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В статье рассматриваются результаты анализа тектонических процессов и 
условий осадконакопления в пределах Каратон-Тенгизской зоны поднятий в юго-вос-
точной части Прикаспийского осадочного бассейна. Основная цель исследования 
– обобщение и анализ геолого-геофизических материалов для создания страти-
графической колонки, определение литологических и тектонических процессов для 
восстановления истории формирования перспективных структур в подсолевых 
карбонатных отложениях в районе нефтяного месторождения Тенгиз. 

Как известно, карбонатные платформы формируются на месте зарождения, тем 
самым являясь отличным индикатором обстановки осадконакопления. Совокупность 
таких факторов, как наличие света, химические свойства и прозрачность воды, 
теплый климат, небольшая глубина воды способствуют росту рифообразующих 
организмов. Наибольшее накопление карбонатов происходит ближе к поверхности 
воды, а фации и текстура карбонатов может интерпретироваться в совокупности 
с изменениями уровня моря. Это означает, что понимание условий осадконакопления 

43НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



ГЕОЛОГИЯ

карбонатов может служить инструментом для прогнозирования свойств резервуара 
там, где нет достаточно надежных скважинных данных. Для оценки влияния отно-
сительного уровня моря на рост карбонатных построек сравнивались толщины 
изучаемых структур.

Для понимания тектонических процессов, проводился анализ региональных от-
ражающих горизонтов П3 (кровля среднедевонских отложений, условно), П2Д (кровля 
верхнедевонских отложений), П2 (кровля каменноугольных отложений), П1 (поверхность 
подсолевого комплека), VI (кровля кунгурских соленосных отложений), V (подошва юры), 
III (подошва нижнего мела), II (подошва верхнего мела) на наличие таких индикаторов 
изменения тектонических условий залегания, как углы падения горизонтов, изменение 
толщин и глубин одновозрастных пачек и наличие несогласий. Так, наименьшая глубина 
залегания кровли карбонатных построек наблюдается на структуре Тажигали-Пу-
стынная с постепенным погружением в сторону структур Ансаган и Максат. Также 
III и V отражающие горизонты в надсолевом комплексе имеют наклонное залегание 
с севера на юг и юго-восток Каратон-Тенгизской зоны поднятий. 

Тектоническое погружение в южном и юго-восточном направлении происходило 
в несколько этапов. Первый этап, предположительно, приходится напозднедевон-
ско-каменноугольное время, когда постепенно затапливались карбонатные постройки 
Максат и Ансаган. В северной части поднятия продолжался рост рифообразующих 
организмов вплоть до конца позднего карбона. По мере наличия, для анализа привле-
кались скважинные данные, доступные публикации и отчеты. В результате создана 
концептуальная модель формирования структур карбонатного генезиса в данном 
регионе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: палеозой, история формирования, трансгрессия моря, ри-
фообразующие организмы, индикаторы обстановки осадконакопления, тектонические 
процессы, концептуальная геологическая модель. 
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Мақалада Каспий маңы шөгінділер бассейнінің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Қара-
тон-Теңіз көмпимелері аймағының шегінде тектоникалық үдерістер мен шөгінділердің 
жиналу жағдайын талдау нәтижелері келтірілген. Зерттеудің негізгі мақсаты – страти-
графиялық бағанды құру үшін геологиялық және геофизикалық материалдарды жинақтау 
және талдау, Теңіз мұнай кен орны аймағындағы тұз асты карбонат түзілімдеріндегі 
перспективті құрылымдарды қалыптасу тарихын қалпына келтіру үшін литологиялық 
және тектоникалық үдерістерді анықтау. 

Белгілі болғандай, карбонатты платформалар пайда болған жерінде қалыптасады, 
осылайша шөгінділердің жиналуы жағдайының жақсы көрсеткіші болып табылады. Жа-
рықтың болуы, судың химиялық қасиеттері мен мөлдірлігі, жылы климат, судың шағын 
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тереңдігі сияқты факторлардың жиынтығы риф түзуші ағзалардың өсуіне ықпал етеді. 
Карбонаттар су бетіне жақын жерде ең көп жиналады, ал карбонаттардың фациялары 
мен текстурасы теңіз деңгейінің өзгерістерімен бірге түсіндіріледі. Бұл карбонаттардың 
шөгінділерді жинауы жағдайларын түсіну ұңғыма жайында айтарлықтай сенімді деректер 
жеткіліксіз болған кезде резервуардың қасиеттерін болжау құралы бола алатындығын біл-
діреді. Карбонат құрылымдарының өсуіне салыстырмалы теңіз деңгейінің әсерін бағалау 
үшін зерттелген құрылымдардың қалыңдығы салыстырылды.

Тектоникалық үдерістерді түсіну үшін П3 (орта девон түзілімдерінің жаппасы, шартты 
түрде), П2Д (үстіңгі девон түзілімдерінің жаппасы),П2 (тас көмір түзілімдерінің жаппасы),П1 
(тұз асты кешенінің беті), VI (күңгүрлік тұз түзілімдерінің жаппасы), V (юра етегі), III 
(төменгі бор етегі), II (жоғарғы бор етегі) өңірлік шағылдыру қабаттарында қабаттар-
дың құлау бұрыштары, жасы бірдей будалардың қалыңдығы мен тереңдігінің өзгеруі және 
келіспеушіліктердің болуы сияқты жатыстардың тектоникалық жағдайларының өзгеру 
көрсеткіштерінің болуына талдау жүргізілді. Осылайша, карбонат құрылымдары жаппасы 
жайғасуының ең аз тереңдігі Тәжіғали-Шөлді құрылымда Аңсаған мен Мақсат құрылымда-
рына қарай біртіндеп шөгумен қоса байқалады. Сондай-ақ, тұз үсті кешеніндегі ІІІ және V 
шағылдыру қабаттары Қаратон-Теңіз көмпимелері аймағының солтүстігінен оңтүстігіне 
және оңтүстік-шығысына қарай еңіс жайғасқан.

Оңтүстік және оңтүстік-шығыс бағыттарында тектоникалық шөгу бірнеше ке-
зеңде орын алды. Бірінші кезең шамамен кейінгі девон және тас көмір уақытына, Мақсат 
пен Аңсағанның карбонат құрылымдарын біртіндеп су басқан кезге жатады. Көмпименің 
солтүстік бөлігінде рифтерді түзуші ағзалардың өсуі кейінгі карбонның аяғына дейін 
жалғасты. Талдау үшін қолда бар ұңғыма туралы деректер, қолжетімді жарияланымдар 
мен есептер пайдаланылды. Нәтижесінде осы өңірде карбонат генезисінің құрылымдарын 
қалыптастырудың тұжырымдамалық үлгісі жасалды. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Палеозой, қалыптасу тарихы, теңіз трансгрессиясы, рифтерді 
қалыптастырушы ағзалар, шөгінділердің жиналуы жағдайының көрсеткіштері, тектони-
калық үдерістер, тұжырымдамалық геологиялық үлгі. 
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This article explains the results of the analysis of the tectonic processes and sedimentation 
conditions within Karaton-Tengiz zone in the South-Eastern part of the Caspian Sea sedimentary 
basin. The main purpose of the research is a synthesis and analysis of geological-geophysical 
materials to create the stratigraphic column, define the lithologic and tectonic processes for 
recovering the history of prospective structures in subsalt carbonate sediments in the area of the 
Tengiz oil field. 

As you know, carbonate platforms are formed on the site of origination, thereby making it an 
excellent indicator of sedimentation environment. The combination of factors such as the presence 
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of light, chemical properties and water transparency, warm climate, small depth of water promote 
the growth of reef-building organisms. The greatest accumulation of carbonates occurs closer to the 
water surface, and facies and texture of carbonates can be interpreted in conjunction with changes 
in sea level. This means that understanding of the carbonate sedimentation conditions can serve 
as a tool for predicting reservoir properties in places, where there are no sufficiently reliable well 
data. To assess the impact of relative sea level on growth of carbonate structures thickness of 
studied structures were compared.

For understanding of the tectonic processes, analysis of regional reflecting  
horizons P3 (roof of Middle Devonian sediments, relative), P2D (roof of Upper Devonian sediments), P2 
(roof of coal deposits), P1 ( surface of subsalt complex), VI (roof of Kungurian salt-bearing deposits), 
V (foot of Jura), III (foot of Lower Cretaceous), II (foot of Upper Cretaceous) was carried out on the 
presence of such indicators of tectonic conditions of occurrence changes as the angles of horizon 
incidence, change of thickness and depths of coeval bands and the presence of disagreement. 
So, the lowest depth of carbonate structures roof is observed on carbonate structure of Tazhigali-
Desert structure with gradual immersion to Ansagan and Maksat structures. The reflecting horizons 
(III) and (V) in above-salt complex have inclined bedding from North to South and South-East of 
Karaton-Tengiz uplift zone. 

Tectonic setting in South and South-East direction occurred in several stages. The first stage, 
presumably falls to Late Devonian – Carbonic period, when Maksat and Ansagan carbonate 
structures were gradually sunk. In the northern part of the uplift zone the growth of reef-building 
organisms continued to increase until the end of the late Carboniferous. When available, well data 
of the affordable publication and reports were involved for the analysis. As a result, a conceptual 
model of the formation of the carbonate genesis of this region was created. 

KEYWORDS: Paleozoic, history of formation, advance of sea, reef-building organisms, 
indicators of sedimentation environment, tectonic processes, conceptual geological model. 
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