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Предлагается новая технология прогноза месторождений углеводородов, осно-
ванная на принципах ударно-взрывной тектоники (УВТ) и использовании данных дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ). Парадигма ударно-взрывной тектоники (УВТ) 
выдвинута в Казахстане и разработана на протяжении 40 лет. Новая технология 
кардинально отличается от традиционных прогнозных построений, благодаря непре-
менному и постоянному использованию новейшей космической информации. Данные 
сканерных, фото- и радиолокационных космических съемок обнаруживают широкое 
распространение ранее неизвестных кольцевых и линейных структур. Исследование 
кольцевых структур, выполняющееся в Казахстане на протяжении полувека, указыва-
ет на явное преобладание среди них структур космогенной, астероидно-метеорит-
ной и кометной природы. Данные дешифрирования космических снимков, с учетом 
пространственного положения известных месторождений нефти и газа, позволяют 
выявить концентрические зоны растяжения и сжатия земной коры, сопутствующие 
космогенным кольцевым структурам. Анализ многолетних данных позволил выявить 
приуроченность подавляющей массы месторождений углеводородов и их геологи-
ческих запасов к концентрическим зонам растяжения-разуплотнения земной коры в 
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космогенных кольцевых структурах и, в особенности, в блоках взаимного наложения 
зон растяжения-разуплотнения различных, но находящихся по соседству, импактных 
астероидно-метеоритных и кометных кольцевых структур. Концентрические зоны 
растяжения чередуются с разделяющими их зонами сжатия, лишенными, или почти 
лишенными, месторождений полезных ископаемых. Выполненный анализ охватывает 
более чем вековой промежуток времени поисков и разведки месторождений углево-
дородов в Казахстане. Предлагаемая новая технология прогноза месторождений 
углеводородов может быть применена во многих осадочных бассейнах мира. 

В частности, на основе новой технологии произведен прогноз новых месторожде-
ний углеводородов в Южно-Торгайском нефтегазоносном бассейне с опорой на две 
кольцевые кометные структуры: Челкар-Аральская и Байконурская. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Южно-Торгайский нефтегазоносный бассейн, кольцевые 
кометные структуры, особенности кометных структур, выраженность кометных 
структур в рельефе, конусы сотрясения (разрушения), прогноз нефтегазоносности 
на основе кометных структур.
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Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ) мәліметтерін қолданумен соққылы-жарылысты 
тектоника (СЖТ) принциптерінде негізделінген көмірсутектер кенорындарын болжаудың 
жаңа технологиясы ұсынылатыды. Соққылы-жарысты тектоникасы (СЖТ) Қазақстанда 
ұсынылып 40 жыл бойы жетілдірілген. Жаңа технология дәстүрлі болжамдық тұрғызулар-
дан ғарыштық ақпаратты міндетті және әрдайым қолданумен түбегейлі ерекшелінеді. 
Сканерлі, фото- және радиолокациялық ғарыштық түсірілмдер бұрын белгісіз сақиналы 
және сызықтық құрылымдарың кең таралуын айқындайды. Қазақстанда жарты ғасырға 
жуық уақытта жүргізілген сақиналы құлымдарды зерттеу олардың ішіндегі ғарыштық, 
астероидты-метеоритті және кометалы құрылымдардың айқын басымдылығын көре-
сетеді. Белгілі мұнай және газ кенорындарының кеңістікте орналасуын ескере отырып, 
ғарыштық түсірілімдер мәліметтерін дешифрлеу ғарыштық сақиналы құрылымдармен 
байланысты жер қыртысының концентрлі созылу және сығылу белдемдерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Көпжылдық мәліметтерді талдау көмірсутек кенорындарының және 
олардың қорларының басым бөлігі жер қыртысының созылу-тығыздығының төмендеу 
концентрлік белдемдерімен, әсіресе әр түрлі көршілес созылу-тығыздығының төмендеу 
блоктарының өзара қабаттасу белдемдерімен байланысын анықтауға мүмкіндік берді. 
Коцентрлік созылу белдемдері оларды бөлетін, пайдалы қазба кенорындары жоқ, немесе 
аз мөлшерде кездесетін сығылу белдемдерімен кезектеседі. Ұсынылатын көмірсутек 
кенорындарын болжаудың жаңа технологиясы әлемнің көптеген шөгінді бассейндерінде 
қолданылуы мүмкін.

Атап айтқанда, жаңа технология негізінде Оңтүстік-Торғай мұнай-газ бассейнінде 
екі кометалы Шалқар-Арал және Байқоңыр құрылымдарына сүйене жаңа көмірсутек кено-
рындарына болжам жүргізілген. 
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ТҮЙІН СӨЗДЕР: Оңтүстік Торғай мұнай-газ бассейні,сақиналы кометалы құрылымдар, 
кометалы құрылымдардың ерекшеліктері, кометалы құрылымдардың бедердегі көрінімі, 
сілкіну (бұзылу) конустары, кометалы құрылымдар негізінде болжамдау.
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A new technology for forecasting hydrocarbon deposits is proposed, which is based on the 
principles of shock and explosive tectonics (ShET) and the use of Earth remote sensing data.The 
shock-explosive tectonics (ShET) paradigm has been advanced in Kazakhstan and developed over 
40 years. The new technology is fundamentally different from traditional prognostic constructions 
due to the indispensable and constant use of the latest space information. Data from scanner, 
photo and radar space surveys reveal a wide distribution of previously not studied ring and linear 
structures. A study of ring structures, carried out in Kazakhstan for half a century, indicates a clear 
predominance of cosmogenic, asteroid-meteorite and cometary structures among them. The data 
of deciphering satellite images, taking into account the spatial position of known oil and gas fields, 
make it possible to identify concentric zones of tension and compression of the earth’s crust that 
accompany cosmogenic ring structures. An analysis of long-term data revealed the confinement 
of most hydrocarbon deposits and their geological reserves to concentric zones of extension-
deconsolidation of the earth’s crust. Concentric extension zones alternate with the compression 
zones separating them, in which a small number of mineral deposits are found. The proposed new 
technology for forecasting hydrocarbon deposits can be applied in many sedimentary basins of 
the World.

Specifically, on the basis of the new technology, a forecast of new hydrocarbon deposits in 
the South Tоrgai oil and gas basin was based on two cometary ring structures: Chelkar-Aral and 
Baikonur.

KEY WORDS: South Torgai oil and gas basin, ring cometary structures, features of cometary 
structures, severity of cometary structures in relief, shaking (fracture) cones, oil and gas potential 
forecast based on cometary structures.
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