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Розглянуто авторську методику структурно-термо-атмогеохімічних досліджень, 
що ґрунтується на комплексі структурно-тектонічних та космогеологічних даних, 
матеріалів термометричної, еманаційної, газогеохімічної зйомок і широкого спектра 
лабораторних вимірювань.

Показано ефективність використання запропонованого комплексу робіт на ма-
лих за площею родовищах, властивих прибортовим зонам Дніпровсько-Донецької 
западини та шельфу морських акваторій. Методика була апробована більш ніж 
на 50 площах, розташованих у різних геологічних умовах.

Ключові слова: методика, зйомка, еманації, дослідження, шпур, картування, га-
зогеохімія.

Автор розробив методику структурно-термо-атмогеохімічних дослі-
джень (СТАГД, авторське свідоцтво № 28176 від 31.03.09 р., Патент на ко-
рисну модель № 47419 “Спосіб прогнозування родовищ корисних копалин” 
від 25.01.10 р.), яка базується на комплексі структурно-тектонічних та космо-
геологічних даних, матеріалів термометричної, еманаційної та газогеохіміч-
ної зйомок та широкого спектра лабораторних вимірювань. Застосування 
запропонованого комплексу є ефективним для малих за розміром родовищ, 
властивих прибортовим зонам Дніпровсько-Донецької западини та шельфу 
морських акваторій, що мають широкий стратиграфічний діапазон промис-
лової нафтогазоносності. Розроблену методику було апробовано більш ніж 
на 50 площах, розташованих у різних геоструктурних умовах: Дніпровсько-
Донецькій западині (Дніпровський грабен, Північний борт, Північна і Пів-
денна прибортові зони), Передкарпатті та на Волино-Поділлі. Її ефективність 
для морських акваторій доведена роботами з прогнозної оцінки перспектив-
них нафтогазоносних площ південної частини Азовського моря (структури 
Літологічна, Мисова-1, Мисова-2, Китенська та ін.), Керченсько-Таманського, 
північно-західного (структури Одеська, Осетрова, Рифтова, Сундучна, Голі-
цинська та ін.) та північно-східного (структури Субботіна, Абіха, Глибока та ін.) 
шельфів Чорного моря (рис. 1). Використання цих методів доцільне як на 
прогнозно-пошуковій, так і розвідувальній стадіях досліджень.
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Концептуальні положення СТаГД. Мета розробки – підвищити ефек-
тивність пошуково-розвідувальних робіт на основі використання комплексу 
експресних недорогих методів для структурного картування та прогнозної 
оцінки покладів вуглеводнів. Застосування методики має важливе прогнозне 
значення для уточнення розломно-блокової тектоніки перспективних діля-
нок. Найбільш інформативною вона є при виявленні активних на сучасному 
етапі розривних порушень, які проявляються як зони підвищеної проникнос-
ті й визначають зони активних сучасних геодинамічних процесів та шляхи 
міграції різних флюїдів, зокрема і тих, що є індикаторами покладів вуглевод-
нів (ВВ).

Розробляючи методику структурно-термо-атмогеохімічних досліджень, 
автор виходив із таких концептуальних положень:

1. Унаслідок міграції ВВ та супутніх газів від покладу ВВ до денної по-
верхні в горішній частині осадового покриву змінюються хімічні, фізичні, 
фізико-хімічні та теплові характеристики гірських порід та підґрунтового 
повітря, що можуть бути кількісно оцінені інструментальними методами. 
Розподіл аномальних та фонових показників таких змін використовують як 
індикатор покладів, що залягають на глибині.

2. Розподіл показників температури підґрунтового шару порід тісно 
пов’язаний з особливостями блокової будови об’єктів досліджень: темпера-
турні максимуми властиві найменш порушеним тектонічним блокам.

3. Центральні частини нафтогазоносних родовищ характеризуються по-
рівняно низькими вмістами ВВ і супутніх газів, облямованих по периферії 
покладів більш високими концентраціями.

4. Найбільш сприятливими для формування покладів ВВ вважаються 
геодинамічно стабільні (непроникні) тектонічні блоки й структури.

Технологія проведення досліджень. Комплекс досліджень СТАГД скла-
дається з п’яти блоків (рис. 2).

Перший блок – геолого-структурні дослідження (див. рис. 2) – передба-
чає збір, систематизацію та переінтерпретацію матеріалів щодо особливостей 
структурно-тектонічної будови та нафтогазоносності досліджуваної терито-

Рис. 2. Принципова модель СТАГД
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рії, створення комп’ютерних фактографічних і картографічних баз даних, 
дешифрування матеріалів космічних зйомок, побудову уточнених геодина-
мічних моделей (структурних карт, карт розломно-блокової тектоніки та ін.). 

Структурно-тектонічні дослідження спрямовані на створення необхід-
ної картографічної основи для визначення структурного положення дос-
ліджуваних площ. Мета – порівняльний аналіз структурних та тектонічних 
особливостей цього об’єкта з аналогічними характеристиками розвіданих 
родовищ ВВ. Під час створення робочої основи необхідно враховувати, що в 
авторів різних структурно-тектонічних побудов іноді існують принципові 
розбіжності щодо їхнього геологічного та генетичного значення у форму-
ванні родовищ ВВ. Насамперед, це обумовлено різним ступенем геологіч-
ної, геофізичної, геохімічної вивченості територій та структур і відсутністю 
єдиного підходу до інтерпретації наявних матеріалів.

У сучасній практиці геологорозвідувальних робіт на пошуки родовищ 
нафти й газу базовими є сейсмогеологічні побудови. Переважно дані, отри-
мані іншими методами, оцінюють за ступенем збігу з даними сейсмороз-
відки.

Ураховуючи теоретичну залежність структурно-просторового положен-
ня та умов формування родовищ нафти й газу від геодинамічної позиції та 
активності окремих тектонічних порушень, зон розущільнення та підвище-
ної проникності гірських порід різного рангу й генези, при визначенні струк-
турного положення об’єктів досліджень СТАГД значну увагу слід приділяти 
аналізу загальних закономірностей розломно-блокової тектоніки та розробці 
уявлень про геологічні, структурно-стратиграфічні, геодинамічні умови фор-
мування потенційних пасток ВВ. 

Обов’язковою умовою ефективного проведення структурно-тектонічних 
досліджень є системний аналіз, інтерпретація (а за потреби і переінтерпре-
тація) результатів дешифрування аерокосмічних даних, усіх матеріалів гео-
лого-геофізичних, структурно-тектонічних, геохімічних та інших наукових, 
тематичних, виробничих досліджень та спеціальних робіт, літературних пуб-
лікацій, що висвітлюють особливості геологічної будови та нафтогазонос-
ності як регіону, де передбачаються дослідження СТАГД, так і конкретних 
площ та ділянок, де застосовується цей комплекс нетрадиційних методів 
оцінки нафтогазоносності.

Зібрані та систематизовані під час структурно-тектонічних досліджень 
матеріали прив’язуються в картографічній програмі Mapinfo, що дозволяє 
зіставляти та узгоджувати різні за змістом, масштабом, рівнем інформатив-
ності карти. Підсумком таких робіт є побудова відповідної карти.

Далі, виходячи з базових положень та можливостей використання ма-
теріалів космічних зйомок, виконують комплекс робіт зі структурного де-
шифрування. Методику таких досліджень достатньо детально наведено в ро-
ботах В. І. Лялька (Розломні…, 2000; Розробка…, 2001).

Метою дешифрування та інтерпретації матеріалів космічних зйомок по 
окремих площах є виділення й картування зон лінеаментів, кільцевих стру-
ктур, уточнення структурно-тектонічного плану проектних об’єктів польових 
досліджень, аналіз просторового співвідношення неотектонічних структур 
та структур новітньої активізації зі структурами, закартованими за даними 
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геолого-геофізичних та пошуково-розвідувальних робіт на ВВ, виділення 
розломних зон підвищеної тріщинуватості, що можуть бути каналами чи 
шляхами міграції флюїдів, визначення геологічного і пошукового значення 
космоелементів.

Під час дешифрування використовували космічні знімки різних типів, в 
основному, середнього просторового розміщення (10–45 м) регіонального та 
локального рівнів генералізації. По окремих площах до дешифрування та 
інтерпретації долучали аерофотознімки. Обробку та інтерпретацію матеріа-
лів космічних зйомок виконували з допомогою програмного комплексу 
ERDAS Imagine.

За результатами комп’ютерного дешифрування складають схеми за кож-
ним типом космознімків. Далі інформацію із часткових схем масштабу      
1:25 000–1:10 000 наносять на узагальнювальні карти результатів дешифру-
вання масштабу 1:50 000–1:25 000, в окремих випадках – масштабу 1:100 000. 
Ті лінеаменти, що не знаходять підтвердження на часткових схемах або ви-
кликали певні труднощі при інтерпретації, перевіряють шляхом зіставлення 
з геолого-геофізичними та геоморфологічними картами, а також зі схемами 
дешифрування матеріалів космічних та аерозйомок, виконаних під час попе-
редніх досліджень різними авторами. Загалом, ці роботи використовують 
для виявлення неотектонічно активних порушень з метою вибору оптималь-
ної мережі точок інструментальних досліджень – атмогеохімічної та термо-
метричної зйомок (рис. 3). Підсумком робіт є:

– створення робочої картографічної основи для аргументованої поста-
новки завдань;

– визначення комплексу методів, необхідних для проведення досліджень 
з урахуванням геоструктурних особливостей території;

– визначення масштабу подальших польових робіт;
– обґрунтування щільності мережі пунктів спостереження та ін. 
До блоку геолого-структурних досліджень входять також комплексні 

польові дослідження: еманаційні (визначення вмісту радону й торону в під-
ґрунтовому шарі повітря) та газогеохімічні (відбір проб підґрунтового повіт-
ря для подальшого визначення в лабораторних умовах вмісту гелію, вуглекис-
лого газу та водню).

Характерні особливості будови та інтенсивності еманаційного поля є 
важливим показником геодинамічного напруження території досліджень. 
Вони слугують картувальною ознакою тектонічно напружених зон (верти-
кальних та горизонтальних рухів, розущільнення, тріщинуватості тощо). Ін-
терпретація результатів еманаційних досліджень базувалася на положеннях, 
викладених на початку розділу, – корінні масиви гірських порід у природ-
них умовах здебільшого перебувають під впливом диференційованих напру-
жень, що в них існують (Багрій, 2003; Досвід…, 2002; Нові…, 1999). По-
кривні відклади – це геологічні трансформатори полів напружень корінного 
масиву. Тектонічні порушення є місцем розвантаження напружень. Вони ха-
рактеризуються наявністю локальних аномалій радону та торону різної конт-
растності (Багрій, 2003). У такому випадку максимальна кількість аномалій 
цих еманацій має бути ознакою новітньої геодинамічної активності, розущіль-
нення, тріщинуватості і відповідно флюїдопроникності. Найбільш інтенсив-
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ні еманаційні аномалії переважно фіксуються в місцях перетину виявлених 
різними методами зон розривних порушень, що обмежують тектонічні блоки 
і можуть бути каналами розвантаження газових потоків. Наявність аномалій 
торону, що облямовують радонові аномалії, пов’язують з більш високою ін-
тенсивністю геодинамічних процесів. Фонові поля еманаційних показників, 
навпаки, можуть бути ознаками порівняно геодинамічно стабільних блоків і 
структур, потенційно “герметичних” і тому сприятливих для формування та 
збереження пасток вуглеводнів. 

Визначення рівня інформативності та прогнозного значення еманацій-
них індикаторів можливе лише при їхньому сумісному аналізі зі структурно-
тектонічними побудовами і регіональними характеристиками еманаційного 

Рис. 3. Приклад структурно-неотектонічного дешифрування космознімків.
Космодешифрування: 1 – кільцеві структури; 2 – регіональні лінеаменти; 3 – локальні лінеа-
менти; 4 – зони  лінеаментів. Тектонічне районування: X – Індоло-Кубанський прогин; XI – 
Азовський вал. Нафтогазогеологічне районування: В – Азовсько-Березанська НГО (в1 – Пів-
нічноазовський ПР, в2 – Центральноазовський ГР); Г – Індоло-Кубанська НГО (г1 – Південно-
керченський НГР, г2 – Сорокінсько-Субботинський ПР). 5 – головні розломи. Межі тектонічних 
елементів вищого порядку: 6 – негативні; 7 – нафтогазоносних провінцій; 8 – нафтогазоносних 
та перспективних районів, позитивні; 9 – нафтогазоносних областей. 10 – берегова лінія. 
Нафтогазоперспективні об’єкти: 11, 12 – підготовлені до буріння; 13, 14 – виявлені. Родовища: 
15 – газові; 16 – газові, що перебувають у бурінні. 17 – площі досліджень: I – Західнобулга-

нацька; II – Мисова-1; III – Мисова-2; IV – Меотична; V – Бірюча.
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поля та даними газогеохімічних досліджень (насамперед, просторового роз-
міщення, структури та інтенсивності аномальних показників вмісту в під-
ґрунтовому повітрі вуглекислого газу, гелію, водню). Отже, вміст вуглекис-
лого газу, гелію та водню в підґрунтовому повітрі є важливим показником 
наявності або відсутності геодинамічно активних зон у межах досліджуваної 
території. Площинний розподіл цих газів досить чітко корелює з еманаціями 
радону та торону. Водночас, якщо еманаційні індикатори дозволяють оціни-
ти положення тектонічних зон та їхню сучасну геодинамічну активність, то 
аномалії вуглекислого газу можуть вказувати на розривні порушення з під-
вищеною флюїдопроникністю. 

Крім того, необхідно звернути увагу на неоднозначність аномальних 
проявів вуглекислого газу: в одних випадках його аномалії фіксуються в асо-
ціації з аномаліями радону та торону, в інших – просторово відокремлені від 
радіоактивних газів і створюють самостійні поля. Останнє може бути гене-
тично пов’язане з покладами ВВ, зокрема газу (Соколов, 1970).

Використання показників вмісту гелію в підґрунтовому повітрі базується 
на визначенні винятково глибинної природи радіогенного гелію. У припо-
верхневих умовах аномалії гелію можуть формуватися за рахунок висхідних 
флюїдомасопотоків по зонах розущільнення гірських порід. Дослідженнями 
встановлено, що для нафтогазових родовищ характерні законтурні аномалії 
гелію (Багрій, 2003). Водночас, вміст гелію у підґрунтовому повітрі над по-
кладами ВВ близький до його кларку в атмосфері. Тому дані щодо вмісту 
гелію можуть бути застосовані лише при оцінці нафтогазової перспективнос-
ті об’єктів СТАГД.

Під час розробки методологічної основи СТАГД ми спиралися на дум-
ку дослідників, які визнають водень показником глибинності розломів (Роз-
робка..., 2001; Багрій, 2003). Незважаючи на певні розбіжності в інтерпре-
тації аномалій водню, вважаємо, що показники його вмісту можуть бути ви-
користані для трасування розломів глибинного закладання та підвищеної 
проникності.

Другий блок (див. рис. 2) складається з термометричних досліджень (ви-
значення температурних показників підґрунтового шару гірських порід). На-
уково-теоретичні та методичні засади проведення термометричної зйомки 
ґрунтуються на положенні, що над покладами нафти й газу формуються ло-
кальні температурні аномалії. Утім, природа приповерхневих температурних 
аномалій є однією з найбільш дискусійних. За літературними даними відомо, 
що над покладами ВВ, у приповерхневих шарах геологічного середовища 
фіксуються позитивні аномалії температурного поля. У більшості випадків у 
межах покладу показники температури підґрунтового шару гірських порід, 
особливо в апікальній частині газонафтоносних структур, перевищують такі 
показники поза контуром покладу.

Автор вважає, що просторовий розподіл показників температури під-
ґрунтового шару порід тісно пов’язаний з особливостями блокової будови 
об’єктів досліджень: температурні максимуми характерні для найменш по-
рушених (за даними сейсморозвідки та результатами дешифрування мате-
ріалів космічних зйомок) тектонічних блоків (Багрій, 2003; Досвід…, 2002; 
Флюїдогеодинамічні…, 2005). Водночас, за даними атмогеохімічних дослі-
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джень, такі блоки відрізняються найменшою газопроникністю. Тому в ме-
жах того самого родовища ВВ температурне поле неоднорідне, має плямис-
тий характер розподілу його показників. Загалом, можна вважати, що при-
поверхневі температурні аномалії є важливим додатковим індикатором по-
кладів ВВ.

Третій блок (див. рис. 2) передбачає проведення газогеохімічної зйом-
ки за вільними вуглеводнями. Слід зазначити, що за результатами геолого-
геофізичних пошукових робіт відсоток правильних прогнозів щодо наявності 
промислових скупчень нафти й газу в структурах незначний. Такі досліджен-
ня, насамперед, спрямовані на встановлення будови осадової товщі, тобто на 
виявлення структур, перспективних за своїми характеристиками для пошуків 
родовищ нафти і газу. Утім, геофізичні методи не дають однозначної відповіді 
на головне питання – заповнені ці пастки вуглеводнями чи ні?

Не заперечуючи важливості і безумовної необхідності польових геолого-
геофізичних досліджень, автор стверджує, що геофізичні роботи разом з 
термометричною та газогеохімічною зйомками однозначно підвищують ін-
формативність пошукових робіт. Численними дослідженнями доведено, що 
наявність аномальних концентрацій вуглеводневих газів у верхніх шарах 
осадових порід (і зокрема, у підґрунтовому повітрі) є прямою ознакою наф-
тових і газових покладів. 

Теоретичною основою використання метану та його гомологів як індика-
торів покладів вуглеводнів є уявлення про безперервність вертикальної (ди-
фузійної та фільтраційної) міграції газів від покладу (або пастки ВВ) до ден-
ної поверхні Землі. На основі цих загальних положень були розроблені такі 
методи пошуків нафти й газу, як газова зйомка й газовий каротаж, що базу-
ються на виявленні газоподібних і легких рідких вуглеводнів. В. А. Соколов 
(1970) назвав їх “прямими геохімічними методами”. Доцільність застосуван-
ня прямих газогеохімічних методів було науково обґрунтовано ще в середині 
минулого століття. Але широке практичне використання саме газогеохіміч-
ного методу призвело до того, що чималий відсоток прогнозів виявився не-
правильним (Соколов, 1970). Спираючись на світовий досвід та виходячи із 
власної практики, автор стверджує, що висока ефективність подібних робіт 
досягається лише тоді, коли газогеохімічні дослідження проводять на основі 
аналізу структурно-тектонічних та космогеологічних даних, з урахуванням 
геолого-геофізичних матеріалів, та в комплексі з термометричними та емана-
ційними дослідженнями (Нафтогазоперспективні…, 2006; Нафтогазоперс-
пективні…, 2007).

Сутність газової зйомки полягає в тому, що внаслідок міграції метану та 
його гомологів від покладів ВВ утворюється газовий ореол розсіювання. За 
його межами фіксується поле підвищених концентрацій газів, а в підґрунто-
вому повітрі над покладами ВВ або їхньому обрамленні (залежно від струк-
турно-тектонічних, літологічних та інших особливостей будови об’єкта дос-
ліджень) – фоновий вміст певних газів порівняно із фоном. Ми розглядаємо 
та інтерпретуємо такі концентрації як атмогеохімічні (газові) аномалії. Фор-
ма, структура, просторовий розподіл цих аномалій залежать від особливос-
тей структурно-тектонічної будови покладу ВВ, складу та потужності гірсь-
ких порід, які його перекривають, складу ВВ у покладі. 
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За особливостями прояву аномалій вуглеводнів виділяють “кільцеві” 
(“хало-ефект”) та “прямі” аномалії. 

“Кільцевий” ефект полягає в тому, що над центральними частинами 
газонафтових родовищ встановлюються порівняно низькі концентрації вуг-
леводнів та супутніх газів, натомість на периферії родовища облямовані ано-
маліями ВВ більш високої концентрації. Аномалії газів ВВ у цьому випадку 
фіксуються спорадично, у вигляді окремих точок або незначних за площею і 
вмістом ВВ об’єктів, що мають переважно кільцеве поширення поза конту-
ром покладу нафти чи газу.

У практиці робіт трапляється, що над газонафтовим покладом утворю-
ється т. зв. “газова шапка”, або “газовий купол” (“пряма” аномалія), що харак-
теризується наявністю максимуму безпосередньо над нафтовим або газовим 
родовищем. Такі випадки властиві багатопластовим родовищам (до прикла-
ду, Юліївському).

Вуглеводневі гази нафтових і газових родовищ представлені переважно 
метаном з незначною домішкою більш важких вуглеводнів. Залежно від гео-
хімічних умов генерації газів, особливостей їхньої міграції, акумуляції й 
розсіювання, співвідношення метану та більш важких вуглеводнів може іс-
тотно коливатися від часток до 8–10 % (Соколов, 1970).

Отже, доволі логічним є той факт, що в підґрунтовому повітрі найбільші 
за площею і контрастністю газові ореоли утворює метан.

Утім, слід наголосити на складності й неоднозначності інтерпретації са-
ме метанових аномалій: метан може мати і біогеохімічне походження, а отже, 
не мати відношення до нафтогазоносності. Крім того, метанові аномалії в 
приповерхневих шарах порід можуть спостерігатися над повністю зруйно-
ваними покладами, шахтними полями та ін. Цікавим є і той факт, що аномалії 
метану майже завжди просторово відірвані від аномальних полів більш важ-
ких вуглеводневих газів – етану, пропану та бутану, тобто, не корелюються з 
ними.

Очевидно, показники вмісту метану не можуть розглядатися окремо при 
прогнозних оцінках, а інтерпретація площинного розподілу його концентра-
цій повинна виконуватися в комплексі з аналізом вмісту його гомологів (ета-
ну, пропану, бутану, ізобутану та ін.), а газогеохімічні аномалії доцільно ви-
діляти й вивчати за сумою гомологів метану (без урахування вмісту самого 
метану). Автор вважає, що найбільш інформативними показниками є пло-
щинні аномалії етану та пропану.

Аномальні поля вуглеводневих газів можуть бути використані за наяв-
ності об’єктивних даних як “пряма” ознака нагромадження ВВ у пастці, а 
виявлені закономірності їхнього просторового розміщення разом з темпера-
турними, еманаційними та газовими індикаторами слід розглядати як досто-
вірну інформацію для уточнення прогнозної оцінки площ та ділянок дослі-
джень СТАГД.

Комплексний підхід до виконання польових досліджень полягає в тому, 
що всі їхні види виконуються в одному й тому самому пункті спостережень. 
В одному шпурі (глибиною 1 м) одночасно заміряють температуру, визна-
чають концентрації радону, торону, відбирають проби для проведення лабо-
раторно-аналітичних досліджень вуглекислого газу, гелію, водню, метану і 
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його гомологів. Методики відбору проб, замірювання температури, вимірю-
вання радону і торону детально описані, зокрема, у роботі (Нафтогазопер-
спективні…, 2007, с. 142–145).

Четвертий блок СТАДГ (див. рис. 2) – лабораторно-аналітичні дослі-
дження – полягає в визначенні відсоткової об’ємної концентрації вуглекис-
лого газу, вмісту гелію, водню, метану та його гомологів у пробах підґрунто-
вого повітря, відібраних на попередньому етапі. Методику визначення цих 
параметрів та лабораторний комплекс наведено в роботі (Нафтогазоперспек-
тивні…, 2007, с. 165–182).

П’ятий блок (див. рис. 2) передбачає:
– математико-статистичну обробку та аналіз одержаних даних (з ураху-

ванням інформації, зібраної та систематизованої на першому етапі);
– побудову комп’ютерних картографічних моделей (як спеціалізованих, 

за окремими показниками, так і узагальнених, прогнозних) із застосуванням 
ГДС-технологій;

– прогнозування нафтогазоперспективності вивчених об’єктів та підго-
товку відповідних рекомендацій щодо подальших досліджень.

Під час підготовки блоку картографічних матеріалів потрібно дотриму-
ватися певної послідовності: спочатку складають т. зв. параметричні карти з 
інформацією щодо одного із визначених показників (до прикладу, температу-
ри підґрунтового шару порід, вмісту радону тощо); далі – інтегральні карти, 
які дозволяють аналізувати особливості розподілу декількох споріднених 
показників (до прикладу, радону, торону, вуглекислого газу). Завершуються 
роботи з підготовки блоку картографічних матеріалів складанням прогноз-
них карт просторового розподілу ділянок різної перспективності на пошуки 
вуглеводнів. Такі карти є узагальнювальними: на них інтегруються та інтер-
претуються усі наявні дані та матеріали за певними критеріями оціню-
вання.

З метою підвищення інформативності картографічних матеріалів та об-
ґрунтованості відповідних висновків доцільно складати узагальнювальні 
карти методом суперпозиції, тобто суміщення карт з різними показниками 
(до прикладу, карт аномальних та фонових полів показників температури, 
інтегральних показників еманаційного поля, газогеохімічних, структурних 
та карт результатів дешифрування матеріалів космічних зйомок). Це повинно 
передувати підготовці вихідних прогнозних карт.

Таким чином, ряди одновимірних показників чи характеристик поєдну-
ються в єдиний багатовимірний простір, який може відображати зв’язок між 
приповерхневою частиною геологічного середовища та виявленим чи прог-
нозованим покладом ВВ. Певні закономірності цього простору є основою 
для визначення критеріїв інтегральних прогнозних оцінок.

Спочатку, на основі карт структурно-тектонічної будови досліджуваної 
території та структурно-неотектонічного дешифрування космознімків, бу-
дують карти розподілу відповідних геохімічних параметрів підґрунтового 
шару. Далі розраховують т. зв. інтегральний коефіцієнт, що слугує показни-
ком наявності або відсутності геодинамічної активності та проникності тек-
тонічних порушень. Після цього складається синтетична карта розподілу 
значень інтегрального коефіцієнта (рис. 4).
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Рис. 4. Приклад синтетичної карти розподілу значень інтегрального коефіцієнта

Інтегральний атмогеохімічний коефіцієнт (Kінт) визначають за форму-
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де Сі – вміст газогеохімічного компонента в пункті спостереження; Сф – фо-
нове значення газогеохімічного компонента на території досліджень; Kі – 
коефіцієнт значущості газогеохімічного компонента, визначеного за резуль-
татами статистичного і кореляційного аналізів;         – коефіцієнт контраст-

ності аномалії компонента газу; n – кількість газових компонентів, врахова-
них при розрахунку інтегрального коефіцієнта.

Розрахунок інтегрального коефіцієнта полягає в поєднанні рядів значень 
незалежних між собою показників у єдиний комплексний показник. Фактичні 
дані при цьому інтегруються, зводяться засобами нормування до безрозмір-
ного виду та єдиної шкали значень, яка може бути використана для оцінки 
газонафтоперспективності територій. Формування таких комплексних показ-
ників дає можливість переходу до узагальнень більш високого рівня порів-
няно з результатами окремих, навіть достатньо інформаційних, методів.

Графічне відображення показників Kінт дозволяє виконати геодинамічне 
районування території досліджень з виділенням ділянок з найменшою про-
никністю гірських порід (мінімальні значення Kінт) та зонами розущільнення, 
посиленої вертикальної міграції газів (контрастні значення Kінт).

ф

і

С

С

15



Рис. 5. Приклад підсумкової карти розподілу значень температури 
підґрунтового повітря

Наступним кроком є побудова підсумкової карти температурних дослі-
джень (рис. 5).

Під час інтерпретації даних термометричних досліджень потрібно звер-
нути основну увагу на їхній просторовий розподіл та можливі генетичні 
ознаки, аналіз особливостей геотермічного поля. Результати проведених 
досліджень СТАГД дозволяють стверджувати, що розподіл температурних 
показників підґрунтового шару пов’язаний з блоковою структурою площ та 
ділянок досліджень, зокрема, температурні максимуми просторово співвід-
носяться з найменш порушеними тектонічними блоками (мікроблоками), 
які, переважно, характеризуються і найменшою газопроникністю (Багрій, 
2003; Досвід…, 2002; Прямой…, 1995).

Далі, узагальнюючи окремі карти розподілу вмісту вільних вуглеводнів 
підґрунтового шару (СН4, С2Н6, С3Н8, ізо-С4Н10, nC4H10 …), методом супер-
позиції будуємо інтегральну карту розподілу значень суми гомологів мета-
ну (рис. 6).

Завершальною стадією цього етапу є створення картографічної моделі 
досліджуваних площ з виділенням ділянок, перспективних на пошуки вуг-
леводнів (побудова прогнозної карти перспективних площ на пошуки ВВ – 
рис. 7, 8).

Індикаторами для виділення таких ділянок є:
– наявність перспективних нафтогазоносних структур, виявлених сейс-

морозвідкою;
– контрастні позитивні температурні аномалії;
– фонові поля радону, торону, вуглекислого газу, гелію, водню;

16



Рис. 6. Приклад інтегральної карти розподілу значень суми гомологів метану

17

Рис. 7. Приклад прогнозної карти перспективних площ на пошуки ВВ



Рис. 8. Приклад побудови карти з виділенням ділянок, перспективних для пошуків 
вуглеводнів (структура Недільна).

Структурні елементи, за даними сейсморозвідки: скиди: 1 – згідні; 2 – незгідні. Структурні 
елементи, за даними дешифрування космознімків: 3 – регіональні космолінеаменти; 4 – ло-
кальні космолінеаменти; 5 – локальні кільцеві структури; 6 – регіональні кільцеві структури. 
7 – пошукові свердловини; 8 – розвідувальні свердловини; 9 – точки спостережень газово-
еманаційних та термометричних досліджень; 10 – контури перспективних ділянок; 11 – 
продуктивна свердловина, за даними СТАГД; 12 – непродуктивна свердловина, за даними 

геофізичних досліджень.

– “кільцеподібний” (кільцева аномалія) або “куполоподібний” (пряма 
аномалія) розподіл контрастних позитивних аномалій гомологів метану.

Крім перспективних ділянок, за результатами досліджень СТАГД, виді-
ляють площинні комплексні атмогеохімічні аномалії та точкові атмогеохіміч-
ні аномалії окремих вуглеводневих газів, природа яких поки що залишається 
нез’ясованою, переважно через відсутність структурної основи необхідної 
детальності. Водночас, вони можуть привертати увагу при подальших робо-
тах на пошуки нафтогазоперспективних об’єктів.

Висновки. На відміну від більшості раніше проведених в Україні дослі-
джень нафтогазоносності певних територій із застосуванням нетрадиційних 
приповерхневих методів, що виконувалися, в основному, у профільному ва-
ріанті (або з визначенням тільки окремих показників різного значення, генези 
та інформативності), дослідження СТАГД здійснюються в площинному варі-
анті, за чітко визначеною мережею пунктів спостережень, що мають точну 
географічну прив’язку та достатню щільність (100 х 100, 200 х 200 м – залеж-
но від розмірів досліджуваної площі) для подальшої інтерпретації резуль-
татів досліджень. 
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Перевага запропонованої методики полягає в тому, що термометричні, 
еманаційні та газогеохімічні дослідження здійснюються в одному й тому са-
мому пункті спостереження. У такий спосіб забезпечується комплексність 
досліджень, максимальна інформативність отриманих даних та можливість 
запропонувати найбільш обґрунтований варіант виділення локальних діля-
нок, перспективних для пошуків ВВ.

У структурі комплексних досліджень СТАГД базовими є газові методи 
– еманаційні та газогеохімічні; значна увага приділяється й термометрії. 

За основне теоретичне й практично підтверджене положення приймали 
таке – над кожним родовищем нафти й газу існує безперервний потік дифу-
зійно-розсіяних ВВ, який фіксується на земній поверхні у вигляді геохіміч-
них аномалій у ґрунтах, підґрунтовому та атмосферному повітрі, верхній 
частині геологічного розрізу гірських порід, ґрунтових водах та інших сере-
довищах.

Використання термометричних досліджень обґрунтовується тим, що 
над покладами ВВ формуються позитивні теплові аномалії.

Загалом, СТАГД розглядається як комплекс непрямих та прямо пошуко-
вих методів оцінки нафтогазової перспективності об’єктів (структур, площ, 
ділянок), що вивчаються.

Модифікації та склад комплексу методів СТАГД, масштаб та детальність 
досліджень, методи та прийоми обробки й інтерпретації одержаних даних, 
відповідні графічні побудови, висновки, прогнози та рекомендації визнача-
ються конкретним завданням і прямо залежать від:

– вивченості району робіт, його структурно-тектонічного місцезнахо-
дження, ландшафтно-хімічних умов;

– особливостей функціонального використання територій (ступеня урба-
нізації, інтенсивності сільськогосподарського виробництва та ін.);

– наявності нафтогазових родовищ та перспективних структур;
– забезпеченості на підготовчому етапі робіт необхідними структурно-

тектонічними, сейсмогеологічними, геофізичними, геохімічними матеріала-
ми та спеціальними апаратурними комплексами під час проведення польових 
та аналітичних робіт.
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Complex methods 
of struCtural-thermo-athmogeoChemICal studIes 

of the predICtIon of the objeCts promIsIng for oIl and gas

The article highlights the original methods of conducting structural thermo-athmo-
geochemical research based on the combination of structural-tectonic and space-geoeco-
logical data, the materials of thermometric, emanation, gas-geochemical  surveys as well 
as the wide range of lab measurements.

The proposed method has the following 5 levels.
The first stage, geo-structural research, combines gathering, systematizing and re-

interpreting data according to the structural-tectonic characteristics and oil-and-gas con-
tent, the creation of factual and cartographic computer data bases, the interpretation of 
space survey materials, the building of sophisticated geo-dynamic models. This stage also 
comprises a number of field works.

The second stage consists of thermometric research.
The third stage presupposes carrying out gas-geochemical survey based on the free 

hydrocarbons.
The fourth stage combines laboratory and analytical researches.
The final stage focuses on the math-statistical data processing, the analysis of the 

obtained information, the creation of the computer-based map models based on the studied 
parameters.

The research has led to making the forecast map of the areas with the potential for 
hydrocarbons.

The article highlights the efficiency of using the proposed multi-level method for 
carrying out the research in the small-scale oil-fields, typical of near-board areas of 
Dnіeper-Donets Depression and of sea shelf areas. The efficiency of the developed method 
was proved in more than 50 areas found in different geological conditions.
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