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О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КОСБУЛАКСКОГО 

ПРОГИБА СЕВЕРНОГО УСТЮРТА

В статье рассматривается Устюртская система прогибов и поднятий в качестве 
самостоятельной нефтегазоносной области, с учетом особенностей геологии и нефте-
газоносности, в сравнении с сопредельными регионами. 

В результате осуществленного бассейнового моделирования Устюрт-Бозашинского 
бассейна выполнена оценка возможностей процессов генерации и миграции углеводородов 
(УВ) из заданных нефтематеринских пород в зоны развития предполагаемых ловушек. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что миграция УВ в локальные 
структуры происходит преимущественно из среднеюрских материнских пород, очаг гене-
рации которой расположен в наиболее глубоких погруженных частях бассейна (Колтыкский, 
Косбулакский и Кулажатский прогибы). Также, в пределах данных прогибов, предполагается, 
генерируется наибольшее количество УВ в бассейне, в связи с относительно большей 
погруженностью данных участков по глубине. В результате миграции большая часть 
УВ аккумулирована вокруг и внутри перечисленных прогибов. Максимальные значения 
отражающей способности витринита и коэффициента преобразования наблюдаются в 
разрезе Косбулакского прогиба. 

Автором детально представлены результаты геологоразведочных работ участка 
Южный, находящегося в пределах Косбулакского прогиба, с целью уточнения геологиче-
ского строения юрско-меловых, триасовых отложений и поиска нефтегазоперспективных 
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обьектов. Высокую перспективность на нефтеносность рассматриваемого участка 
подтверждают результаты бурения на поднятии Аккулковское, где в скважине АКД-1 
получены промышленные притоки нефти из отложений неокома и верхней юры. Пер-
спективными могут оказаться палеогеновые отложения, промышленная газоносность 
которых доказана на нескольких соседних поднятиях: Базайское, Кызылойское, Шагырлы-
Шомышты, Аккулковское и др.

Ключевые слова: Устюрт, Косбулакский прогиб, Аккулковская, бассейновое мо-
делирование, нефтематеринские, нефтегазоперспективные, отражающие горизонты
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Мақалада өзіндік мұнай-газдылық аймақ ретінде орын алған ойықтардың Үстірт 
жүйесі, оның геологиялық ерекшеліктері мен мұнай-газдылығын ескере отырып, шекаралас 
өңірлер салыстыра қарастырылып отыр. 

Үстірт-Бозашың бассейнінің бассейндік модельдеуін жүзеге асыру нәтижесінде, 
берілген бастапқы мұнай жыныстарынан болжамды тұзақтардың даму аймағына 
көмірсутектердің (КС) генерациялану және миграциялану процестерінің мүмкіндіктерін 
бағалау орындалды.

 Жүргізілген зерттеулер келісідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді: КС-дің ло-
кальды құрылымға миграциясы көбіне орта юрлік бастапқы жыныстардан бастап жүреді, 
бассейннің (Қолтық, Қосбұлақ және Құлажат ойығы) неғұрлым терең толған бөлігінде 
генерациялаудың ошағы орналасқан. Сондай-ақ, осы ойықтардың шегінде, салыстыр-
малы түрде бұл учаскелердің терең екендігіне байланысты бассейнде КС-дің ең көп 
мөлшері генерацияланады. Нәтижесінде КС-дің басым бөлігінің миграциясы жоғарыда 
аталған ойықтардың айналасында және ішінде шоғырланатыны болжаланып отыр. 
Витриниттің әсер ететін қабілеттігінің және түрлендіру коэффициентінің ең жоғары 
мәні Қосбұлақ ойығы бөлінісінде байқалады. Авторлар юр борының, триасты шөгінділердің 
геологиялық құрылымдарын нақтылау және мұнай мен газға перспективалы нысандарын 
іздеу мақсатында, Қосбұлақ ойығы аумағында орналасқан Южный учаскесінің егжей-тег-
жейлі сипатталған геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижелерін көрсетті. Қаралып 
отырған учаскенің мұнай бергіштігінің жоғары перспективалылығын Аккулка кен орнын 
көтерудегі бұрғылау нәтижелері растайды, мұнда АКД-1 ұңғымасында неоком және жоғарғы 
юр шөгінділерінен мұнайдың өнеркәсіптік ағыны алынды. Палеогенді шөгінділер де перспек-
тивалы болуы мүмкін, олардың өнеркәсіптік газдылығы бірнеше көршілес көтерулерде: 
Базай, Қызылой, Шағырлы-Шөмішті, Аккулка және т.б. дәлелденген. 

КІлТ сӨЗДеР: Үстірт, Қосбұлақ ойығы, Аккулка, бассейндік модельдеу, бастапқы 
мұнай, мұнай-газдылық перспектив, көрсететін көкжиектер
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The article describes the Ustyurt system of down- and up-folds as an independent petroleum-
bearing area, taking into account the particularities of geology and petroleum potential in comparison 
with neighbouring regions. 

As a result of modelling the Ustyurt-Bozashy basin, the possibilities of generating and migration 
of hydrocarbons (HC) from the specified oil generating rocks to the zones where the traps are 
developped. 

Research suggests that hydrocarbon migration in local structures occurs primarily from the 
Middle Jurassic of the source rocks, a hotbed of the generation which is located in the most deep 
submerged parts of the basin (Koltyk, Kosbulak and Kulazhat downfold). Also, within the indicated 
downfolds, it it expected that the greatest amount of hydrocarbons is generated in the basin in 
connection with relatively deeper location of such sites. As a result of migration, the major part of 
hydrocarbons is accumulated around and inside the mentioned downfolds. Maximum values of the 
reflectance of vitrinite and conversion ratio observed in the section of Kosbulak downfold. 

The author presents the results of detailed exploration of the South site, located within the 
Kosbulak downfold, with a view to clarify the geological structure of the Jurassic-Cretaceous-
Triassic sediments, and the search for oil and gas properties. High prospect on petroleum of the 
considered site was proven by the results of the drilling on Akkulky site, where the well AQD-1 
shown the oil outflow from the Neocomian and Upper Jurassic formations. Paleogene sediments 
may be promising and the commercial gas potential was proved on several neighbouring upfolds: 
Bazay, Kyzyloi, Shagyrly-Shomyshty, Akkulky, etc.

KEY WORDS: Ustyurt, Kosbulak downfold, Akkul basin modelling, deflection basin modeling, 
oil source rock, oil and gas prospects, reflecting horizons
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