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Сравниваются традиционная и предлагаемая новая технологии прогноза нефте-
газоносности. Сравнение опирается на детальный анализ регионального нефтегазо-
геологического районирования, положенного в основу двух имеющихся карт прогноза. 
Это широко известная «Карта прогноза нефтегазоносности Казахстана» масштаба 
1:2 500 000, составленная в 2002 г. в традиционном плане крупными геологами-неф-
тяниками и «Карта закономерностей размещения месторождений углеводородов 
на территории Казахстана» масштаба 1:2 000 000, составленная в 2001г., первым 
автором на основе новой технологии прогноза.

Методики составления названных карт принципиально различны. Основным 
отличием «Карты закономерностей…» от «Карты прогноза …» является 
построение первой на основе принципов ударно-взрывной тектоники (УВТ) с широким 
использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), при полном 
игнорировании данных ДЗЗ – этой новейшей космической информации, во второй 
карте. 

Предлагаемые способы прогнозирования являются абсолютно новыми. Поэтому 
на них выданы Евразийский [1] и Казахстанский патенты [2].

Проведенное сравнение предлагаемой технологии с традиционной технологией 
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прогноза показало ущербность последней и позволяет уверенно говорить о возмож-
ности исключения крупных промахов при проведении поисково-разведочных работ, 
имевших место в прошлом [3, 4].

Применение новой технологии прогноза гарантирует высокую конкурентоспо-
собность ожидаемых результатов, а также перспективность этого направления 
исследований.

Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева располагает материально-
технической и кадровой обеспеченностью, необходимой для составления карт 
прогноза месторождений углеводородов и металлических полезных ископаемых на 
основе предлагаемой новой технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технологии прогноза месторождений углеводородов, неф-
тегазоносность, космические снимки, космогенные кольцевые структуры.

МҰНАЙГАЗДЫЛЫҚТЫ БОЛЖАУДЫҢ ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӘЛЕМНІҢ ШӨГІНДІ БАССЕЙНДЕРІНДЕ 

САЛЫСТЫРУ
Б.С. ЗЕЙЛИК, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Ресей жараты-
лыстану ғылымдары академиясының академигі, бас ғылыми қызметкер 
Р.Т. БАРАТОВ,* техника және технология магистрі, ғылыми қызметкер

Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты,
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Қабанбай батыр көш., 69а

Мақалада мұнайғаздылықты болжаудың дәстүрлі және ұсынылатын жаңа 
технологияларын салыстыру қарастырылады. Салыстыру қолда бар екі болжамдау 
карталарының негізінде қойылған аймақтық мұнайгаздылықты аудандастыруға 
дәлдікті талдауға сүйенеді. Бұл бізге кең таныс 2002 жылы ірі геолог-мұнайшылармен 
дәстүрлі әдіспен құрастырылған масштабы 1:2 500 000 «Қазақстанның 
мұнайгаздылығын болжау картасы» және мақаланың бірінші авторының болжаудың 
жаға технологиясы негізінде 2001 жылы құрастырылған масштабы 1:2 000 000 
«Қазақстан аумағындағы көмірсутек кенорындарын орналасу заңдылықтары картасы».

Аталған карталарды құрастыру әдістері  толығынымен ерекше. 
«Қазақстан аумағындағы көмірсутек кенорындарын орналасу заңдылықтары 
картасының»«Қазақстанның мұнайгаздылығын болжау картасынан» негізгі ерек-
шелігі – оның Жерді қашықтықтан зерттеу мәліметтерін кең қолдануымен соққылы-
жарылысты тектоника принциптері негізінде құрастырылғаны болып табылады. 

Ұсынылатын болжамдау әдістері абсолютті жаңа болып табылады. Сондықтан 
оларға Еуразиялық [1] және Қазақстандық [2] панеттері берілген. 

Ұсынылатын технологияны болжаудың дәстүрлі технологиясымен жүргізілген 
салыстыру соңғысының жарамсыздығын көрсетті және де өткенде болған іздеу-
барлау жұмыстары кезінде үлкен қателіктерді жою мүмкіндігі жайлы сенімді айтуға 
болатынын көрсетті [3, 4].

Болажаудың жаңа технологиямын қолдану оның күтілетін нәтижелерінің жоғары 
бәсекеге жарамдылығына, сонымен қоса зерттеулердің бұл бағытының перспектив-
тілігіне кепіл болады. 

Қ.И.Сәтбаев атындағы геология ғылымдар институты ұсынылатын жаңа 
технология негізінде көмірсутегі және металды пайдалы қазбалар кенорынддарын 
болжау карталарын құрастыру үшін қажетті материалды-техникалық және кадрлы 
қамтамассыздырылған.
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The article compares the traditional and proposed new technologies for forecasting oil 
and gas potential. The comparison is based on a detailed analysis of the regional oil and gas 
geological division, which is the basis for the two available forecast maps.This is the well-
known “Kazakhstan’s oil and gas potential forecast map” at a scale of 1: 2 500 000, which 
was compiled in 2002 in the traditional plan by major oil industry geologists and the “Map of 
regularities for the location of hydrocarbon deposits on the territory of Kazakhstan” at a scale 
of 1: 2 000 000; 2001, the first author based on the new forecast technology.

The methods of drawing up these maps are fundamentally different. The main difference 
between the “Maps of the regularities of hydrocarbon deposits in Kazakhstan” from the “Map 
of the forecast of oil and gas potential of Kazakhstan” is the construction of the first one based 
on the principles of shock-explosive tectonics with extensive use of remote sensing data (RS), 
with complete disregard for RS data, this newest space information, in the second map. 

The proposed methods of forecasting are completely new. Therefore, they have been 
granted the Eurasian [1] and Kazakhstan patents [2].

The comparison of the proposed technology with the traditional forecasting technology 
showed the defectiveness of the latter and allows us to confidently talk about the possibility 
of exception major misses during exploration work that took place in the past [3, 4].

The use of the new forecasting technology guarantees high competitiveness of the 
expected results, as well as the prospects of this research direction.

Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpaeva has the material and technical 
and personnel security necessary for mapping the forecast of hydrocarbon fields and metallic 
minerals based on the proposed new technology.

KEY WORDS: technologies for forecasting hydrocarbon fields, oil and gas potential, 
space images, cosmogenic ring structures
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