
ГЕОЛОГИЯ

УДК 550.8.83(045)

НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ –
СУЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ 

УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА

К.М. ТАСКИНБАЕВ,*
директор Каспийского исследовательского института 

Атырауский университет нефти и газа, 
060027, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 45А

В последние годы, в связи с уменьшением количества вновь открываемых мес
торождений нефти и газа, связанным с этим незначительным приростом запасов 
промышленных категорий, и вместе с тем, – большими перспективными ресурсами 
углеводородов (УВ), возникает необходимость переориентации дальнейших направ
лений нефтяной геологии на поиск, выделение и картирование неантиклинальных 
ловушек (НАЛ) нефти и газа. В статье обосновывается необходимость постановки 
системных научнопрактических работ в Казахстане, оценки перспектив прироста 
запасов во всех осадочных бассейнах республики и, в первую очередь, в Прикаспийской 
впадине, выявления и подготовки НАЛ для поискового бурения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прирост запасов УВ, оценка перспектив, неантиклиналь
ные ловушки, осадочные бассейны РК, комплексный анализ геологогеофизических 
материалов, новое направление
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Соңғы жылдары, жаңадан ашылған мұнай және газ кен орындарының санының азаюына 
орай, осыған байланысты, өнеркәсіптік санаттар қорларының шамалы өсуімен, сонымен 
бірге – көмірсутектердің (КС) үлкен перспективалы ресурстарына байланысты мұнай 
геологиясының одан арғы бағыттарын қайта бағдарлау, іздеу, бөлу және мұнай және газ 
антиклинальды емес тұзақтарын (АЕТ) картаға түсіру қажеттілігі туындайды. Мақалада 
республикадағы барлық шөгінді бассейндерде, ең алдымен, Каспий бассейнінде резервтердің 
өсу перспективаларын бағалау, Қазақстанда барлау және бұрғылау жұмыстарын жүргізу 
үшін АЕТ дайындағаны туралы жүйелі ғылымипрактикалық жұмыстарды жүргізу 
қажеттілігі негізделеді.

КІЛТТІК СӨЗДЕР: көмірсутек қорларын ұлғайту, перспективаларды бағалау, антикли
нальды емес тұзақтар, ҚР шөгінді бассейндері, геологиялықгеофизикалық материалдарды 
кешенді талдау, жаңа бағыт
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In connection with the decrease, in the recent years, the number of newly opened oil and gas 
field, low increase of industrial categories, and at the same time, the large perspective resources of 
hydrocarbons (HC), the demand to reorient the future directions of oil geology, exploration, selection 
and mapping of the nonanticline traps (NAT) for oil and gas. The article describes the case for 
staging the system of scientific and practical works in Kazakhstan, assessment of the prospects 
for increasing stocks of all sedimentary basins of the Republic and in the first place, the Caspian 
depression, identification and preparation of NAT for drilling.

KEYWORDS: hydrocarbon reserve increase, nonanticline traps, sedimentary basins of 
Kazakhstan, comprehensive analysis of geologicalgeophysical materials, new direction.
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