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К.И. Сатпаев в 1959 году опубликовал рецензию на монографию «Тектоническое 
строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных областей в связи с 
вопросами нефтегазоносности», созданную сотрудниками Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. 

В этой рецензии К.И. Сатпаев: 
1) отметил наличие в Прикаспии богатых запасов нефти, природного газа 

и других полезных ископаемых; 
2) пришел к выводу о больших перспективах Прикаспия в нефтегазоносном 

отношении; 
3) подчеркнул, что изучение геологии Прикаспия способствует развитию 

в Западном Казахстане крупной газонефтедобывающей промышленности. 
Эти предсказания К.И. Сатпаева были подтверждены в последующем открытием 

многих, в том числе, крупнейших месторождений углеводородов – Жетыбай, Тенгиз, 
Кашаган и др. В поисках наиболее эффективных технологий выявления новых ме-
сторождений углеводородов в Прикаспии использовались различные теоретические 
концепции (рифтогенеза, НГТ). Авторы предлагают инновационную технологию 
прогноза и поисков углеводородов в Казахстане и в осадочных бассейнах Мира.

Новая технология прогноза месторождений углеводородов, предлагаемая для 
внедрения в Казахстане и в других осадочных бассейнах Мира, опирающаяся на про-
гноз К.И. Сатпаева по Прикаспийской впадине, основана на принципах ударно-взрыв-
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ной тектоники (УВТ) и использования данных дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ). Концепция ударно-взрывной тектоники (УВТ) выдвинута в Казахстане и раз-
рабатывалась на протяжении 45 лет. Новая технология кардинально отличается 
от традиционных прогнозных построений, благодаря непременному и постоянному 
использованию новейшей космической информации. Данные фото- и радиолокационных 
космических съемок обнаруживают широкое распространение ранее неизвестных 
кольцевых и линейных структур. Исследование кольцевых структур, выполняюще-
еся в Казахстане на протяжении полувека, указывает на широкое распространение 
среди них структур космогенной: астероидно-метеоритной и кометной природы. 
Данные дешифрирования космических снимков, с учетом пространственного положе-
ния известных месторождений нефти и газа, позволяют выявить концентрические 
зоны растяжения и сжатия земной коры, сопутствующие космогенным кольцевым 
структурам. Анализ многолетних данных позволил выявить приуроченность боль-
шей части месторождений углеводородов и подавляющей массы их геологических 
запасов к концентрическим зонам растяжения-разуплотнения земной коры в космо-
генных кольцевых структурах. Установлено, что основная масса месторождений 
и, в особенности, запасов углеводородов, приурочена к блокам 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, с меньшим числом месторождений и малыми запасами нефти и газа в них. 
Выполненный анализ охватывает более чем вековой промежуток времени поисков 
и разведки месторождений углеводородов в Казахстане. Есть основания считать, 
что предлагаемая новая технология прогноза месторождений углеводородов может 
быть применена во многих осадочных бассейнах Мира. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз полезных ископаемых, нефтегазоносность, оса-
дочные бассейны, космогенные кольцевые структуры. 
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Қ.И. Сәтбаев атындағы геологиялық ғылыдар институты,
Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Кабанбай батыра көш., 69а

Қ.И. Сәтбаев 1959 жылғы Мәскеулік И.М. Губкин атындағы мұнайхимиясы және газ 
өнеркәсібі институты қызметкерлерімен жазылған «Каспий маңы ойысымының және шек-
тес облыстардың мұнайгаздылығы сұрақтарымен байланысты тектоникалық құрылысы 
және даму тарихы» монографисына рецензия басып шағарған. 

Бұл рецензияда ол келесі пункттерге назар аударған:
1) каспий маңы ойысымында мұнай, табиғи газдың және басқа пайдалы қазба-

лардың бай қорларының бар екендігін көрсеткен.
2) Каспий маңының мұнайгаз бағытында үлкен келешегі бар деген қорытындыға 

келген.
3) Каспиймаңының геологиясын зерттеу Батыс Қазақстанда ірі мұнайгаз 

өрекәсібінің дамуына себептестігін тигізеді деп белгілеген. 
Қ.И. Сәтбаевтың бұл болжаулары кейінгі жылдары ашылған көптеген, сонымен қоса 

көмірсутектердің қорлары бойынша орасан зор кенорындары – Жетібай, Теңіз, Қашаған 
және басқаларының ашылуларымен дәлелденген. Каспиймаңында жаңа көмірсутек кено-
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рындарын анықтаудың ең нәтижелі технологияларын іздеу кезінде әр түрлі теоретикалық 
концепциялар (рифтогенез, жаңа жаһандық тектоника) қолданылған. Мақала авторалары 
Қазақстанда және Әлімнің басқа шөгінді бассейндерінде көмірсутектерді болжаудың және 
іздеудің инновациялық технологиясын ұсынады. 

Қазақстанда және әлімнің басқа шөгінді бассейндерінде енгіздіру үшін ұсынылатын 
көмірсутек кенорындарын болжайтын жаңа технология Каспиймаңы ойысымы бойынша Қ.И. 
Сәтбаевтың болжуына сүуну отырып, соққылы-жарылысты тектоника (СЖТ) принцип-
терінде және Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ) мәліметтерін қолдануға негізделінген. 
Соққылы-жарылысты тектоника (СЖТ) конпецциясы Қазақстанды ұсынылып соңғы 45 
жылы бойы толықтырылған. Жаңа технология, өзінің жаңа ғарыштық ақпаратты мін-
детті және үздіксіз қолдануына байланысты дәстүрлі болжамдық модельдерден түбегейлі 
ерекшеленеді. Фото- және радиолокационды ғарыштық түсірулер мәліметтері бұрында 
белгісіз сақиналы және сызықтық құрылымдардың кең таралуын анықтайды. Қазақстанда 
жарты ғасыр бойы жүргізілген сақиналы құрылымдарды зерттеу олардың ішінде ғарыштық 
астероидты-метеоридті және кометалы табиғатты сақиналы құрылымдардың анық 
басымдылығын көрсетеді. Белгілі мұнай және газ кенорындарының кеңістікте орналасуын 
ескере отырып, ғарыштық түсірулерді дешифрлеу мәліметтері арқылы, космогенді сақи-
налы құрылымдармен байланысты жер қыртысының концентрлік созылу және тығыздану 
белдемдерін анықтауға мүмкіндік береді. Көпжылдық мәліметтерді талдау көмірсутектер 
кенорындарының көп бөлігінің және олардың геологиялық қорларының басым бөлігінің 
космогендік сақиналы құрылымдардағы жер қыртысының концентрлік созылу-тығыз-
дығының азаюы белдемдерімен байланысын анықтауға мүмкіндік берген. Кенорындардың 
негізгі бөлігінің және де, негізінен көмірсутектер қорларының әр түрлі, бірақ көршілес 
тұрған импактты астероидты-метеоритті және кометалы сақиналы құрылымдардың 
созылу-тығыздығының азаюы белдемдерінің өзара қабаттасуы блоктарымен байланысты. 

Концентрлі созылу белдемдері оларды бөлетін, кенорындар санының аздығымен және 
олардағы қорлардың аз мөлшерімен тығыздану белдемдерімен кезектеседі. Жүргізілген 
талдау Қазақстандағы көмірсутектер кенорындарын іздеудің және барлаудың ғасырлық 
дерлік уақыт аралығын қамтиды. Осыған орай, ұсынылатын көмірсутек кенорындарын 
болжаудың жаңа технологиясы Әлемнің коптеген шөгінді бассейндерінде қолданылуы 
мүмкін деген негіз бар. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: пайдалы қазбаларды болжау, мұнайгаздылық, шөгінді бассейндер, 
ғарыштық сақиналы құрылымдар.

K.I. SATPAYEV AND THE NEW TECHNOLOGICAL  
FORECASTING OF OIL AND GAS FIELDS

B.S. ZEYLIK, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Academician of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Chief Researcher 
R.T. BARATOV, Master of Engineering and Technology, Researcher

Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpayev
69a Kabanbai batyr str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan

K.I. Satpayev in 1959 published a review of the monograph «Tectonic structure and 
development history of the Caspian Basin and related areas in connection with issues of petroleum 
potential», created by the staff of the Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry named 
after I.M. Gubkin.

In this review, K.I. Satpayev listed the following points: 
1) he noted the presence in the Caspian Sea of rich reserves of oil, natural gas and 

other minerals; 
2) he concluded that the Caspian Basin had great prospects in terms of oil and gas; 
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3) He stressed that the study of the geology of the Caspian Basin contributes to the 
development of a large gas and oil industry in Western Kazakhstan.

These predictions are K.I. Satpayev was confirmed in the subsequent discovery of many, 
including the largest hydrocarbon deposits – Zhetybai, Tengiz, Kashagan and others. In search of the 
most effective technologies to identify new hydrocarbon deposits in the Caspian, various theoretical 
concepts were used (rifting, new global tectonics). The authors propose an innovative technology 
to forecast and search for hydrocarbons in Kazakhstan and in the sedimentary basins of the World.

The new technology of forecasting hydrocarbon deposits, proposed for introduction in 
Kazakhstan and in other sedimentary basins of the World, based on the KI forecast. Satpayev 
on the Caspian Basin, based on the principles of shock-explosive tectonics (SET) and the use of 
remote sensing data (Earth remote sensing). The concept of shock-explosive tectonics (UHT) was 
advanced in Kazakhstan and has been developed for 45 years. The new technology is fundamentally 
different from traditional forecast constructions due to the indispensable and constant use of the 
latest space information. Data from photographic and radar space surveys reveal a wide distribution 
of previously unknown ring and linear structures. The study of ring structures that have been 
performed in Kazakhstan for half a century indicates a widespread cosmogenic structure among 
them: asteroid-meteorite and cometary genesis. Data interpretation of satellite images, taking 
into account the spatial position of known oil and gas fields, allow us to identify concentric zones 
of tensile and compression of the earth’s crust, accompanying cosmogenic ring structures. The 
analysis of long-term data made it possible to identify the confinement of most of the hydrocarbon 
deposits and the overwhelming mass of their geological reserves to the concentric zones of tensile 
and decompaction of the earth’s crust in cosmogenic ring structures. It has been established that 
the bulk of deposits and, in particular, hydrocarbon reserves, are confined to blocks of mutual 
overlapping of stretching and decompressing zones of various, but nearby, impact asteroid-meteorite 
and cometary ring structures. 

Concentric tensile zones alternate with compression zones separating them, with a smaller 
number of fields and small reserves of oil and gas in them. The performed analysis covers more 
than a century-long period of prospecting and exploration of hydrocarbon deposits in Kazakhstan. 
There is reason to believe that the proposed new technology for forecasting hydrocarbon deposits 
can be applied in many sedimentary basins of the World.

KEY WORDS: Forecast of minerals, oil and gas potential, sedimentary basins, cosmogenic 
ring structures. 

Читайте далее в журнале «Нефть и газ», №2, 2019 год
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