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Рассматриваются результаты геохимических исследований нефти месторожде-
ния Каражанбас, приуроченного к Бузачинскому своду. Приведены выводы, основанные 
на результатах исследований резервуарной геохимии нефти (фингерпринтинга) и 
полного комплексного геохимического анализа – газохроматографии, изотопного 
анализа углерода и биомаркерного распределения нефти. 

Основными целями исследований были выявление источника происхождения 
нефти, изучение характеристики нефтематеринских пород в плане термической 
зрелости во время генерации, условий осадконакопления, определение типа керогена 
и исходного органического вещества, окислительно-восстановительных условий 
седиментации и других видоизменений нефти в пластовых условиях, а также в про-
цессе ее миграции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геохимические исследования, газовая хроматография, 
корреляция нефть-нефть, диамандоидный анализ, биомаркерный анализ, пристан, 
фитан, н-алканы, изопреноиды, стеран, гопан, генезис морской среды.
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Бұл ғылыми мақалада Бозашы түбегінде орналасқан Қаражанбас кенорының мұнайла-
рын геохимиялық зерттеу нәтижелері қарастырылған. Резервуарлық мұнай геохимиясын 
зерттеудің (фингерпринтинг) және кешенді геохимиялық талдаудың– газ хроматогра-
фиясының, көміртегінің изотоптық талдауының және мұнайдың биомаркерлік құрамының 
нәтижелеріне негізделген қорытындылар келтірілген. 

Зерттеулердің негізгі мақсаттары мұнайдың пайда болу ортасын, термиялық пісіп-
жетілу ретінде мұнайтудырушы таужыныстардың генерациялау кезіндегі сипаттамасын, 
шөгіндіжаралу жағдайларын, кероген және бастапқы органикалық заттегінің түрлерін, 
седиментацияның тотығу-тотықсыздану жағдайларын анықтау, және мұнайдың қойна-
уқаттық жағдайындағы мен миграциялау кезіндегі құрамының түрленуін айқындау болып 
табылады.
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This article discusses the results of geochemical studies of oil of Karazhanbas field, which 
belongs to the Buzachi arch. Conclusions were presented based on the results of reservoir 
geochemistry of oil (fingerprinting) and the complete geochemical analysis such as gas 
chromatography, carbon isotope analysis and biomarker distributions studies. 

The main tasks of the research were identification the source of oil origin and characterization 
of the source rocks of oil samples in terms of thermal maturity during generation, environmental 
conditions, type of kerogen and organic matter (OM), oxic-reducing conditions and determination 
of other compositional alterations of crude oil in reservoir conditions as well as during its migration.

KEY WORDS: geochemical research, gas chromatography, oil-oil correlation, diamandoid 
analysis, biomarker analysis, pristane, phytane, n-alkanes, isoprenoids, sterane, hopane, genesis 
of marine environmental condition. 
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