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3D seismic survey is the undisputed leader among tools of identifying potential exploration 
targets and reservoir characterization. This paper shows surveys that are crucial in the 
exploration and development of significant amounts of hydrocarbon resources, and can be 
used by operator companies to map complex geological structures and select better drilling 
locations. 

The purpose of research work is to have better understandings of formations and update 
previous studies in oil field of Mangyshlak Basin, Western Kazakhstan. The Main results are 
the acoustic impedance, Vp / Vs ratio, lithological and reservoir properties data. The quality 
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controls and analysis of results show good match with well logs and good recovery of seismic 
signal in inversion, but it should be improved in some areas. The results, from a scientific 
point of view, expand the already known geological and geophysical studies of the reservoir 
and improve the quality of interpretation using seismic methods in studying the sedimentation 
environment of the site.

KEY WORDS: seismic interpretation, sedimentology, geological structure, productive 
horizons, reservoir characterization. 
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3D сейсмикасы – барлаудың ықтимал нысандары мен резервуардың сипаттамаларын 
анықтауға арналған құралдардың арасында сөзсіз көшбасшы. Бұл мақалада көмірсутек-
тердің маңызды қорларын іздеу мен игеру үшін маңызды болып табылатын және күрделі 
геологиялық құрылымдарды картаға түсіру және бұрғылаудың ең жақсы учаскелерін таңдау 
үшін операторлар пайдалана алатын зерттеулер көрсетілген. Сейсмикалық зерттеудің 
нәтижесі – бұл жер асты сулары мен шағылыстырушы жыныстың орналасқан жерінен 
тыс ақпарат алатын сейсмикалық шағылысу деректері. 

Жұмыстың мақсаты – Маңғыстау бассейні кен орнының су қоймаларының қасиет-
тері мен орналасуын егжей-тегжейлі зерделеу және осы учаскенің алдыңғы зерттеулерін 
жаңарту. ТҮЙІН нәтижелер – акустикалық кедергі, Vp / Vs қатынасы, литологиялық және 
резервуарлық қасиеттері. Сапаны бақылау және нәтижелерді талдау ұңғыма журналда-
рымен және шағылысқан толқындық сигналмен жақсы келісімді көрсетеді, бірақ кейбір 
жерлерде оны жақсарту қажет. Бұл нәтижелер, ғылыми тұрғыдан алғанда, резервуардың 
бұрыннан белгілі геологиялық және геофизикалық зерттеулерін кеңейтеді және учаскенің 
шөгінді ортасын зерттеуде сейсмикалық әдістерді қолдану арқылы түсіндіру сапасын 
жақсартады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: сейсмикалық интепретациясы, седиментиментологияық зерттеу, 
геологиялық құрылым, өнімді горизонт, коллектор сипаттамасы.
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3D сейсморазведка является бесспорным лидером среди инструментов определе-
ния потенциальных целей разведки и характеристики коллектора. В статье показаны 
исследования, которые имеют важное значение для поиска и разработки значительных 
запасов углеводородного сырья и могут использоваться компаниями-операторами для 
составления карты сложных геологических структур и выбора лучших мест бурения. 
Результатом сейсмического исследования являются данные сейсмических отражений, 
которые несут информацию о недрах и информацию за пределами местоположения 
отражающей породы. 

Цель работы состоит в том, чтобы более детально изучить свойства и расположение 
коллекторов и обновить предыдущие изыскания данного участка месторождения в бассей-
не Мангышлак, Западный Казахстан. Основными результатами являются акустический 
импеданс, отношение Vp / Vs, данные литологических и пластовых свойств. Контроль 
качества и анализ результатов показывают хорошее соответствие с каротажами скважин 
и сигналом отраженных волн, но в некоторых областях его следует улучшить. Данные 
результаты с научной точки зрения расширяют уже известные геолого-геофизические 
исследования коллектора и повышают качество интерпретации с применением сейсми-
ческих методов в изучении седиментационной среды участка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сейсмическая интерпретация, седиментология, геологическая 
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