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Дано научное обоснование геолого-геофизико-геохимических особенностей круп-
ных флюидосодержащих систем Астраханского и Карачаганакского месторождений 
газа, конденсата, нефти Прикаспийского региона, составляющих однотипный ком-
плект моделей месторождений.

Представлено геолого-технологическое обоснование повышения эффектив-
ности выработки запасов нефти, гази и конденсата в карбонатных коллекторах 
месторождений, за счет разделения мощных нефтегазонасыщенных толщин на 
объекты раздельной эксплуатации залежей в гидродинамически и термодинамически 
равновесной системе единого природного резервуара и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антиклинальные структуры; карбонатные породы; главная 
зона нефтегазообразования; осадочный бассейн; продуктивный этаж; естественное 
истощение; сайклинг-процесс. 
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Бұл мақалада Каспий маңы аймағындағы кен орындар модельдерінің біртиптік кешенін 
құрайтын Астрахан және Қарашығанақ мұнай-газ-конденсат кен орындарының флюидті 
жүйелерінің геологиялық-геофизикалық-геохимиялық ерекшеліктеріне ғылыми негіздеме 
берілген.

Кен орынның карбонатты коллекторларында мұнай, газ және конденсатты 
игеру тиімділігін мұнай-газға қаныққан қабаттарды біріңғай табиғи резервуардың 
гидродинамикалық, және термодинамикалық тепе-теңдік жүйесінде пайдаланудың ны-
сандарына бөлу арқылы арттырудың геологиялық-техникалық негіздемесі ұсынылған.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: антиклиналды құрылымдар; карбонатты жыныстар; мұнай-газ 
түзілімінің негізгі аймағы; шөгінді алап; өнімді қабат; табиғи сарқылу; сайклинг үрдісі.

ON THE OIL-AND GAS CONTENT OF THE CARBONATE MASSIFES 
OF THE MARGINAL AREAS OF THE CASPIAN DEPRESSION

Zh. K. KUSSANOV,* Prospecting for mineral deposits high achiever, Subsoil Use Liaison Manager

Karachaganak Petroleum Operating B.V., Kazakhstan branch (KPO B.V.),
Aksai, West Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan, 090300 

A study was conducted to explore geological, geophysical and geochemical characteristics of 
the major fluids containing systems of the Astrakhan and Karachaganak gas, condensate and oil 
fields of the Caspian basin representing the same-type field model / pattern.

Evaluation was provided to support improvements in efficiency of oil, gas and condensate 
reserves development in carbonate rock by dividing heavy of layers oil and gas pay zones into 
separate objects for stage reservoir development for a system in hydrodynamic and thermodynamic 
equilibrium of the single natural reservoir etc.

KEY WORDS: anticline structures; carbonate rock; main oil, gas generation zone; sedimentary 
basin; pay zone; natural depletion; cycling process.
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