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Приводятся результаты бассейнового моделирования оценки углеводород-
ного потенциала в пределах южного борта Прикаспийского бассейна, которая 
является самостоятельной нефтегазоносной областью осадочного бассейна. 
Дан комплексный анализа и обобщение геолого-геофизической информации, про-
веденной в последние годы, что позволило осуществить уточнение внутреннего 
строения, обоснование новых объектов в палеозойском комплексе, переоценку 
перспектив нефтегазоносности и прогнозных ресурсов нефти и газа юга При-
каспийской впадины. 

Дать оценку результатов комплексного моделирования процессов нефте-
газообразования и нефтегазонакопления для определения основных факторов, 
влияющих на образование углеводородных залежей в палеозойском комплексе 
южного борта Прикаспийского осадочного бассейна.
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КАСПИй жАғАЛАуЫНДАғЫ ОңТүСТіК ӨңіРіНің  
ПОЛЕОЗОй шӨГіНДіЛЕРіНің МұНАйЛЫ ГАЗДЫЛЫГЫНЫң  

жАНА КЕЛЕшЕГі жӨНіНДЕ 
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Шөгінді бассейінінің тәуелсіз мұнайлы – газды болып табылатын, Каспий 
бассейінің оңтүстік өңірі шегінділеріндегі көмірсутек әлеуетін модельді бағалаудың 
нәтижелері көрсетілген. Ішкі құрылымды нақтылауға, палеозой кешеніндегі жаңа 
обьектілерді негіздеуге, оңтүстік Каспий жағалауындағы ойпаттар мұнайлы – 
газдылығын бағалауға және келешегін қайта бағалауға мүмкіндік берген, соңғы жыл-
дары жасалынған кешенді сараптамалар берілді және де геологты- геофизикалық 
ақпараттар қорытындыланды. 

Каспий бассейінің оңтүстік өңірі шегінділері полеозой кешенінде көмірсутекті 
шөгінділер пайда болуына әсерін тигізетін, мұнай газ пайда болуы және мұнай газ 
жиналуы процестерін кешенді моделдеу нәтижелеріне баға беру.

Кілт сөздер: Каспий жағалау бассейні, мұнай газ пайда болуы, бастапқы мұнай, 
бассейнді модельдеу, девонды, тас көмірлі, пермдік, доңғалақ тысы, коллектор, көк 
жиек, болжам, келешекті бағалау
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The findings of the hydrocarbon potential basin modelling within the South Caspian 
Sea Basin, which is an independent oil-and-gas bearing area of the sedimentary basin. 
The integrated analysis and geological and geophysical summary for the last years were 
provided, which enabled to clarify the internal structure, to justify the new objects in the 
Paleozoic complex, to reassess the oil-and-gas potential and forecast oil-and-gas resources 
of the South Caspian Depression. 

To assess the complex modelling findings of oil-and-gas formation and accumulation, 
in order to determine the basic factors affecting the hydrocarbon formation in the Paleozoic 
complex of the South Caspian Sea Sedimentary Basin.
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