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Приводятся результаты бассейнового моделирования оценки углеводородного 
потенциала в пределах Устюрт-Бозашинского бассейна. Произведенные расчеты 
показали, что основным источником массы углеводородов для известных юрских 
месторождений бассейна являются среднеюрские отложения. По результатам моде-
лирования наибольшая степень зрелости наблюдается в нижнеюрских и (в прогнутых 
зонах) триасовых нефтематеринских породах. Поэтому их наличие и качество в 
районе Устюрт-Бозашинского бассейна является критическим фактором суще-
ствования промышленных залежей УВ. Полученные результаты свидетельствуют в 
пользу наличия очага генерации в нижнесреднеюрских и верхнетриасовых отложениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Устюрт-Бозашинский бассейн, нефтегазообразование, 
бассейновое моделирование, нефтематеринские породы, триасовые, нижнеюрские, 
среднеюрские, меловые и палеогеновые отложения, коллектор, горизонт, прогноз, 
оценка перспектив.
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БАССЕЙНДІК МОДЕЛЬДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ 
СОЛТҮСТІК ҮСТІРТ МҰНАЙ-ГАЗ БЕРГІШТІГІНІҢ ЖАҢА 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ТУРАЛЫ
Х.Б. ӘБІЛҚАСЫМОВ, геол.-мин. ғылымдарының докторы, ҚР минералдық ресурстар Ака-
демиясының академигі

«ГEO-Mунай XXI» ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Панфилов к-сі, 110, 205 оф

Шөгінді бассейннің тәуелсіз мұнай-газ ауданы болып табылатын Үстірт-Бозащы бас-
сейнінде көмірсутегі шикізатының әлеуетін бағалаудың бассейндік модельдеу нәтижелері 
келтірілген. Есептеулер бассейннің танымал юра шөгінділеріне арналған көмірсутектер 
массасының негізгі көзі Орта юра шөгінділері болып табылатынын көрсетті.

Модельдеу нәтижелеріне сәйкес, төменгі юралық және триас көздерінің бастапқы 
жыныстарының қисық аймақтарында өтеудің ең жоғары дәрежесі байқалады. Сондықтан 
Үстірт-Бозащы бассейінің аймағында олардың қол жетімділігі мен сапасы өнеркәсіптік 
көмірсутек шикізаты шөгінділерінің болуында маңызды фактор болып табылады. Нәти-
желер төменгі орталық юра және жоғарғы триас шөгінділерінде генерация көзінің болуын 
болжайды.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Үстірт-Бозащы бассейіні, мұнай және газдың пайда болуы, бассейндік 
модельдеу, мұнай көзі, триас, төменгі юра, орта юра, бор және палеогендік шөгінділер, 
коллектор,көкжиек, болжам, перспективаларды бағалау.

ABOUT NEW PERSPECTIVES OF OIL AND GAS CONTENT OF 
NORTH USTYURT BASED ON RESULTS OF BASIN MODELING

H.B. ABILHASIMOV, Dr. geol.-min. sciences, academician of Academy of Mineral Resources of 
the Republic of Kazakhstan
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The results are presented of basin of hydrocarbon potential modeling assessment within the 
Ustyurt-Bozashinsk basin, which is an independent petroleum region of the sedimentary basin.The 
calculations showed that the main source of the mass of hydrocarbons for the well-known Jurassic 
deposits of the basin is Middle Jurassic deposits.According to the simulation results, the highest 
degree of maturity is observed in the Lower Jurassic and (in the curved zones) of the Triassic oil 
source rocks.Therefore, their availability and quality in the region of the Ustyurt-Bozashinsk basin is 
a critical factor in the existence of industrial hydrocarbon deposits.The results suggest the presence 
of the source of generation in the Lower Central Jurassic and Upper Triassic deposits.

KEY WORDS: Bozashinsky basin, oil and gas formation, basin modeling, oil source, Triassic, 
Lower Jurassic, Middle Jurassic, Cretaceous and Paleogene sediments, reservoir, horizon, forecast, 
assessment of prospects.
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