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В данной работе методом геологической аналогии освещены традиционные прин-
ципы и новые средства выявления залежей углеводородов (УВ), как по геологическим 
соображениям – с интеграцией всех знаний об объекте поиска, так и по результатам 
анализа методов и средств поиска с применением современных технологий. 

Изложены пути решения разноплановых научно-практических задач на всех эта-
пах жизненного цикла месторождения (ЖЦМ), касающиеся: 1) тонких особенностей 
строения геологического разреза (уточнения геологического строения) выявленных 
геологических объектов, на основе принципов сейсмостратиграфии и современных 
программно-алгоритмических комплексов, с целью изучения условий формирования 
основных нефтегазоносных комплексов и их флюидонасыщения; 2) выяснения гео-
лого-геофизических свойств пород-коллекторов месторождений УВ, с целью выяв-
ления аналогичных зон нефтегазонакоплений, с выделением крупных докунгурских 
поднятий на исследуемом участке и за их пределами; 3) выявления ловушек углево-
дородов с высокой зональной и послойной неоднородностью залежей и обнаружение 
в нефтегазонасыщенных коллекторах «макрозон» с высокодренируемыми запасами; 
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4) количественной оценки ресурсов в пределах новых стратиграфических комплек-
сов, выявленных зон и ловушек; 5) выбора первоочередных объектов для постановки 
детальных сейсморазведочных работ, поискового и эксплуатационного бурения, раз-
мещения скважин, в соответствии с принятой упорядоченной системой разработки.

Представлены основные результаты проведенных исследований внутрибас-
сейновых карбонатных платформ северной бортовой зоны (СБЗ) Прикаспийской 
нефтегазоносной провинции (НГП), в пределах внутренней прибортовой части 
Карачаганакско-Кобландинской зоны подсолевых поднятий и создания геологической 
модели для повышения эффективности разработки месторождений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутрибассейновая карбонатная платформа, подсолевой 
мегакомплекс, солянокупольная тектоника, 3D-съемки, глубокое бурение, пласты-кол-
лекторы, пластовые флюиды, трехмерная геолого-геофизико-геохимическая модель 

КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАТЫНЫҢ СОЛТҮСТІК БОРТТЫҚ 
АЙМАҒЫНЫҢ ТҰЗАСТЫ МҰНАЙ-ГАЗ ӨНІМДІ КЕШЕНДЕРІНІҢ 

БАССЕЙНІШІЛІК КАРБОНАТТЫҚ ПЛАТФОРМАЛАРЫ 

Ж.К. ҚҰСАНОВ,* жер қойнауын пайдалану бойынша рұқсаттар мен лицензиялар жөніндегі 
менеджер 

ЖТАҚ «Карачаганак Петролиум Опрейтинг Б.В., Қазақстандық филиал», 
090300, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қ.

Осы жұмыста іздеу нысаны туралы бар білімді геологиялық мақсатта біріктіру арқылы 
және заманауи технологияларды қолдану арқылы іздеу құралдары мен әдістерін талдау 
нәтижелері бойынша көмірсутектер (КС) шоғырларын анықтаудың қағидалары мен жаңа 
құралдары геологиялық аналогия арқылы сипатталды. 

Кен орнын пайдалану мерзімінің барлық кезеңдерінде келесі сұрақтарға қатысты 
әрқилы зерттеу-тәжірибелік тапсырмаларды шешу жолдары баяндалған: 1) сейсмостра-
ти-графия және заманауи бағдарламалық-алгоритмдік кешендердің қағидалары негізінде 
және мұнай-газ кешендерінің пайда болу және сұйықтықпен қану шарттарын зерттеу 
мақсатында айқындалған геологиялық объеткілердің геологиялық қимасы құрылысының 
ерекшеліктері (геологиялық құрылысын нақтылау); 2) ұқсас мұнай-газ түзілімдерін табу 
мақсатында және зерттелетін аймақта және одан тыс жерлерде күнгірге дейінгі ірі 
көтерілімдерді белгілеу арқылы КС кен орындардың жинауыш жыныстарының геологиялық-
геофизикалық қасиеттерін анықтау; 3) шоғырдың аймақтық және қабаттық жоғары 
әртектіліктігі бар көмірсутектердің тұтқыштарын анықтау және мұнай-газға қаныққан 
коллекторларда шығарылу деңгейі жоғары қорлары бар «макроаймақтарды» айқындау; 
4) жаңа стратиграфиялық кешендер, анықталған аймақтар және тұтқыштар шегінде 
қорларды сандық бағалау; 5) игерудің белгіленген және реттелген жүйесіне сәйкес жете 
сейсмобарлау жұмыстарын жүргізу, іздеу және пайдаланушылық барлау, ұңғымаларды 
орнату (орналастыру) үшін бірінші кезектегі нысандарды таңдау. 

Қарашығанақ-Қобланды аймағының тұзасты көтерлімінің ішкі борт маңы бөлігі ше-
гіндегі Каспий маңының мұнай-газ өнімді провинциясының солтүстік борттық аймағының 
бассейнішілік карбонаттық платформаларын зерттеудің, сондай-ақ кен орныдарды игеру 
тиімділігін арттырудың геологиялық үлгісін құрудың негізгі нәтижелері келтірілген. 

КІЛТТІК СӨЗДЕР: бассейнішілік карбонаттық платформа, тұзасты мегакешен, 
тұзды-күмбезді тектоника, 3D-түсірілім, терең бұрғылау, қиманың мұнай-газ қанығуы, үш 
өлшемді геологиялық-геофизикалық-геохимиялық модель 
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OF SUBSALT HYDROCARBON PLAYS 

OF THE NORTHERN FLANK OF THE CASPIAN BASIN

Zh.K. KUSSANOV,* Permits and Licenses Manager

CJSC «Karachaganak Petroleum Operating b.v., Kazakhstan Branch», 
Aksai, West-Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, 090300 

In this study the analogue extension highlights the policy and new means for determination of 
the HC reservoirs as per the geologic observations with integration of all the knowledge about the 
object of exploration as well as per results of the analysis of the methods and means of exploration 
using state-of-the-art technologies. 

This study encapsulates ways of solution for the diverse applied research tasks at all the 
stages of the field life time (FLT) concerning the following: 1) subtle peculiarities of the geologic 
section structure (revised geological model) of the determined geologic plays based on principles 
of the seismic stratigraphy and modern program-algorithm complexes for studying conditions of 
formation of the main hydrocarbon plays and their fluid saturation; 2) investigation of the geological 
and geophysical properties of HC field reservoir rock to discover the analogue zones of HC 
accumulation identifying huge Pre-Kungurian build-ups within the area of interest and outside it; 
3) determination of hydrocarbon traps with high zonal and layerwise heterogeneity of reservoirs 
and detection of “macrozones” with highly drained reserves inside the HC saturated reservoirs; 4) 
Quantitative assessment of the resources within the new stratigraphic sequences, determined zones 
and traps; 5) selection of the top-priority plays to perform detailed seismic activities, exploration 
and production drilling, well pattern (well spacing) in accordance with the adopted well-ordered 
development system. 

This study contains the main results of the performed survey of the intra-basin carbonate 
platforms of the northern flank (NF) of the Caspian Oil and Gas Province (OGP), within the inner 
near edge part of the Karachaganak-Koblandin zone of the subsalt build-ups and generation of the 
geologic model for enhancement of the fields’ development efficiency. 

KEY WORDS: intra-basin carbonate platform, subsalt megalithic complex, salt-dome tectonics, 
3D survey, deep well drilling, oil and gas saturation of the section, 3D geologic-geophysical and 
geochemical model 
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