою персонального комп'ютера класу «NOTEBOOK». 

 

2.4. Обробка МТ/МВ даних. 

Більшість сучасних методів оцінювання передавальних операторів 

засновані на загальних принципах гармонічно аналізу і робастних способах 

лінійного оцінювання у частотній області [59, 70, 92]. Після відбракування 

некондиційних записів та придушення завад (препроцесінг) проводиться 

послідовний Фур’є-аналіз відрізків послідовностей варіацій і накопичення 

лінійних рівнянь, що пов’язують спектральні компоненти МТ полів, для 

кожного інтервалу періодів оцінювання. Отримані надлишкові системи рівнянь 

вирішуються частинами з подальшим осередненням чи цілком. 

Такий підхід реалізується за допомогою двох програмних комплексів: 

PRC_MTMV, розробленого ЦГЕМІ ІФЗ РАН [17, 127, 128], та PTS – продуктом 

авторської групи М. Петрищева, О. Ткачьова і В. Сємьонова, за першими 

літерами прізвищ яких він і отримав назву [33]. 

Система PRC_MTMV складається з двох основних модулів, які 

виконують оцінювання та аналіз передавальних функцій, і серії допоміжних 

утиліт для імпорту даних з різних МТ станцій, препроцесінгу і ряду інших дій. 

Методика заснована на отриманні часткових оцінок для окремих відрізків 

записів і їх відбраковці за когерентнісними критеріями з подальшим 

багаторівневим робастним оцінюванням [127, 128]. Виключення відрізків з 
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інтенсивним низькокогерентним шумом значно полегшує виділення 

висококогерентного МТ сигналу. 

На територіях з високим рівнем техногенних завад є можливість 

використання «магнітного контролю» - відбракування хоча і часто 

висококогерентного, але сигналу-завади за відповідністю корисного сигналу 

просторовій структурі горизонтального МВ поля [59, 127]. При оцінці 

імпедансу і типперу застосовуються критерії «граничної мінливості», 

«взаємності», «високої когерентності» часткових оцінок горизонтального МВ 

відгуку і «граничної амплітуди» типпера. Таким чином, проводиться сумісний 

аналіз трьох передавальних операторів. 

Програма PTS призначена для обробки даних магнітотелуричних 

зондувань. У даній програмі справедливість вихідних теоретичних 

взаємозв'язків між спектрами ЕМ полів по натурним даними оцінюється 

шляхом одночасного розрахунку як імпедансної, так і адмітансної оцінок [94]. 

Друга обставина критична при обробці зондувань складних середовищ [33]. 

Відзначимо також оригінальний підхід до вибору напрямків, в яких додаткові 

позірні опори відсутні (дорівнюють нулю теоретично, а ці напрямки називають 

Е- і Н-поляризаціями в двомірному випадку) [33, 59]. Спектральний аналіз 

базується на використанні швидкого перетворення Фур’є. 

При завантаженні даних вони повинні бути приведені до 

загальноприйнятих стандартних одиниць - нТл і мВ/км. На початку файлу 

повинні йти 4 покажчика послідовності проходження компонент (Hx, Hy, Ex, 

Ey). Інтерфейс програми дозволяє задавати ширину вікна обробки, початкову 

лінію обробки даних початковий кут повороту полів, їх поляризацію, 

дискретність відліків та крок повороту. 

Ідеологічно слід виділити два етапи обробки. На першому етапі повинен 

бути обраний напрямок, в якому буде проведена обробка, для чого 

використовуються полярні діаграми. На другому етапі аналізуються значення 

позірного опору в обраному напрямку. Для вибору напрямку, в якому 

середовище квазіоднородне, слід вибрати напрямок з мінімальним значенням 
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додаткової компоненти позірного опору. Таких напрямків два, вони можуть 

бути неортогональні.  

В процесі обробки перевіряється справедливість вихідних теоретичних 

взаємозв'язків шляхом аналізу когерентностей. У програмі можливо 

обмежувати значення квадратів когерентності між вхідними сигналами 

(магнітними для імпедансної оцінки і електричними для адмітансної), а також 

множинної когерентності. Інтервал значень обох параметрів [0,1]. Параметри 

визначаються якістю матеріалу і перший повинен бути якомога менше і 

прагнути до нуля, а другий – якомога більшим і прагнути до одиниці. При 

великому значенні когерентності між входами і малої множинної когерентності 

дані повинні бути охарактеризовані як ненадійні, при цьому і величини 

розбіжностей оцінок імпедансів і їх адмітансних аналогів будуть значно 

різнитися між собою. Цю помилку називають помилкою зміщення («bias»), при 

цьому випадкові помилки у вигляді довірчих інтевалів можуть виявитися 

набагато меншими через значну статистику даних. 

Програма PTS дає можливість розраховувати та візуалізувати довірчі 

інтервали для кожного відліку, а також область глобальних даних на періодах 

довше 10 000 с. 

Обидва програмні продукти (PRC_MTMV і PTS) відрізняються 

методичними рішеннями та способами їх реалізації. Основною ж їх відмінністю 

є принципово різні підходи до обробки даних МТЗ та МВП. Так, програмний 

комплекс PRC_MTMV використовує класичні співвідношення [127] на основі 

тензорного запису комплексного імпедансу. Авторський колектив програми 

PTS пропонує обирати головні напрямки за полярними діаграмами (тобто такі, 

в яких один з додаткових опорів дорівнює нулю) [33]. 

 

2.5. Результати геоелектричних досліджень ГШЗ. 

Голованівська шовна зона УЩ характеризується дуже складною в 

геоелектричному плані структурою, яка є похідною від геолого-тектонічної 

обстановки в даному регіоні. З одного боку, сама шовна зона витягнута в 
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субмеридіанальному напрямку, йдучи під добре електропровідні осадові 

відклади Дніпрово-Донецької западини (ДДз) на півночі і Причорноморської 

западини на півдні. Остання має субширотне простягання, в той час як ДДз – 

діагональне з північного заходу на південний схід. Сама ГШЗ складається з 

двох істотно різних частин: широкої південної і вузької північної; крім того, 

розломні зони і межі блоків шовної зони в основному субмеридіанальні [24]. 

Таку ж орієнтацію має і потужна регіональна глибинна Кіровоградська 

аномалія електропровідності, яка частково впливає на зміну аномального 

магнітного поля. У такій ситуації часто дані МТЗ і МВП не збігаються між 

собою і їх розуміння можливе тільки з використанням підходів тривимірної 

інтерпретації за допомогою рішення прямої (моделювання) і оберненої 

(інверсія) задач геоелектрики. 

 

2.5.1. Попередні геоелектичні дослідження. 

Перші геоелектричні дослідження ГШЗ МТ методами були проведені 

О.Й. Інгеровим по IV і VI міжнародним геотраверсам. В результаті отримані 

комплексні значення імпедансів МТ-поля в діапазоні періодів 0,1-1000 с 

(рис. 2.3) і індукційні вектори для періодів 150 с [44, 45].  

За результатами якісної інтерпретації [45] було виділено провідну 

структуру – Ряснопільську з (сумарна поздовжня провідність S = 3000-10000 

См, глибина верхньої кромки Н = 6-12 км). Висловлено припущення, що 

аномалія пояснюється наявністю графітизованих і піритизованих сланців, 

графітовмісних порід і, можливо, мінералізованих вод у зонах розломів. За 

даними 2D моделювання [4] Гайворон-Добровеличківська (Ряснопільська) 

аномалія електропровідності складається з окремих об’єктів, які являють собою 

крутопадаючі тіла з невеликими поперечними розмірами і гальванічно зв’язані 

з приповерхневими осадками (Н = 0,1 км, S = 2000 См) та просторово 

корелюють з простяганням глибинних регіональних розломів УЩ: 

Тальнівського, Гвоздавського, Первомайського. Останні також 
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характеризується явно вираженою анізотропією електропровідності у верхній 

частині розрізу. 

За результатами регіональних квазі-3D та 3D моделей і земна кора, і 

верхня мантія ГШЗ в геоелектричному розумінні є істотно неоднорідними [4, 

24, 53, 101, 102]. Найбільш електропровідні частини Кіровоградської аномалії з 

ρ=5 Ом·м розміщуються в області Первомайської зони розломів. Якщо в межах 

УЩ вона відповідає провіднику з поверхні, то в межах Причорноморської 

западини характеризується високою електропровідністю тільки з глибини 

10 км. 

 

 

Рис. 2.3. Узагальнення матеріалів МТЗ, АМТЗ та МВП на схемі 

геологічної будови Інгульського мегаблоку УЩ: 1–пункти МТЗ та МВП (2007 

рік); 2–пункти АМТЗ за даними [64], 3–пункти МТЗ та МВП за даними [43]. 
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В інтервалі глибин від 15 до 30 км  виділена субмеридіональна провідна 

структура (ρ=10 Ом·м), яка трасується вздовж Тальнівського регіонального 

розлому. Особливістю тривимірної моделі [24] є субмеридіональна східна межа 

провідника у верхній мантії південно-західної частини УЩ уздовж 31° сх. д.. За 

даними сейсмотомографії [23], по цьому субмеридіональному кордону в мантії 

(глибше 50 км) швидкість сейсмічних хвиль змінюється від низької на заході до 

високої на сході. ГШЗ, таким чином, практично оконтурює це аномальне 

мантійне утворення. 

На основі експериментальних спостережень [43] геомагнітних варіацій на 

періоді Т=150 с в даній роботі були побудовані та проаналізовані схеми 

модулів індукційних параметрів Сх (субширотної) і Су (субмеридіональної) 

компонент (рис. 2.4). Територія характеризується різкими латеральними 

неоднорідностями з градієнтами, які значно менше просторової довжини хвилі 

електромагнітного поля. Це викликано в значній мірі неоднорідним в 

горизонтальному плані розподілом електропровідності порід. 

 

  

   а      б 

Рис. 2.4. Схеми (координати кутів планшету 48
o
 55’ п.ш., 28

o
 30’ с.д.; 48

o
 

55’ п.ш., 32
o
 00’ с.д., 47

o
 20’ п.ш., 28

o
 30’ с.д.; 47

o
 20’ п.ш., 32

o
 00’ с.д.) модулів 
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індукційних параметрів Сх (а) і Су (б) компонент геомагнітних варіацій на 

періоді Т=150 с. 

Спостерігаються кілька особливостей поведінки кривих МТЗ. Перш за 

все, помітні істотні гальванічні впливи на рівень імпедансу, які викликані 

поверхневими, в даному випадку, провідними локальними тривимірними 

неоднорідностями, які впливають на значення імпедансу в усьому 

вимірюваному діапазоні періодів геомагнітних варіацій. Крім того, розбіжності 

позірних кривих (ρп) за напрямами вимірювальних ліній складають один-два 

порядки, на багатьох кривих спостерігаються мінімуми в діапазонах періодів 

60-120 с і 100-400 с. Співвідношення кривих за напрямами вимірювальних 

ліній, яке можна розглядати як наслідок впливу електропровідних 

вертикальних площин, виявлені на МТЗ у пунктах 1, 312, 313, 1042,1043, 

1627,1628 Тальнівської, 235, 236, 238, 241, 242, 306, 1044, 1045, 1601, 1608, 

1609, 1642, 1745 Гвоздавської, 243, 307, 308, 1043, 1643, 1672, 1673, 1684, 1728, 

1734 Первомайської, 195, 284, 296-298 Центральної та Кіровоградської зон 

розломів. 

 

2.5.2. Сучасні експериментальні МТ/МВ роботи. 

2.5.2.1. Профіль «Первомайський». 

Сучасні експериментальні МТ/МВ роботи по профілю «Первомайський» 

були виконані у 2007 році за допомогою цифрових МТ станцій LEMI-417 [13]. 

Профіль Первомайський має довжину 90 км, кількість пунктів спостереження 

магнітотелуричного поля Землі – 11, в межах Бузько-Росинського мегаблоку 

простягається на заході, далі перетинає Тальнівську та Первомайську зони 

розломів та виходить на Інгульський мегаблок (рис. 2.3). Крок спостережень у 

середньому складає 7-12 км із згущенням у зонах тектонічних порушень. 

Обробка польових даних була виконана на основі програмного комплексу 

PRC_MTMV [17, 127,128] Отримані криві МТЗ (амплітудні та фазові) для 

діапазону періодів 10-1000 с (рис. 2.5) та типпери (вектори індукції) для 

періодів 64 – 4096 с (рис. 2.6). 
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Можна виділити певні особливості кривих МТЗ вздовж профілю 

Первомайський (рис. 2.5). По-перше, це високий рівень усіх амплітудних ρп, 

який сягає значень 10 000 Ом∙м (для ρп субмеридіанального напрямку). 

Особливо високі значення ρп спостерігаються на пунктах 29, 88, 35 і 47. Більш 

низькі значення характерні для пунктів 14, 20, 44 (близько 1000 Ом∙м). 

 

 

Рис. 2.5. Криві МТЗ по пр. Первомайський. 

 

Для багатьох ρп притаманні мінімуми у діапазоні періодів 50-200 с 

(пункти спостережень 29, 20, 14, 88, 8, 44, 47 і 51), що свідчить про наявність 

провідників у земній корі регіону. Різниця між різними напрямками ρп може 

сягати навіть один-півтора порядки, як на точках 29, 88, 35, 44. 

Криві на різних пунктах ведуть себе по-різному: так, для багатьох з них, а 

саме 29, 14, 88, 8, 35, 38, 44, 47, характерна висхідна гілка ρп; для решти 

спостерігається спадання із зростанням періоду. 

Вектори індукції відображають різнонаправленість току струмів у надрах 

ГШЗ (рис. 2.6). Максимум частотної характеристики знаходиться  у діапазоні 

1500-2500 с (пункти 35, 88, 14, 21, 51, 47, 38). В інших він зміщений у бік 

нижчих періодів або важко визначається. Спостерігається характерна зміна 
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азимуту типпера залежно від періоду, що може говорити про горизонтальну 

неоднорідність розподілу струмів у земній корі. 

 

 

Рис. 2.6. Типпери по пр. Первомайський. 

 

Більшість азимутів знаходиться в діапазоні північно-західного румбу, 

крім пунктів 38, 35 і 88. Величина типперів складає переважно 0,4-0,6, сягаючи 

0,8 у пункті 51, що, найімовірніше, пов’язано із завадами різного походження. 

На періодах до 200-300 с спостерігаються малі значення (до 0,1) у пунктах 35, 

44, 51. Крім зазначених характеристик, необхідно відмітити розворот типперів 

між пунктами 8 і 88, а також 29 і 35. Така поведінка магнітоваріаційних 

параметрів свідчить на користь наявності аномалій високої електропровідності 

саме у цих місцях. 

Загалом, більшість аномалій підвищеної електропровідності 

співвідносяться з головними тектонічними елементами району досліджень, а 

саме локалізацією зон глибинних розломів. Основна частина з них має 

субмеридіанальне простягання, тому вони яскравіше проявляються у 

поздовжній компоненті. Псевдорозрізи північної і східної компонент, а також 

ефективного опору можуть бути розділені на чотири області за розподілом ρп 

(рис. 2.7). Три з цих областей мають низьку електропровідність (ρп порядку 



59 
 

1000-20000 Ом∙м) і розташовані у західній частині профілю, на відміну від 

східної, де ρп менше 100 Ом∙м. 

Характерною особливістю псевдорозрізів є наявність вузьких зон високої 

електропровідності з ρп до 10 Ом∙м, що розділяють вищезгадані області і 

знаходяться на відстані 8-14 км, 40-42 км, 78-82 км та просторово співпадають з 

розломними зонами: Тальнівською, Ємилівського насуву, з західною межею 

Первомайської відповідно. Крім того, слід виділити аномалію високої 

електропровідності на відстані 60 км (проявляється яскравіше у субширотному 

напрямку), яка співпадає із Журавлинським насувом. 

 

Бузько- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл позірного електричного опору (вертикальна шкала у 

логарифмічному масштабі) по пр. «Первомайський» субмеридіанальної, 

субширотної та ефективної кривих. 

 

Перша область (Бузько-Росинський мегаблок) проявлена у субширотній 

ρп (рис. 2.7) дуже високими значеннями (більше 10 кОм∙м). Друга - пов’язана з 

західною частиною ГШЗ (до Ємилівського насуву) – диференційована по ρп 

(переважно 100-1000 Ом∙м в крайових частинах, що відповідають 

Тальнівському розлому та Ємилівського насуву). Третя - розташована далі на 

схід до Первомайської зони розломів і характеризується високим ρп від 10 до 

100 кОм∙м. Крайня східна частина профілю (Первомайська зона) проявляється 
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на псевдорозрізах областями підвищеної електропровідності з ρп від 10 до 

100 Ом∙м. 

 

Бузько- 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Псевдорозріз фаз імпедансу (вертикальна шкала у 

логарифмічному масштабі) по пр. «Первомайський» субмеридіанальної та 

субширотної кривих. 

 

Субмеридіональні фазові криві (рис. 2.8) є при якісній інтерпретації 

профілю «Первомайський» більш інформативними, на них виділяються 

мінімуми (на рівні -75
о
…-90

о
), які відповідають аномаліям електропровідності в 

зонах Тальнівського розлому та Ємилівського насуву. 

 

2.5.2.2. Профіль «Уманський». 

Профіль Уманський довжиною 46 км, кількість пунктів спостереження 

магнітотелуричного поля Землі – 9, так само як і «Первомайський», перетинає 

ГШЗ у субширотному напрямку від Бузько-Росинського мегаблоку до 

Інгульського [12]. 

Схожі до пр. «Первомайського» особливості в поведінці кривих МТЗ 

притаманні й експериментальним даним вздовж профілю Уманський (рис. 2.9). 

Низька індивідуальна інтерпретаційна здатність: відсутність конформності 

кривих МТЗ, розбіжність для більшості кривих ρп за напрямами вимірювальних 

ліній складає один-два порядки (пункти 5, 10, 13, 16, 22, 25), різка зміна типу 



61 
 

кривих МТЗ на малих відстанях між пунктами спостереження, на багатьох 

кривих спостерігаються мінімуми в діапазонах періодів 60-120 с (пункти 1, 10) і 

100-400 с (пункти 16, 19, 25).  

 

Рис. 2.9. Криві МТЗ по пр. Уманський. 

 

Розворот типперів між пунктами 5 і 16 та малі значення (до 0,1) у пунктах 

10, 13 і 22 на періодах геомагнітних варіацій до 900 с, колінеарність дійсних та 

уявних типперів, співвідношення іх величин, зміна напрямку в залежності від 

періоду свідчить на користь твердження про наявність аномалій високої 

електропровідності саме в приповерхневій зоні у цих місцях (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10.Типпери по пр. Уманський. 

 

2.5.2.3. Профіль «Довжанка-Бузьке». 

У 2014 році в південній частині ГШЗ, в районі переходу від УЩ до 

Причорноморської западини, були проведені польові роботи методами МТЗ і 

МВП за допомогою цифрових станцій LEMI-417 по профілю Довжанка-Бузьке. 

Його довжина становить 200 км, крок вимірів 10-15 км, кількість точок 

вимірювань - 18 (17 з них МТЗ, 18 - МВП, 15 - з синхронним записом). 

Хоча обробка PRC_MTMV дозволяє отримувати діаграми передавальних 

операторів МТ поля, візуалізація здійснювалася в системі координат північ-

південь – схід-захід, оскільки зміни геоелектричних параметрів краще 

проявляються в перпендикулярному до простягання напрямку, а для ГШЗ 

характерні в основному субмеридіанально (уздовж осі х) витягнуті тектонічні 

структури. Набори псевдорозрізів найбільш інформативних компонент функцій 

відгуку дають можливість наочного відображення отриманих результатів, 

особливо при виділенні в просторі локальних зон високої електропровідності на 

профілі досліджень. Початок координат відповідає першому пункту МТ 

спостережень (с. Довжанка, Одеська обл.), Напрямок профілю – субширотний, 

із заходу на схід. 
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Рис. 2.11. Псевдорозрізи розподілу позірного електричного опору 

(вертикальна шкала у логарифмічному масштабі) по пр. «Довжанка-Бузьке» 

субмеридіанальної, субширотної та ефективної кривих.Зони глибинних 

розломів: Под – Подільська; Тал – Тальнівська; Гвоз – Гвоздавська; Врад – 

Врадіївська; ПМ – Первомайська. 

 

На рис. 2.11 показані псевдорозрізи амплітуд ρп і фаз імпедансу. Діапазон 

періодів для їх побудови становить від 8-10 с до 4000-15000 с, що залежить від 

результатів обробки, на якість якої сильно впливали різноманітні перешкоди, а 

також від довжини запису. За цим зображенням можна припустити існування 

низки аномалій електропровідності різних по глибині залягання і 

розповсюдження вздовж профілю. 

На псевдорозрізах ρп є ряд яскраво виражених субвертикальних зон 

понижених значень, які чітко співвідносяться з тектонічними елементами цього 

регіону: 1) на 10-12 км понижені величини (до 50 Ом∙м на тлі 500 Ом∙м) 

збігаються з зоною Подільського глибинного розлому; 2) на 39-42 км – з 

Тальнівською зоною розломів, яка характеризується зниженням ρп менше 

50 Ом∙м; 3) на 62-70 км – з Гвоздавським розломом, який слабо проявився на 

псевдорозрізах північної (ρпп) компоненти та ефективного опору (ρеф), але явно 

виділяється у східній (ρсз); 4) на 62-70 км з ρк порядку 5-100 Ом∙м; особливо 
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добре на псевдорозрізах всіх компонент ρп відобразилася Врадіївська зона 

розломів (90-112 км по профілю), величини тут 5-50 Ом∙м; 5) у районі 155-160 

км проявляється понижений опір (до 100 Ом∙м) Первомайської зони розломів. 

Амплітудні криві ρп схильні до гальванічних спотворень, пов'язаних з 

дією надлишкових зарядів на межах розділу середовищ різної провідності, які 

проявляються у зміщенні амплітудної кривої по вертикалі. Частіше за все вони 

викликаються поверхневими неоднорідностями, дуже мінливими за 

властивостями, тому важко знайти не незмінені криві. Амплітудні і фазові 

значення пов'язані інтегральним перетворенням Гільберта, фазові криві мають 

сенс похідних амплітудних кривих. Один і той же шар проявляється на фазових 

кривих на менших періодах, ніж на амплітудних, тому глибинність кривих φ 

більше, ніж кривих ρп, і вони не схильні до гальванічних спотворень. Фазові 

криві несуть інформацію лише про відносні зміни питомого опору середовища. 

Над однорідним півпростором φ = -45
о
. 

 

 

Рис. 2.12. Псевдорозрізи фаз імпедансу (вертикальна шкала у 

логарифмічному масштабі) по пр. «Довжанка-Бузьке» субмеридіанальної, 

субширотної, ефективної кривих. 
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Псевдорозрізи фаз імпедансу (рис. 2.12) також відображають аномалії 

розподілу електричної провідності в земній корі і, можливо, мантії ГШЗ. Це 

області на 0-10 км, 30-90 км і 110-120 км на псевдорозрізі північної фази 

імпедансу (φпп), де значення нижче -75
о
. У східному напрямку (φсз) зона таких 

низьких значень тільки одна (97-104 км), менш глибинна і відповідає перетину 

профілем Врадіївської зони розломів. Розподіл ефективних фаз (φеф) импедансу 

в загальних рисах нагадує псевдорозріз φпп, з тією лише відмінністю, що 

значення більші і рідко досягають 75
о
. 

 

 

Рис. 2.13. Псевдорозрізи реальної та уявної північної та східної 

компонент типпера по пр. «Довжанка-Бузьке» (вертикальна шкала у 

логарифмічному масштабі). 

 

На рис. 2.13 наведені псевдорозрізи реальної та уявної частини північної 

(а, б) та східної (в, г) компонент типперу. Так, Причорноморська западина 

досить яскраво відобразилася в північній компоненті, про що говорить її 
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напрям на північ. Вплив Кіровоградської аномалії електропровідності 

поширюється на захід на відстань до 120 км, слабо реагуючи на більш локальні 

об'єкти. Це зони малих значень на 4-10 км (зона Подільського розлому), 34-

42 км (Тальнівська зона розломів), 63-95 км (частково зони Гвоздавського і 

Врадіївського розломів), 127-131 км, 150-180 км (Первомайська зона розломів). 

 

2.6. Висновки. 

Результати польових досліджень методами МТЗ і МВП були оброблені за 

допомогою програмного комплексу PRC_MTMV і отримані передавальні 

оператори в широкому діапазоні періодів. За їх просторовим розподілом можна 

дати якісну оцінку електропровідності ГШЗ. Так, це наявність яскравих 

аномалій амплітудних значень ρп, що співпадають з глибинними розломними 

зонами УЩ: Подільською, Тальнівською, Гвоздавською, Врадіївською та 

Первомайською. За фазовими кривими вони виділяються лише фрагментарно. 

Основні особливості розподілу величин типперів відповідають 

регіональній тектонічній будові і великим геоелектричним неоднорідностям в 

земній корі даної території, а саме пов'язані з впливом високої провідності 

осадків Причорноморської западини і потужної регіональної Кіровоградської 

аномалії електропровідності. 

Якісна характеристика експериментальних даних дозволяє припустити 

декілька типів орієнтації аномалій електропровідності – субширотну та 

субмеридіональну, що відповідають поверхневим та глибинним аномаліям 

електропровідності. Привести до задовільного співставлення кривих ρп (рівень 

ρп для напрямку пд-пн більший за 1000 Ом·м, а для сх-зх – 10-100 Ом·м у 

всьому частотному діапазоні) можливо завдяки субширотній орієнтації в 

просторі окремих гальванічно зв’язаних об’єктів у верхній частині розрізу: 

1) між Лисянським та Ятранськими блоками ГШЗ (профіль Уманський); 

2) можливим південно-західним продовженням Субботсько-Мошоринської 

субширотної зони розломів (профіль Первомайський). В той же час аналіз 

експериментальних даних МВП припускає наявність субмеридіональних 
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структур підвищеної електропровідності, які відповідають саме розломним 

зонам ГШЗ, таким як Тальнівська та Первомайська. 

Узагальнивши і проаналізувавши сучасні експериментальні дані ГШЗ, 

необхідно зробити наступні висновки: 

1) при побудові 3D геоелектричної моделі потрібно перевіряти на 

високу електропровідність зони: 

а) поверхневі, які просторово збігаються з простяганням глибинних 

регіональних розломів УЩ: Тальнівського, Гвоздавського, Врадіївського, 

Первомайського; 

б) глибинні: 

1 - корові – регіональна Кіровоградська аномалія, особливо та її частина, 

яка простежується у Причорноморській западині та в середній і нижній корі під 

зонами глибинних розломів, 

2 - мантійні - локальні провідні неоднорідності на території УЩ та 

регіональні кордони астеносфери під Тальнівською зоною розломів та 

Причорноморською западиною; 

2) тільки комбінація методів МВП та МТЗ дозволить достатньо точно і 

відповідно до спостережених експериментальних даних побудувати модель 

розподілу питомого опору в рамках тривимірного середовища. Це пояснюється 

різними залежностями розподілу імпедансів (МТЗ) та індукційних параметрів 

(МВП) від глибини залягання провідників. Якщо в МТЗ глибина залягання 

провідного шару визначається затуханням електромагнітного поля залежно від 

періоду, то в МВП глибина залягання визначається просторовим градієнтом 

магнітоваріаційних параметрів. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРИВИМІРНА ГЕОЕЛЕКТРИЧНА МОДЕЛЬ ГШЗ 

 

3.1. Методика тривимірного геоелектричного моделювання. 

Існує чимало алгоритмів тривимірного моделювання. Вони широко 

застосовуються у різних напрямах геофізичних досліджень, оскільки на 

сьогоднішній день є очевидним, що більшість об’єктів досліджень є саме 

тривимірними і їх інтерпретація в рамках меншої вимірності є некоректною та 

не задовольняє сучасним науковим та виробничим вимогам. 

Найбільш поширений алгоритм тривимірного моделювання 

геоелектричних даних у світі на сьогоднішній день - програма Р. Маккі [116, 

117]. Вона є інструментом для створення та розрахунку електричних і 

магнітних компонент магнітотелуричного поля, типперів і кривих ρп. 

Початковий алгоритм, розроблений Р. Маккі використовував інтегральну 

форму рівнянь Максвела для визначення кінцево-різницевої апроксимації для 

магнітних полів [117]. Надалі розраховувалися електричні і магнітні складові 

для кожного. 

Такий алгоритм забезпечує можливість оцінки розрахованих полів з 

точністю порядку 0,01% від їх повних значень. В той же час, цією програмою 

не можна побудувати модель в рамках анізотропного середовища. 

Програма не потребує спеціальних розрахунків компонент 

електромагнітного поля на границях комірок. Передбачається, що 2D структура 

однорідна, паралельна кожному ребру і продовжується безкінечно в 

перпендикулярному напрямку до ребра. Ребра комірок, паралельні джерелу 

магнітного поля, що відповідають електричним струмам, які протікають в 

перпендикулярному напрямку і таким чином розраховуються поля для 

поперечно-електричної моди. І в цьому випадку тангенціальні магнітні поля 

рівні нулю [117]. 
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На практиці це не зовсім вірно [116], так як числові похибки для 2D 

структури рахуються дещо інакше, ніж для 3D комірки. Така ініціалізація 

дозволяє істотно прискорити процес обчислення. Програма достатньо швидко 

вирішує для такої точності велику кількість ітерацій. Надалі ми можемо 

розрахувати rot H, тобто отримати значення змінного електричного поля в 

одиницях системи СІ, при цьому значення первинного магнітного поля джерела 

дорівнює 1. 

При побудові 3 D моделі завжди потрібно йти на компроміс між точним 

описом області моделювання та зменшенням загального числа комірок. 

Потужність (h) першого від поверхні земля-повітря шару повинна бути більшее 

1/10 довжини скін-шару на найкоротшому періоді для найбільш 

електропровідного блоку поверхні [116, 117]. Вертикальний розмір комірки 

повинен бути не більше 1/5 h скін-шару. При побудові моделі потрібно 

враховувати те, що в блоках високого опору, різко виростає величина h скін-

шару і тому електромагнітне поле може проникнути під область високої 

провідності.  

Коефіцієнт підвищення h кожного шару дорівнює 1.1-1.2, поки не буде 

досягнута ½ товщини скін-шару на довгому періоді глибинної частини моделі. 

Необхідно прийняти одномірний (1D) розріз опору до глибини не менше ½ 

товщини скін-шару [117]. 

Горизонтальні розміри осередків сітки також повинні бути не більне 1/10 

товщини скін-шару, але вона повинна бути менше (до 20%), ніж вертикальний 

розмір. 

Загальний горизонтальний розмір моделі повинен бути у два рази 

більшим, ніж горизонтальний розмір аномальної області. В залежності від 

характеру геоелектричних розрізів, сітки експериментальних спостережень 

електромагнітного поля та специфіки мети дослідження можуть бути обрані 

різні способи або комплекс способів побудови геоелектричних моделей. 

Безумовно, кінцевим результатом моделювання повинна бути 3D модель, тому 
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реальні геологічні структури та розподіл параметрів в надрах земної кори та 

верхньої мантії дуже складні. 

Попередньо область досліджень поділяється на комірки таким чином, 

щоб їх розміри, з одного боку, давали можливість відображення структурних 

особливостей регіону, а з іншого відповідали довжині електромагнітної хвилі та 

іншим фізичним умовам. Таким чином отримується нерегулярна як в 

горизонтальній площині, так і по вертикалі мережа комірок. Горизонтальні і 

вертикальні їх розміри змінюються від десятків метрів до десятків кілометрів. 

Крім того, задля затухання поля по краях моделі передбачено обрамлення з 

п’яти комірок, розмір яких поступово збільшується. Таким чином, 

моделювання здійснюється за допомогою кусково-неперервних функцій [116, 

117]. 

Основними елементами методики тривимірного моделювання є: 

 по-перше, апріорно задані значення питомого електричного опору 

«нормального» горизонтально-шаруватого розрізу земної кори і верхньої 

мантії, на фоні якого будуються об'ємні геоелектричні моделі; 

 по-друге, неоднорідний розподіл електропровідності 

приповерхневого провідного шару. Його сумарна провідність в основному 

відповідає потужності осадових відкладів і корелює з основними структурними 

геологічними одиницями. Так, це може бути район суходолу з виходами 

докембрійських кристалічних порід – щит – з малою провідністю 

приповерхневих відкладів чи осадовий басейн з чималою сумарною 

поздовжньою провідністю; крім того, це може бути акваторія моря з різними 

глибинами. Значною мірою це визначає електропровідність верхньої частини 

розрізу і поведінку всіх геоелектричних параметрів взагалі. 

 по-третє, власне глибинна електропровідність регіону та глибинні 

аномалії. 

По суті, код моделювання є ітераційною процедурою послідовного 

розрахунку і визначення похибок обчислень сигналів-відгуків вхідної моделі, 

порівнюючи їх з даними вимірювань, послідовно вводячи зміни в модель там, 
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де розрахунки не задовольняють реальним даним, а потім повторно 

обчислювальних функцій відгуку, допоки не буда досягнута необхідна 

відповідність виміряних і розрахованих даних [117]. 

Основна відмінність між вихідним алгоритмом і видозміненим полягає в 

використанні граничних умов і методу збудження поля. Початкова програма 

обчислення 2D полів уздовж кожного зрізу через 3D-модель [117]. Надалі ці 

поля використовуються для установки граничних значень і для задання 

внутрішніх параметрів моделі. 2D поля були обчислені за допомогою окремої 

програми, а потім передавалися в програму 3D через файл. Нова версія вже не 

вимагає окремого обчислення поля на границях. Вона припускає, що 2D 

структури паралельно кожному краю простягаються рівномірно до 

нескінченності в напрямку, перпендикулярному до краю. Границі моделі, 

паралельні джерелу магнітного поля, будуть мати електричний струм, що 

протікає по нормалі до них і таким чином проводяться розрахунки TE моди. 

Границі, перпендикулярні джерелу магнітного поля будуть мати струм, що 

протікає паралельно до них породжуючи нульові дотичних магнітні поля [116]. 

Хоча 3D моделювання виконується згідно з підходом аналізу результатів 

розрахунків і помилок, певні процедури необхідно проводити для того, щоб 

задати відповідну початкову модель. Для досягнення такої мети поетапний 

підхід є обов'язковою умовою. По-перше, потрібно визначити основні 

структури моделі. Це можливо або за результатами безпосередніх досліджень 

електромагнітних передавальних функцій або з докладного аналізу виміряних 

даних (індукційних векторів, значення параметрів асиметрії, діаграм і тензорів 

імпедансу тощо). Такий аналіз вже дає уявлення про структурні границі і 

регіональні структури, які будуть включені в модель [116]. 

По-друге, внесок основних структур в моделі перевіряється шляхом 

послідовної зміни їх параметрів, таких як опір, вертикальні і латеральні розміри 

як самої моделі, так і окремих її частин навіть до рівня комірок[116, 117]. 

Таким чином, процес моделювання - це складна послідовна процедура 

розрахунку магнітотелуричних полів і порівняння результатів із 
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спостереженими експериментальними даними, причому вона виконується 

багаторазово до досягнення задовільного рівня збіжності між 

експериментально виміряними даними і розрахованими значеннями. 

 

3.2. Побудова тривимірної глибинної геоелектричної моделі ГШЗ. 

У разі, коли об'єктом електромагнітних досліджень є шовна зона, яка 

відрізняється наявністю не досить потужних, але суттєво неоднорідно 

розподілених осадових відкладів, близьким розташуванням регіональних 

приповерхневих структур високої провідності, існуванням електропровідних 

приповерхневих розломів та іншими факторами, необхідно використовувати 

відповідний інструмент тривимірного моделювання низькочастотних 

електромагнітних полів. При розрахунках електромагнітного поля був 

застосований широко відомий у світовій геоелектричній практиці пакет 

програмного забезпечення Mtd3fwd [116, 117], який дає можливість отримувати 

5 компонент магнітотелуричного поля для двох поляризацій. Алгоритми 

розрахунку та візуалізації типперів електромагнітного поля були розроблені 

Ганієвим О.З. у середовищі MatLab. 

Методика побудови моделей глибинної електропровідності потребує 

виконання вимог щодо розміру комірок та їх кількості, а також урахування 

впливу на низькочастотне магнітотелуричне поле в локальній області не тільки 

параметрів глибинного «нормального» горизонтально-шарового розрізу, але й 

регіональних латерально-неоднорідних структур, усередині яких розташовані 

об’єкти дослідження. 

Центральна частина ГШЗ (сама ГШЗ та західна частина Інгулецького 

мегаблоку) характеризується низькими значеннями та значною мінливістю 

сумарної повздовжньої провідності S приповерхневого шару – від 5 до 100 См. 

У північній частині ГШЗ, у межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДз), 

спостерігається значна товщина осадових відкладів, у зв’язку з чим значення S 

досягають 400 См.  На південному схилі, в Причорноморській западині, 

максимальні значення S не перевищують 500 См. При моделюванні 
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електромагнітного поля розподіл сумарної поздовжньої провідності першого 

провідного шару розглядається як апріорна інформація. 

Регіональна і локальна аномальні області розглядалися на тлі 

одновимірного (1D) розрізу, який характеризується параметрами: 1=10 Омм, 

h1=2 км; 2=1000 Омм, h2=158 км; 3=600 Омм, h3=40 км; 4=250 Омм, 

h4=50 км; 5=100 Омм, h5=70 км; 6=50 Омм, h6=80 км; 7=20 Омм, h7=100 км; 

8=10 Омм, h8=100 км; 9=5 Омм, h9=160 км; 10=1 Омм, h10=200 км; 

11=0,1 Омм, h11=  км. 

Для побудови моделі розподілу питомої електричного опору порід земної 

кори і верхньої мантії ГШЗ була сформована область моделювання, що 

складається з 93100 паралелепіпедів з довжинами сторін від 10 м до 235 км. 

Вісь х спрямована на схід, вісь у - на північ, вісь z - до центру Землі. Відповідно 

до напрямків осей розташовані комірки (49×76×25), кожна з яких 

характеризується однорідним питомим електричним опором. Ця область була 

розділена на аномальне, що містить локальні неоднорідності, і оточуюче її 

нормальне (горизонтально-шарове) середовища. Горизонтальні розміри комірок 

в аномальній області моделі складають 5 км, комірки на краях області 

моделювання мають великі розміри для більш точного опису загасання 

аномальних полів. Вертикальні розміри комірок змінювалися від 10 м (в 

верхніх) до 40 км (в глибинних) шарах. Це пояснюється необхідністю 

узгоджувати розміри комірок з довжиною електромагнітних хвиль на різних 

періодах магнітотелуричного поля. На великі глибини проникає 

електромагнітне поле великих періодів і, відповідно, глибинні об'єкти 

описуються комірками з великими розмірами сторін. Така складна структура 

моделі пов'язана з різкими змінами параметрів електропровідності регіону і, 

отже, з необхідністю детального опису меж розділу на різних глибинах і різних 

відстанях від досліджуваної аномальної структури. 

3D моделювання глибинних аномалій високої електропровідності 

полягало в реалізації двох етапів: на першому етапі виконувався підбір такої 
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моделі розподілу електропровідності, для якої розраховані магнітоваріаційні 

параметри відповідали б експериментальним даним (рис. 2.4), наведеним у 

роботі [3]; другий етап передбачав уточнення підібраної моделі за даними 

МТЗ. 

 

3.2.1. Перший етап. 

На першому етапі моделювання були розраховані індукційні параметри 

для моделі М1, структура якої представлена неоднорідним за розподілом 

питомого опору поверхневим шаром осадків, що залягає на «нормальному» 

розрізі. 

 

  

а б 

Рис. 3.1. Розрахункові індукційні параметри на періоді 150 с для моделі 

М1: а - східна складова (Сх), б-північна складова (Су). 

 

Отримані результати моделювання в рамках даної моделі свідчать про те, 

що присутність субширотно простягнених неоднорідних провідних структур 

Дніпровсько-Донецької та Причорноморської западин суттєво вплинула на 

північну складову індукційного параметра (Су), модульні значення якої 

досягають 0.3 (рис. 3.1, б). Водночас східна складова (Сх) у кілька разів менша, 
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її максимальне значення 0.15 спостерігається лише в межах Дніпровсько-

Донецької западини (рис. 3.1, а). Відтак результати моделювання в рамках 

моделі М1 засвідчили їх суттєву відмінність від спостережених даних, що 

пояснюється, очевидно, присутністю в надрах консолідованої кори локальних 

областей з аномально високою електропровідністю. 

Наступний крок моделювання полягав у розрахунку індукційних 

параметрів для моделі М2 (рис. 3.2), створеної шляхом введення в модель М1 

параметрів Кіровоградської аномалії електропровідності, отриманих за 

результатами тривимірного моделювання [53], з метою перевірки їх впливу на 

розраховані електромагнітні поля та їх відповідність спостереженим. Крім того, 

в моделі М2 передбачений детальний розподіл питомого електричного опору в 

зоні Кіровоградського рудного району, отриманий у роботі [64]. 

 

  

а б 

Рис. 3.2. Розрахункові індукційні параметри на періоді 150 с для моделі 

М2: а - східна складова (Сх), б-північна складова (Су). 

 

Розподіл значень Сх під впливом Кіровоградської аномалії 

електропровідності суттєво змінився. Водночас вплив регіональної аномалії на 
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компоненту Су очікувано незначний. Отже, зіставлення результатів розрахунку 

індукційних параметрів для моделей М2 й М1 показали доречність урахування в 

моделі М2 Кіровоградської електропровідної структури. У той же час 

відмінність розрахункових даних від експериментальних залишається, що 

пов’язано, вочевидь, з недостатнім урахуванням впливу об’єктів глибинної 

електропровідності субмеридіональної орієнтації. Окрім того, в розрахункових 

полях відсутня мозаїчність, характерна для спостережених полів ГШЗ. 

 

  

а б 

Рис. 3.3. Розрахункові індукційні параметри на періоді 150 с для моделі 

М3: а-східна складова (Сх), б-північна складова (Су). 

 

У наступну модель М3 були введені параметри субмеридіональної 

структури вздовж 30
0
 сх.д. за даними роботи [53]. Розраховані значення 

індукційних параметрів стали більш близько відповідати спостереженим як за 

величиною, так і за характером просторового розташування областей 

екстремальних значень, але повної відповідності між розрахованими 

індукційними параметрами й визначеними за експериментальними даними не 

було досягнуто (рис. 3.3). 
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У подальшому, завдяки моделюванню та залученню нових 

експериментальних даних МВП, північна межа згаданої  субмеридіональної 

структури була скорегована і в наступних моделях розташована на 40
0
10’

 

північної широти. 

Наступний крок моделювання полягав у побудові моделі М4 шляхом 

доповнення моделі М3 низкою  провідників у західній частині планшета ГШЗ, 

отриманих за результатами якісної інтерпретації кривих МТЗ [6]. Наявність цих 

провідників відмічається аномаліями електропровідності, що відповідають 

розломним зонам – Тальнівській, Гвоздавській, Врадіївській та Первомайській. 

У процесі моделювання були виконані розрахунки для значної кількості 

моделей, що містили провідники з різними параметрами, а саме: глибина 

верхньої кромки провідників (һ) змінювалась від 100 метрів до 10 км, їх 

товщина (Н) – від 2.5 до 10 км, ширина (d)  – від 10 до 15 км, довжина (l) – від 

30 до 150 км, питомий опір (ρ) – від 1 до 100 Ом·м. У результаті аналізу 

розрахованих компонент індукційних параметрів Сх та Су для періоду 150 с 

геомагнітних варіацій та типперів було отримано дві рівнозначні моделі, що 

задовольняли спостереженим даним. У першій моделі параметри зон 

підвищеної електропровідності, пов’язаних з більшістю розломних зон ГШЗ, за 

виключенням Врадіївської, були такими: һ – 100 метрів, Н – близько 2.5 км, ρ – 

10 Ом·м. Параметри зони підвищеної електропровідності, пов’язаної із 

Врадіївською розломною зоною, склали: товщина Н – близько 1 км, питомий 

опір ρ – 100 Ом·м. 

Друга модель відрізнялася додатково внесеною глибинною зоною 

підвищеної провідності, просторово приуроченою до зони сходження 

Тальнівського та Первомайського розломів. Параметри цієї зони склали: һ = 10 

км, Н = 10 км, d = 15 км, l до 90 км, ρ = 10 Ом·м. Отже поступове ускладнення 

геоелектричної моделі, починаючи від моделювання впливу провідних осадків і 

регіональних аномальних областей на структуру МТ-поля до побудови мережі 

провідників у верхній частині розрізу дало можливість отримати модель, яка 

значною мірою задовольняє дані МВП (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Розрахункові індукційні параметри на періоді 150 с для моделі 

М4 ГШЗ: а-східна складова (Сх), б-північна складова (Су). 

 

За результатами геоелектричних досліджень (перший етап) побудовано 

попередню тривимірну модель ГШЗ. Виявлено дві субширотно орієнтовані 

поверхневі зони високої електропровідності у північній частині ГШЗ та 

субмеридіональні аномалії електропровідності, які розташовані південніше і 

збігаються з частинами Ємилівської, Первомайської та Звенигородсько-

Братської зон розломів. На глибинах 100-2500 м за даними моделювання 

виявлено систему гальванічно зв’язаних об’єктів субмеридіонального 

простягання, що проявилися в зоні спряження Первомайської, Ємилівської та 

Звенигородсько-Братської зон розломів. Ці аномалії добре узгоджуються і 

просторово поєднуються з моделлю Кіровоградського рудного району [64, 65]. 

Отримана модель ГШЗ в інтервалі глибин від 10-15 км до 20-30 км містить 

декілька областей високої електропровідності: в осьовій частині ГШЗ та 

Первомайської розломної зони; на півдні Первомайської розломної зони; на 

півдні ГШЗ в зоні Тальнівського розлому; субширотна зона в 

Причорноморській западині. 
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3.2.2. Другий етап. 

Подальше, на другому етапі, моделювання проводилося з використанням 

даних МТЗ, наведених у роботах [6, 98], та сучасних магнітотелуричних 

спостережень, виконаних А.М.Кушніром і Г.М. Зайцевим у 2007 р. і 

Кушніром А.М. та автором у 2014 р.. 

В цілому, основні кроки моделювання за даними МТЗ подібні: задання 

електропровідності осадового чохла на фоні «нормального» розрізу, введення 

відомих регіональних аномалій електропровідності і, насамкінець, 

моделювання локальних провідників та зон аномально високо питомого опору. 

Великий обсяг фактичного матеріалу, до того ж на території із складною 

геологічною будовою, природно призводить до збільшення різнорідності і 

кількості неузгоджених між собою даних. Це проявляється у низькій 

індивідуальній інтерпретаційній здатності одиничних кривих МТЗ, оскільки 

поряд розташовані точки зондувань з кардинально різними параметрами: типом 

кривої, рівнем позірного опору, наявністю чи відсутністю мінімумів на певних 

періодах, наявністю висхідної чи низхідної гілок кривої, розходженням кривих і 

т.п.. Цей факт завдає значних труднощів при моделюванні і для їх подолання 

було вирішено порівнювати результати розрахунків не в окремих точках, а по 

групах точок, що розташовані в одну лінію – інтерпретаційним профілям. Вони 

являють собою графік зміни позірного опору від залежно від відстані між 

точками по профілю на певному періоді. Інтерпретаційні профілі (рис. 3.5) були 

побудовані для періодів 10, 100 і 1000 с, які відповідають різним глибинним 

рівням. 

Перший глибинний рівень відповідає періоду варіацій 10 с. Значення 

позірного опору на цій частоті залежать, головним чином, від розподілу 

осадових відкладів, які мають підвищену електропровідність відносно 

кристалічних порід фундаменту. Відомі апріорно потужності осадків були 

введені у модель Мод-1 (рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Схема розміщення інтерпретаційних профілів у області 

моделювання. Умовні позначення: А – Голованівська шовна зона; В – Бузько-

Росинський мегаблок; С- Інгульський мегаблок. Блоки ГШЗ: І – Лисянський, ІІ 

– Ятранський, ІІІ – Голованівський, ІV – Тилігульський. Осьові лінії глибинних 

зон розломів (ЗР): 1 – першого порядку (1 – Тальнівська, 2 – Первомайська), 2 – 

другого порядку (3 – Врадіївська, 4 – Гвоздавська, 5 – Одеська, 6 – 

Звенигородсько-Братська, 7 – Смілянська, 8 – Субботсько-Мошоринська, 9 – 

Бобринецька, 10 – Конкська, 11 - Ємилівська); 3 – межі блоків ГШЗ різного 

складу; 4 – лінії профілів МТЗ 

 

У моделі Мод-1 неоднорідний розподіл осадових відкладів знайшов своє 

відображення у мінливості питомого опору по всіх профілях, особливо у зоні 

переходу від УЩ до Причорноморської западини. Не вдаючись у подробиці і 

розгляд окремих кривих МТЗ, слід сказати, що розподіл ρп такої моделі не 

задовольняє реальному розподілу, особливо для профілів 1, 3, 4 і 5, які 

знаходяться переважно у області з невеликою потужністю осадків. Через це 
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зміни провідності на цих профілях незначні, що не відповідає дійсності. Це 

говорить про те, що необхідно вносити об’єкти високої електропровідності від 

самої поверхні, визначаючи їх орієнтацію за співвідношенням кривих у 

напрямках  північ-південь і захід-схід. 
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Рис. 3.6. Графіки ρп на періоді 10 с за спостереженими даними (північна 

складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова – 

ρxy (мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-1 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – 

пр. 1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 
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Після тривалого і багатократного підбору кількості, напрямку, 

просторових характеристик і ρ провідників, була отримана модель Мод-2 

(рис. 3.7). Розподіл ρп після цього значно змінився. Так, вдалося досягнути 

задовільного співставлення розрахованих і спостережених даних в районі пр. 1 

за рахунок введення субширотного провідника від поверхні до 10 м з l=50 км, 

d=5-10 км, ρ=100 Ом∙м. Пр. 2 (рис. 3.7 б) характеризується значною мінливістю 

по ρп, задовольнити яку вдалося за рахунок введення аномалій високої 

електропровідності (ρ=100 Ом∙м)у першому шарі моделі на 40-80 км профілю. 

Далі на південь (90-115 км) профіль перетинає структури високої провідності з 

ρ=2-10 Ом∙м субмеридіанального простягання. Ці ж аномалії виділені і на пр. 5 

(рис. 3.7 д). Дані по пр. 3 і 4 (рис. 3.7 в, г) дали можливість виділити складну 

мережу провідників з поверхні переважно субширотного простягання у центрі 

області моделювання. По пр. 6, крім корекції зони переходу від високоомних 

порід УЩ до осадків Причорноморської западини виділено невеликі витягнуті 

субмеридіанально провідники з ρ 2 і 10 Ом∙м 
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Рис. 3.7. Графіки ρп на періоді 10 с за спостереженими даними (північна 

складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова – ρxy 

(мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-2 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – пр. 

1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 

 

Наступний етап – введення регіональних Кіровоградської, Ченівецько-

Коростенської аномалій електропровідності, електропровідної структури під 

Причорноморською западиною та виділеної за даними МВП в районі 

Тальнівської ЗР аномалії, а також мережі провідників переважно 

субмеридіанального простягання за даними робіт [6, 64], які гальванічно не 

зв’язані з при поверхневими осадками. Таким чином, модель Мод-2 

перетворюється на Мод-3. Внесені зміни відобразилися найяскравіше на 

періодах порядку 100 с (рис. 3.8). В цілому, така модель непогано задовольняє 

спостережені дані, але при більш детальному розгляді помітні значні 

розбіжності розрахованих і спостережених значень. Особливо це помітно для 

центральної частини області моделювання, яка практично відповідає 

Голованівському блоку ГШЗ і пересікається профілями 2, 3, 4 і 5. 

На пр. 2 (рис. 3.8 б) на початку профілю і до 120 км спостерігається 

значна мінливість позірного опору, відповідності до якої не вдалося досягнути 

у Мод-3. Крім того, розраховане співвідношення значень ρп по поляризаціям 

найчастіше протилежне спостереженому, як на профілях 3, 4 (рис. 3.8 в, г). Це 

свідчило про необхідність введення у модель потужного провідника в цій зоні. 

Аналіз одиничних кривих дав можливість говорити про більш глибоке 
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залягання аномалії. Також було уточнено розміщення деяких провідників на 

глибинах 0,1-2,5 км і параметри структур у першому шарі від поверхні. 
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Рис. 3.8. Графіки ρп на періоді 100 с за спостереженими даними (північна 

складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова – ρxy 

(мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-3 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – пр. 

1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 

 

Введення таких змін було відображено у моделі Мод-4 (рис. 3.9). 

Параметри провідника у центральній частині: l=105 км, d=55-70 км, глибина 

залягання 3-10 км. За ρ були розраховані різні варіанти для цієї структури. 
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Найкращого співставлення спостережених і розрахованих даних вдалося 

досягнути при неоднорідному розподілі ρ по літералі у межах провідника: 

центральна частина – ρ=10 Ом∙м, периферія - ρ=250 Ом∙м. Крім того, 

підтвердилася наявність і параметри субширотного провідника на глибинах 5-

20 км за даними робіт [64]. 

Таким чином, після багатократних розрахунків різних варіантів моделі 

Мод-4, вдалося досягти прийнятного співставлення спостережених і модельних 

значень ρп на періоді 100 с (рис. 3.9) 
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Рис. 3.9. Графіки ρп на періоді 100 с за спостереженими даними (північна 

складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова – ρxy 

(мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-4 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – пр. 
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1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 

 

Наступним кроком став аналіз електропровідності мантії регіону. Для 

цього були побудовані графіки зміни ρп на періоді 1000 с (рис. 3.10). В якості 

вихідних даних були взяті відомості про наявність електропровідної 

астеносфери на глибинах 70-120 км під західною частиною УЩ, яка 

поширюється на схід до 31
о
 сх.д. [24, 53], а також про електропровідність мантії 

на 50-120 км за даними роботи [64, 65]. Таким чином була сформована модель 

Мод-5, яка включала в себе корові провідники і зазначені вище дані 

досліджень, проведених раніше іншими авторами. 
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Рис. 3.10. Графіки ρп на періоді 1000 с за спостереженими даними 

(північна складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова 

– ρxy (мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-5 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – 

пр. 1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 

 

Низькі значення розрахованих ρп на Т=1000 с (рис. 3.10) початкових 

відрізків профілів 3, 4 і 6 свідчить про те, що границі мантії західної частини 

УЩ повинні бути відкореговані. Тому була побудована модель Мод-6, у якій 

межа провідника на 70-120 км проходить частково по Тальнівській і Одеській 

ЗР по 30
о
 сх.д.. Підтвердження цього можна знайти і в окремих кривих МТЗ, що 

лежать поза інтерпретаційних профілів неподалік зазначеної границі. Розподіл 

ρп у Мод-6 більш задовільно відповідає спостереженим даним (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Графіки ρп на періоді 1000 с за спостереженими даними 

(північна складова – ρxy (сп), східна – ρyх (сп)) та розраховані (північна складова 

– ρxy (мод), східна – ρyх (мод)) для моделі Мод-1 в Ом∙м (вертикальна шкала): а – 

пр. 1, б – пр. 2, в – пр. 3, г – пр. 4, д – пр. 5, е – пр. 6. Горизонтальна шкала – 

відстань у кілометрах. 

 

При моделюванні точність розрахунку компонент електромагнітного поля 

задавалася на рівні 0,001%. Відповідність експериментальних і розрахованих 

значень ρп для більшості точок спостереження перебуває у довірчому інтервалі 

10%, тобто було досягнуто високий рівень наближення (у 126 пунктах із 134). 

Для решти точок підбір кривої був значно складнішим і значення ρп для них 

можуть відхилятися до 24%. 

Таким чином, результатом другого етапу процесу моделювання, а саме 

аналізу криву МТЗ, стала остаточна тривимірна геоелектрична модель регіону 

ГШЗ. 
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3.3. 3D модель ГШЗ. 

Для аналізу тривимірна геоелектрична модель розподілу ρ в земній корі і 

мантії ГШЗ наводиться у вигляді а) об’ємного представлення трьох інтервалів 

(рис. 3.12) та б) горизонтальних зрізів на різних глибинах (рис. 3.13). 

 

 

а 

 

б 
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Рис. 3.12. Тривимірна геоелектрична модель ГШЗ: а –від поверхні до 

2,5 км, б –3-50 км; в –50-120 км. 

 

Велику кількість різноорієнтованних у просторі локальних об’єктів 

високої провідності з ρ=2÷250 Омм від поверхні до 10 м (рис. 3.12 а, 3.13 а) 

підібрано у моделі ГШЗ. Але не слід забувати, що такі аномалії можуть бути 

провідниками, що не враховані у неоднорідному розподілі S. 

Аналіз експериментальних кривих МТЗ свідчить про те, що рівень 

позірного опору ρТ у всьому частотному діапазоні для напрямку Пд-Пн більший 

за 1000 Ом·м, а для Сх-Зх – 10-100 Ом·м. Задовільне зіставлення теоретичних 

та експериментальних кривих МТЗ удалося досягти завдяки доповненню 

моделі ГШЗ у північній її частині окремими гальванічно зв’язаними об’єктами 

складної конфігурації з питомим опором ρ=2-250 Ом·м. Таких аномальних зон 

виявлено дві: перша – загальним розміром (5-10)км70км між Лисянським та 

Ятранським блоками ГШЗ; друга – у вигляді системи субширотних провідників 

загальним розміром (5-20) км110км, яка може бути південно-західним 
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продовженням Субботсько-Мошоринської субширотної зони розломів 

(рис. 3.12 а, 3.13 а). 

Південніше, між 48
о
00’ та 48

о
30’ пн. ш. змінюється поведінка кривих 

МТЗ, а саме – рівень позірного опору у всьому частотному діапазоні для 

напрямку Пд-Пн коливається в межах 50-200 Ом·м, а для Сх-Зх – 500-

900 Ом·м. У цьому районі ГШЗ відповідність експериментального результату 

теоретичному вдалося досягти завдяки введенню в модель ГШЗ системи 

провідників у вигляді трьох паралельних гальванічно не зв’язаних між собою 

об’єктів субмеридіонального простягання шириною 10 км, довжиною 30-45 км 

та питомим опором  ρ=2-100 Ом·м, розташованими на глибинах менше 50-

100 м. Просторово вони збігаються з частинами Ємилівської, Первомайської та 

Звенигородсько-Братської зон розломів. 

У південній частині планшета (від 48
о
00’ пн. ш.) достовірно підібрані 

тільки два субмеридіональних провідники: перший розташований східніше 

Тальнівської  розломної зони й характеризується параметрами һ=0 м, Н – до 50-

100 м, d=5 км, l =45 км, ρ=10 Ом·м; другий (һ = 0 км, Н – до 50-100 м, d= 15 км, 

l=40 км, ρ=10 Ом·м) збігається з частиною Первомайської зони розломів. 

Цілком можливо припустити, що останній гальванічно зв’язаний із провідним 

об’єктом, виявленим північніше вздовж Первомайської розломної зони. 

В інтервалі глибин від 100 м до 2,5 км в геоелектричній моделі 

(рис. 3.12 а, 3.13 б) підібрані в основному субмеридіональні провідники з 

питомим опором ρ=50 Ом·м, які з півночі на південь гальванічно зв’язані в 

один ланцюг і просторово збігаються з різними чаcтинами розломних зон: 

Тальнівської, осьової частини ГШЗ та Первомайської по всьому її простяганню 

(ширина провідника d = 10 км). І тільки на границі УЩ аномалія 

електропровідності з лінійної перетворюється у систему окремих аномалій, 

спричинених гальванічно зв’язаними об’єктами субмеридіонального 

простягання з розмірами d = 5 км, l = 10-30 км, які проявилися в зоні 

зчленування Первомайської, Ємилівської та Звенигородсько-Братської зон 

розломів. 
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На півдні планшета декілька аномалій електропровідності мають 

орієнтацію з північного заходу на південний схід. Вони починаються на 

перетині Тальнівського із Врадіївським (Н - 1 км) та Гвоздавським (Н – 2,5 км) 

розломами, уздовж яких і відмічається висока електропровідність. Параметри 

підібраних об’єктів високої провідності такі: глибина до поверхні һ - 100 м, 

ширина d – 10-15 км, довжина  l до 120 км, питомий опір ρ – 10 Ом·м. Ці 

параметри об’єктів високої провідності на даний  час  є оціночними й 

потребують подальшого уточнення й деталізації. Тим не менш, схожі дані 

отримані за результатами двовимірної інверсії [61]. 
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Рис. 3.13. Аномалії електропровідності на тектонічній схемі ГШЗ: а – на 

глибинах 0-10 м; б – 0,1-2,5 км; в – 3-10 км; г – 10-20 км; д – 20-25 км; е – 25-30 
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км; є – 50-120 км (пунктиром – 70-120 км). Умовні позначення: А – 

Голованівська шовна зона; В – Бузько-Росинський мегаблок; С- Інгульський 

мегаблок. Блоки ГШЗ: І – Лисянський, ІІ – Ятранський, ІІІ – Голованівський, ІV 

– Тилігульський. Осьові лінії глибинних зон розломів (ЗР): 1 – першого 

порядку (1 – Тальнівська, 2 – Первомайська), 2 – другого порядку (3 – 

Врадіївська, 4 – Гвоздавська, 5 – Одеська, 6 – Звенигородсько-Братська, 7 – 

Смілянська, 8 – Субботсько-Мошоринська, 9 – Бобринецька, 10 – Конкська, 11 

- Ємилівська); 3 – межі блоків ГШЗ різного складу; 4 – лінії профілів МТЗ; 5-12 

– зони з питомим опором: 5 – 2 Омм; 6 – 5 Омм; 7 – 10 Омм; 8 – 25 - Омм; 9 – 

50 Омм; 10 – 100 Омм; 11 – 250 Омм; 12 – 10 000 Омм. 

 

Якщо до глибини 2,5 км провідники предствлені субвертикальними 

структурами, то глибше за 3 км спостерігаються переважно субгоризонтальні 

шари (рис. 3.12 а, б, 3.13 в-є). Найвище (Н= 3÷10 км) залягає диференційована 

за ρ=10÷250 Омм аномалія (d=50 км, l=80 км), яка розташована у північний 

частині Голованівського блоку (рис. 3.12 в) та обмежена частинами 

Тальнівської, Врадіївської, Первомайської та Ємилівської ЗР. Детальним 

моделюванням ГШЗ підтверджується існування провідника (Н=5÷20 км, 

ρ=10 Омм, d=5 км, l<50 км) у центральній частині Новоукраїнського масиву за 

даними [65, 66]. 

Глибше за 10 км розподіл аномально високого/низького ρ в земній корі 

та верхній мантії носить мозаїчний характер. Так аномалії високого 

ρ=10000 Омм (на фоні “нормального” 1000 Омм) добре узгоджуються з 

глибинними частинами массивів гіпербазитів та гранітоїдів: Уманського, 

Новоукраїнського та Корсунь-Новомиргородського. В земній корі аномалії 

низького ρ=10÷250 Ом·м складної конфігурації приурочені до трьох осередків: 

1) осьова частина Лисянського блоку (Н=10÷20 км, ρ=10 Омм, d=15 км, 

l<70 км) (рис. 3.12 б, 3.13 г); 2) центральна частина Тальнівської та її перетину з 

Одеською та Гвоздавською ЗР (Н=10÷30 км, ρ=100-250 Омм, d=30 км, 
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l<150 км) (рис. 3.12 б, 3.13 г, д, е); 3) перетину східної частини Конкської та 

південної Первомайської ЗР (Н=10÷20 км, ρ=10 Омм, d=10÷40 км, l<100 км), 

який підтверджує регіональну модель Кіровоградської аномалії, побудованої 

тільки за даними МВП [24] (рис. 3.12 б, 3.13 г). Її окремі частини було 

закладено в розраховану модель земної кори ГШЗ на сході планшету на 

глибинах 20-30 км (рис. 3.12 б, 3.13 д, е). Потрібно зауважити, що на півночі 

друга зона має субштротне відгалуження (d=10 км, l<60 км) в районі 

Субботсько-Мошоринської ЗР (рис. 3.12 б, 3.13 г, д, е). 

Розподіл ρ на мантійних глибинах (Н=50÷120 км) ГШЗ відповідає 

“нормальному” для УЩ (рис. 3.12 в, 3.13 є), крім південно-західної частини, що 

відокремлена Одеською ЗР. ГШЗ розділяє різну за розподілом ρ неоднорідну 

верхню частину верхньої мантії. Так, на заході розташована окраїна 

астеносфери південно-західної частини УЩ на Н=70÷120 км, диференційована 

за ρ: від 48
0
 пн.ш.на північ (південь Бузького мегаблоку УЩ)  ρ=50 Омм, на 

південь (схил УЩ та частково ПЧЗ) ρ=25 Омм. На сході локальні осередки 

(Н=50÷120 км) з високою електропровідністю (ρ=50 Омм) підтвердили 

мантійну будову Кіровоградського рудного району за даними [64]. 

 

3.4. Висновки. 

На основі сучасних експериментальних даних МВП та МТЗ побудовано 

3D модель Голованівської шовної зони УЩ. Виявлено аномалії високої 

електропровідності з ρ=2÷250 Омм у земній корі, які співпадають з 

глибинними зонами розломів: Тальнівською, Первомайською, Врадіївською, 

Гвоздавською, Звенигородсько-Братською, Смілянською, Субботсько-

Мошоринською; і до глибин 2.5 км представлені субвертикальними 

структурами, а глибше – переважно субгоризонтальними шарами. Поза межами 

ГШЗ спостерігається неоднорідні земна кора та верхня мантія у вигляді 
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регіональних Чернівецько-Коростенської та Кіровоградської аномалій 

електропровідності. Показано, що області аномально високого ρ=10 000 Омм 

частково відповідають масивам кристалічних порід (Уманського, Корсунь-

Новомиргородського, Новоукраїнського) в земній корі та мантії. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗВ’ЯЗОК АНОМАЛІЙ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ГШЗ З 

ГЕОТЕКТОНІКОЮ, ГЕОДИНАМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТА 

РУДОПРОЯВАМИ КОРИСНИХ КОПАЛИН РЕГІОНУ 

 

4.1. Електропровідність як прояв геодинамічних процесів у ГШЗ. 

Магнітотелуричні дослідження істотно розширюють існуючі уявлення 

про тектоніку та геодинаміку надр Землі, оскільки є прямим методом, що дає 

можливість отримати унікальну інформацію про глибинну геологічну будову 

Землі та фізико-хімічні процеси у її надрах. 

В історії консолідації літосфери СЄП виділяються кілька крупних подій 

[48], серед яких об’єднання західної і східної частин щита у єдину структуру у 

період 2,5-2,6 млрд. років тому [31] і колізія літосферних плит Сарматії і 

Феноскандії близько 1,7-1,8 млрд. років тому. Фактично, ці події стали 

фінальними у формуванні ГШЗ і більшої частини УЩ в цілому як структури з 

докембрійським фундаментом. 

Структурно-речовинні комплекси грануліт-чарнокітоїдних блоків – 

Ятранського і Голованівського (рис. 3.5) – почали формуватися більше ніж 2,6 

млрд. років тому [32, 81]. Материнські породи для цих відкладів (бузька серія) 

накопичувалися у рифтогенному басейні, який був накладений на раніше 

існуючу давню область субдукції [35]. Самі ж комплекси утворилися ще 

пізніше – в інтервалі 2,1-2,0 млрд. років тому в колізійній обстановці в 

результаті закриття так званого Бузько-Чечеліївського задугового басейну [24, 

87]. Вважається також [26, 29, 32, 96], що ці комплекси, крім бузьких гранулітів 

і побузьких гранітів і чарнокітів, включають ще й архейські (дністровсько-

бузькі) грануліти подібного складу і Гайворонські ендербіти. Таким чином, 

складається враження, що грануліт-чарнокітоїдна частина даної структури як 

би розсунула амфібол-плагіогранітоїдну перед «упором» Бузько-Росинського 
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мегаблоку, оскільки на сході розповсюджені породи більш високих ступенів 

метаморфізму. Цей процес мав супроводжуватися інтенсивною тектонічною 

переробкою, що призвело до утворення підвищеної електропровідності більшої 

частини Лисянського блоку на глибинах 10-20 км (ρ=10 Ом∙м), Голованівського 

на 3-10 км (ρ=10-250 Ом∙м), Тальнівської ЗР і Тилігульського блоку на 15-30 км 

(ρ=100-250 Ом∙м). 

Можна припускати, що в орогенний період Голованівський і Ятранський 

блоки представляли нижньокоровий елемент Інгульського мегаблоку, 

утворений при закритті Бузько-Чечеліївського рифтогенного басейну [35, 87]. 

При цьому вихідний структурно-речовинний комплекс (грануліти бузької серії) 

спочатку, ймовірно, відповідав глибинній надсубдукційній частині нависаючої 

«мікроплити», аналогічно до того, як це відбувалося на Африканському 

континенті між кратонами Зімбабве і Каапвааль [112, 113]. Під дією факторів 

метаморфізму вона зазнала перетворень до грануліт-чарнокітоїдних порід. У 

процесі такого геодинамічного розвитку ГШЗ набула сучасну розшарованість 

та тектонічну сланцюватість, яка виявлена за даними глибинної сейсморозвідки 

та підтверджується результатами ЗD геоелектричного моделювання у вигляді 

аномалій електропровідності глибинних ЗР: Первомайської, Врадіївської, 

Гвоздавської, а також вже згаданих блоків шовної зони. 

Незважаючи на меншу вивченість геоелектричними методами вузької 

північної частини ГШЗ (Ядлово-Трактемирівської зони), за результатами ЗD 

геоелектричного моделювання потрібно говорити про малоймовірне існування 

тут аномалій підвищеної електропровідності (хоча далі на північ, за межами 

області моделювання, виявлено область високої електропровідності в районі м. 

Переяслав-Хмельницький). Це може бути підтвердженням гіпотези 

І.Б. Щербакова [96] про те, що ця зона є пластиною, яка висунута у обмежений 

міжблоковий простір в умовах стиснення. В таких геодинамічних обстановках 

утворення аномалій електропровідності малоймовірне [123]. 

Таким чином можна пояснити наявність аномалій електропровідності 

тільки у земній корі шовної зони (рис. 3.12). Відсутність підвищеної 
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провідності мантії передбачає, що вже після етапу колізії докембрійських 

мікроконтинентів відбувався процес континентального рифтогенезу, який 

наслідував раніше існуючі структурні особливості в земній корі, як це було 

запропоновано у [76] для Кенійського рифту і [123, 124] для 

Центральноавстралійської шовної зони. В той же час, підвищена 

електропровідність астеносфери на захід від Тальнівської ЗР (рис. 3.12 є) 

говорить про відокремлене існування західної і східної частин УЩ до цього 

часу. Підтвердження цього факту можна знайти у роботах І.К. Пашкевич [66], 

яка виділяє різні типи кори за складом архейських комплексів заходу і сходу 

щита: на заході – «лейкобазальтовий» і «базальтовий», на сході – «діоритовий» 

і «гранітно-діоритовий», а також різні типи мантії: на заході – 

диференційована, на сході – деплетована, за С.М. Цимбалом [85]. 

Крім того, електропровідність мантії визначається впливами багатьох 

факторів, таких як температурні варіації, тиск, фугітивність кисню, поєднання 

мінеральних фаз [9, 13]. Тим не менш, можна говорити, що природа аномалій 

електропровідності у мантії пов’язана з більш пізніми відносно формування 

ГШЗ процесами тектономагматичної активізації, оскільки флюїди різного роду 

можуть існувати протягом лише нетривалого, у геологічному розумінні, 

відрізку часу [130]. Такий висновок знаходить своє підтвердження і за 

результатами дослідження теплового поля УЩ [36, 55], які показують значно 

підвищені значення теплового потоку на південному заході щита в районі 

Подільської ЗР та її зчленування з Тальнівською ЗР, де виявлена 

електропровідна мантія на глибинах 70-120 км (ρ=25 Ом∙м) і провідник на 

глибинах 15-30 км. 

За даними В.Г. Верховцева [18] загальні закономірності поширення 

сумарних амплітуд новітніх (пізньопліоцен-четвертинних) вертикальних 

тектонічних рухів чітко пов’язуються з контурами відомих у регіоні основних 

структурних одиниць, а деталі підкреслюють розломно-блокову будову 

території. Яскраво виділяються високі амплітуди у зоні підвищеної теплового 

потоку на південний захід від ГШЗ. Слід говорити про сучасні процеси 
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активізації цього регіону, які знайшли своє відображення у підвищеній 

електропровідності. Неотектонічну активність проявляють також 

електропровідні Врадіївська, Гвоздавська, південна частина Тальнівської та 

Первомайська ЗР (рис. 3.12). 

Результати геодинамічних побудов О.Б. Гінтова [27, 29, 30, 48] для 

центральної частини УЩ свідчать про те, що даний регіон, у тому числі ГШЗ, 

формувалися у період AR3 – PR1-ІІ у режимі трансгресії, який змінювався 

режимом транстенсії (розтягу) на відрізках 2,6-2,4, 2,1-1,95, 1,8-1,7 млрд. років 

тому. При цьому ширина області розтягу була невеликою і швидко 

«заліковувалася» за рахунок речовини, що надходила з мантійних глибин. Саме 

на ці короткі в геологічному розумінні проміжки часу припадає формування 

більшості високоелектропровідних ЗР: Ємилівської, Гвоздавської і Врадіївської 

на Ємилівському етапі деформацій, Первомайської і Звенигородсько-Братської 

на Первомайському етапі. Крім того, етапи розтягу пов’язані з накопичення 

первинно осадово-вулканогенних порід, надходженням флюїдів із глибоких 

шарів землі, широким розповсюдженням процесів метасоматичного 

перетворення порід і графітизацією. 

Таким чином, геологічна будова південної частини ГШЗ та її 

електропровідність підтверджують колізійну модель формування кори 

центральної частини УЩ. Не виключено, що на півночі шовної зони напрямок 

колізійних переміщень на завершальних етапах становлення структури було 

протилежним, так як Ядлово-Трахтемирівськая частина ГШЗ повернута 

опуклістю на схід. Подібна сегментація шовних зон УЩ по латералі звичайна 

[87]. 

Потрібно відзначити подібність між нашими моделями і іншими архей-

протерозойськими тектонічними одиницями по всьому світу, які мають 

характерні особливості електропровідності на границях блоків, терейнів чи 

кратонів. Наприклад, Центральноавстралійська шовна зона, яка утворює 

контакт між Північноавстралійським кратоном і протерозойською провінцією 

Варумпі [123, 124], відображається у вигляді похилого провідника. Крім того, в 
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Австралії зона зсуву Ерабіді утворює електропровідний шов між кратоном 

Йїлгарн і терейном Гленбург [124]. Межа між кратоном Слейв і орогеном 

Вопмей [125] відображається як круто падаюча аномалія електропровідності. 

Всі ці структури були піддані повторній тектономагматичній активізації на 

етапі колізії континентів. Такі особливості дозволяють припустити, що круто 

падаючі електропровідні структури земної кори можуть бути ознаками 

континентальної акреції. 

 

4.2. Аномалії електропровідності ГШЗ і прилеглого простору та 

прогнозування рудопроявів корисних копалин. 

Для виникнення аномалій підвищеної електропровідності основне 

значення мають наявність флюїдів у будь-яких своїх формах, рудних мінералів 

з електронним типом провідності і включень графіту [36, 42, 49, 129, 131]. На 

думку деяких вчених [36, 42, 49, 53, 105, 112, 113, 129] у зонах сучасної 

активізації електропровідні об’єкти можуть бути обумовлені наявністю флюїдів 

(розплавів і розчинів) у тектоносфері. 

На території УЩ широко розповсюджені графітовмісні породи різних 

стадій метаморфізму, в основному – гнейси і сланці [36, 37, 96, 97]. Нерідко 

частка графіту може досягати рівня перших відсотків, і тоді мінерал вуглецю 

може утворювати зв’язні плівки і знижувати ρ до рівня 10
-2

 Ом∙м. Такі вмісти 

характерні для гірських порід ГШЗ, особливо у західній її частині. Крім того, 

слід враховувати, що при реальній частці води у 1-2 %% графітовмісні породи в 

приповерхневих умовах помітно знижують ρ. Для комбінації включень графіту 

і ювенільних чи метеорних вод (при концентрації флюїду близько 1%) без 

досягнення зв'язності графітових включень ρ породи може падати до 1-5 Ом м 

[105, 129], при досягненні зв'язності хоча б частини включень – до часток Ом∙м. 

Наявність розплаву (1-5%) знижує ρ породи до 30-150 Ом м, графітизованої 

породи – до 5-50 Ом м [36, 105, 129]. 
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Рис. 4.1. Розподіл аномалій пониженого питомого опору, отриманого за 

результатами 3D моделювання в земній корі та верхній мантії, і родовища та 

рудопрояви корисних копалин на тектонічній схемі центральної частини УЩ 

[29]. Мегаблоки: І – Бузько-Росинський, ІІ – Інгульський. Шовні зони: 1- 

Голованівська, 2 –Криворізько-Кременчуцька. Цифри у овалах: чисельник – 

глибина до покрівлі і підошви аномалії відповідно у км, знаменник – питомий 

опір ρ. 

 

За даними [97] найбільші вмісти графіту в центральній частині УЩ 

характерні для північного «клину» південної частини ГШЗ (Лисянський та 

південна частина Ятранського блоків), а також практично для всього 
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Тилігульського блоку за південний захід від Врадіївської ЗР. Тут виявлені 

аномалії електропровідності на глибинах 10-20 км і 15-30 км відповідно, а 

також численні провідники, які утворюють мережу, у приповерхневій частині 

розрізу. Поширення графітовмісних порід на глибину є дискусійним. Тим не 

менш, можна висунути припущення на основі ерозійного зрізу ГШЗ і сусідніх 

районів, тут можуть зустрічатися графітизовані гірські породи, утворені на 

глибинах до 35 км. Саме вони, ймовірно, і є причиною підвищення 

електропровідності, оскільки, за даними [130], існування флюїдів у зонах 

тектономагматичної активізації не є тривалим за шкалою геологічного часу. 

Таким чином, можна говорити про продовження зафіксованої у 

приповерхневому шарі графітизації по товщі майже усієї земної кори. 

Геоелектричні параметри гірських порід, складаючи верхню частину 

розрізу, дозволяють виявляти зони зруденіння завдяки метасоматичним змінам 

порід – графітизації, сульфідизації, озалізненню та окварцуванню. У зв’язку з 

цим стає зрозумілою цікавість геологів до виділення високопровідних зон в 

корі та мантії Землі. 
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Рис. 4.2 Розріз тривимірної геоелектричної моделі за даними [3, 6] і 

проекції рудних родовищ уздовж Бобринецької (а), Субботсько-Мошоринської 
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(б) і Смілянської (в) ЗР (цифри в прямокутниках - питомий електричний опір в 

Ом∙м). 

 

Просторово абсолютна більшість родовищ рудних корисних копалин на 

території центральної частини УЩ потрапляє в області аномалій підвищеної 

електропровідності (рис. 4.1, 4.2). 

У межах центральної частини УЩ, виходячи з характеру локалізації 

родовищ і рудопроявів корисних копалин, можна виділити ряд металлогенічних 

зон [87] (рис. 4.1, 4.2): 1 - охоплює ГШЗ - це зона залізорудних родовищ 

переважно карбонатно-залізисто-кремнистої-метабазитової формації і родовищ 

залізисто-кремнистої формації. Зона містить родовища графіту, хрому і нікелю, 

родовища і рудопрояви урану і золота в лужних метасоматитах, кобальту, 

платиноїдів; 2 - зона, яка, ймовірно, займає простір між Первомайскою 

глибинною ЗР на заході і трансрегіональним тектонічним швом Херсон-

Смоленськ на сході. Вона містить родовища урану калієво-уранової формації в 

окварцьованих пегматитових жилах і прояви літієвих пегматитів; 3 - зона 

ураноносних альбітитів, золоторудних рудопроявів, пов'язаних з регіональним 

лужним метасоматозом, яка розташована від розмежувальної лінії на заході до 

глибинної Кіровоградської ЗР. До неї приурочені дайки кімберлітів і 

неалмазоносних проявів лужно-ультраосновного магматизму; 4 - область 

Криворізько-Кременчуцької шовної зони. Це зона залізорудних родовищ 

переважно залізисто-кремнистої формації і карбонатно-залізисто-кремнистої-

метабазитової формації. Вона містить родовища графіту, ураноносних 

конгломератів, рудовияви вольфраму, колчеданних проявів поліметалів і 

перспективні концентрації германію. 

На основі особливостей глибинної будови в ГШЗ прогнозуються нові 

родовища заліза, рудні вузли і рудні поля радіоактивних металів (уран і торій) і 

супутніх елементів в районі Первомайського розлому, Синицівсько-

Савранської зони і Липовенківсько-Капітанського рудного району [87]. 
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Природа аномалій підвищеної електропровідності на глибинах до 2,5 км 

обумовлена наявністю асоціації електропровідних мінералів (сульфідів, 

графіту) в зонах метасоматичної проробки порід, що ведуть до утворення 

рудної мінералізації (уран, золото, рідкісні метали) [37], а також графітизацією 

внаслідок регіонального метаморфізму. Аномалії підвищеної 

електропровідності в земній корі на глибинах 5-30 км і верхах верхньої мантії 

50-120 км, найімовірніше, відображають сліди впливу сучасних мантійних 

флюїдів (рис. 4.2). 

Часто родовища і рудопрояви рудних корисних копалин центральної 

частини УЩ розташовані безпосередньо в об’ємі приповерхневих аномалій 

електропровідності (0-100 м). Особливо яскраво це проявлено для Субботсько-

Мошоринської ЗР та її продовження аномаліями електропровідності на захід у 

ГШЗ, в межах яких локалізуються родовища і рудопрояви графіту, урану, 

золота (зокрема Майське родовище), заліза, нікелю, кобальту (рис. 4.1, 4.2 б). За 

даними [64], перспективні концентрації урану і золота часто приурочені до 

лінійних аномалій електропровідності на глибинах 0,1-2.5 км у Інгульському 

мегаблоці УЩ, що пов’язані з зонами метасоматично змінених порід. Слід 

виділити спряженість зон підвищеної електропровідності Кіровоградської, 

Первомайської, Бобринецької ЗР з родовищами і рудопроявами різних 

корисних копалин [9]. Подібні аномалії виявлені і у ГШЗ і з ними так само 

спряжені родовища і рудопрояви золота, урану, графіту, літію у Первомайській 

ЗР, а також поблизу Тальнівської ЗР (Савранське рудне поле). 

Аномалії електропровідності у середній корі виявлені переважно на 

півдні центральної частини УЩ, де практично не виявлено родовищ і 

рудопроявів, що пов’язано із низьким рівнем відслоненості. Тим не менш, з 

нашої точки зору, ці території є перспективними щодо відкриття покладів 

рудних корисних копалин. 
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Рис. 4.3. Схема металогенічного районування та прогнозу по [24]. Межі 

металогенічних таксонів: 1 - структурно-металогенічної зони; 2 - рудних 

районів і металогенічних підзон; 3 - відомих рудних вузлів; 4 - прогнозованих 

рудних вузлів; 5 - прогнозованих рудних зон; 6 - відомих рудних полів; 7 - 

прогнозованих рудних полів; 8 - точки АМТЗ і МТЗ профілю "Первомайський"; 

9 - точки МТЗ профілю 4; 10 - гідрографічна мережа; 11 - контури низькоомних 

аномалій за даними геоелектричних досліджень. 

 

У роботі [87] авторами приведено металогенічне районування у межах 

Лисянського, Ятранського і Голованівського блоків південної частини ГШЗ, а 

також прилеглої території Дністровсько-Бузького і Інгульського мегаблоків 
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(рис. 4.3). Виділені металогенічні таксони просторово співпадають із 

проекціями аномалій високої електропровідності на денну поверхню. 

Так, зона аномально високої електропровідності на глибинах до 50-100 м 

у вигляді системи субширотних провідників з ρ=10-250 Ом∙м відповідає 

прогнозним рудним полям Шамраєвському, Голованівському і Троянському 

(рис. 4.3), яким характерні високі концентрації золота, титану, рідкоземельних 

елементів, урану та міді. Тут же розташоване і Грушковське рудне поле з 

залізорудними, нікель-кобальтовими, марганцеворудними, урановими 

рудопроявами. Всі вони потрапляють у контур аномалії електропровідності на 

глибинах 3-10 км, диференційованої за ρ=10÷250 Омм, d=50 км, l=80 км, яка 

розташована у північний частині Голованівського блоку (рис. 3.12 в) та 

обмежена частинами Тальнівської, Врадіївської, Первомайської та Ємилівської 

ЗР. Вона майже повністю збігається із відомим Побузьким металогенічним 

районом (рис. 4.3), який характеризується нікель-хром-кобальтовою, 

золоторудною, графітовою мінералізацією (рис 4.1). Центральна частина 

аномалії з ρ=10 Омм співпадає з Деренюхинським рудним вузлом, що включає 

в себе Молдовське, Капітанівське та Тернуватське рудні поля і відповідні 

родовища залізних руд: Молдовське, Секретарське, Лащівське, Новоселицьке 

та ін.. Крім того, названі рудні поля знаходяться у межах аномалій на глибинах 

0,1-2,5 км з ρ=50 Омм в районі Врадіївської ЗР. 

Анан’ївська структурно-металогенічна підзона (рис. 4.3) спряжена з 

аномалією електропровідності вздовж 30
о
 сх.д. з ρ=100-250 Омм. Ця підзона 

включає в себе відомі рудні поля: Хащеватське, Заваллівське, Савранське та 

прогнозні: Ольховецьке і Полянецьке (рис 4.1). Дрібніші металогенічні таксони 

відповідають провідникам від поверхні і до глибин 2,5 км з ρ=10 Омм в районі 

Тальнівської і Гвоздавської ЗР. Найімовірніше, природа цих аномалій 

пояснюється значним вмістом графіту аж до 20-30%, як у межах Заваллівського 

родовища. Тут же виявлені рудопрояви золота, урану, залізних та марганцевих 
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руд, рідкоземельні прояви (рис 4.1). До Савранського рудного поля відноситься 

добре відоме Майське родовище золота. 

Південніше, між 48
о
00’ та 48

о
30’ пн. ш. системи провідників у вигляді 

трьох паралельних гальванічно не зв’язаних між собою об’єктів 

субмеридіонального простягання шириною 10 км, довжиною 30-45 км та ρ=2-

100 Ом·м, розташованими на глибинах менше 50-100 м. Просторово в їх межах 

розташовані вже згадані Лащівське, Новоселицьке родовища залізних руд, 

Лозоватське і Калинівьке родовища урану. 

В інтервалі глибин від 100 м до 2,5 км в геоелектричній моделі 

(рис 3.12 б) підібрані в основному субмеридіональні провідники з питомим 

опором ρ=50 Ом·м, які з півночі на південь гальванічно зв’язані в один ланцюг. 

В районі Первомайської ЗР вони спряжені з рудопроявами золота, урану, літію, 

рідкісних земель (рис. 4.1). 

Таким чином, вузли перетину систем розломів різного напрямку є 

головними рудолокалізуючими ГШЗ, в яких відбувалися активні геодинамічні 

процеси, а також магматична і постмагматична гідротермально-метасоматична 

діяльність. З останньої пов'язано утворення різноформаційних рудоносних 

метасоматитів [87], в тому числі з сульфідною і графітовою мінералізацією. 

 

4.3. Висновки. 

Геологічна будова ГШЗ та її електропровідність підтверджують колізійну 

модель формування кори центральної частини УЩ. У період AR3 – PR1-ІІ у 

регіоні переважав режим транспресії, який змінювався режимом транстенсії 

(розтягу) на відрізках 2,6-2,4, 2,1-1,95, 1,8-1,7 млрд. років тому. На ці проміжки 

часу припадає утворення більшості високоелектропровідних ЗР: Ємилівської, 

Гвоздавської, Врадіївської, Первомайської і Звенигородсько-Братської. 

Аномально підвищеною електропровідністю характеризується земна кора 

ГШЗ у зонах глибинних розломів, а також більша частина Лисянського блоку 

на глибинах 10-20 км (ρ=10 Ом∙м), Голованівського на 3-10 км (ρ=10-

250 Ом∙м), Тилігульського на 15-30 км (ρ=100-250 Ом∙м). Мантія ж проявляє 



110 
 

таку властивість на захід від Тальнівського розлому, що пов’язано з більш 

молодою і сучасною активізацією. Підтвердження цього виявлені за 

результатами досліджень геофізичних полів різної природи (теплового, 

сейсмічного), геохімічних особливостей регіону, його неотектонічної 

активності. Такі особливості електропровідності притаманні для багатьох 

шовних зон і можуть вважатися характеристичними для них. 

ГШЗ є перспективною на виявлення нових родовищ заліза, благородних і 

радіоактивних металів та їх супутніх елементів, графіту, рідкісних металів. 

Низькоомні аномалії приурочені до протяжних смуг і областей поширення 

графітовмісних порід і зон метасоматозу уздовж протяжних зон розломів. У їх 

межах розташовуються більшість родовищ і рудопроявів рудних корисних 

копалин, зокрема Савранське і Капітанівське рудні поля, Молдовське, 

Секретарське, Лащівське, Новоселицьке родовища залізних руд, Заваллівське 

родовище графіту, Південне, Лозоватське і Калинівське родовища урану, 

Майське родовище золота, а також рудопрояви графіту, урану (Голованівське, 

Шамраївське, Кохановське), титану, золота, залізних руд, літію, міді, кобальту, 

хрому, нікелю (Демов’ярське) та ін.. у межах ГШЗ. Залучення результатів 

експериментальних досліджень методами МТЗ і МВП, даних структурного 

аналізу, геохімії, мінералогії дає можливість виконувати регіональне і локальне 

прогнозування родовищ корисних копалин в межах УЩ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основний результат геоелектричних досліджень – численні локальні і 

регіональні аномалії електропровідності, наявність низькоомних глибинних 

аномалій уздовж протяжних зон розломів, приурочених до зон метасоматозу, в 

шовних зонах, спряженість низькоомних аномалій з металогенічними рудними 

вузлами і геохімічними аномаліями. Зони високої електропровідності часто 

супроводжуються родовищами цинку, свинцю, золота та міді (Австралія, Нова 

Зеландія), графіту, алмазів (Африка, Пн. Америка). 

Метою дослідження було створення тривимірної глибинної моделі ГШЗ 

за даними експериментальних електромагнітних досліджень і вивченні зв’язків 

між електропровідністю та геодинамічним розвитком регіону, його 

металогенічними і структурними особливостями. 

Проведено експериментальні МТ/МВ роботи по трьох профілях, що 

субширотно перетинають ГШЗ: «Первомайський», «Уманський» і «Довжанка-

Бузьке». Пр. «Первомайський» має довжину 90 км, кількість пунктів 

спостереження магнітотелуричного поля Землі – 11, крок вимірів у середньому 

складає 7-12 км. Пр. «Уманський» довжиною 46 км, кількість пунктів – 9, крок 

спостережень 6-14 км. В південній частині ГШЗ, в районі переходу від УЩ до 

Причорноморської западини розташований пр. «Довжанка-Бузьке» довжиною 

200 км, крок вимірів 10-15 км, кількість точок спостережень – 18 (17 з них МТЗ, 

18 – МВП, 15 – з синхронним записом). 

Результати польових досліджень методами МТЗ і МВП були оброблені за 

допомогою програмного комплексу PRC_MTMV і отримані передавальні 

оператори в широкому діапазоні періодів. За їх просторовим розподілом можна 

дати оцінку електропровідності ГШЗ. Так, це наявність яскравих аномалій 

амплітудних значень ρп, що співпадають з глибинними розломними зонами 
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УЩ: Подільською, Тальнівською, Гвоздавською, Врадіївською та 

Первомайською. За фазовими кривими вони виділяються лише фрагментарно. 

Основні особливості розподілу величин типперів відповідають 

регіональній тектонічній будові і великим геоелектричним неоднорідностям в 

земній корі даної території, а саме пов'язані з впливом високої провідності 

осадків Причорноморської западини і потужної регіональної Кіровоградської 

аномалії електропровідності. 

Інтерпретація експериментальних даних дозволила припустити декілька 

типів орієнтації аномалій електропровідності – субширотну та 

субмеридіональну, що відповідають поверхневим та глибинним аномаліям 

електропровідності. Задовільного співставлення кривих ρп (рівень уявного ρ для 

напрямку пд-пн більший за 1000 Ом·м, а для сх-зх – 10-100 Ом·м у всьому 

частотному діапазоні) вдалося досягнути завдяки субширотній орієнтації в 

просторі введених у модель окремих гальванічно зв’язаних об’єктів у верхній 

частині розрізу: 1) між Лисянським та Ятранськими блоками ГШЗ 

(пр. Уманський); 2) можливим південно-західним продовженням Субботсько-

Мошоринської субширотної зони розломів (пр. Первомайський). В той же час 

аналіз експериментальних даних МВП припускає наявність субмеридіональних 

структур підвищеної електропровідності, які відповідають саме розломним 

зонам ГШЗ, таким як Тальнівська та Первомайська. 

За наявними експериментальними даними побудована 3D модель ГШЗ. У 

ГШЗ підібрано з поверхні до 10 м велику кількість різноорієнтованних у 

просторі аномалій з ρ=2-250 Омм. Також потрібно пам’ятати, що такі локальні 

аномалії можуть бути зонами, що не враховані у неоднорідному розподілі 

суммарної повздовжньої провідності. 

Мережа розгалужених провідників на глибинах 0,1-2,5 км з 

ρ=10÷100 Омм відбиває систему глибинних ЗР, таких як Тальнівська, 

Первомайська, Врадіївська, Гвоздавська, Звенигородсько-Братська, Смілянська, 

Субботсько-Мошоринська. Всі перелічені аномалії, крім Врадіївської, 

відповідать відкритій частині ерозійного зрізу УЩ. 
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Якщо до глибини 2,5 км провідники представлені субвертикальними 

структурами, то глибше за 3 км спостерігаються переважно субгоризонтальні 

шари. На глибинах 3-10 км залягає диференційована за ρ=10-250 Омм аномалія 

розміром 50 км на 80 км, яка розташована на півночі Голованівського блоку та 

обмежена частинами Тальнівської, Врадіївської, Первомайської та Ємилівської 

ЗР. Детальним моделюванням ГШЗ підтверджується існування провідника на 

глибинах 5-20 км у центральній частині Новоукраїнського масиву. 

Глибше за 10 км розподіл аномально високого/низького ρ в земній корі та 

верхній мантії носить мозаїчний характер. Так аномалії високого ρ=10000 Омм 

добре узгоджуються з глибинними частинами масивів гіпербазитів та 

гранітоїдів: Уманського, Новоукраїнського та Корсунь-Новомиргородського. В 

земній корі аномалії низького ρ=10-250 Ом·м складної конфігурації приурочені 

до трьох осередків: 1) осьова частина Лисянського блоку; 2) центральна 

частина Тальнівської та її перетин з Одеською та Гвоздавською ЗР; 3) перетин 

східної частини Конкської та південної Первомайської ЗР. На півночі друга 

зона має субштротне відгалуження в районі Субботсько-Мошоринської ЗР. 

Розподіл ρ на мантійних глибинах (50-120 км) ГШЗ відповідає 

«нормальному» для УЩ. ГШЗ розділяє різну за розподілом ρ неоднорідну 

верхню частину верхньої мантії. Так, на заході розташована окраїна 

астеносфери південно-західної частини УЩ на глибинах 70-120 км, 

диференційована за ρ: від 48
о
 пн.ш. на північ (південь Бузького мегаблоку УЩ) 

ρ=50 Омм, на південь (схил УЩ та частково Причорноморська западина) ρ=25 

Омм. На сході локальні осередки  на 50-120 км з ρ=50 Омм підтвердили 

мантійну будову Кіровоградського рудного району. 

В надрах ГШЗ спостерігається висока електропровідність, яка 

концентрується в окремих ділянках земної кори і верхньої мантії і формує зони 

різної інтенсивності і глибини залягання. 

Геологічна будова ГШЗ та її електропровідність підтверджують колізійну 

модель формування кори центральної частини УЩ. У період AR3 – PR1-ІІ у 

регіоні переважав режим транспресії, який змінювався режимом транстенсії 
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(розтягу) на відрізках 2,6-2,4, 2,1-1,95, 1,8-1,7 млрд. років тому. На ці проміжки 

часу припадає утворення більшості високоелектропровідних ЗР: Ємилівської, 

Гвоздавської, Врадіївської, Первомайської і Звенигородсько-Братської. 

Аномально підвищеною електропровідністю характеризується земна кора 

ГШЗ у зонах глибинних розломів, а також більша частина Лисянського блоку 

на глибинах 10-20 км (ρ=10 Ом∙м), Голованівського на 3-10 км (ρ=10-250 

Ом∙м), Тилігульського на 15-30 км (ρ=100-250 Ом∙м). Мантія ж проявляє таку 

властивість на захід від Тальнівського розлому, що пов’язано з більш молодою і 

сучасною активізацією. Підтвердження цього виявлені за результатами 

досліджень геофізичних полів різної природи (теплового, сейсмічного), 

геохімічних особливостей регіону, його неотектонічної активності. Такі 

особливості електропровідності притаманні для багатьох шовних зон і можуть 

вважатися характеристичними для них. 

ГШЗ є перспективною на виявлення нових родовищ заліза, благородних і 

радіоактивних металів та їх супутніх елементів, графіту, рідкісних металів. 

Низькоомні аномалії приурочені до протяжних смуг і областей поширення 

графітовмісних порід і зон метасоматозу уздовж протяжних зон розломів. У їх 

межах розташовуються більшість родовищ і рудопроявів рудних корисних 

копалин, зокрема Савранське і Капітанівське рудні поля, Молдовське, 

Секретарське, Лащівське, Новоселицьке родовища залізних руд, Заваллівське 

родовище графіту, Південне, Лозоватське і Калинівьке родовища урану, 

Майське родовище золота, а також рудопрояви графіту, урану (Голованівське, 

Шамраївське, Кохановське), титану, золота, залізних руд, літію, міді, кобальту, 

хрому, нікелю (Демов’ярське) та ін.. у межах ГШЗ. Залучення результатів 

експериментальних досліджень методами МТЗ і МВП, даних структурного 

аналізу, геохімії, мінералогії дає можливість виконувати регіональне і локальне 

прогнозування родовищ корисних копалин в межах УЩ. 

В дисертації наведено узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що 

полягає у побудові тривимірної геоелектричної моделі. Виявлено аномалії 

високої електропровідності у земній корі ГШЗ, встановлено їх зв’язок з 
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родовищами і рудопроявами корисних копалин та основними етапами 

геодинамічного розвитку регіону. Вирішення даної задачі має значення для 

дослідження геодинаміки та структурних побудов ГШЗ. Також результати 

тривимірного геоелектричного моделювання ГШЗ можуть бути використані 

при регіональному та локальному пошуку та прогнозуванні корисних копалин. 
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