
ГЕОЛОГИЯ

УДК 622.03

ПРОБЛЕМЫ СТРОЕНИЯ 
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОГО МАНГЫШЛАКА. 

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ОСВОЕНИЯ

Б.Х. НУГМАНОВ,
старший инженер 

департамента 
мониторинга разработки 

месторождений

Р.М. АГЛЕШОВ,* 
первый заместитель 

генерального директора 
по добыче

А.А. КРУПИН,
управляющий директор 
по геологии и геофизике

АО «КазНИПИмунайгаз», 
000013, Республика Казахстан, г.Актау, 6 мкрн, 2 зд. 

В данной работе исследованы проблемы строения и нефтегазоносности глубо-
козалегающих объектов палеозоя Южного Мангышлака, уделено большое внимание 
малоизученному палеозойскому фундаменту, с которым также связываются высокие 
потенциальные возможности открытия новых глубокозалегающих залежей нефти 
и газа.

Открытие глубокозалегающих гигантских и крупных нефтяных и газовых ме-
сторождений в осадочных комплексах, породах фундамента различных регионов мира, 
позволили по-новому оценить границы нефтегазоносности триас-палеозойского 
комплекса Мангышлака и переосмыслить теорию генетической природы происхож-
дения УВ.

Материалы исследований позволили сформировать обобщенные представления 
о геологии и перспективах нефтегазоносности палеозойских и триасовых глубоко-
залегающих сложнопостроенных объектов Южного Мангышлака. 
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Қарастырылып отырған жұмыста Оңтүстік Маңғышлақ тереңде орналасқан пале-
озой объектілерінің құрылымы мен мұнайгаздылығының мәселелері зерттелді, тереңде 
орналасқан мұнай мен газ шоғырларын жаңадан ашу мүмкіндігі аса жоғары аз зерттелген 
палеозой іргетасына аса зейін қойылды. 

Дүние жүзіндегі шөгінді кешендер мен іргетас жыныстарынан табылған тереңде 
орналасқан аса ірі және ірі кенорындары, Маңғышлақтың триас-палеозой кешендерінің 
мұнайгаздылығын жаңадан бағалауға және көмірсутектік жаратылу теориясына қайта 
қарастыруға мүмкіндік берді. 

Жинақталған зерттеу материалдары Оңтүстік Маңғышлақ тереңде орналасқан па-
леозой объектілерінің құрылымы мен мұнайгаздылығынының геологиясы мен болашағына 
жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік туғызды. 

КІЛТТІК СӨЗДЕР: палеозой іргетасы, триас өтпелі кешені, екінші реттік коллектор, 
газ, мұнай, қабаттық су, белгілері, сипаты, мұнайгаздылық болашағы
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In this paper, the problems of the structure and hydrocarbon content of the deep-lying Paleo-
zoic objects in the Southern Mangyshlak were studied, great attention was paid to the paleozoic 
foundation that has been little studied, which also linked the high potential for the discovery of new 
deep-seated oil and gas deposits. The discovery of deep-lying giant and large hydrocarbon deposits 
in sedimentary complexes and foundation rocks of various regions of the world made it possible 
to re-evaluate the oil and gas potential boundaries of the Triassic-Paleozoic Mangyshlak complex 
and rethink the theory of the genetic nature of the origin of hydrocarbons. The research materials 
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allowed formulating generalized ideas about the geology and prospects of hydrocarbon potential 
of the Paleozoic and Triassic deep-lying complex structures of Southern Mangyshlak.

KEY WORDS: Paleozoic foundation, Triassic transition complex, secondary collector, gas, 
oil, reservoir water, signs, criteria, oil and gas prospects
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