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КІРІСПЕ 
 
Су - жер бетіндегі ең көп таралған химияның қосылыстарының бірі. 

Табиғи сулар мұхиттарды құрайды, теңіздер, көлдер, өзендер, су 
қоймалары, батпақтар, мұздықтар, атмосферада бу күйінде, топыраққа 
жəне литосфераның тау жыныстарына енеді. Сусыз биосфера жəне жердегі 
тіршілік мүмкін емес. Су - табиғи ортаның элементі ғана емес, сонымен 
қатар актив-геологиялық жəне географиялық фактор: ол механикалық жəне 
жылу энергиясын тасымалдаушы, жұмыс жасайды.  

Белгілі орыс ғалымы В. И. Вернадский, геохимияның жақтау-
шыларының бірі былай деп жазды: «Су біздің ғаламшарымыздың 
тарихында бөлек тұр. Ең ірі геологиялық процестерінің жүруіне əсер ететін 
онымен бірге салыстыруға болатын табиғи дене жоқ.  Оны қамтымайтын 
жер заты -минерал, тау жынысы, тірі дене жоқ. Барлық жер заты суға тəн 
жартылай күштердің, оның буларының əсерінен-əр түрлі күйлер, оның 
планетаның жоғарғы бөлігіндегі барлық жағдайлары-онымен еніп, 
қамтылған». 

Антуан де Сент-Экзюперидің су туралы мынадай сөздері бар: «Су! 
Сенде дəм, түс, иіс жоқ, сені сипаттай алмайсың, сен не екенін түсінбестен, 
лəззат аласың. Сен жай ғана өмір үшін қажет емессің, сен өмірсің. Сен - 
əлемдегі ең ірі байлықсын». 

Суды адам тек қажетті тіршілік (ауыз су, өсімдік жəне мал 
шаруашылығы  өнімдерінен өндірілген азық-түлік құрамындағы су) 
ретінде ғана пайдаланбайды. Қазіргі экономика суды кеңінен қолдануға 
негізделген: қуат (гидроэнергетика, жылу атом энергетикасы); ауыл 
шаруашылығын тіршілігінің маңызды бөлігі, су көлігі, өнеркəсіп, балық 
шаруашылығы, коммуналдық шаруашылығы, демалыс жəне туризм.Су, 
шынымен, адамның бүкіл өміріне енеді. Судың тапшылығы - адамдар үшін 
ауыр апат. Суды пайдаланусыз жаһандық ауқымда азық-түлік немесе 
энергетикалық дағдарыстарды жеңуге болмайды. 

Жер бетіндегі су негізінен жаңартылатын табиғи компонент болса 
да, жекелеген аудандардағы су ресурстары - антропогендік сарқылу мен 
ластануға ұшырайды. Су - адамзаттың құнды байлығы, сондықтан оларды 
ұқыпты жəне үнемді пайдалану жəне қорғау қажет.  

Су объектілердің  үш тобы бар - су ағындары, су қоймалары жəне 
ерекше су объектілері.Су ағындарына жер бетіндегі көлбеу бағыттағы 
арналардағы судың үдемелі қозғалысымен (өзендер, бұлақтар, каналдар) су 
объектілері жатады.  Су қоймалары - бұл жер бетіндегі төменгі жерлерінде 
баяу қозғалысымен ерекшеленетін су объектілері жатады (мұхиттар, 
теңіздер, көлдер, су қоймалары, тоғандар, батпақтар). Ерекше су 
объектілерінің тобы - су ағындары мен су қоймалары ұғымына сəйкес 
келмейтін - су объектілері - мұздықтар жəне жер асты сулары (сулы 
қабаттар). 
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Көптеген су объектілерінде су жинау бар, ол жер бетінің бір бөлігін 
жəне топырақ пен тау жыныстарының қалыңдығын білдіреді, сол жерден 
су осы су объектісіне түседі. Су жинау барлық мұхиттар, теңіздер, көлдер, 
өзендерде бар. Бірге келетін су жинаулардың шекарасы су алабы деп 
аталады. Беткі (орографиялық) жəне жер асты су алаптары болады. 

Гидрографиялық желі əдетте қандай да бір аумақ шегіндегі су 
ағындары мен су айдындары жиынтығы деп түсініледі. Алайда жер бетінде 
орналасқан барлық су объктілердің жиынтығын гидрографиялық желі 
ретінде қарастырғаны дұрыс (мұздықтарды қоса алғанда). Гидрографиялық 
желі бөлігі су ағымдарымен ұсынылған су көздері (өзендер, бұлақтар, 
каналдар), арна желісі деп аталады, ал  жəне тек тік ағынды сулардан 
тұратын - өзен желісі деп аталады. 

Жердің табиғи сулары оның гидросферасын құрайды. Қалыптасқан 
гидросфера ұғымының анықтамалары жəне оның шекаралары əлі жоқ. 
Қалыптасқандай гидросфера деп үзік-үзік су қабықшасын айтады жер 
қыртысының бетінде жəне оның қалың, мұхиттардың, теңіздердің жəне 
судың жиынтығын білдіреді.  

Гидрологиялық режим жəне гидрологиялық процесстер. Кез-
келген су объектісі мен оның режимін гидрологиялық сипаттамалардың 
кейбір жиынтығымен сипаттауға болады. Бұл сипаттамалар бірнеше топқа 
бөлінеді. Міне, олардың кейбіреулері: 

1. Су режимінің сипаттамасы: су деңгейі (H, м Балтық биіктік 
жүйесінде (БС) немесе см 0 бекеттен жоғары), ағыс жылдамдығы (v, м/с), 
су шығыны (Q, м3/с), ∆t  (W, м3, км3) уақыт аралығы ішіндегі су ағыны, су 
бетінің еңісі (l, өлшемсіз шама) жəне т.б. Бұл сипатамалардың көпшілігі 
тек су ағындары мен су қоймаларына ғана емес, сондай – ақ ерекше су 
объектілеріне-мұздықтарға, жер асты суларына да жатқызылуы мүмкін. 

2. Жылу режимінің сипаттамасы: су, қар, мұз температурасы  
(Т, ºС), уақыт аралығында ∆t су объектісінің жылу құрамы немесе жылу 
ағыны (Θ, Дж) т. с.с. 

3. Мұз режимінің сипаттамасы: мұз режимінің əртүрлі 
фазаларының басталу жəне аяқталу мерзімдері (қату, мұз тұру, еру, ашу, 
мұздан тазарту), мұз жамылғысының қалыңдығы, мұздың тұтастығы жəне 
т. б.  

4. Тасындылар режимінің сипаттамасы: судағы қалқыма 
тасындылардың болуы немесе судың лайлылығы (s, кг/м3), тасындылардың 
шығыны (R, кг/с), тасындылардың фракциялар (ірілік) бойынша бөлінуі 
жəне т. б.  

5. Су объектісінің пішіні мен мөлшерінің сипаттамасы: оның 
ұзындығы (L, м, км), ені (В, м, км), тереңдігі (h, м)  жəне т.б. 

Сонымен қатар, гидрологиялық сипаттамаларға гидрохимиялық - 
судың минералдануы (M, мг/л) немесе оның тұздылығы (S, ‰), жеке тұз 
ион   дарының, газдардың, ластаушы заттардың мөлшері жəне т. б. сияқты 
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кез - келген су объектісін сипаттау үшін маңызды сипаттамалар кіреді; 
гидрофизикалық - судың тығыздығы (ρ, кг/м3), судың тұтқырлығы жəне т. 
б.; гидробиологиялық - су организмдерінің құрамы мен саны (экз./м2) жəне 
биомассаның мөлшері (г/м3, г/м2) жəне т. б. Осы судың гидрологиялық 
сипаттамаларының жиынтығы берілген жерде жəне қазіргі уақытта 
объектінің гидрологиялық жағдайын анықтайды. 

Су объектілерінің гидрологиялық режимінің мəні - бұл кеңістіктегі 
жəне уақыттағы гидрологиялық сипаттамалардың өзгеруі. Кеңістіктегі 
гидрологиялық сипаттамалардың өзгеруі деп олардың бір жерден екінші 
жерге (өзен бойымен, көлденең немесе өзен тереңдігімен, теңіз бен көлдің 
бойымен немесе тереңдігімен жəне т.б.), бір су объектісінен екіншісіне 
өзгеруі түсініледі. 

Уақыт өте келе гидрологиялық сипаттамалардың өзгеруі (уақытша 
өзгергіштік) бірнеше масштабқа ие. Ғасырлық өзгергіштік (уақыт 
аралығымен немесе ғасырлармен есептелетін кезеңдермен); көпжылдық 
(ауытқу кезеңдері - бірнеше жылдан ондаған жылға дейін), жыл ішіндегі 
немесе маусымдық (жыл ішіндегі ауытқулар), қысқа мерзімді, бірнеше 
күндік кезең бар (мысалы, 3-10 күндік синоптикалық масштабтағы 
ауытқулар), күн (тəуліктік немесе тəуліктік өзгергіштік), минуттар мен 
секундтар. 

Гидрология жəне оның бөлімдері. Жер бетіндегі табиғи сулар мен 
гидрологиялық процестер гидрологияның жалпы тұжырымдамасымен 
біріктірілген ғылымдар кешенін зерттейді. «Гидрология» термині 
латынның «гидро» - су жəне «логос» - ғылым сөздерінен құралған.  

Гидрология зерттеу бағыты мен əдістері бойынша мынадай ірі 
бөлімдерге бөлінеді: гидрологиялық процестер мен құбылыстардың 
неғұрлым жалпы заңдылықтарын зерттейтін жалпы гидрология; нақты су 
объектілерін зерделеумен жəне сипаттаумен айналысатын гидрография; 
əртүрлі гидрологиялық сипаттамаларды есептеу жəне болжау əдістерін 
əзірлейтін қолданбалы (немесе инженерлік) гидрология; табиғи суларды 
зерттеу кезінде өлшеу жəне бақылау əдістерін жасайтын гидрометрия 
жəне табиғи сулардың физикасы (немесе гидрофизика), табиғи сулардың 
химиясы (немесе гидрохимия), табиғи сулардың биологиясы (немесе 
гидробиология) сияқты гидрологияның арнайы бөлімдеріне жіктеледі. 

Зерттеу объектілері бойынша жалпы гидрология үш үлкен бөлікке 
бөлінеді: мұхиттар мен теңіздерді зерттеумен айналысатын теңіз 
гидрологиясы (синонимі - физикалық океанология); құрлық гидрологиясы, 
дəлірек айтқанда, құрлық су объектілерін - өзендер, көлдер, су қоймалары, 
батпақтар, мұздықтарды зерттейтін жер үсті суларының гидрологиясы 
(көбінесе жай гидрология деп аталады); жер қыртысының жоғарғы 
бөлігінде еркін күйде тұрған суларды зерттейтін жер асты суларының 
гидрологиясы. 
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Соңғы уақытта гидрологияның дербес бөлімдері ретінде өзендер 
гидрологиясы мен көлдер гидрологиясының əдістерін біріктіретін су 
қоймаларының гидрологиясы, сондай-ақ өзендер гидрологиясы мен 
океанология арасындағы шекара болатын теңіз сағаларының гидрологиясы 
бөліне бастады. 

Гидрологияда зерттеу бағыты мен əдістері бойынша бөлінетін жеке 
бөлімдер, сондай-ақ жалпы гидрология зерттеу объектілері бойынша 
бөлімшелерге бөлуге болады. Сонымен, гидрография аясында өзендердің 
гидрографиясын, көлдердің гидрографиясын, аймақтық океанологияны 
жəне т. б. ажыратуға болады.Қолданбалы гидрологияны қолданбалы 
океанология (мысалы, кəсіптік) жəне құрлықтағы инженерлік гидрология 
деп бөлуге болады. Құрлықтың қолданбалы (инженерлік) гидрологиясы, өз 
кезегінде, кейде өзендерге де, көлдерге де - гидрологиялық есептеулер мен 
гидрологиялық болжамдарға қатысты тəуелсіз бөлімдерге 
бөлінеді.Гидрометрия теңіздерге, өзендерге жəне көлдерге де қатысты 
болуы мүмкін. Гидрологияның арнайы бөлімдерінде əртүрлі типтегі су 
объектілеріне қатысты бөлімдер анықталуы мүмкін, мысалы, мұхит 
физикасы, мұхит химиясы; өзен ағынының физикасына қатысты пəндер 
кешені - канал ағындарының динамикасы, канал процестерінің теориясы, 
сондай-ақ өзендердің гидрофизикасы, көлдердің гидрофизикасы; өзен 
гидрохимиясы, көл гидрохимиясы; өзен гидробиологиясы жəне 
т.б.Гидрологияның арнайы бөлімдері бір уақытта физика, химия, биология 
бөлімдерінен тұрады. 

Жалпы гидрология пəні,  оның міндеттері жəне басқа 
ғылымдармен байланысы.  Жалпы гидрологияның міндеті - су 
объектілеріндегі процестердің негізгі жəне ең жалпы заңдылықтарын 
қарастыру, олардың атмосферада, литосферада жəне биосферада болатын 
процестермен байланысын анықтау.Бұл жағдайда жер шарындағы су 
айналымының заңдылықтарын, ғаламдық масштабтағы əртүрлі 
гидрологиялық сипаттамалардың географиялық таралуын белгілеу жəне 
гидрологиялық процестерді Жердің географиялық қабығының 
қалыптасуындағы маңызды фактор ретінде қарастыру ерекше маңызды. 

Жалпы гидрология кешенді ғылымның бөлігі ретінде - гидрология-
ең алдымен оның басқа бөлімдерімен - гидрографиямен, қолданбалы 
(инженерлік) гидрологиямен, гидрометриямен, гидрологияның арнайы 
бөлімдерімен тығыз байланысты.Гидрологияның аталған бөлімдері, яғни 
гидрологиялық цикл деп аталатын ғылым өзара əрекеттесусіз, өзара ену 
мен байытусыз толық өмір сүре алмайды.  

Жалпы гидрология басқа жаратылыстану ғылымдарымен - геология, 
биология, топырақтану, геохимиямен байланысты. Гидрология негізгі 
ғылымдарға - физика, химия, математикаға сүйенбестен нəтижелі дами 
алмайды. 
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Гидрология физиканың бөлімдерімен тығыз байланысты: 
гидрофизика, гидромеханика жəне гидравлика, термодинамика. Көптеген 
гидрологиялық заңдылықтар қатаң физикалық заңдарға негізделген, 
сондықтан физиканың тиісті бөлімдерінің жетістіктерін пайдаланбай 
оларды тану мүмкін емес. Гидрохимия гидрологияның бір саласы ретінде 
химиялық заттардың өзара əрекеттесу заңдылықтарын жəне олардың 
құрамын химиялық талдау əдістерін кеңінен қолданады. Осылайша, жалпы 
гидрология гидрологияның арнайы бөлімдері арқылы физика мен 
химиямен байланысты. 

Гидрологияда математика мен информатиканы қолдану бірнеше 
бағытта жүреді. Біріншіден, сандық талдау əдістері мен математикалық 
статистика əдістерін қолдана отырып, бақылау деректерін математикалық 
өңдеу əдістері кеңінен қолданылады. Екіншіден, гидрологияда физикалық 
заңдарды қолдану қатаң тұжырымдауды, математикалық модельдеу 
əдістерін қолдануды талап етеді. Ақырында, мəліметтер базасын құру жəне 
желілік алмасуды ұйымдастыру жəне бақылау деректерін өңдеу 
информатикаға негізделген. 

Гидрология техника сияқты адам қызметінің саласымен байланысты. 
Гидрология өлшеу жəне бақылау (оның ішінде қашықтықтан) жүргізу, 
олардың нəтижелерін өңдеу кезінде технологияның жетістіктерін кеңінен 
қолданады; гидрометрия əртүрлі өлшеу техникасымен айналысады, кейде 
өте күрделі. Бақылау деректерін өңдеуде, оларды талдауда, əртүрлі 
есептеулерде, математикалық модельдеуде электронды есептеу техникасы 
кеңінен қолданылады. Сонымен бірге техниканың кейбір салаларын 
дамыту (өзендер мен теңіздердегі гидротехникалық құрылыс, мелиорация 
жəне басқа да шаралар жəне т.б.) гидрологиялық білімді пайдаланбай 
мүмкін емес. 

Жақында көптеген жаратылыстану ғылымдарын «экологияландыру» 
үрдісі байқалады. Бірақ пəнаралық ғылыми бағыт ретінде экологияның 
мазмұны мен міндеттері əлі толық тұжырымдалмағандықтан, 
гидрологияның экологиялық цикл ғылымдары кешеніндегі орны толық 
анықталған жоқ. Қазіргі уақытта геоэкологияның негіздері белсенді дамып 
келеді - геосфералардың өзара əрекеттесуін (яғни тірі де, жансыз табиғат 
та) зерттеуге арналған күрделі ғылым. Геоэкология аясында су 
объектілерінің (өзендер, көлдер, теңіздер жəне т.б.) экологиясын 
зерттейтін гидроэкология (су немесе аква, экология) дами бастады.Бұл 
кешенді ғылым су экожүйелерін - өзара əрекеттесетін үш компоненттің 
жиынтығын зерттеуі керек: су ортасы, су ағзалары жəне адам қызметі. 
Гидрологияның гидроэкологиядағы ғылым ретіндегі орны белгілі - бұл су 
ортасының абиотикалық компоненттерін жəне олардың су биотасымен 
жəне адам белсенділігімен өзара əрекеттесуін зерттеу. Шамасы, ол соңғы 
онжылдықта шетелде кеңінен дамып келе жатқан экологиялық гидрология 
(немесе экогидрология) сияқты гидрологияның өмір сүруге құқығы бар. 
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Экологиялық гидрология деп гидрологияның тікелей экологиялық бағыты 
бар жəне су объектілері мен су ортасының су биотасымен жəне адамның 
іс-əрекетімен өзара əрекеттесуін зерттеуге бағытталған бөлімдерін түсінуге 
болады. 

Гидрологиялық зерттеу əдістері. Қазіргі гидрологияда 
гидрологиялық процестерді танудың бір-бірін толықтыратын əдістерінің 
үлкен арсеналы бар. 

Гидрологияда далалық зерттеу əдістері маңызды орын алады. 
Тарихи тұрғыдан алғанда, бұл табиғат заңдылықтарын білудің алғашқы 
тəсілі болды, бірақ бүгінде бірде-бір гидрологиялық зерттеу далалық 
жұмыстардың нəтижелерін пайдаланбай немесе ескерусіз аяқталмайды. 
Далалық зерттеулер экспедициялық жəне стационарлық болып бөлінеді. 
Олардың біріншісі - су объектілерінде (мұхитта, мұздықта, өзенде, көлде) 
салыстырмалы түрде қысқа мерзімді (бірнеше күннен бірнеше жылға 
дейін) экспедициялар жүргізу. Екіншісі су объектілерінің жекелеген 
жерлерінде - арнайы гидрологиялық станциялар мен бекеттерде ұзақ 
(əдетте көпжылдық) бақылаулар жүргізуден тұрады. Əдетте 
гидрологиялық зерттеулерде экспедициялық жəне стационарлық əдістер 
біріктіріледі. 

Су объектілеріндегі гидрологиялық сипаттамаларды бақылау үшін 
судың температурасы мен бірқатар гидрохимиялық көрсеткіштердің 
құрамын in situ, яғни өлшеу нүктесінде бекітетін су мен ағым деңгейінің 
əртүрлі өлшегіштері мен зондтар қолданылады. Су түбінің рельефін 
зерттеу жəне өзендердегі, көлдер мен теңіздердегі тереңдікті өлшеу үшін 
компьютерде өлшеу нəтижелерін тіркей отырып, бүйірлік шолу 
эхолоттары мен гидролокаторлары қолданылады. Соңғы жылдары 
«спутниктік навигация» - GPS (global positioning sistem немесе 
спутниктердің көмегімен Ғаламдық позициялау жүйесі) арқылы далалық 
жұмыстардың нəтижелерін кеңістіктік «байланыстыру» мəселесі шешілді. 

Жақында локаторлар арқылы дəстүрлі емес қашықтықтан бақылау 
жəне өлшеу əдістері, аэроғарыштық түсірілім жəне бақылау, автономды 
тіркеу жүйелері (өзендердегі автоматты гидрологиялық бекеттер, 
мұхиттардағы буйка станциялары) кеңінен қолданыла бастады. 

Сонымен, зерттеудің соңғы кезеңі көптеген жағдайларда теориялық 
жалпылау мен талдау болып табылады. Гидрологиядағы теориялық 
əдістер, бір жағынан, физика заңдарына, екінші жағынан, гидрологиялық 
сипаттамалардың кеңістіктік жəне уақытша өзгерістерінің географиялық 
заңдылықтарына негізделген. Осы əдістердің ішінде соңғы уақытта 
математикалық модельдеу, жүйелік талдау, гидрологиялық 
аудандастыру жəне картографиялау, геоақпараттық технологияларды 
қоса алғанда, гидрологиялық-географиялық жалпылау əдістері бірінші 
орынға шықты. 
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Табиғи суларды пайдалану жəне гидрологияның практикалық 
маңызы. Əлемнің көптеген елдерінің əлеуметтік жəне экономикалық 
дамуында су ресурстары қазіргі уақытта өте маңызды рөл атқарды жəне 
атқаруда. Табиғи суларды пайдалану мен еліміздің экономикасын 
дамытуда үлкен маңызға ие.Суды пайдалану сипаты бойынша 
экономиканың барлық заманауи салалары əдетте суды тұтынушылар мен 
су пайдаланушылар болып бөлінеді. Су тұтынушылар - бұл суды табиғи 
көздерден (су ағындары, су қоймалары, сулы қабаттар жəне т.б.) алып, оны 
өнеркəсіптік немесе ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін жəне 
халықтың тұрмыстық қажеттіліктері үшін тұтынатын жəне басқа жерде, 
əдетте, аз мөлшерде жəне көбінесе сапасы нашар көздерге қайтаратын 
салалар.Су тұтынушы салаларға: өнеркəсіп, жылу жəне атом энергетикасы, 
ауыл шаруашылығы, суды өнеркəсіптік, коммуналдық-тұрмыстық жəне 
ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау, сондай-ақ жерді суару жəне 
суландыру үшін пайдаланатын коммуналдық шаруашылық жатады.Су 
пайдаланушылар - бұл суды көздерден алмайтын, тек суды энергия 
тасымалдаушысы, қоршаған орта, ландшафттың құрамдас бөлігі ретінде 
пайдаланатын салалар. Су пайдаланушы салаларға: гидроэнергетика, су 
көлігі, балық шаруашылығы, сондай-ақ судағы демалыс, су туризмі, 
спорттың су түрлері жəне т. б. адам қызметінің түрлері жатады. 

Əлемдегі судың ең көп мөлшері ауыл шаруашылығында - негізінен 
жерді суаруға, егін өсіруге, мал фермаларын сумен қамтамасыз етуге 
жұмсалады. Мысалы, 1 га күріш чектерін суару үшін жылына 15-20 мың м3 
су қажет;1 кг бидай дəнін өндіру үшін 0,75 м3 су қажет; 1 сиырға күніне 
200 литр су қажет. 

Өнеркəсіпте судың көп мөлшері тұтынылады. Сусыз металл, мата, 
қағаз, көптеген құрылыс материалдары, əк, тамақ өнімдері жəне 
басқаларын алуға болмайды. Сонымен, 1 тонна болат өндіру үшін 20 м3 су, 
1 тонна қағаз - 200 м3 су, 1 тонна никель - 4000 м3 су қажет. 1 тонна мұнай 
алу үшін сізге кем дегенде 50 м3 су қажет.Ең ірісу тартатын 
кəсіпорындардың  бірі - тоқыма өнеркəсібі. Егер 1 тонна мақта матасын 
өндіру үшін орта есеппен 20 м3 су қажет болса, онда синтетикалық 
талшықтың осымен бірдей мөлшерін алу үшін - қазірдің өзінде 2500- 
5000 м3 су қажет. 

Судың ірі тұтынушысы жылу энергетикасы болып табылады. Жылу 
электр станцияларында 1 млн кВт электр энергиясын өндіру кезінде 
жылына 1,2-1,6 км3 су жұмсалады. Атом электр станцияларында электр 
энергиясын өндіру кезінде су одан 1,5-2 есе көп қажет болады. 

Қалалар мен кенттерді шаруашылық - ауыз сумен жабдықтауға үлкен 
көлемде су қажет. Ірі қалаларда бір тұрғынға тəулігіне 300-600 литр су 
келеді. 1 миллион халқы бар қала тəулігіне 1 миллион м3 су, яғни бүкіл 
өзенді тұтынады. 



13 
 

ТАРАУ 1.ТАБИҒИ СУЛАРДЫҢ  
ХИМИЯЛЫҚ-ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Су сутектің қарапайым жағдайда тұрақты, тұрақты оттегімен 

қарапайым химиялық қосылысы. Химиялық табиғаты бойынша бұл H2O 
сутегінің оксиді (оксиді). Таза түрінде су - бұл дəмі де, иісі де жоқ түссіз 
зат. Құрылымының қарапайымдылығына қарамастан, судың молекулалық 
құрылымы өте күрделі, өзгермелі жəне жеткіліксіз зерттелген. Бірақ дəл 
оның молекулалық құрылымының ерекшеліктеріне байланысты су - оны 
басқа заттардан ажырататын жəне Жердегі көптеген табиғи процестерді 
анықтайтын көптеген «ауытқуларға» ие ерекше қосылыс. 

 
1.1 Су зат ретінде, оның молекулалық құрылымы жəне 

изотоптық құрылысы 
 
Су молекуласы асимметриялы: үш ядросы базасында екі сутегі 

ядросы жəне шыңында оттегі ядросы бар теңбүйірлі үшбұрыш құрайды 
(1.1 сурет).  

Су молекуласындағы оттегі атомы өзіне сутек атомдарынан алынған 
екі электронды қосады жəне сол арқылы теріс заряд алады. Өз кезегінде 
электрондардан айырылған сутек атомдарының екеуі де оң зарядталған 
протонға айналады. Сондықтан су молекуласы электр диполін құрайды. 

 

 
 

Сурет 1.1 – Су молекуласының 
құрылысы 

 

Судың полярлық құрылымы 
жəне суда пайда болатын электр 
өрісі судың жоғары диэлектрлік 
өткізгіштігін анықтайды - электр 
зарядтарының өзара əрекеттесу 
күштері олардың вакуумдағы 
өзара əрекеттесу күштерімен 
салыстырғанда неше есе 
төмендейтінін көрсететін мəн. 
Судың жоғары диэлектрлік 
өтімділігі оның жоғары иондау 

қабілетін яғни судың күшті еритін əсерін тудыратын басқа заттардың 
молекулаларын ажырату қабілетін алдын-ала анықтайды. 

Екі оң жəне екі теріс зарядтары бар əрбір су молекуласы сутегі бар 
төрт деп аталатын байланыстарды, яғни оң зарядталған сутегі ядросының 
(протон), бір молекулада химиялық байланысқан, теріс зарядталған оттегі 
атомын құра алады. басқа молекулаға жатады.  

Судың молекулалық құрылымының ең жеңілдетілген 
тұжырымдамасы келесідей. Су буы көбінесе мономерлі (жалғыз) су 
молекулаларынан тұрады, яғни сутегі байланыстары іс жүзінде жүзеге 
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асырылмайды. Қатты күйде (мұзда) судың құрылымы жоғары реттелген. 
Мұз кристалдарында су молекулалары күшті сутегі байланысы бар 
алтыбұрышты жүйені құрайды. Мұндай құрылым өте бос жəне кейде олар 
айтқандай, «ашық». Сұйық күйдегі су бу мен мұздың арасындағы аралық 
орынды алады. Мұндай суда «мұз тəрізді» молекулалық раманың 
элементтері сақталады, ал оның қуыстары ішінара жалғыз молекулалармен 
толтырылады. Демек, сұйық күйде болатын судағы молекулалардың 
«оралуы» мұзға қарағанда тығыз, ал мұздың еруі судың тығыздығының 
«қалыптан тыс» өсуі ретінде төмендеуге əкелмейді.  

Мұзға тəн толығымен реттелген борпылдақ молекулалық 
құрылымнан сұйық күйдегі суға тəн тығыз құрылымға ауысу мұздың еруі 
кезінде бірден пайда болмайды, бірақ сұйық суда жалғасады. 
Температураның жоғарылауымен, жоғарыда аталған молекулалардың 
«қаптамасының» тығыздалуымен қатар, барлық заттарға тəн су көлемінің 
ұлғаюы молекулалардың жылу қозғалысының интенсивтілігінің артуына 
байланысты болады. Температураның 0-ден 4ºС-қа дейін көтерілу 
диапазонында химиялық таза суды тығыздау процесі басым болады, 4ºС - 
тан жоғары температурада - жылу кеңеюі, сондықтан судың «аномалды» 
қасиеті бар - балқу температурасында емес, 4ºС температурада ең жоғары 
тығыздық. 

Суға тəн сутегі байланыстары басқа сұйықтықтардың көпшілігіне 
тəн молекулааралық өзара əрекеттесудің арқасында байланыстардан он есе 
күшті. Демек, судың еруі, қызуы жəне булануы кезінде осы байланыстарды 
жеңу үшін басқа сұйықтықтарға қарағанда əлдеқайда көп энергия қажет. 
Бұл судың жылу қасиеттеріндегі бірқатар «ауытқуларды» анықтайды. 

 Сутегі мен оттегінің бірнеше табиғи изотоптары бар: «1H 
(ақырында» сутегі), «2H, немесе D («ауыр» сутегі, немесе дейтерий), 3H 
немесе T (радиоактивті «аса ауыр» сутегі немесе тритий), 16О, 17О, 18О. 
Сондықтан судың өзі өзгермелі изотоптық құрамға ие. Табиғи су - бұл 
əртүрлі изотоптық құрамдағы сулардың қоспасы. Ең кең таралғаны - 1Н 
жəне 16О изотоптарынан тұратын су, басқа изотоптық қатпарлардың үлесі 
шамалы - 0,27% -дан аз. Табиғи сулардың изотоптық құрамының 
айырмашылығына əкелетін негізгі себептердің бірі - булану процесі. 
Булану нəтижесінде судың біршама ауыр изотоптармен, ал конденсация 
нəтижесінде жеңілдерімен байытылуы жүреді. Сондықтан атмосфералық 
жауын-шашыннан пайда болатын жер үсті суларында оксан суларына 
қарағанда «ауыр» сутегі (3H) жəне «ауыр» оттегі (18O) аз болады. 

1H2
16O изотоптық құрамы бар суды «кəдімгі» су деп атайды жəне жай 

Н2O деп атайды, судың басқа түрлерін (3H2O» қоспағанда) «ауыр» су деп 
атайды. Кейде тек 2H2О (немесе D2O)дейтерий суы «ауыр» болып 
саналады.Изотоптық құрамы бар3H2О (немесе Т2O) су - бұл «өте ауыр» деп 
аталатын су. Жерде оның 13-20 кг ғана бар. Төменде келтірілген ақпарат 
тек «қарапайым» суға ғана қатысты.  
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1.2  Судың химиялық қасиеттері. Су еріткіш ретінде 
 
Су-əлсіз электролит, теңдеу бойынша ыдырайды 

	 ↔ 	                          (1.1) 
(1.1) теңдеу судың иондық тепе-теңдігін сипаттайды. Табиғи 

сулардың иондық тепе-теңдік күйі кері белгімен алынған сутегі 
иондарының (моль/л) концентрациясының логарифмі болып табылатын рН 
сутегі көрсеткішін көрсетеді: . 

рН судың қышқыл немесе сілтілі реакциясын сипаттайды. Берілген 
температурада судың иондық өндірісінің тұрақтылығы сақталады: 

const. 0-ден 50ºС дейінгі температурада ~10 .  
Қоспалар болмағанда , сондықтан, осы жағдайларда 

10 . 7	мəні бейтарап, рН> 7 - сілтілі, рН 7 < 
қышқылдықты сипаттайды. 

Молекулалық құрылымның ерекшеліктеріне байланысты су əртүрлі 
химиялық заттарды жақсы еріту қасиетіне ие. Табиғи су-əлсіз ерітінді 
болып табылады.  

Суда еріген бейорганикалық заттардың жалпы мөлшері (тұз 
концентрациясы) не минералдану түрінде көрінеді M (мг/л, г/л), немесе 
салыстырмалы бірліктерде (%, ‰). Суда еріген заттардың мөлшері г/кг-да 
немесе промиллде (‰) судың тұздылығы (S, ‰) деп аталады. 
Минералданудың сандық мəндері М жəне қанықпаған ерітінділерге 
арналған тұздылық (S, ‰) су, əдетте, 1000 мг/л - 1‰ ретінде 
корреляцияланады. 

Тұздың құрамы бойынша (минералдануы немесе тұздылығы) табиғи 
сулар төрт топқа бөлінеді: тұщы - 1-ден аз, тұздылау - 1-25, тұзды (теңіз 
тұздылығы) - 25-50, тұздылығы жоғары (тұздық) - 50‰ артық. 

 Топтар арасындағы шекаралар келесі ойларға байланысты 
ажыратылады: 1‰ - ауыз судың тұздануының жоғарғы шегі, 25‰ (дəлірек 
24,7‰) - бұл ең жоғары тығыздықтағы температура мен судың қату 
температурасы сəйкес келеді (1.3.1 бөлімін қараңыз). Теңіздерде, əдетте, 
50‰ -дан жоғары судың тұздануы байқалмайды.  

Табиғи сулардың əртүрлі түрлерінің минералдануы айтарлықтай кең 
ауқымда өзгеруі мүмкін: атмосфералық жауын-шашын кезінде 0,01 г/л-ден 
тұзды ерітінділерде 600 г/л дейін.  

Табиғи суларда кездесетін тұздардың негізгі нондарының ішінде 
теріс зарядталған иондар (аниондар) бар: НСО  - гидрокарбонат,  -
сульфатты , С1 - хлорид жəне оң зарядталған иондар (катиондар) - 
кальций Са	 , магний , натрий Na+ жəне калий К+.  

Барлық табиғи сулар басым анионға сəйкес үш классқа бөлінеді: 
бикарбонат, сульфат жəне хлорид; басым катионға сəйкес үш топқа 
бөлінеді: кальцийлы, магнийлы, натрийлы.  

Əр түрлі шығу тегі бар табиғи сулардың тұз құрамы əр түрлі жəне 
сəйкесінше əр түрлі кластарға жəне топтарға жатады. Табиғи сулардың тұз 
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құрамының олардың минералдану немесе тұздану (1.2-сурет): тұщы 
суларда , 	 ,  ; тұздылауларда - , 	 ; тұздыларда - 
С , 	  иондары басым болады. 

Өзен сулары, əдетте, гидрокарбонат класына жəне кальций тобына 
жатады. Жер асты сулары көбінесе сульфат класына жəне магний тобына 
жатады. Мұхиттар мен теңіздердің сулары хлоридтер класына жəне натрий 
тобына жатады. 

 
 

Сурет 1.2 – Табиғи сулардың тұз 
құрамындағы басты аниондар (а) мен 
катиондар (б) құрамының (%- бен) 
судың тұздылығына тəуелділігі  

(М. Г. Валяшко бойынша): 
суы: I - тұщы, II - тұздылау, III – тұзды 

 

Ең көп таралған екі валентті 
Ca2+ жəне Mg2+ катиондарының 
концентрациясының қосындысы 
судың жалпы кермектілігі деп 
аталады. Кермектіліктің жоғары-
лауы карбонаттар мен кальций 
мен магний сульфаттары бар 
жыныстардың суда еруіне 
байланысты.  

Газдар суда жақсы ериді, 
егер олар онымен химиялық 
байланысқа түсе алады. (аммиак 
NH3, күкіртсутек Н2S, күкірт 
диоксиді SO2, көмірқышқыл газы 
(диоксид) немесе көмірқышқыл 
газы CO2 жəне т.б.) 

Басқа газдар суда аз ериді. Қысым төмендегенде, температура 
көтеріліп, тұздылық жоғарылайды, ерітінді - судағы газдардың тығыздығы 
төмендейді. 

Табиғи суларда ең көп таралған газдар - оттегі O2, азот N2, 
көмірқышқыл газы CO2, күкіртсутек Н2S. Суға түсетін газдардың көздері 
атмосфера (негізінен O2, N2, CO2 үшін), өсімдіктердің тіршілік əрекеті (O2), 
органикалық заттардың ыдырауы (CO2, CН4, H2S). 

Практикада олар көбінесе судағы еріген газдардың салыстырмалы 
сипаттамасын қолданады - тең болатын Ақанықтылық пайызы 

Ф/Р 100%, мұндағы Ф - нақты газ мөлшері, P - оның берілген 
температурадағы судағы тепе-теңдік концентрациясы. Егер жер бетіндегі 
су қабатындағы нақты газ мөлшері тепе-теңдік концентрациядан жəне  
А > 100% мəнінен көп болса, онда газ атмосфераға шығады. Егер су газбен 
қанықпаған жəне А < 100% болса, онда су атмосферадан газды сіңіреді.  

Оттегінің тепе-теңдік концентрациясы су температурасының 
жоғарылауымен тез төмендейді: 0ºС тұщы суда, ол  14,65 мг/л-ге тең,  
5°C-12,79; 10°C - 11,27; 15°C - 10,03%; 20°C - 9,02; 25°C - 8,18; 30°C -  
7,44 мг/л. 

Табиғи сулардың маңызды ерекшеліктері көміртегі H2CО3 жəне оның 
формалары -  иондарының құрамымен анықталады; жəне ; 
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сонымен қатар көмірқышқыл газы (диоксид) CO2. Тізімделген заттар 
карбонатты тепе-теңдік деп аталатын күйде болады:  

↔ ↔ ↔ 2              (1.2) 
Сутегі иондарының  H+ (күшті қышқыл) қосылуы карбонат тепе-

теңдігін солға (қышқыл реакцияға қарай) жылжытады жəне карбонаттар 
  мен бикарбонаттарды   көмірқышқылы  мен 

көміртегі диоксидіне  айналдырады. Гидроксиді иондарының 
қосылуы  (күшті негіз) иондар концентрациясының төмендеуіне 
əкеліп соғады жəне карбонат тепе-теңдігін оңға, карбонаттар мен 
бикарбонаттардың түзілуіне (жəне сілтілі реакцияға) ауысады. 

Көміртегі қышқылының судағы жəне, ең алдымен, еріген СО2 жəне 
НСО  иондарының əр түрлі формаларының арақатынасы рН мəнін 
анықтаушы негізгі фактор. Суда көміртегі диоксиді СО2 оның атмосфераға 
таралуына немесе фотосинтез нəтижесінде азаюы рН мəнінің 
жоғарылауына, көмір қышқылының бикарбонатқа, ал бикарбонаттың 
карбонатқа айналуына алып келеді. Кальций мен магний карбонатының 
еруі рН жоғарылауына əкеледі. Керісінше, атмосферадан түсуге, 
организмдердің тыныс алуына жəне органикалық заттардың тотығуына 
байланысты судағы СО2 құрамының көбеюі карбонаттардың 
бикарбонаттарға айналуымен жəне рН төмендеуімен қатар жүреді. 
Карбонаттардың тұндыруы бикарбонаттардың көмірқышқыл газына 
айналуын тудырады, сонымен қатар рН төмендейді.  

О.А.Алекиннің айтуы бойынша рН мəні кеніш суларында 4,5-тен, 
батпақты суларда 4,5-6, жерасты суларында 5,5-7,2, өзендер мен көлдерде 
6,8-8,5, мұхиттарда 7,8-8,3, тұзды көлдерде əдетте көп 8.5-тен.  

Суда еріген жəне организмдердің тіршілік ету процесінде 
тұтынылатын биогенді заттарға азот N, фосфор Р, кремний Si 
қосылыстары жатады.  

Микроэлементтер дегеніміз - суда аз мөлшерде болатын заттар  
(1 мг/л-ден аз). Өте аз концентрациядағы көптеген микроэлементтер 
организмдердің тіршілік əрекеті үшін қажет, ал концентрациясының 
жоғарылауында олар уларға айналуы мүмкін. Ең көп таралған 
микроэлементтерге бром Br, йод 1, фтор F, литий Li, барий Ba, «ауыр 
металдар» деп аталатындар - темір Fe, никель Ni, мырыш Zn, кобальт Co, 
мыс Cu, кадмий Сd, қорғасын Pb, сынап Hg жəне басқалар. 

Табиғи сулардағы микроэлементтерге табиғи (калий 40К, рубидиум  
87Rb, уран 238U, радий 226Ra жəне т.б.) жəне антропогендік (стронций 90Sr, 
цезий 137Cs т.б.) немесе аралас шыққан радиоактивті заттар жатады.  

Суда болатын қосылыстардың ерекше санаты жабайы табиғат пен 
адам өміріне зиянды əсер ететін ластаушы заттар (ЛЗ) деп аталады. Бұл, 
ең алдымен, мұнай өнімдері, улы химикаттар (пестицидтер, гербицидтер), 
тыңайтқыштар, жуғыш заттар (детергенттер), кейбір микроэлементтер 
(ауыр металдар өте улы - сынап, қорғасын жəне кадмий), радиоактивті 
заттар.  
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1.3 Судың физикалық қасиеттері 
 
Судың агрегаттық күйлері жəне фазалық ауысулар. Су үш 

агрегат күйінде болуы мүмкін немесе фазалар - қатты (мұз), сұйық (судың 
өзі), газ тəрізді (су буы). Осыған байланысты су табиғи жағдайда 
кездесетін басқа физикалық заттардан, негізінен қатты күйінде 
(минералдар, металдар) немесе газ тəрізді (O2, N2, CО2 жəне т.б.) күйінде 
айтарлықтай ерекшеленеді.  

Заттың агрегаттық күйіндегі өзгерістер фазалық ауысу деп аталады. 
Бұл жағдайларда заттың қасиеттері (мысалы, тығыздық) күрт өзгереді. 
Фазалық ауысулар фазалық ауысу жылуы деп аталатын энергияның 
бөлінуімен немесе жұтылуымен қатар жүреді («жасырын жылу»). Судың 
жиынтық күйінің қысым мен температураға тəуелділігі су күйінің 
диаграммасымен немесе фазалық диаграммамен өрнектеледі (1.3 сурет).  

1.3 - суреттегі BB'0 қисығы балқу қисығы деп аталады. Бұл қисық 
сызықты кесіп өткен кезде мұз солдан оңға қарай ериді, ал мұз түзілуі 
(судың кристалдануы) оңнан солға қарай. ОК қисығы булану қисығы деп 
аталады. Осы қисық сызықтан өткен кезде судың қайнауы солдан оңға 
қарай, ал оңнан солға қарай - су буының конденсациясы байқалады.  
AO қисығы сублимация қисығы деп аталады. Оны солдан оңға қарай кесіп 
өткен кезде мұздың булануы (сублимация), ал оңнан солға қарай қатты 
фазаға (немесе сублимацияға) конденсация жүреді.  

O нүктесінде (үш нүкте деп аталатын, 610 Па қысымда жəне 0,01 °C 
немесе 273.160 К температурада) су бір мезгілде барлық үш агрегат 
күйінде болады. Мұздың еруі (немесе судың кристалдануы) 
температурасын температура немесе балқу температурасы Tпл деп 
атайды. Бұл температураны су бетінің температурасы немесе мұздату 
температурасы, сонымен қатар мұз бен қар деп атауға болады. 

Ол үнемі үзіліп, ауаға шығарылады.су буының молекулаларын 
түзетін молекулалар саны. Бұл кезде су буының молекулаларының бір 
бөлігі қайтадан судың бетіне, қар мен мұзға оралады. Егер бірінші процесс 
басым болса, онда судың булануы жүреді, егер екінші басым болса су 
буының конденсациясы. Осы процестердің бағыты мен қарқындылығын 
реттеуші ылғал тапшылығы болып табылады - су бетінің берілген 
температурасында (қар, мұз) қанығу күйіндегі бос будың парциалды 
қысымының (максималды мүмкін) жəне ішінара қысымының 
айырмашылығы. ауадағы су буы. Ауадағы қаныққан су буының мөлшері 
жəне оның қысымы температураның жоғарылауымен (қалыпты қысымда) 
келесідей артады. 0 °C температурада қаныққан су буының мөлшері мен 
қысымы сəйкесінше 4,856 г/м жəне 6,1078 гПа құрайды, 20 °C 
температурада - 30,380 г/м3 жəне 23,373 гПа, 40 °C кезінде - 51,127 г/м3 
жəне 73,777 гПа.  
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Сурет 1.3 – Су күйінің диаграммасы 

I-VIII-мұздың əртүрлі 
модификациялары 

Су бетінен (мұздан, қардан), 
сондай-ақ ылғалды топырақтан 
булану кез-келген температурада 
жүреді жəне неғұрлым қарқынды 
болса, соғұрлым ылғал тап-
шылығы артады. Температура 
жоғарылаған сайын кеңістікке 
тыныс алатын су буының 
икемділігі артады, булану 
жеделдейді.Тік масса мен жылу 
беру қарқындылығын күшейтетін 
булану үстіндегі ауа 
қозғалысының жылдамдығының 
жоғарылауы (яғни,

табиғи жағдайда желдің жылдамдығы) да буланудың артуына əкеледі.  
Қарқынды булану тек судың бос бетін ғана емес, сонымен бірге оның 

қалыңдығын да қамтыған кезде, булану бұл жағдайда пайда болған 
көпіршіктердің ішкі бетінен пайда болады, қайнау процесі басталады. 
Қаныққан су буының қысымы сыртқы қысымға тең болатын 
температураны қайнау температурасы деп атайды Ткип.  

Қалыпты атмосфералық қысым кезінде (1,013 – 105Па =1,013 бар = 
1 атм = 760 мм сынап бағана) судың қату температурасы (мұздың еруі) 
жəне қайнау (конденсация) 0 жəне 100 ºС сəйкес келеді.  

Судың жай-күйінің диаграммасындағы сипаттамалық нүктелер 
температура шкаласы үшін негіз болғанын ескерейік. Цельсий 
шкаласының негізі температура Tзам (немесе Tпл) жəне Tкип қалыпты қысым 
кезінде. Цельсий бойынша бір градус осы температура диапазонының 
1/100 құрайды. Кельвин шкаласының нөлі (абсолюттік нөл) үш нүктелік 
температурадан 273,16 ºС төмен температура деп алынады. Сонымен бірге 
Цельсий мен Кельвин шкалаларындағы бөлу бағалары бірдей. 

Тзам -ның қату температурасы мен Ткип-ның қайнау температурасы 
қысымға тəуелді (1.3 суретті қараңыз). Қысымның 610-дан 1.013·105  Па-ға 
дейінгі өзгеру диапазонында мұздату температурасы аздап төмендейді 
(0,01-ден 0 °С-қа дейін), содан кейін қысымның жоғарылауымен шамамен 
6-107 Па Тзам0ºС дейін төмендейді. Соңғысы мұздық қабаттарының төменгі 
бөлігіндегі мұз қысымда аздап теріс температурада да еруі мүмкін дегенді 
білдіреді. Қысымның 2,2 – 108 Па дейін жоғарылауымен -22 °C дейін 
төмендейді. қысым кезінде Тзам тез өсе бастайды. Өте жоғары қысым, 
қасиеттері бойынша қарапайым мұздан (l) ерекшеленетін мұздың арнайы 
«модификациялары» (Il-VIIl) пайда болады. 

Жердегі нағыз атмосфералық қысым кезінде тұщы су қатады 
температура шамамен 0 ºC7 Мұхиттағы максималды тереңдікте (шамамен 
11 км) қысым 108 Па-дан асады (тереңдіктің əр 10 м сайын жоғарылауы 
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қысымды шамамен 105 Па арттырады). Бұл қысымда тұщы судың қату 
температурасы шамамен -12 °C.  

Мұздату температурасын азайту үшін оның тұздылығы əсер етеді 
(1.4-сурет). Атмосфералық қысым кезінде əрбір 10‰  арналған 
тұздылықтың жоғарылауы Tзамшамамен 0,54 ºC-қа азаяды.  

зам 0,054 .                              (1.3) 
Қысымның төмендеуімен қайнау температурасы төмендейді  

(1.3- суретті қараңыз). Сондықтан таулардағы биік биіктіктерде су  
100 ºС-тан төмен температурада қайнайды, қысымның жоғарылауымен 
Ткип, ⍴ 2,2 10  Па жəне Ткип 374°С болғанда, «критикалық нүкте» деп 
аталатын кезде су бір мезгілде сұйықтық жəне газ қасиеттеріне ие болады.  

Судың жай-күйінің диаграммасы судың жер бетіндегі «мінез-
құлқына» ғана емес, сонымен қатар планетаның табиғи жағдайларына да 
əсер ететін екі «ауытқуды» тұтастай алғанда бейнелейді. Менделеевтің 
периодтық кестесіндегі оттегімен бір қатарда орналасқан элементтермен 
оттегі - теллур Те, селен Sе жəне күкірт S - судың қату жəне қайнау 
температурасы өте жоғары болып шығады. Мұздату температурасы -90 °C 
жəне қайнау температурасы шамамен -70 °C болады.  

 

 
 

Сурет 1.4 – Тзам қату температурасы (1) 
мен Тнаиб.пл ең жоғары тығыздық 

температурасының (2) S тұздылығынан 
тəуелділігі  (Хелланд-Хансен графигі)   

Мұздату мен қайнау 
температурасының қалыптан тыс 
жоғары мəндері планетада судың 
қатты жəне сұйық күйде болу 
мүмкіндігін алдын-ала анықтайды 
жəне жердегі негізгі 
гидрологиялық жəне басқа табиғи 
процестердің анықтаушы 
шарттары ретінде қызмет етеді. 
Біздің планетамыздың пайда 
болуының өзі (алып Дүниежүзілік 
мұхиттар, кең мұздықтар, өзендер 
мен көлдер) судың қасиеттерінің 
нəтижесі болып табылады.  

Жер Күн жүйесіндегі судың сұйық күйдегі жалғыз планетасы 
сияқты. Су күйінің диаграммасы (1.3-суретті қараңыз) əмбебап болып 
табылады жəне оны бүкіл Ғалам масштабында сұйық күйде судың болу 
мүмкіндігін (демек, тіршілік) бағалауға болады. Мəселен, мысалы, Марста 
өте төмен температурада (-100 °C-тан төмен) жəне өте төмен 
атмосфералық қысым жағдайында (1-ден 12 гПа-ға дейін, яғни, жер 
бетіндегіден орта есеппен 160 есе аз) су тек мұз жəне ішінара су буы 
түрінде болуы керек. Алайда, Марста атмосфера болған жəне парниктік 
əсердің арқасында планетаның бетіндегі температура қазіргіден жоғары 
болған кезде, сұйық су бұл жерде болуы мүмкін, жаңбыр мен өзендер ағуы 
мүмкін еді. Венерада, керісінше, өте жоғары температурада (400 °C-тан 
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жоғары) жəне өте жоғары қысым жағдайында су тек жоғары қыздырылған 
су буы түрінде болуы мүмкін.  

Судың тығыздығы. Тығыздық - кез-келген заттың ең маңызды 
физикалық сипаттамасы. Бұл оның көлем бірлігіне біртекті заттың 
массасы:  

⍴ / ,                             (1.4) 
мұндағы m - масса; V - көлем. ⍴ тығыздығы кг/m3 өлшеміне ие.  

Судың тығыздығы, басқа заттар сияқты, ең алдымен температура 
мен қысымға байланысты (жəне табиғи сулар үшін - сонымен қатар еріген 
жəне ұсақ дисперсті суспензияланған заттардың құрамына) жəне фазалық 
ауысулар кезінде кенеттен өзгереді. 

 Химиялық таза су тығыздығының температураға тəуелділігі кестеде 
келтірілген. 1.1. Температура көтерілген кезде судың тығыздығы, кез-
келген басқа заттар сияқты, температура ауқымының көпшілігінде азаяды, 
бұл температураның жоғарылауымен молекулалар арасындағы 
қашықтықтың ұлғаюымен байланысты. Бұл заңдылық тек мұз ерігенде 
жəне су 0-ден 4 °C-қа дейін (дəлірек 3,98 °C) дейін қызған кезде бұзылады. 
Мұнда судың тағы екі өте маңызды «ауытқуы» атап өтіледі: 1) қатты 
күйдегі (мұз) судың тығыздығы сұйық күйдегіден (су) аз, бұл басқа 
заттардың басым көпшілігінде болмайды , 2) судың температурасы 0-ден  
4 °C-қа дейінгі аралықта судың тығыздығы температураның 
жоғарылауымен төмендемейді, керісінше жоғарылайды. Су тығыз-
дығының өзгеру ерекшеліктері судың молекулалық құрылымын қайта 
құрумен байланысты. Бұл екі судың «ауытқуларының» үлкен 
гидрологиялық маңызы бар: мұз суға қарағанда жеңілірек, сондықтан оның 
бетінде «жүзеді», су қоймалары əдетте түбіне дейін қатпайды, өйткені  
4 °С-тан төмен температураға дейін салқындатылған су аз болады, 
сондықтан беткі қабатта қалады.  

 
Кесте 1.1. Қалыпты қысымдағы температураға байланысты химиялық таза 
судың тығыздығы мен жылулық кеңею коэффициентінің өзгеруі 
 
Судың 
агрегат
тық 
күйі 

Температура Т, °С 

-
20 

-
10 

0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 

Тығыздығы ⍴, кг/м3 

Су - - 
999,
87 

999,
93 

999,
97 

999,
99 

10
00 

999,
99 

999,
73 

999,
13 

998,
23 

997,
08 

995,
68 

Мұз 
92
0 

- 917 - - - - - - - - - - 

Көлемдік термиялық кеңею коэффициенті , 10-6 °С-1 

Су - - -67 -49 -31 -15 0 17 89 152 208 259 304 

Мұз 
12
3 

17
1 

267 - - - - - - - - - - 
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Судың қасиеттері масса бірліктері үшін негіз болғанын ескеріңіз. 
CГС жүйесінде оның тығыздығы (-4°C) жоғары температурада 1 см3 
химиялық таза судың массасы 1 г ретінде қабылданды. СИ (халықаралық) 
жүйесінде 1 м3 химиялық таза массасы су 1000 есе көп - 1000 кг болды. 

Тығыздық мұз оның құрылымы мен температурасына байланысты. 
Кеуекті мұздың тығыздығы 1.1 кестеде көрсетілгеннен əлдеқайда төмен 
болуы мүмкін. Тіпті қардың тығыздығы аз. Жаңадан жауған қардың 
тығыздығы 80-140 кг/м3 құрайды, буылған қардың тығыздығы біртіндеп 
140-300-ден (еру басталмастан бұрын) 240-350-ге (ерідің басында) жəне 
300-450 кг/м3 дейін артады (еру соңында). Қалың дымқыл қардың 
тығыздығы 600-700 кг/м3 дейін болуы мүмкін. Еріту кезінде қардың 
тығыздығы 400-600, қар көшкіні - 500-650 кг/м3. 

Мұз бен қар еріген кезде пайда болатын су қабаты мұздың немесе 
қар қабатының қалыңдығы мен тығыздығына байланысты. Мұзда немесе 
қарда сумен жабдықтау: 

в л⍴л/⍴,	                                   (1.5) 
мұндағы л - мұздың немесе қар қабатының қалыңдығы; ⍴л - олардың 
тығыздығы; p - судың тығыздығы;  - в жəне л өлшемдерінің қатынасы 
арқылы анықталатын коэффициент: егер су қабаты миллиметрмен, ал 
мұздың (қардың) қалыңдығы сантиметрмен көрсетілсе, онда 10  
өлшемі бірдей болатын 1. 

Су сонымен қатар ондағы еріген заттардың құрамына байланысты 
өзгереді жəне тұздылығы жоғарылаған сайын көбейеді (1.5-сурет). 
Қалыпты атмосфералық қысымда теңіз суының тығыздығы 1025- 
1033 кг/м3 жетуі мүмкін.  

 

 
Сурет 1.5 – Қалыпты атмосфералық 
қысым кезіндегі су тығыздығының 

температура мен тұздылыққа тəуелділігі 
(АБ - ең жоғары тығыздық сызығы) 

Қалыпты атмосфералық 
қысымда судың тығыздығына 
температура мен тұздылықтың 
бірлескен əсері теңіз суының 
күйінің теңдеуі деп аталады. 
Қарапайым сызықтық түрдегі 
мұндай теңдеу келесі түрде 
жазылады:  

⍴ ⍴о 1 ,     (1.6) 
 

 мұндағы T - судың 
температурасы, °C; S - судың 
тұздылығы, ‰. Судың стандартты 
тығыздығы Т 4°С жəне 	
	0	‰ болғанда, яғни 1000 кг/м3 : 

α жəне β - су тығыздығының оның температурасы мен тұздылығына 
тəуелділік сипатын ескеретін коэффициенттер. α коэффициенті термиялық 
кеңеюдің судың тығыздығына əсерін көрсетеді жəне сондықтан теріс 
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белгіге ие; ол əр түрлі температурада əр түрлі болады; β коэффициенті 
еріген заттар құрамының судың тығыздығына əсерін көрсетеді жəне оң 
белгіге ие. Қарапайым жағдайда мынаны алыңыз: 0,007	 	10 	°С  
төмен (~5°C) жəне 0,4 10 	°   жоғары (~30°C)  су 
температурасында, 	0, 8 10 ‰ .  

Судың тұздануының жоғарылауы сонымен қатар формула бойынша 
ең жоғары тығыздықтағы (°С) температураның төмендеуіне əкеледі. 

наиб.пл 4 0,215 .                     (1.7) 
Тұздылықтың əрбір 10‰ жоғарылауы наиб.пл шамамен 2°C-қа 

төмендейді. Тұзды сулардағы ең жоғары тығыздық пен қату 
температурасы Хелланд-Хансен деп аталатын график (1.4 суретті қараңыз) 
көрсететді.  

Ең жоғары тығыздық пен мұздату температуралары арасындағы 
қатынастар судың салқындату процесінің сипатына жəне тығыздықтың 
айырмашылығына байланысты тік конвекция - араластыруға əсер етеді. 
Ауамен жылу алмасу нəтижесінде судың салқындауы судың 
тығыздығының жоғарылауына жəне сəйкесінше тығыз судың төмендеуіне 
əкеледі. Оның орнында жылы жəне аз тығыз сулар көтеріледі. Тік 
тығыздықтың конвекциясы процесі жүреді, алайда тұздылығы 24,7‰ аз 
болатын тұщы жəне тұзды суларда бұл процесс су ең жоғары 
тығыздықтағы температураға жеткенше ғана жалғасады (1.4-суретті 
қараңыз). Суды одан əрі салқындату оның тығыздығының төмендеуіне 
əкеледі жəне тік конвекциямен бірге жүрмейді. 	24.7‰ деңгейіндегі 
тұзды сулар олардың қату сəтіне дейін тік конвекцияға ұшырайды.  

Осылайша, қыста тұщы немесе тұзды суларда төменгі горизонттарда 
судың температурасы жер бетіне қарағанда жоғары болып шығады жəне 
Хелланд-Хансен графигі бойынша əрқашан қату температурасынан 
жоғары болады. Егер су барлық басқа сұйықтықтар сияқты ең жоғары 
тығыздық пен мұздату температурасына ие болса, онда су объектілері 
түбіне дейін қатып қалуы мүмкін, бұл көптеген организмдердің сөзсіз 
өліміне əкеледі. 

Температураның өзгеруімен судың тығыздығының қалыптан тыс 
өзгеруі су көлемінің бірдей «қалыптан тыс» өзгеруіне алып келеді: 
температура 0-ден 4 °С-қа дейін жоғарылағанда химиялық таза су көлемі 
азаяды, тек температураның одан əрі жоғарылауы - ол жоғарылайды; мұз 
көлемі əрдайым бірдей су массасынан айтарлықтай көп болады.  

Температурасы өзгерген кезде су көлемінің өзгеруін формуламен 
өрнектеуге болады  

1 ∆ ,                               (1.8) 
мұндағы  - Т1 температурасындағы су көлемі;  Т2 

температурасындағы су көлемі;  – 0 - ден 4 °С температураға дейінгі теріс 
мəндерді жəне оң мəндерді қабылдайтын көлемдік жылулық кеңею 
коэффициенті. Судың температурасы 4 °С-тан жоғары жəне 0 °C-тан төмен 
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болғанда (мұз) (1.1 кестені қараңыз); ∆Т Т 	 Т  судың тығыздығына 
қысым да əсер етеді.  

Əр 1000 м тереңдікте су бағанының қысымының əсерінен тығыздығы 
4,5—4,9 кг/м3 жоғарылайды. Демек, мұхиттың максималды тереңдігінде 
(шамамен 11 км) судың тығыздығы жер бетіндегіден шамамен 48 кг/м3 
жоғары болады, ал 35‰ кезінде шамамен 1076 кг/м3 болады. Егер су 
толығымен сығылмайтын болса, Дүниежүзілік мұхиттың деңгейі 
шындыққа қарағанда 30 м жоғары болар еді.  

Судың жылулық қасиеттері. Судың агрегаттық күйінің өзгеруінің 
маңызды ерекшеліктеріне (1.3-суретті қараңыз) немесе фазалық ауысулар 
деп аталатындар балқытуға, булануға, қайнатуға, сублимацияға жылудың 
көп шығынын жəне кері ауысулар кезінде жылудың көп бөлінуін қамтиды.  

Тұщы мұздың еруінің меншікті жылуы Lпл(балқу температурасы мен 
қалыпты атмосфералық қысым кезінде мұз массасының бірлігін суға 
айналдыру кезінде жұмсалған жылу мөлшері)  333000 Дж/кг құрайды. Дəл 
осындай жылу мөлшері химиялық таза суды мұздату (кристалдану) кезінде 
де бөлінеді.  

Меншікті буландыру (булану) жылуы Lисп (судың бірлік массасын 
буға айналдыру үшін қажет жылу мөлшері (Дж/кг-да) температураға 
байланысты:  

исп 2.5 10 2.4 10 .                                 (1.9) 
 0 жəне 100 °С исп сəйкесінше 2,5·106 жəне 2,26 · 106 Дж/кг құрайды. 

Су буының конденсациясы кезінде  де  осымен бірдей жылу бөлінеді. 
Мұздың булануының меншікті жылуы балқудың меншікті жылуы 

мен буланудың меншікті жылуынан құралады:  
возг пл исп.                                                        (1.10) 

Мұзды ерітуге, судың булануына жəне мұзды сусыздандыруға 
жұмсалатын жылу мөлшерін анықтау үшін сəйкесінше формулалар 
қолданылады (Дж): 

пл лед пл;                                                         (1.11) 

исп конд пл;                                                       (1.12) 

возг субл пл исп;                                          (1.13) 
мұндағы m - судың массасы, оның еруі кезінде мұздан пайда болған немесе 
буланған мұзға баламалы. 

Судың конденсациясы, мұз түзілуі немесе конденсациясы қатты 
фазаға (сублимация) айналғанда жылу да бөлінеді, (1.11) - (1.13) 
формулаларымен анықталады. Суды фазалық ауысу нүктелерінен тыс 
жылыту үшін көп мөлшерде жылу жұмсалуы керек. Судың меншікті жылу 
сыйымдылығы (егер судың өлшем бірлігін бір градусқа жылытуға қажет 
жылу мөлшері) басқа сұйықтар мен қатты денелердің жылу 
сыйымдылығымен салыстырғанда да қалыптан тыс жоғары. Судың 
тұрақты қысымындағы c⍴ меншікті жылу сыйымдылығы, 15 °C 
температурада 4190 Дж/(кг·°С) тең.  
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Температурада шамамен 33 °C, тұщы судың меншікті жылу 
сыйымдылығы минималды - шамамен 4180 Дж/(кг·°C); ол төмен жəне 
жоғары температурада аздап жоғарылайды. Таза мұздың жылу 
сыйымдылығы суға қарағанда шамамен екі есе аз, ал таза құрғақ қар 
(тығыздығы 280 кг/м3) судың жылу сыйымдылығынан 7,1 есе аз, бірақ 
жылудан 450 есе көп ауа сыйымдылығы. 

Судың массасын  ∆T°С  m қыздыру үшін қажет жылу мөлшері  ∆Θ 
формуламен көрсетілген (Дж) 

∆ ⍴ ∆ ⍴ кон нач ,                                (1.14) 
мұндағы нач - бастапқы, конT - судың соңғы температурасы.  

Судың жылу қасиеттерінің анормальды ерекшеліктері жер бетіндегі 
процестердің жылу реттелуіне ықпал етеді. Lипс, Lпл жəне с⍴ кіші 
мəндерінде жер беті тезірек қызады жəне салқындатылады, 
температураның өзгеру диапазоны да артады. Мұндай жағдайда жердегі 
барлық су қатып немесе буланып кетеді, гидросфера мүлдем басқа 
қасиеттерге ие болады, ал мұндай жағдайда өмір сүру мүмкін емес.  

Судың басқа жылу қасиеттерінің ішінде жылу өткізгіштік маңызды. 
Судың молекулалық жылу өткізгіштік коэффициенті өте төмен жəне 
химиялық таза су үшін 0,57 Вт/(м·°С), ал мұз үшін 2,24 Вт/(м·°С) тең. қар 
үшін 1,8 Вт/(м·°С). Аз молекулалық жылу өткізгіштік тек ауаға тəн. 

Физикада жылуды өлшейтін бірліктер, сондай-ақ масса бірліктері 
судың қасиеттерінен алынады. 1 г химиялық  таза суды 1 °С-қа қыздыру 
үшін қажет жылу мөлшері 1 калория ретінде қабылданды.  СИ бірліктеріне 
қайта есептегенде калория орнына джоуль (1 кал =4.1868 Дж) енгізілді. 
Сондықтан химиялық таза судың жылу сыйымдылығы 1 кал/((г·°С) 
құрайды, ал  СИ жүйесінде 4190 Дж / (кг·°C).  

Судың кейбір басқа физикалық қасиеттері. Судың молекулалық 
тұтқырлығы (ішкі үйкеліс). Басқа сұйықтықтардың тұтқырлығымен 
салыстырғанда судың тұтқырлығы төмен, бұл судың меншікті 
қасиеттеріне де қатысты. Сұйықтықтың тұтқырлығы кинематикалық 
тұтқырлық коэффициенті v, м2/с жəне динамикалық тұтқырлық 
коэффициенті µ, кг/(м·с) сипатталады.  

Бұл коэффициенттердің арасында байланыс бар: 
μ ⍴ .                                                      (1.15) 

Суық мезгілде судың тұтқырлығы жылыға қарағанда сəл жоғары 
болады. Төменде қалыпты атмосфералық қысым кезіндегі химиялық таза 
судың кинематикалық тұтқырлығының мəндері келтірілген:  

 
T,°С 0 5 10 15 20 30 40 50 

v, 10-6 м2/с 1,78 1,52 1,31 1,14 1,01 0,81 0,66 0,55 
 

Тұздылықтың жоғарылауы судың тұтқырлығын аздап 
жоғарылатады: тұздылықтың 10 ‰жоғарылауы тұтқырлық 
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коэффициентінің шамамен 1,5% өсуіне əкеледі. Қысымның 
жоғарылауымен судың тұтқырлығы төмендейді, ал басқа сұйықтықтар 
сияқты жоғарыламайды.  Мұздың кинематикалық тұтқырлық 
коэффициенті 108-1011 м2/с аралығында болады деп есептеледі.  

Беттік керілу жəне сулану. Судың басқа сұйықтықтарға қарағанда 
беттік керілуі өте жоғары. Температураның жоғарылауымен судың беткі 
кернеуі аздап төмендейді. Судың беткі керілуі  0 °C кезінде 75,6-10-3 H/м-
ден 90°C-та 60,8-10-3 Н/м -ге дейін өзгереді - тек сұйық күйдегі сынаптың 
беткі керілуі жоғары болады.  

Судың оптикалық қасиеттері. Су бетіндегі жарық ішінара 
шағылысады, ауа - су шекарасында ол сынады, ал судың қалыңдығында 
шашырап, сіңіп кетеді, нəтижесінде əлсірейді.  

Ең маңыздысы - жарықтың суда таралу заңдылықтары. Су 
электромагниттік спектрдің көрінетін бөлігін толқын ұзындығы 0,38-ден 
0,77 мкм дейін спектрдің қысқа жəне ұзын толқын ұзындығынан жақсы 
өткізеді. 

Жарық суда қысқа қашықтыққа таралады. Жарықтың қарқындылығы 
экспоненциалды заңға сəйкес суда тез сөнеді:  

/  ,                                          (1.16) 
мұндағы  жəне , сəйкесінше h тереңдігі мен бетіндегі жарықтың 
қарқындылығы;  k - жарық серіппесінің коэффициенті; m - жарықтың 
сіңіру коэффициенті; k + m - жарықтың əлсіреу коэффициенті; е - табиғи 
логарифмдер жүйесінің негізі. 

 1 м тереңдіктегі мөлдір суда жарық қарқындылығы жер бетіндегі 
жарық қарқындылығының тек 90% құрайды, 2 м тереңдікте - 81%, 3 м 
тереңдікте - 73% жəне тереңдікте 100 м, жер бетіндегі жарық 
интенсивтілігінің шамамен 1% ғана қалады.  

Судың акустикалық қасиеттері. Су дыбысты жақсы өткізеді. Суда 
дыбыстың таралу жылдамдығы 1400-1600 м/с құрайды, яғни ауадағы 
дыбыстың таралу жылдамдығынан 4-5 есе көп. Судағы дыбыстың 
жылдамдығы су температурасының жоғарылауымен (1 °С-қа шамамен 3-
3,5 м/с), тұздылықтың жоғарылауымен (1‰ -ке шамамен 1-1,3 м/с-қа) жəне 
қысымның ұлғаюына байланысты өседі. Соңғысы тереңдіктің 
жоғарылауымен, қалғанның бəрі бірдей болғанда, дыбыс жылдамдығының 
жоғарылауын білдіреді (100 м тереңдікте шамамен 1,5-1,8 м/с).  

Судың электр өткізгіштігі. Химиялық таза су - электр тогының 
нашар өткізгіші. 18 °C-та 3.8·10-10 (Ом·м)-1 құрайды. Мұздың электр 
өткізгіштігі сұйық суға қарағанда шамамен 10 есе аз. Судың 
электрөткізгіштігі температураның жоғарылауымен аздап жоғарылайды 
жəне минералданудың жоғарылауымен қатты өседі. Теңіз суының 
электрөткізгіштігі өзен суларына қарағанда анағұрлым жоғары (4-6 (Ом·м)-

1 дейін).  
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ТАРАУ 2. ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІҢ  
ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Гидрологиялық процестер физиканың негізгі заңдарына сəйкес 

жүреді, сондықтан гидрология классикалық физикада тұжырымдалған 
заттың, жылу жəне механикалық энергияның, мөлшердің сақталу 
заңдарын кеңінен пайдаланады (қозғалыс жылдамдығынан əлдеқайда 
төмен жылдамдықта) жеңіл) қозғалыс. 

 
2.1 Физиканың негізгі заңдары жəне оларды су ресурстарын 

зерттеуде қолдану 
 
Заттың (массаның) сақталу заңы тұйық (оқшауланған) жүйеде 

массаның өзгермейтіндігін білдіреді. Су объектілері сияқты ашық табиғи 
жүйелерге қатысты, заттың сақталу заңы заттың келуі, тұтынылуы жəне 
оның зат массасының өзгеруі арасындағы тепе-теңдікті анықтайды 

 Су объектілері үшін заттың сақталу заңының сандық өрнегі судың, 
шөгінділердің (суспензиялардың) жəне еріген заттардың (тұздар, газдар) 
тепе-теңдік теңдеулері болып табылады. Су объектісіне (немесе оның бір 
бөлігіне) жəне жер бетіндегі кез-келген жабық контурға қатысты белгілі 
бір уақыт аралығындағы ∆t зат балансының теңдеуін жазуға болады 

∆ ,                                             (2.1) 
мұндағы  - осы объектіге (контурға) сырттан келіп түсетін жəне объект 
(контура) шегінде басқа заттардан түзілетін заттың массасы; m - заттың 
(контурдың) сыртына шығарылған жəне оны зат (контур) ішіндегі басқа 
заттарға айналдыру кезінде тұтынылатын зат массасы;  - объектінің 
(контурдың) шегінен тыс шығарылатын жəне объектінің (контурдың) 
шегінде оны басқа заттарға айналдыру кезінде жұмсалатын заттың 
массасы;  ∆  - объектінің (контурдың) шегіндегі зат массасының уақыт 
ішіндегі уақыттың соңғы жəне бастапқы сəттеріндегі зат массасының 
айырмашылығына тең өзгеруі: mкон - mнач. 

 Масса бірліктері (кг) теңдеу шарттарының өлшем бірліктері болып 
табылады (2.1). Алайда гидрологиядағы заттың тепе-теңдік теңдеуінің 
шарттары көбінесе көлем бірліктерінде (су, шөгінді, тұз) көрінеді. Бірақ 
бұл заттың тұрақты немесе сəл өзгеретін тығыздығымен ғана мүмкін 
болады. Масса бірліктерін көлем бірлігімен ауыстыруға болады, мысалы, 
су тығыздығы 1000 кт/м-ден аз ерекшеленетін тұщы су объектілерінің су 
балансын талдау кезінде.  

(2.1) теңдеуді заттың массаның баланстық теңдеуі деп атауға болады, 
өйткені ол белгілі бір уақыт кезеңіндегі массаның жалпы өзгеруін 
қарастырады. Егер (2.1) теңдеудің барлық шарттарын уақыт бірлігіне, яғни 
∆t бөлетін болсақ, онда біз дифференциалды түрде заттың массалық 
балансының теңдеуін аламыз. Бұл жағдайда теңдеудің оң жағындағы 
мүшелер зат тұтыну өлшеміне ие (кг/с).  
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Жылу энергиясының сақталу заңы энергияның бір түрінің екінші 
түріне мүмкін ауысуын ескере отырып, тұйық (оқшауланған) жүйеде 
энергияның өзгермейтіндігін сипаттайды. Судың кез-келген көлеміне (су 
объектісіне) немесе жердің жабық контурына қатысты жылу энергиясының 
сақталу заңының сандық көрінісі жылу балансының теңдеуі болып 
табылады, оны ∆t уақыт аралығы үшін жазуға болады 

∆  ,                                                     (2.2) 
мұндағы  - осы объектіге (контурға) сырттан келіп түсетін жəне 
механикалық энергияның бір бөлігі жылуға өткен кезде, сондай-ақ мұз 
түзілу, су буының конденсациясы, кейбір заттардың ыдырауы кезінде 
объектінің (контурдың) шегінде бөлінетін жылу;  - объектінің 
(контурдың) шегінен тыс шығарылатын, объектінің (контурдың) шегінде 
судың булануына, мұздың еруіне, химиялық жəне биохимиялық 
процестерге жұмсалатын жылу; ∆  - уақыттағы өзгеріс ∆t объектіндегі 
жылу құрамының ⍴∆ ге тең, мұндағы m - заттың массасы; ⍴ - оның 
тұрақты қысымдағы меншікті жылуы, ∆  - температураның өзгеруі 
	∆ кон нач. (2.2) теңдеу шарттарының өлшем бірліктері - жылу 
бірліктері (Дж). 

Механикалық энергияның сақталу заңы кез келген механикалық 
жүйенің толық энергиясы потенциалдан (Епот) жəне кинетикалық (Екон) 
энергиядан қосылады жəне үйкеліске арналған энергия шығындарын 
ескере отырып əрдайым тұрақты болып қалады: 

пот кин дис,                                              (2.3) 
мұндағы дисЕ - энергияның диссипациясы (үйкеліс нəтижесінде 
механикалық энергияның бір бөлігінің жылу энергиясына ауысуы). 

Су объектілеріне қатысты потенциалдық энергияның 
(тыныштықтағы судың энергиясы) қозғалатын су ағынының кинетикалық 
энергиясына өту сипатын анықтайды.(2.3) теңдеу шарттарының өлшем 
бірліктері энергияның бірліктері (Дж) болып табылады. 

 Импульс (импульс) сақталу заңы тұйық (оқшауланған) механикалық 

жүйенің ішінде қозғалыс мөлшері өзгеріссіз қалады дейді:	 0, 

мұндағы m - жүйенің массасы,  оның үдеуі. Барлық су объектілерін 

қамтитын ашық жүйелерге қатысты импульстің  сақталу заңы импульс 
өзгеру заңына айналады,  демек,  ашық жүйенің импульс  өзгерісі осы 
жүйеге əсер ететін барлық сыртқы күштердің қосындысына тең болады. 
Қозғалыс (импульс) мөлшерінің өзгеру заңының сандық өрнегі - бұл судың 
кез-келген көлеміне қолданылатын қозғалыс теңдеуі түрінде жазуға 
болады 

∑ ,                                                               (2.4) 

мұндағы m - бөлінген көлемнің массасы; - осы көлемнің орташа қозғалыс 

жылдамдығының өзгеруі; ∑  - бұл осы көлемге əсер ететін сыртқы 
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көлемдік (масса) жəне беттік күштердің қосындысы. Көлемдік (масса) 
күштер судың барлық көлеміне əсер етеді, жер үсті күштері оның шетіне 
ғана əсер етеді. Теңдеу шарттарының өлшем бірліктері (2.4) күш бірліктері 
болып табылады (Н, немесе кг·м/с2). Көбінесе (2.4) теңдеу шарттары үдеу 
бірліктерімен (массаға бөлу арқылы) немесе өлшемсіз түрде (бөлінген мг 
салмағына бөлу арқылы) өрнектеледі.  

 
2.2  Су балансы 
 
Су айдыны немесе тұйық құрлық контуры үшін (2.1-сурет) жəне кез-

келген уақыт аралығында ∆t заттың сақталу теңдеуін (2.1) су көлеміне 
теңгерім теңдеуі түрінде жазуға болады (бұл əдетте су балансының теңдеуі 
деп аталады): 

∆ ,                     (2.5) 
мұндағы  х - объектінің бетіндегі атмосфералық жауын-шашын;  - 
сырттан судың беткі ағыны;  - сырттан судың жерасты ағыны;  - су 
буының конденсациясы;  - объектінің сыртындағы судың беткі ағуы;  
- объектінің сыртындағы судың жер астынан шығуы;  - булану; ∆  - 
объект ішіндегі су көлемінің өзгеруі (контуры)  

 

 
 
Сурет 2.1 – Су объектісі (а) бөлігінің жəне құрлықтың беткі қабаты (б) бөлігінің су 

теңгерімінің схемасы 
 

(2.5) теңдеуді қолданған кезде келесі жағдайларды ескеру қажет: 1) х 
атмосфералық шөгінділер сұйықтықта да (жаңбырда) да, қатты күйде де 
ескеріледі ( қар) пайда болады, екінші жағдайда (1.5) формула бойынша су 
қабатындағы тығыздықты ескере отырып, оларды қайта есептейді; 2) жер 
үсті жəне жер асты суларының құйылуы ( , ) немесе шығуы ( , ) 
табиғи түрде де, жасанды да жүзеге асырылуы мүмкін (мысалы, су 
объектінің сыртынан жеткізілген кезде, жер үсті суларын алу, айдау жəне 
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жер астына жіберу). сулар); 3) конденсация көбінесе жауын-шашынмен 
біріктіріледі  немесе буланудан алынады  4) булану - су бетінен 
булану ;  қар немесе мұз бетінен булану ; топырақ бетінен булану ;   
өсімдік жамылғысынан булану    болуы мүмкін. (транспирация); 5) ∆  
теңдеуінің мүшесі су объектісіндегі (резервуардағы, су ағынындағы) су 
көлемінің өзгеруін немесе топырақтағы, сулы горизонттардағы, қар 
жамылғысындағы жəне т.с.с. құрамындағы судың өзгеруін білдіреді.  Су 
балансы теңдеуінің кіріс жəне шығыс бөліктерінің ∆u арақатынасымен 
анықталады: егер судың келуі шығыннан көп болса, онда объект немесе 
контур шегінде судың жинақталуы (деңгейдің жоғарылауы) жəне ∆ 0; 
егер судың келуі шығыннан аз болса, онда объект немесе контур жəне 
∆ 0 шегінде бұрын жиналған судың қорлары іске қосылады (деңгейдің 
төмендеуі). 

(2.5) теңдеудің мүшелері əдетте қабат шамаларында (мм, см, м) 
немесе көлем бірліктерінде (м3, км3)  өрнектеледі. Бірінші жағдайда теңдеу 
шарттарын белгілеу үшін кіші əріптер (х, у, z ...), екіншісінде бас əріптер 
(X, Y, Z ...) қолданылуы мүмкін. Кейбір шамаларды басқаларына 
айналдыру  формулалары арқылы мүмкін, мұндағы F - бұл зат 
бетінің ауданы. Егер F км2-мен, х-мен мм, ал X-нен м3-н көрсетілсе, онда 
a=103; егер Х км3-мен өрнектелсе, онда a=10-6. (2.5) теңдеу мүшелерін 
кейде масса бірліктерімен өрнектеледі.  

 
2.3 Судағы заттардың балансы 
 
Суда əр түрлі заттар тоқтатылған немесе еріген күйде болуы мүмкін - 

шөгінділер (суспензиялар), еріген тұздар, газдар жəне т.с.с. Олардың 
режимін зерттеу кезінде осы заттар массасының сақталу заңы 
қабылданады. шот (теңдеуді қараңыз (2.1)).  

Эрозия процестері, физикалық жəне химиялық ауа райының 
бұзылуы, судың еруі, атмосферамен алмасу, химиялық, биохимиялық жəне 
басқа процестер судағы заттардың қайнар көзі болып табылады. 
Тұздардың, сондай-ақ кейбір химиялық элементтер мен газдардың тепе-
теңдігін қарастырған кезде су объектілерінде болатын жəне осы заттардың 
суға қосымша түсуіне немесе олардың пайда болуына əкелетін күрделі 
химиялық жəне биохимиялық процестерді ескеру қажет. судан шығару. 
Бұл процестерге, мысалы, фитосинтез нəтижесінде органикалық заттардың 
түзілуі жəне органикалық заттардың ыдырауы жатады.  

Суспензияланған немесе еріген заттың тепе-теңдігін зерттеу кезінде 
көбінесе бұл заттардың массасы туралы емес, олардың кг/м3 немесе мгл-
мен көрсетілген  С концентрациясы туралы мəліметтер қолданылады. Бұл 
жағдайда су көлеміндегі берілген заттың массасы , мұндағы V - су 
көлемі,  - С концентрациясының өлшеміне тəуелді коэффициент: кг/м3 
өлшемімен 1, г/м3 өлшемі (немесе мг/л) 10 . 
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2.4 Жылу балансы 
 
 Судың немесе құрлықтың кез-келген көлеміне арналған жылу 

балансының теңдеуі (2.2) жəне ∆t уақыт аралығы Θ+ жылу кірісінің əртүрлі 
компоненттерін жəне оның шығыны Θ- қамтуы керек.  

Жылу балансының теңдеуінің маңызды мүшесі - R радиациялық 
тепе-теңдігі, бұл судың немесе ΘС құрлығының жалпы қысқа толқындық 
күн радиациясының мөлшері мен осы беттің тиімді ұзақ толқындық 
сəулеленуінің  I арасындағы айырмашылық: 

с 1 .                                         (2.6) 
(2.6) теңдеуде Q - түзу сызық, q - шашыраңқы күн радиациясы, 

r - альбедо беті, яғни шағылысқан күн радиациясының кіретін сəулелену 
мөлшеріне қатынасы, болып табылады I - атмосфераға судың немесе 
құрлықтың радиациясы мен атмосфераның қарсы сəулеленуімен сіңірілген 
арасындағы айырмашылыққа тең тиімді сəулелену.  

Жылу балансының теңдеуінің мүшелері жылуды жер үсті немесе жер 
асты суларымен қамтамасыз етумен немесе алумен байланысты. Жылу 
тепе-теңдігінің сəйкес келетін кіріс жəне шығыс компоненттері Θпр, жəне 
Θрас  деп белгіленіп, Θпр= Өу

++ Өw
+ түрінде ұсынылады жəне 

	расх 	 , мұндағы Θy - жылудың жер үсті суларымен түсуі 
(индекс +) немесе шығуы (индексі -), Θw - жер асты суларымен бірдей.  

Жылу балансының теңдеуінде су мен ауа, су мен топырақ 
температурасындағы айырмашылықтарға байланысты Θатм 
атмосферасымен жəне Θгр топырақтарымен жылу алмасу да ескеріледі. 
Теңдеудің тиісті кіріс мүшелері (атмосферадан жəне топырақтан жылу 
түскен кезде) Θатм жəне Θгр арқылы, ал олардың қосындысы 

обм 	 	 атм 	 	 гр арқылы белгіленеді. Сол сияқты жылу алмасудың 
шығыс мүшелерінің қосындысы (атмосфераға жəне топыраққа жылу 
шығарылған кезде) обм атм гр  ретінде жазылады. 

Фазалық ауысулар кезінде жылу мөлшері көп мөлшерде жұмсалады 
(бөлінеді). Жылу ағыны кірісін фаз.пержылу шығыны фаз.пер арқылы 
белгіленеді. Теңдеудің бұл мүшелері, сəйкесінше,: фаз.пер лед конд  
жəне фаз.пер пл исп, мұнда лед жəне конд - мұздың пайда болуы 
(судың қатуы) жəне су буының конденсациясы кезіндегі жылуға тең, пл 
жəне испмұзды ерітуге жəне буландыруға арналған суды тұтыну  
(1.3.3 -бөлімін қараңыз).  

Қосымша оң мүшелермен бірге - атмосфералық жауын-шашынмен 
жылудың түсуі Θx, сондай-ақ кинетикалық энергияның бір бөлігінің жылу 
энергиясына ауысуы (Θдис энергиясының диссипациясы) нəтижесінде 
жылу балансының теңдеуі (2.2) келесі түрде жазылады 

пр обм фаз.пер дис расх обм фаз.пер ∆ .  (2.7) 
Теңдеудің барлық мүшелері (2.7) жылу бірлігінде (Дж) немесе масса 

бірлігіне (Дж/кг), көлемге (Дж/м3), объектінің ауданына (Дж/м2) жатады. 
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Тиісінше, ∆Θ жылу құрамының өзгеруі келесідей көрінеді  ∆ , ∆ ,
∆ , ∆ ,  мұндағы V – объектінің көлемі; p - оның тығыздығы;  

h - қабаттың қалыңдығы  (V көлемді F ауданына бөлу арқылы алынады) ; 
 - тұрақты қысымдағы судың меншікті жылу сыйымдылығы.  

Жылу тепе-теңдігі теңдеуінің əр түрлі мүшелерінің сандық өрнегін 
біле отырып, ∆Θ мəнін есептеп, содан кейін ∆T температураның өзгеруін 
анықтай аламыз.  ∆ 0 жəне ∆ 0, яғни заттың температурасы 
өзгермейді. ∆Θ > 0 кезінде объектінің температурасы жоғарылайды 
 (∆T> 0), ∆Θ < 0 болғанда, керісінше, азаяды (∆T< 0).  

 
2.5 Табиғи сулар қозғалысының негізгі заңдылықтары 
 
Су қозғалысының түрлерін жіктеу. Су қозғалысының негізгі 

заңдылықтарын талдау үшін біз кейбір белгілерді енгіземіз. Біз u арқылы 
кез - келген нүктеде ағынның жылдамдығын, v арқылы судың бүкіл 
массасының орташа қозғалыс жылдамдығын (қабатта, ағында жəне т.б.) 
білдіреміз, жəне жалпы жағдайда , , ,  жəне , , 
мұндағы x, y, z - кеңістіктік координаттар, t - уақыт. x  бойлық осі əдетте 
ағынның бойымен оның бетіне параллель, y - ағынның бойымен, z тік осі - 
бетінен түбіне қарай бағытталады. 

Судың қозғалысы тұрақты (стационарлық) деп есептеледі, егер 
ағын жылдамдығы уақыт бойынша өзгермесе / 	0 , ал егер ағын 
жылдамдығы өзгермелі шама болса, онда ол тұрақсыз / 0 . 
Тұрақты қозғалыс өз кезегінде біркелкі болып бөлінеді, егер ағын 
бойындағы ағын жылдамдығы өзгеріссіз қалса / 	0 , ал егер 
ағынның бойындағы ағын жылдамдығы өзгерсе / 	0 	 біркелкі 
емес. Біркелкі қозғалыс кезінде жалпы жылдамдық туындысы / 	0  
де нөлге тең.  

Су қозғалысының екі гидродинамикалық режимі бар: ламинарлы 
жəне турбулентті. «Ламинарлы» сөзі латын сөзінен шыққан, «қатпарлы» 
дегенді білдіреді, «турбулентті» сөзі латын сөзінен шыққан «тəртіпсіз» 
дегенді білдіреді. Шынында да, ламинарлық режимде су бөлшектері 
параллель траектория бойынша араласпай қозғалады; турбулентті режимде 
олардың қозғалысы хаосты, құйындаулар пайда болады жəне судың 
араласу процестері іске қосылады, ағын жылдамдықтары шамасы мен 
бағыты бойынша үздіксіз өзгеріп отырады. Ламинарлық режим ағынның 
жылдамдығы жоғарылаған кезде турбуленттіге айналуы мүмкін. 

Гидродинамикалық ағын режимі өлшемсіз Рейнольдс Re санымен 
сипатталады: 

                                                    (2.8) 

мұндағы v - ағынның орташа жылдамдығы, м/с; h - ағынның тереңдігі 
немесе су қабатының қалыңдығы, м; v кинематикалық тұтқырлық 
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коэффициенті, м2/с; сұйықтықтың сипатына жəне оның температурасына 
байланысты (1.3.4-бөлімді қараңыз).   

Рейнольдс санының критикалық мəні Reкр. ламинарлық режимнен 
турбулентті режимге өтуге сəйкес келеді, шамамен 300-3000 аралығында.  

Егер су ағынындағы нақты Рейнольдс саны 3000-нан көп болса, 
режим турбулентті, 300-ден азырақ ламинарлы, Re аралығында 300-ден 
3000-ға дейін өтпелі болып табылады.  

Ағынның ішкі үйкелісі жəне ағын жылдамдығының тік таралуы 
гидродинамикалық режимге байланысты.  

Ламинарлы ағын кезінде судың іргелес қабаттары арасында пайда 
болатын ішкі тангенциалдық кернеу (бірлікке үйкеліс) тұтқырлыққа 
байланысты, ол өз кезегінде температураға байланысты өзгереді жəне 

 - ге тең, мұндағы   - динамикалық тұтқырлық коэффициенті 

, /  - ағын жылдамдығының тік градиенті. Турбулентті ағыста 
ішкі ығысу кернеуі енді судың тұтқырлығына емес, турбулентті алмасу 
коэффициенті деп аталатын судың турбулентті араласу A қарқындылығын 

сипаттайды: , мұндағы du/dz - тік градиент уақыт бойынша 

орташаланған ағынның жылдамдығы. А коэффициентін анықтау үшін 
əдетте оны тереңдікке, ағынның жылдамдығына жəне ағынның басқа 
сипаттамаларына байланыстыратын эмпирикалық тəуелділіктер 
қолданылады.  

Турбулентті ағын үшін зерттеушілер ағын жылдамдықтарын 
тереңдікке бөлудің əртүрлі математикалық өрнектерін ұсынады: 
логарифмдік қисық, эллипс бөлігі, парабола жəне т.с.с. Осы жағдайлардың 
барлығындағы максималды жылдамдық ағынның бетінде де болады. 
Турбулентті ағындағы ағынның жылдамдығы ламинарлы ағынға қарағанда 
тік бойымен тегіс өзгеретінін, ал төменгі жағында ағынның жылдамдығы 
нөлге тең еместігін баса айту маңызды (2.2-сурет).  Бұл турбулентті 
ағындардың (ламинарлыдан айырмашылығы) түбіне эрозия əсерін жəне 
олардың шөгінді бөлшектерін түбімен араластыру қабілетін түсіндіреді. 
Турбулентті режимі бар арналық ағындарда вертикаль (тереңдік) бойынша 
ағын жылдамдығының таралуы 1 қисыққа жақын, мұздықтар мен жер асты 
суларында ламинарлы қозғалыс режимі 2 қисыққа дейін жүреді.  

Су бетінің күйіне сəйкес ағындар бөлінеді тыныш жəне дауылға 
айналды. Тыныш ағындар су бетінің тегіс формасына ие, олардың 
айналасында кедергілер де тегіс өтеді. Нөсерлі ағындарда тұрақты 
толқындармен тегіс емес су беті бар, кедергілер орнында деңгейдің күрт 
төмендеуі пайда болады. Ағынның күйін (тыныш немесе боранды) 
анықтау үшін өлшемсіз Фруданың санын қолданыңыз: 

2/                             (2.9) 
мұндағы h - ағынның тереңдігі, м; g - ауырлық күшінің үдеуі, м/с. Fr 1-ге 
тең болғанда, ағын критикалық күйде болады. Егер Фруд саны 1-ден көп 
болса, онда ағын дауылды, егер 1-ден кем болса, ол тыныш. Боранды 
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ағындар таулы өзендерге, тыныштық - жай өзендер мен су 
айдындарындағы ағымдарға тəн.  
 

 
 

Сурет 2.2 – Турбулентті (1) жəне 
ламинарлық (2) ағындардағы ағын 

жылдамдықтарын тігінен бөлу схемасы 
 

Дауылды жəне турбулентті, 
тыныш жəне ламинарлы 
ағындарды анықтау мүмкін емес, 
өйткені бұл су қозғалыстарының 
сипаттамалары сапалық жағынан 
өзгеше. Тыныш ағындар, мысалы, 
ламинарлы жəне турбулентті 
болуы мүмкін, ал турбулентті 
ағындар əрдайым турбулентті 
болады. 

Су ағындарының шығыны, энергиясы, жұмысы жəне қуаты. Су 
ағыны - бұл уақыт бірлігінде ағының көлденең қимасы арқылы өтетін 
судың мөлшері.  

Су ағынының жылдамдығы əдетте өлшем бірліктерімен (Q, м3/с) 
көрсетіледі. Егер заттың (судың, мұздың, қардың) массалық шығыны 
қарастырылса, онда массаның бірліктері қолданылады ( , кг/с, 
мұндағы  - берілген заттың тығыздығы) 

Су ағынының жылдамдығын ағынның көлденең қимасының (ω, м2) 
көбейтіндісі ретінде судың орташа қозғалыс жылдамдығымен (v, м/с) 
көбейтуге болады:  

.                                       (2.10) 
Қозғалыстағы судың кинетикалық энергиясыЕкин формуламен 

өрнектеледі  
кин /2.                            (2.11) 

∆t уақыт аралығында берілген көлденең қимада қозғалған m судың 
массасы ∆  -ге тең, сондықтан су ағынының кинетикалық энергиясы 
үшін өрнекті аламыз  

кин ∆ /2.  (2.12) 
Су массасының потенциалдық энергиясы Eпот тең 

пот                                   (2.13) 
 
 мұндағы H - белгілі бір анықтамалық жазықтықтан жоғары, мысалы, су 
деңгейінің ауырлық центрінің биіктігі. -ді ∆  -мен өрнектей отырып,  

пот ∆ ∆ .                            (2.14) 
∆Н биіктігіне қарай қозғалатын су А-ға тең жұмыс жасайды:  

А ∆ ∆ .                                  (2.15) 
Мұндай су ағынының қуаты /∆  тең:  

∆ .                                              (2.16) 
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А, кин,  пот сияқты Дж,  – Дж/с немесе Вт білдіреді. 
(2.12) - (2.16) формулалар бойынша қозғалатын судың ғана емес, мұз 

бен қардың араласуының да энергиясын, жұмысын жəне күшін бағалауға 
болады.  

Су объектілерінде жұмыс істейтін күштер. Табиғи сулар 
қозғалысының ең жалпы заңдылықтарын түсіну үшін жеңілдетілген 
тапсырманы қарастыру жеткілікті. Ол үшін біз су объектісінде 
параллелепипед түрінде судың белгілі бір көлемін ∆x  (ұзындығы), B (ені), 
h (биіктігі) жақтарымен бөлеміз (2.3, а, б - сурет). Бұл жағдайда х осі су 
бетіне параллель таңдалған көлемнің ауырлық орталығы арқылы 
бағытталады. Sдно көлемінің төменгі шеті түбімен, жоғарғы Sпов ауамен 
жанасады; сондықтан параллелепипедтің биіктігі ағынның тереңдігіне тең 
болады. Артқы S1, алдыңғы S2, жəне сол жақ S3, жəне оң S4, беттер 
бөлінген көлемді ағынның қалған бөлігінен ажыратады. 

 
Сурет 2.3 – Су ағынында əрекет ететін физикалық күштердің схемасы: 

а - бөлінген су көлемі, б - сол кесіндіде, в - сол жоспарда 
 

Судың құйылған көлемі массасымен m деформацияланбай, 
тұтасымен су бетінің көлбеу бағыты бойынша орташа жылдамдықпен  
қозғалсын. Бұл жағдайда су көлеміне келесі көлемдік (масса) жəне беттік 
күштер əсер етеді.  

Судың бүкіл көлеміне əсер ететін жəне оның геометриялық 
орталығына қолданылатын көлемдік (немесе массалық) күштерге ауырлық 
күшіFg. жəне оның бойлық компоненті ортадан тепкіш күшFц. жəне 
Жердің ауытқу күші (Кориолис күші) Fк жатады. 

Бөлінген көлемнің тік беттеріне əсер ететін беттік күштер, өз 
кезегінде, беттерге перпендикуляр бағытталған қалыпты күштерге бөлінеді 
(бұл қысым күштері P). жəне беткейлер бойымен əрекет ететін тангенс 
(бұл үйкеліс күштері T). Тдно түбіндегі үйкеліс күші мен желдің Тветр су 
бетіне əсерінен пайда болатын үйкеліс күшін ажыратыңыз (қозғалмайтын 
ауа іс жүзінде қозғалатын суға тежегіш əсер етпейді деп есептеледі).  

Көлемді (массаның), қалыпты жəне тангенциалды беттік күштердің 
математикалық көрінісі үшін сəйкесінше келесі өрнектер қолданылады: 
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,  жəне , мұндағы m - масса;  - үдеу; S - бүйір бетінің 
ауданы; ρ - аудан бірлігіне қысым; τ - спецификалық үйкеліс (ығысу 
кернеуі).  ρ жəне τ өлшемділігі H/м2. 2.3-суреттен көрініп тұрғандай, 
қарастырылып отырған су көлеміне əсер ететін барлық аталған күштерді 
келесі түрде ұсынуға болады. 

Тігінен төмен қарай əрекет ететін ауырлық күші 	 	 	- ға тең, ал 
оның бойлық компоненті, су беткейі бойымен əрекет ете отырып,   

	 sin ,                         (2.17)                                                 
-ке тең, мұндағы  - көлденең жазықтық пен су беті арасындағы бұрыш; 

	 ∆ /	∆ 1 - су беткейінің көлбеуі (өлшемсіз мəн); ∆H - ∆x сюжеті 
бойынша деңгейдің төмендеуі.  

Орталықтан тепкіш күш қозғалатын су бөлшектерінің 
траекториялары бүгілген жағдайда ғана əрекет етеді жəне ағынға 
перпендикуляр, қисықтық центріне бағытталған(бұл жағдай 2.3, в суретте 
көрсетілген). Бұл күш 	 	 - ға тең, мұндағы  - /  –ге тең 
ортадан тепкіш үдеу (  - су ағынының жылдамдығы, τ - ағынның иілу 
радиусы), яғни 

/  .                                             (2.18) 
Кориолис күші кез - келген қозғалатын денеге əсер етеді жəне 

Солтүстік жарты шардағы қозғалысқа перпендикуляр - оңға, Оңтүстікте-
солға бағытталған. Ол К 	 к ге тең, мұндағы к  - 2 	 	 -ге тең 
Кориолис үдеуі, (ω - 2 	/	86	400	 	7.27 10 с -ке тең Жердің айналу 
бұрыштық жылдамдығы, φ - географиялық ендік орын), яғни 

К 2 sin .                                            (2.19) 
Бөлінген көлемнің массасы осы формулалардың барлығында 
pSh ∆  түрінде көрсетілуі мүмкін, мұндағы ρ - судың 

тығыздығы; S - ∆ -ге тең жоғарғы немесе төменгі аймақ жиектері. 
Көлемнің барлық төрт тік бетіне (S1, S2, S3 жəне S4) жалпы қысым осы 

беттердің центрлеріне бағытталуы керек. Ол 	 -ге тең, мұндағы ρ - 
/2	 	 а-ге тең аудан бірлігіне келетін меншікті қысым. (мұнда а - 

атмосфералық қысым, h/2 - тереңдіктің жартысы). Осылайша, барлық төрт 
бетке (P1, P2. P3 жəне P4) қысым жасау үшін бізде ұқсас өрнектер бар: 

/2 а .                                 (2.20) 
Судың қозғалысы үшін бөлінген көлемнің бетіндегі қысым емес, 

қарама-қарсы беттердегі қысым айырмашылығы маңызды. Сонымен, 
алдыңғы S2 жəне артқы S1 беттеріндегі бойлық қысым градиенті 

∆ .                                                (2.21) 
2.21 формуладан көрініп тұрғандай, мұндай қысым градиенті (ағын 

бойымен атмосфералық қысым өзгеріссіз болған жағдайда) тек екі жағдай: 
тереңдіктің айырмашылығына байланысты екі бет центрі жəне ағын 
бойындағы су тығыздығының өзгеруі. Егер ∆h жəне ∆ρ нөлге тең болса, 
онда ∆P қысым градиенті де болмайды.  
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Таңдалған көлемнің қозғалыс бағыты бойынша солға жəне оңға 
қарай жылжымалы судың сипаттамалары (тығыздығы, тереңдігі) көлемнің 
өзімен бірдей деп есептейік. Демек, бұл жағдайда P3 = P4 жəне көлденең 
қысым градиенті болмайды.  

Tдно түбіндегі үйкеліс күші тең: дно 	 дно дно, мұндағы 	дно
	∆ , жəне гидродинамика заңдары бойынша меншікті үйкеліс (ығысу 
кернеуі) келесі түрде көрсетілуі мүмкін:  

дно дно  ,                                          (2.22) 
 мұндағы дно - гидравликалық кедергі коэффициенті (үйкеліс). 
Тəжірибелер ламинарлы қозғалыс үшін дно Рейнольдс санына тəуелді 
екенін анықтады: 	дно / , ал турбулентті үшін ол жоқ. Демек, (2.8) 
формуладағы Re мəнін кеңейте отырып, ламинарлық режимдегі түбіндегі 
ығысу кернеуі үшін аламыз 

дно / / .                                 (2.23) 
Турбулентті режим үшін (2.22) формула күшінде қалады.  

(2.22) жəне (2.23) формулаларында дно  жəне a - эмпирикалық түрде 
анықталған коэффициенттер. Үйкеліс коэффициенті днотөменгі беттің 
кедір-бұдырлығына байланысты жəне əдетте 1·103-неен 8-10-3 аралығында 
өзгереді; 3. 

Сонымен, су қозғалысының ламинарлы жəне турбулентті режимдері 
үшін сəйкесінше төменгі жағында үйкеліс үшін екі түрлі өрнек аламыз:  

дно дно / ,                             (2.24) 

дно дно дно ,                             (2.25) 
 
мұндағы дно ∆ . 

Желдің əсерінен су бетіндегі үйкеліс ветр пов ветр, формуласымен 
анықталады. Мұндағы    

ветр ветр возд cos .                (2.26) 
мұндағы ветр - жылжымалы ауа мен судың шекарасындағы үйкеліс 
коэффициенті, шамамен 2.6·10-3; возд- ауа тығыздығы (1,293 кг/м - 
қалыпты атмосфералық қысым кезінде);   - желдің жылдамдығы, м/с; 

 - судың қозғалыс бағыты мен жел бағыты арасындағы бұрыш. Қосылу 
желімен cos 0,  қарсы желмен бірге cos 0; соңғы жағдайда ветр 
үшін өрнек теріс айналады. Су бетіндегі жел үйкелісінің өрнегі келесідей 
болады:  

ветр пов ветр возд ,            (2.27) 
мұндағы  пов ∆ . 

Қарастырылып отырған жағдайда көлемнің (S3, жəне S4) сол жəне оң 
жағында үйкеліс болмайды, өйткені екі жағында да судың таңдалған 
көлемі, оның ішінде не бар, сонымен  бірдей жылдамдықпен қозғалады. 

Су ағынының қозғалыс теңдеуі. Импульстің (импульс) өзгеру 
заңын білдіретін (2.4) теңдеуге қозғалыс бағытына проекциядағы əсер 
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етуші күштердің мəндерін (2.3, б-суреттегі х осі) келесі өрнекті алу үшін 
ауыстыруға мүмкіндік береді:  

дно ∆ ветр,                                     (2.28) 

 онда белсенді күштер теңдеудің оң жағында бірінші, үшінші жəне 
төртінші мүшелер келтірілген. ∆P-ның алдына теріс белгі қойылады, 
өйткені су көлемі оң ағынды ( / > 0) тек ағын бойымен қысымның 
төмендеуімен, яғни ∆P < 0 болғанда алады. əрқашан қозғалысқа қарсы 
бағытталған, сондықтан дно де теріс белгіге ие. Орталықтан тепкіш жəне 
Кориолис күштері (2.28) теңдеуге кірмейді, өйткені олар ағынға көлденең 
бағытта əсер етеді, ал бір өлшемді теңдеу (2.28) су ағынындағы күштердің 
тек бойлық тепе-теңдігін қарастырады.  

Ауырлық күшінің бойлық компонентінің əсерінен туындаған судың 
қозғалысы, өз кезегінде, су беткейінің көлбеуімен байланысты, 
гравитациялық деп аталады. Қозғалыстың бұл түрі өзендерде, 
мұздықтарда, еркін ағынды жерасты суларында басым болады. Артезиан 
бассейндеріндегі судың қысым градиенттеріне байланысты қозғалысын 
қысым деп атайды. Егер қысым мен су деңгейінің градиенттері 
тығыздықтың айырмашылығымен жасалса, онда көлдерге, мұхиттар мен 
теңіздерге тəн судың тығыздық қозғалысы болады. Үйкеліс күшінің 
қозғалатын ортаға əсерінен пайда болған токтар (жел судың беткі 
қабатында қозғалыс тудырады, бір ток жаңа, екінші ток тудыруы мүмкін) 
үйкелісті деп аталады. Мұндай ағымдар мұхиттарда, теңіздерде, көлдерде, 
сондай-ақ өзендерде кездеседі. Тізімде көрсетілгендерден басқа, судың 
инерциялық қозғалысы көбінесе дербес тип ретінде ерекшеленеді, ол 
барлық су объектілерінде белсенді күштердің біреуі əрекет етуді тоқтатқан 
немесе əлсіреген жағдайларда болады. 

Мысал ретінде табиғатта кеңінен таралған судың гравитациялық 
қозғалыстарын қарастырайық, содан кейін тек қарапайым қозғалыс 
жағдайы үшін ( /  = 0). Бірқалыпты қозғалыс үшін ағынға əсер ететін 
күштер бір-бірін теңестіреді, (2.4) жəне (2.28) теңдеулердің сол жақтары 
нөлге тең болады, яғни бізде ∑ 0 болады. 

Егер 	және	 дно күштері ғана əсер етсе, онда (2.28) -дан қарапайым 
қатынас аламыз:  

дно.                                       (2.29) 
2.3 суретте судың көлемі ∆ 	 жəне дно мəні, 

жоғарыда көрсетілгендей, ламинарлы жəне турбулентті режимдер 
жағдайлары үшін əр түрлі өрнектерге ие болады ((2.24) жəне (2.25) 
формулаларды қараңыз). S - ді ∆xB - ге ауыстыру (2.29) -дегі  мен  дно 
мəндері жəне алынған жылдамдықтың теңдеулерін шеше отырып, 
ламинарлы ағын үшін екі тəуелділік аламыз:  

/ ,(2.30) 
жəне турбулентті үшін 
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/ дно.                                      (2.31) 
Бұл тəуелділіктер судың гравитациялық қозғалысын жəне ағынның 

жылдамдығын анықтайтын су беткейі көлбеуінің арасындағы түбегейлі əр 
түрлі байланысты көрсетеді: турбулентті режимде ағынның жылдамдығы 
көлбеудің квадрат түбіріне пропорционалды, ламинарлы режимде 
көлбеудің бірінші дəрежесі. Судың ламинарлық гравитациялық қозғалысы 
ұсақ кеуекті топырақтардағы жер асты суларының қозғалысы үшін жəне 
мұздықтар үшін, судың турбулентті гравитациялық қозғалысы өзендердегі 
ағындардың типтік жағдайы болып табылады.  

Тəуелділік (2.30) - Пуазель формуласының типі, ол құбырлардағы 
судың ламинарлы қозғалысы үшін шығарады. Тəуелділіктің ерекше 
жағдайлары (2.30) болып л л  мұздықтарындағы мұздың 
қозғалуының Лагалли формуласы жəне жер асты суларының қозғалысы 
үшін Дарси формуласы ф ф  табылады.  

Тəуелділік (2.31) Шези формуласының түріне жатады, өзендер мен 
каналдардағы судың қозғалысын есептеу үшін кеңінен қолданылады  
(6-тарауды қараңыз). Шези формуласын 	√  тəуелділіктен (2.31) 

/ дно С ауыстыру арқылы алуға болады, мұндағы C - Хези 
коэффициенті. 
 

2.6  Судың тік тұрақтылығы 
 

Су массаларының тік (тереңдік) бойындағы тұрақтылығы ce 
тығыздығының тік таралу сипатына байланысты жəне тұрақтылық 
коэффициентімен сипатталады: 

/ ,                                                      (2.32) 
мұндағы /  - тік тығыздық градиенті (z осі төменге бағытталған).  

Егер су тығыздығы тереңдікке ұлғаятын болса (z осі бойымен, онда 
/ 0 жəне K > 0. Бұл жағдай тікелей тығыздық стратификациясы 

деп аталады, ол судың тік тұрақтылығына сəйкес келеді. Егер су 
тығыздығы тереңдікке азаятын болса, онда / 0 жəне K  0 Су 
массалары бұл жағдайда кері тығыздықты стратификацияға ие жəне тігінен 
тұрақсыз болады. Егер мұндай жағдай су қоймасында орын алса, онда 
тығыз су түсе бастайды, ал оның орнында тығыз су аз көтеріледі тереңдік. 
процесс тік тығыздық конвекциясы деп аталады. Оған тығыздықтың 
айырмашылығы себеп болуы мүмкін, мысалы, жер үсті суларының 
салқындауы немесе судың булануы нəтижесінде беткі қабаттың 
тұздануы.Тік тығыздық конвекциясы вертикалды тегістейді тығыздықтың 
таралуы, нəтижесінде dp/dz жəне K нөлге тең болады, содан кейін 
бейтарап тұрақтылық шарттары туындайды. Жер үсті қабатындағы су 
тығыздығының кез-келген төмендеуі (қыздыру, аз минералданған судың 
түсуі жəне т.б. салдарынан) тікелей тығыздық стратификациясының пайда 
болуына жəне сулардың тік тұрақтылығының артуына əкеледі.  
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ТАРАУ 3. ТАБИҒАТТАҒЫ СУ АЙНАЛЫМЫ ЖƏНЕ  ЖЕРДІҢ 
 СУ РЕСУРСТАРЫ 

 
Жердің табиғи жағдайларының маңызды ерекшелігі – су айналымы. 

Ол зат пен энергия алмасуды жаһандық, аймақтық жəне жергілікті 
деңгейде жүзеге асырады, табиғат бірлігінің негізі болып табылады, табиғи 
ресурстардың бір бөлігін қалпына келтіруді қамтамасыз етеді жəне 
шешуші экологиялық рөл атқарады. Планетадағы судың қозғалысы еріген 
жəне тоқтатылған заттардың, жылудың, кинетикалық энергияның 
тасымалдануымен бірге жүреді. Су – ауа-райы процестерінің себебі, 
денудациялық жəне эрозиялы-аккумуляциялық жинақтау процестерінің 
негізі. Сондықтан Леонардо да Винчидің атына жазылған сөздер өте əділ 
көрінеді: «Су – табиғаттың қозғаушы күші». 

 
3.1 Жер шарындағы су 

 
Жер шарындағы жер мен судың таралуы.Жер бетінің ауданы  

510 млн км2. Бұл аймақтың 361 миллион км2 (71%) мұхиттардың 
суларымен жабылған, ал жер аумағы 149 миллион км2 құрайды. Солтүстік 
жарты шарда су мен жердің қатынасы 61:39, оңтүстігінде 81:19. 
Осылайша, біздің планетамыздың 2/3 бөлігі мұхиттар мен теңіздерден 
тұратын су қабығымен жабылған; əсіресе оңтүстік жарты шардағы 
құрлықтан су басым. 

Құрлық бетіндегі су объектілерінің жалпы ауданы (мұздықтар, 
көлдер, су қоймалары, өзендер, батпақтар) 21,5 млн км2 немесе құрлық 
ауданының 14,4%-ын құрайды (кесте. 3.1). Егер мұздықтарды ескермесек, 
онда қалған су объектілері үшін тек 5,2 миллион км2 қалады (жер 
көлемінің 3,5%). 

Осылайша, жер бетіндегі су объектілерінің жалпы ауданы: 361 млн 
км2 (мұхиттар мен теңіздер) + 21,5 млн км2 (мұздықтарды қоса алғанда, 
құрлықтағы су нысандары) = 382,5 млн км2, яғни жер бетінің 75% немесе 
3/4. 

Жер шарындағы су мөлшері. Жер шарындағы су объектілеріндегі 
судың жалпы көлемі шамамен 1390 миллион км3 құрайды, ал мұхиттардың 
үлесі 96,4% құрайды (3.1 кестені қараңыз.). Құрлықтағы су объектілерінің 
ішінде ең көп су мұздықтардан тұрады – 25,8 млн км3 (жер бетіндегі 
барлық сулардың 1,86%). Осы судың ішінен Антарктида, Гренландия жəне 
Арктика аралдары мұздықтарының үлесі сəйкесінше 89,8; 9,7 жəне 0,3% 
құрайды. Тау мұздықтарына тек 0,2% ғана қалады. 

Жер қыртысындағы (литосферадағы) су құрамын бағалау үлкен 
қиындықтар туғызады. Жер бетінің минус 2000 м-ге дейінгі абсолюттік 
белгілері бар тереңдікте орналасқан жəне табиғаттағы су айналымына 
қатысатын капиллярлық жəне гравитациялық сулармен ұсынылған жер 
асты суларының бөлігі гидросфераға жатқызылуы тиіс. Оны гидрологтар 
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23,4 млн км3 немесе жер бетіндегі судың жалпы көлемінің 1,68% деп 
бағалайды (3.1-кестені қараңыз). 

 
Кесте 3.1- Жер шарындағы су қоры 
 

Табиғи сулардың 
түрлері 

 

Алаңы 
 

Көлемі, 
мың км3 

Əлемдік қорлардағы үлесі, % 
Су 

қорларының 
шартты түрде 

қалпына 
келтірудің 

орташа кезеңі 

млн 
км2 

құрлық-
тың % 

судың жалпы 
қорларынан 

тұщы су 
қорларынан 

Литосфера бетіндегі су 

Əлемдік мұхит 
361 

 
- 1 338 000 96,4 - 2650 жыл 

Мұздықтар жəне 
тұрақты- 

қар жамылғысы 

16,25 
 

10,9 25 780 1,86 70,2 9700 жыл 

Көлдер 2,1 1,4 176 0,013 - 17 жыл 

оның ішіндетұщы 1,2 0,8 91 0,007 0,25 - 
Су қоймалары 0,4 0,3 6 0,0004 0,016 52 күн 
Өзендердегі су - - 2 0,0002 0,005 19 күн 

Батпақтардағы су 2,7 1,8 11 0,0008 0,03 5 жыл 
Литосфераның жоғарғы бөлігіндегі су 

Жер асты сулары - - 23 400 1,68 - 1400 жыл 

оның ішінде тұщы - - 10 530 0,76 28,7 - 

Көпжылдық тоңды 
жыныстар 

аймағының жер 
асты мұздары 

2,1 14 300 0,022 0,82 10 000 жыл 

Атмосферадағы жəне организмдердегі су 
Атмосферадағы су - - 13 0,001 0,04 8 күн 
Ағзалардағы су - - 1 0,0001 0,003 бірнеше сағат 

Жалпы су қоры 

Жалпы су қоры - - 1 388 000 100 - - 

оның ішінде тұщы - - 36 730 2,65 100 - 

 
Кейбір зерттеушілер біршама үлкен шамаларды келтіреді:  

М. И. Львович – 60 млн км3, А. Ф. Макаренко – 6,4 млн км3. 
Литосферадағы суларға сонымен қатар жазғы («мəңгі») мұздықтар 
аймағының жер асты мұздары кіреді, көлемі 300 мың км3 (барлық су 
көлемінің 0,022%) (3.1 кестені қараңыз.). 

Судың белгілі бір мөлшері биосфераның тірі организмдерінде 
(өсімдіктер мен жануарлар) кездеседі. Жер бетіндегі тірі заттың массасы 
1,4·1012 тонна деп саналады. Егер тірі организмдердегі судың мөлшері 
орташа есеппен 80% деп алсақ, онда біз организмдердегі судың массасын 
1,12·1012 тоннаға тең аламыз, бұл «биологиялық судың» 1 мың км3-тан сəл 
артық көлемін береді. 

Атмосферада орта есеппен су буы, су тамшылары, мұз кристалдары 
түрінде шамамен 13 мың км3 ылғал болады. Сонымен қатар, судың 90% 
атмосфераның ең төменгі қабатында – 0-5 км биіктікте орналасқан. 
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атмосфералық ылғалдың мөлшері жер бетіндегі су қабатын бере алады, 
барлығы 25 мм. 

Жер бетіндегі тұщы судың мөлшерін бағалау маңызды – ол адамдар 
үшін ең құнды табиғи ресурстар. Жер бетінде тұщы су барлығы 36,7 млн 
км3 (жалпы су көлемінің 2,65%) құрайды (3.1-кестені қараңыз). Тұщы 
судың негізгі аккумуляторлары – мұздықтар, тұщы жер асты сулары, 
көпжылдық мұз аймағындағы жер асты мұздары, тұщы көлдер. Жер 
бетіндегі тұщы судың жалпы көлемінің 71%-ы қатты фазаға (мұзға),  
29%-ы сұйық фазаға келеді.  

Жер шарындағы су мөлшерінің өзгеруі. Геологтардың пікірінше, 
жер тарихының көп бөлігі үшін мантияны газсыздандыру нəтижесінде 
жылына орташа есеппен 0,5-1 км3 су бөлінді. Қазіргі уақытта жер 
қойнауынан шамамен бірдей су келеді деп саналады. 

Метеориттермен жəне ғарыштық шаңмен жерге жыл сайын шамамен 
0,5 км3 су мұз түрінде түседі, яғни планетадағы судың толық көлемімен 
салыстырғанда мəні шамалы. Шамамен бірдей су Жерден ғарыш 
кеңістігіне таралады.  

 
Кесте 3.2 - 1894-1975 жылдардағы гидросфераның əртүрлі бөліктеріндегі 
су қорының өзгеруі (Р. К. Клиге бойынша, 1985) 
 

Гидросфераның бөлігі 
Су қорының өзгеруі 

барлық кезеңде, мың км3 жылына км3 
Көлдер -2,71 -33 
Жер асты сулары -8,86 -108 
Тау мұздықтары -1,89 -23 
Арктика аралдарындағы мұздықтар -0,492 -6 
Гренландия мұздықтары -3,03 -37 
Антарктида мұздықтары -11,48 -140 
Су қоймалары +2,54 +31 
Құрлық тұтастай алғанда -25,91 -316 
Əлемдік мұхит +25,91 +316 
 

Ж Жаңа ғана талқыланған шығындар мен қосымша судың мөлшері 
өте аз, сондықтан геологиялық тұрғыдан ұзақ уақыт бойы (миллиондаған 
жылдар) жер шарындағы судың мөлшері шамамен өзгеріссіз қалды деп 
болжауға болады. 

Р.К.Клигенің (1985) мəліметтері бойынша, 82 жыл ішінде (1894-
1975) жер мен Дүниежүзілік мұхит арасында суды қайта бөлу болды 
(кесте. 3.2): құрлық су айдындарындағы су көлемі (негізінен мұздықтар 
мен жер асты суларының есебінен) 25,91 мың км3-ке азайды, əлемдік 
мұхит, керісінше, осы шамаға ұлғайды. Бұл дүниежүзілік мұхит деңгейінің 
жылына шамамен 0,91 мм жоғарылауымен бірге жүруі керек еді. 

аңа деректер (Р.К. Клиге, 2000) қазіргі уақытта мұхиттағы су көлемі 
жылына 610 км3-ке артып келе жатқанын көрсетеді, бұл оның деңгейінің 
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жылына 1,7 мм қарқындылығымен өсуі керек. Мұхиттар деңгейінің 
жоғарылауының жеделдеуі бақылау деректерімен расталады (3.2-бөлімін 
қараңыз). 

 
3.2 Климаттың жəне жер гидросферасының қазіргі жəне 

күтілетін өзгерістері 
 
Қазіргі уақытта адамзат Жер климатының жаһандық өзгеруіне жəне 

гидросфера күйінің ілеспе өзгеруіне куə болуда. Болжамдар саласындағы 
бұл өзгерістер дəлелденген фактілер санатына өтті: климаттың жалпы 
жылынуы, көптеген мұздықтар ериді, мұхиттардың деңгейі жоғарылайды. 
Климаттың жаһандық өзгеруінің негізгі себебі неде екендігі туралы даулар 
бар – астрономиялық процестер (күн белсенділігінің өзгеруі, Жер 
полюстерінің орналасуы жəне т.б.), Дүниежүзілік мұхит – мұздықтар 
жүйесінің табиғи кезеңдік тербелістері, атмосферадағы «парниктік газдар» 
құрамының антропогендік ұлғаюы жəне бу əсерінің күшеюі. 

Парниктік газдардың атмосфераға шығарындыларын жəне ең 
алдымен СО2 есепке алуға негізделген климаттың антропогендік өзгеру 
гипотезасы климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
(КӨЖҮАСТ) (Intergovernmental Panel on Climate Change -2001)дайындаған 
үшінші баяндамада неғұрлым толық жəне дəйекті түрде көрсетілген. Бұл 
баяндамада ХХ ғасырда болған ең соңғы бағалау бар. климаттың өзгеруі 
жəне жердің гидросферасы, сондай-ақ XXI ғасырдағы жаһандық 
өзгерістердің көп нұсқалы болжамдары. БҰҰ-ның Қоршаған ортаны 
қорғау бағдарламасы жəне Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым (ДМҰ), 
сондықтан оның бағалауы ресми болып табылады жəне егжей-тегжейлі 
қарастыруға лайық. Бұл бағалаулар Мəскеуде 2003 жылғы 29 қыркүйек 
пен 3 қазан аралығында өткен климаттың өзгеруі жөніндегі дүниежүзілік 
конференцияның материалдарында расталғаны өте маңызды. 

XX ғасырдағы гидросфераның жəне климаттың ғаламдық 
өзгеруі. Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
бағалауы бойынша атмосферадағы көміртегі диоксидінің (СО2 
көмірқышқыл газының) орташа концентрациясы 1750 жылдан 2000 жылға 
дейін 0,280-ден 0,368%-ға, яғни 31%-ға өсті. Мұның басты себебі – 
органикалық отынды жағу нəтижесінде атмосфераға газ 
шығарындыларының артуы. Атмосферада жəне басқа парниктік газдарда – 
метан СН4, азот оксиді NO2, озон О3, жəне т.б. Парниктік газдар, сондай-ақ 
су буы Жер бетінен шығарылатын ұзын толқындық (инфрақызыл) 
сəулеленуді сіңіреді, бұл атмосфераның төменгі қабаттарының қызуына 
əкеледі. Бұл құбылыс «парниктік эффект» деп аталды. Ол əрқашанда жер 
атмосферасына тəн, бірақ соңғы жүз жылдықта күшейді. 

Жауын-шашынның өзгеруі өзен ағысының ұқсас өзгеруіне əкелді. 
Ол, атап айтқанда, тропикте жəне Солтүстік жарты шардың орта жəне 
жоғары ендіктерінде біршама өсті.  
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ХХ ғасырда дүниежүзілік мұхит деңгейінің жоғарылауы МГЭИК 
есебінде 10-20 см (жылына 1-2 мм) деп бағаланды; сонымен бірге əр түрлі 
аудандарда мұхит деңгейінің көтерілуі əртүрлі болды. ХХ ғасырдағы 
Мұхит деңгейін жоғарылатудың орташа кестесі 3.1, а суретте көрсетілген.  
 

 
 

Сурет 3.1- Əлемдік экономика 
деңгейінің өзгеруі: климаттың өзгеруі 
жөніндегі үкіметаралық сарапшылар 
тобы (1990) (а) бірінші баяндамасына 
сəйкес бақылаулар бойынша жəне 
климаттың өзгеруі жөніндегі 

үкіметаралық сарапшылар тобы (2001) 
(б) үшінші баяндамасының деректері 
бойынша болжам бойынша. Күтілетін 
деңгейдің өсуі: 1 -  жоғары; 2 - орташа; 

3 – төменгі. 

Ғаламдық климаттық 
модельдер. Жақында жаһандық 
климаттық модельдер (ЖКМ) 
климаттың жəне жер гидрос-
ферасының болып жатқан жəне ең 
бастысы күтілетін өзгерістерін 
бағалау үшін кеңінен қолданыла 
бастады. Қазіргі заманғы ЖКМ 
құрамдас бөліктер ретінде ат-
мосфераның, мұхиттың, жердің 
жоғарғы қабаттарының, крио-
сфераның (мұздық жүйелердің), 
биосфераның интерактивті (өзара 
əрекеттесетін) математикалық мо-
дельдерін қамтиды. ЖКМ 
физикалық заңдарға негізделген 
жəне жартылай туынды диф-
ференциалдық теңдеулердің күр-
делі жүйесімен ұсынылған. 

 

Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
жүргізген XX ғасырдағы бақылау деректерін пайдалана отырып, ЖКМ-ін 
тексеру тұтастай алғанда атмосферадағы СО2 концентрациясының белгілі 
өзгерістері кезінде климаттың өзгеруінің нақты жəне есептелген 
шамаларының жақсы сəйкес келуін көрсетті. Мұндай тексерудің 
нəтижелері кем дегенде төрт маңызды қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді: 1) ЖКМ климаттың өзгеруін аз немесе аз барабар көрсетеді;  
2) климаттың өзгеруіндегі СО2 құрамының жəне парниктік əсердің 
жетекші рөлі расталады; 3) климаттың өзгеруінің антропогендік 
гипотезасы расталады; 4) ЖКМ XXI ғасырда болуы мүмкін климаттың 
өзгеруінің көп нұсқалы жəне шамамен есептеулері үшін пайдаланылуы 
мүмкін. 

XXI ғасырдағы жаһандық климаттың жəне гидросфераның 
өзгеру болжамдары. Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық 
сарапшылар тобы баяндамасында болжамдық бағалау атмосфераға 
парниктік газдар шығарындыларының өзгеруінің əртүрлі сценарийлері 
негізінде, өз кезегінде адамзаттың одан əрі дамуының əртүрлі 
схемаларының əлеуметтік-экономикалық жəне технологиялық 



45 
 

сипаттамаларына байланысты жасалады. Осы себепті болжамды бағалау 
айтарлықтай белгісіздікке ие жəне көп мағыналы сипатқа ие. 

Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
болжамдық бағалауларына сəйкес, жер бетінің орташа температурасы  
1990 жылдан 2100 жылға дейін 1,4–5,8 °С-ға артады. Бұл ХХ ғасырда 
байқалған жылыну мөлшерінен шамамен 2–10 есе көп. 1990 жылдан  
2025 жылға дейін жəне 1990 жылдан 2050 жылға дейін температураның 
сəйкесінше 0,4–1,1 жəне 0,8–2,6°С жоғарылауы мүмкін. ХХІ ғасырдағы 
климаттың жылыну қарқыны соңғы 10 000 жылдағы ең жоғары болуы 
мүмкін. 

Гидрология тұрғысынан жаңартылатын су ресурстарының – өзен 
ағысының ықтимал өзгеруін бағалау өте маңызды. Климаттың өзгеруі 
жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы болжамдарында жалпы жер 
шарында өзен ағысының өзгеруін болжамдық бағалау атмосфералық 
жауын-шашынның өзгеруінің ұқсас бағаларымен сəйкес келеді, дегенмен 
кейбір аудандарда жауын-шашынның өсуі температураның көтерілуінен 
туындаған буланудың ұлғаюымен өтелуі мүмкін. Ағынның өзгеруінің 
нақты болжамдары атмосферадағы СО2 мөлшерінің жоғарылауы мен 
температураның өсу сценарийіне байланысты, сондықтан өзен ағысының 
өзгеруінің барлық болжамдарын өте жақын деп қарау керек. 

Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
болжамдарына сəйкес, 2050 жылға қарай СО2 құрамының 0,643‰-ге дейін 
шектен тыс артуы жəне жаһандық температураның 2,5 °С-ға өсуі 
жағдайында 1990 жылғы температурамен салыстырғанда Солтүстік жарты 
шардың (атап айтқанда Канада мен Сібірде) жəне Оңтүстік-Шығыс 
Азияның жоғары ендіктеріндегі өзендердің жылдық ағынының ұлғаюы 
күтіледі; Орталық Азиядағы, Африканың оңтүстігіндегі, Оңтүстік 
Американың солтүстік бөлігіндегі, Австралиядағы, оңтүстік жəне Орталық 
Еуропадағы өзендердің жылдық ағынының азаюы күтіледі. 

Нақты өзендер ағынының өзгеруіне келетін болсақ, тиісті болжамдар 
өте сенімсіз жəне қарама-қайшы. Юкон, Макензи, Об, Енисей, Лена, 
Амазонка, Ганг жəне Брахмапутра сияқты өзендердің ағыны айтарлықтай 
артады. Кейбір сценарийлерді орындау кезінде Еділдің ағыны артуы 
мүмкін. 

Мұздықтар, болжам бойынша, ХХІ ғасырда үнемі шегініп отырады. 
Құрлықтағы қар жамылғысы жəне Солтүстік жарты шардағы теңіз 
мұзының ауданы төмендей береді. Мұз жамылғысы арктикалық аралдар 
жəне Гренландии, ең алдымен, азаяды. Антарктидадағы мұз қабаты 
(əсіресе оның орталық бөлігінде), керісінше, жауын-шашынның көбеюі 
нəтижесінде артады. 

Солтүстік жарты шарда көпжылдық («мəңгілік») аяздың ауданы мен 
қуатын азайту жалғасады. Кейбір бағалаулар бойынша, Еуразияда да, 
Солтүстік Америкада да топырақтың көпжылдық қатуының оңтүстік 
шекарасы солтүстікке қарай жылжуы мүмкін: температура 2 жəне 4 °C 
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жоғарылаған жағдайда – сəйкесінше 5 жəне 10° солтүстік ендікке 
жылжиды. 

Жауын-шашын мен өзен ағындарының ұлғаюы, мұздықтардың еруі, 
сондай-ақ теңіз суының жылу кеңеюі нəтижесінде мұхиттардың деңгейі, 
Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы болжамына 
сəйкес, 1990–2025, 1990–2050 жəне 1990–2100 жылдары өсуі 
мүмкін.сəйкесінше 3–14, 5–32 жəне 9–88 см (сурет. 3.1, б). Бұл жағдайда 
мұхиттың орташа деңгейінің өсу қарқыны артады (кесте. 3.3). 
 
Кесте 3.3 - XXI ғ. əлемдік мұхит деңгейінің күтілетін өсуінің орташа 
бағасы (климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының 
материалдары бойынша (2001)) 

 

Жыл 
1990 жылғы деңгеймен 
салыстырғанда деңгейдің 

жоғарылауы, см 

Көрсетілген жылдар арасындағы кезең 
ішіндегі деңгейдің өзгеруі 
см мм / жыл 

1990 
2025 
2050 
2100 

0 
8,5 

18,5 
48,5 

 
8,5 
10 
30 

 
2,4 
4,0 
6,0 

 

ХХІ ғасырда метеорологиялық жəне гидрологиялық құбылыстардың 
өзгергіштігінің артуы; бірқатар аудандарда жауын-шашын 
қарқындылығының артуы; Эль-Ниньо құбылысымен байланысты 
құрғақшылық пен су тасқынының күшеюі; тропикалық циклондар кезінде 
жел мен жауын-шашынның барынша жоғары жылдамдығының ұлғаюы 
жəне т. б. болжануда. 

Жалпы алғанда, ХХІ ғасырда болжанған жер гидросферасындағы 
өзгерістер, Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 
пікірінше, төменгі жағалаудағы аудандарда, дельталарда жəне аралдарда 
(жерді су басу жəне жағалаулардың эрозиясы нəтижесінде) популяция мен 
табиғатқа айтарлықтай теріс əсер етуі мүмкін. Мысалы, Нобуо Мимураның 
(2003) бағалауы бойынша, мұхит деңгейінің 9, 50 жəне 88 см-ге көтерілуі 
жердің су басуына əкеледі, сəйкесінше 0,45; 0,65 жəне 0,83%. 2100 жылға 
қарай мұхит деңгейінің көтерілуі əсер ететін халықтың үлесі сəйкесінше 
1,19; бүкіл əлем халқының 1,84 жəне 2,34% құрайды. 

 
3.3 Жер шарындағы жылу айналымы жəне ондағы табиғи 

сулардың рөлі 
 
Жерге жылу берудің жалғыз сыртқы көзі – Күн шығаратын қысқа 

толқындық сəуле. Күн тұрақтысының қазіргі орташа мəні 1367 Вт/м2-ге 
тең. Жердің сфералық сипатын ескере отырып, атмосфераның жоғарғы 
шекарасына көрсетілген шаманың 1/4 бөлігі, яғни 341,8 Вт/м2 түсетінін 
алуға болады. Жер бетінің ауданын (510 млн км2) ескере отырып, 
планетаға келетін қысқа толқынды күн радиациясының шамасы  
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341,8 Вт/м2 × 510·1012 м = 1, 743·1017 Вт немесе жыл үшін «орташа» 
(365,25 тəулік = 31,56·106 c) 5,50·1024 Дж.  

Əдетте жердің планетарлық альбедосы 30% құрайды деп 
қабылданады. Бұл дегеніміз, қысқа толқындық күн радиациясының 30%-ы 
жер арқылы шағылысып, əлемдік кеңістікке оралады. Күн радиациясының 
қалған бөлігі (70% немесе 239,3 Вт/м2 жəне планета үшін барлығы 
12,20·1017 Вт, яғни жылына 3,85·1024 Дж) атмосфера мен жер бетіне сіңеді. 

Жер ұзақ уақыт бойы өзінің жылу тепе-теңдігін сақтайды; бұл 
əлемдік кеңістікке жер сіңіретін жылу мөлшері (239,3 Вт/м2), бірақ ұзын 
толқындық сəуле түрінде кетуі керек дегенді білдіреді. 

Жер бетінің радиациялық тепе-теңдігі (R) тиімді сəулеленуді (I) алып 
тастағанда, осы бетке сіңірілген радиацияға тең. R жəне І үлесіне тиісінше 
шамамен 105 жəне 53 Вт/м2 немесе бүкіл жер сіңірген күн радиациясының 
44 жəне 22% құрайды. 

Жер бетіндегі радиациялық тепе-теңдіктің көп бөлігі (84%) судың 
булануына жұмсалады. Бұл жылу мөлшері (шамамен 88 Вт/м2) жер 
сіңіретін күн радиациясының 37% құрайды. 

Радиациялық тепе-теңдік энергиясының қалған бөлігі (R-ден 16% 
немесе күн радиациясының бүкіл ғаламшарының 7%) атмосферамен 
турбулентті жылу алмасуға жұмсалады. 

Судың булануына жұмсалған жылудың үлкен мөлшері су буының 
конденсациясы кезінде атмосфераға толығымен оралатынын атап өткен 
жөн. Бұл «қайтарылған» жылу атмосфераны жылытады жəне оның 
белсенділігін тудырады, əсіресе тропикте. Демек, атмосфера жылуды үш 
көзден алады: сіңірілген қысқа толқындық сəуле (жер бетіндегі барлық 
Күн радиациясының 34%), су буының конденсациясы нəтижесінде 
жылудың пайда болуы (37 %) жəне жер бетінен турбулентті жылу ағыны 
(7 %) (барлығы 78 %).  

Тиімді сəулеленудің əлемдік кеңістікке кететін барлық ұзын 
толқындық сəулеленуге қатынасы 0,22-ге тең, жер бетіндегі сіңірілген 
радиацияның атмосфераның жоғарғы шекарасына келетін қысқа 
толқындық күн радиациясының 0,66-ға қатынасы əлдеқайда аз. Парниктік 
əсерді атмосферадағы су буы, СО2 жəне басқа газдар жасайды. Кейбір 
бағалаулар бойынша  парниктік эффектке СО2-нің энергетикалық үлесі 
шамамен 50 Вт/м2 құрайды. ХХ ғасырда СО2 концентрациясының 
жоғарылауы Бұл СО2-ның салыстырмалы түрде аз энергетикалық əсері, 
атмосфераның беткі бөлігіне температураны 0,6 °C-қа көтеру үшін 
жеткілікті болды. 

Мұхит жер үсті қабатының температурасы атмосфераға қарағанда 
орташа жоғары (шамамен 3°C) жаһандық жылу алмасуда маңызды рөл 
атқарады жəне атмосфераны жылытады.  

Жалпы, жер беті үшін Rпов радиациялық балансы жəне атмосферамен 
булану жəне жылу алмасу үшін жылу шығындары Ɵисп + Ɵатм толығымен 
теңестіріледі, бірақ бұл əр түрлі ендіктерде байқалмайды. Жер шарының 
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экваторлық бөлігінде Rпов> Ɵисп + Ɵатм, полярлы аудандарда бұл қатынас 
кері (сурет 3.2, а).  

 

 
 

Сурет 3.2 -  Жер шарында таралуы: 
а – жер бетінің радиациялық балансы Rпов(1) жəне булануға жəне атмосфераға жылу 
беруге арналған жылу шығындарының сомасы Ɵисп + Ɵатм(2); б – ɀₒ булану (3); жауын-

шашын х(4); в -Т ауа температурасы қаңтар (5) жəне шілде (6) үшін; Б.П.Алисов 
бойынша Жер климатын типтеу: Аркт – Арктикалық, Ант – антарктикалық, Саркт – 
субарктикалық, Сант – субантарктикалық, Ум – қалыпты, Стр – субтропикалық,  

Тр – тропиктік, Сэкв – субэкваторлық, Экв – экваторлық 
 

Айта кету керек, жер шарындағы жылудың біркелкі бөлінбеуі 
нəтижесінде атмосфералық қысымның, ауа температурасының жəне 
буланудың, сондай-ақ жауын-шашынның біркелкі бөлінбеуі байқалады 
(сурет 3.2, б, в). 

Булану (ықтималды мүмкін, яғни атмосфералық жағдайда белгілі бір 
жерде су қорымен шектелмеген булану) жəне жалпы температура 
радиациялық тепе-теңдіктің ендік бойымен таралу қисығын қайталайды. 
Мұндай факт өзіне назар аудартады. Арктикалық, субарктикалық, 
антарктикалық жəне субантарктикалық, сондай-ақ жартылай қоңыржай 
жəне Экваторлық климатта жауын-шашын теориялық мүмкін буланудан 
асып түседі (ɀₒ булануы); мұнда артық ылғал байқалады жəне шамадан тыс 
ылғалданған аймақтар орналасқан («құрғақтық индексі» ɀₒ/х<0,45,  
М.И. Будыконың айтуы бойынша) – арктикалық шөлдер, тундралар, 
орман-тундралар, альпілік шалғындар жəне жеткілікті ылғалданған 
ормандар алып жатыр (ɀₒ/х = 0,45 ÷ 1,00). Субтропикалық, тропикалық, 
субэкваторлық жəне жартылай қоңыржай жəне Экваторлық климат 
жағдайында, керісінше, жауын-шашыннан буланудың жоғарылауы жəне 
ылғалдың жетіспеушілігі байқалады; мұнда ылғалдығы жеткіліксіз 
аудандар (ɀₒ/х = 1,00 ÷ 3,00) – орманды дала, ксерофитті субтропикалық 
өсімдіктер, сондай-ақ жартылай шөлдер мен шөлдердің құрғақ аудандары 
(ɀₒ/х> 3,0) орналасқан. Ылғалдандыру шарттары, төменде көрсетілгендей, 
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су балансын жəне өзен бассейндерінің, көлдер мен теңіздердің 
гидрологиялық режимін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. 

 
3.4 Жер шарындағы су айналымы 

 
Жер шарындағы су айналымы – бұл Жер гидросферасының жəне 

планетаның табиғи жағдайларының керемет ерекшелігі. Жер шарындағы 
су айналымында (жаһандық гидрологиялық циклде) Жердің табиғи 
суларының бірлігі жəне олардың атмосферамен, литосферамен, 
биосферамен байланысы көрінеді. В.И.Вернадский былай деп жазды: 
«Табиғи судың кез-келген көрінісі – глетчерлік мұз, шексіз мұхит, өзен, 
топырақ ерітіндісі, гейзер көзі – біртұтас, тікелей немесе жанама, бірақ 
Жер атмосферасымен жəне тірі затпен терең байланысты» .  

Жер шарындағы су айналымының физикалық себебі – күн энергиясы 
жəне ауырлық күші. Жоғарыда көрсетілгендей күн энергиясы  – бұл судың 
қызуы мен кейінгі булануының себебі. Күн энергиясының жер бетінде 
біркелкі бөлінбеуі атмосфералық қысымның біркелкі бөлінбеуіне желдер 
əкеледі, ауа ағындарын тудырады – буланған ылғалды (су буы) өткізетін 
жəне мұхиттағы жел ағындарын тудыратын. Күн энергиясының біркелкі 
бөлінбеуі мұхиттағы су тығыздығының біркелкі бөлінбеуіне жəне 
нəтижесінде тығыз ағымдардың пайда болуына əкеледі. 

Ауырлық күші қолайлы жағдайларда атмосферада 
конденсацияланған ылғалды атмосфералық жауын-шашын түрінде, 
сондай-ақ барлық жер үсті жəне жер асты суларын алдымен құрғатылған 
өзендерге, сайып келгенде мұхитқа ағызуға мəжбүр етеді. Əрине, ауырлық 
күшінің əсерінен судың ағуы жер бетіндегі жəне жер қыртысындағы 
қабаттардың көлбеуімен түсіндіріледі, бұл өз кезегінде тектоникалық жəне 
геоморфологиялық процестермен жасалады. 

Ғаламдық су айналымы (гидрологиялық цикл). Əлемдік су 
айналымында (сурет 3.3) екі байланыс бөлінеді: бірнеше рет қайталанатын 
цикл болып табылатын мұхиттық байланыс: мұхит бетінен булану – мұхит 
үстіндегі түтін – мұхит бетіне жауын-шашын - мұхит ағындары-булану 
жəне т.б. (3.3 суреттегі А); бірнеше рет қайталанатын циклді білдіретін 
материктік буын: жер бетінен булану - су буының ауысуы - жауын - 
шашын жер бетіне - жер үсті жəне жер асты ағындары-булану жəне т.б.  
(б жəне Б сур. 3.3). Екі байланыс су буының мұхиттан құрлыққа 
ауысуымен жəне, керісінше, құрлықтан мұхитқа жер үсті жəне жер асты 
ағынымен байланысты. 

Мұхиттан жыл сайын орта есеппен 505 мың км3 буланып,  
458 мың км3 атмосфералық жауын-шашын түрінде мұхитқа оралады. Ол 
мұхиттан буланып, жауын-шашынмен оралғаннан да көп. 
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Сурет 3.3 - Ғаламдық су айналымының схемасы: 

А – мұхиттық буын, Б, Б' – жер үсті Б жəне жер асты Б' бөліктері бар материктік буын: 
І – мұхит (ɀoк – булану,  xoк – жауын-шашын), II – сыртқы құрлық ағынының аудандары 
(ɀ'

с – булану, х'
с – жауын-шашын, у'

с – жер үсті ағыны, w – жер асты ағыны), ІІІ – ішкі 
құрлық ағынының аймақтары (ɀ''

с – булану, х''
с – жауын-шашын, у''

с – жер үсті ағыны,  
w' – жер асты ағыны), r –атмосферадағы ылғалды тасымалдау, р – мұхит ағындары, u 
жəне u'– топырақтардағы судың инфильтрациясы, көтерілуі жəне булануы. 

Айырмашылық 47 мың км3 құрайды, олар мұхиттан құрлыққа су буы 
түрінде тасымалданады. Осылайша, жер бетіндегі су айналымының 
мұхиттық буынына жылына 458 мың км3 су тартылған. 

Жер бетіне жыл сайын орта есеппен 119 мың км3 атмосфералық 
жауын-шашын түседі. Олар жер бетінен буланған судан (72 мың км3) жəне 
мұхиттан əкелінген ылғалдан (47 мың км3) тұрады. Осылайша, жердегі су 
айналымының материктік буынына жылына 72 мың км3 қатысады. Жер 
бетінен жыл сайын буланатын 72 мың км3 судың 30 мың км3 (42 %) өсімдік 
жамылғысымен транспирацияға түсетінін атап өткен жөн. 

Жер мен Мұхит арасындағы су алмасу, жоғарыда айтылғандай, 
жылына 47 мың км3 құрайды. Мұхиттан тасымалданатын ылғал оған тең 
мөлшерде материктік ағынмен оралады. Құрлықтық ағын (жылына 47 мың 
км3 су) жер үсті (жылына 44,7 мың км3) жəне өзендермен құрғатылмайтын 
жер асты (жылына 2,2 мың км3). Жер бетіндегі ағын өз кезегінде мұхитқа 
ағатын өзендердің су ағысын (жылына 41,7 мың км3) жəне мұздық ағысын 
(жылына 3,0 мың км3) қамтиды. Соңғысы-мұздықтардың одан бөлініп 
шығатын айсбергтер түрінде түсуі жəне тікелей мұхитқа мұздықтардан 
еріген судың түсуі. Мұздық ағынының көп бөлігін Антарктида береді 
(жылына 2,3 мың км3). 

Жоғарыда қарастырылған жер шарындағы су айналымының схемасы 
іс жүзінде күрделірек. Біріншіден, мұхиттан құрлыққа жылына 47 мың км3 
мөлшерінде ылғал беру Мұхит – құрлық шекарасы арқылы іс жүзінде 
ылғал беру болып табылады. Аэрологиялық өлшеулердің мəліметтері 
бойынша ылғалдың мұхиттан құрлыққа толық ауысуы жылына 101 мың 
км3-қа тең екендігі анықталды. Кері бағытта – құрлықтан мұхитқа – 
жылына шамамен 54 мың км3 ауыстырылады. Осы 54 мың км3 судың бір 
бөлігі (19 мың км3) жауын-шашын түрінде құрлыққа түскен мұхит суының 
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булануының нəтижесі, ал екіншісі – 35 мың км3 – құрлықтан «транзитпен» 
өтетін мұхит суы. 

Екіншіден, құрлықтағы гидрологиялық процестерді зерттеу кезінде 
құрлықтың екі бөлікке бөлінетінін ескеру өте маңызды – атмосфералық 
жауын-шашын қандай-да бір жолмен Дүниежүзілік мұхитқа түсетін 
сыртқы ағын аймақтары жəне Дүниежүзілік мұхитқа түспейтін ішкі ағын 
аймақтары (ағынсыз аймақтар). Сыртқы ағын аумақтарының үлесіне 
құрлық ауданының 80%-ы, ішкі ағын (ағынсыз) аумақтарының үлесіне 
20%-ы келеді. 

Жер шарының негізгі су алабы бүкіл құрлықты екі баурайға бөледі: 
біріншісі – Атлант жəне Солтүстік Мұзды мұхиттарға өзендердің ағуымен, 
екіншісі – Тынық мұхиты мен Үнді мұхиттарына өзендердің ағуымен. 
Негізгі су алабы Оңтүстік жəне Солтүстік Америка арқылы Горн мүйісінен 
Анд тауы бойымен, жартасты таулардан Беринг бұғазына, Азияның шығыс 
таулы бөлігін бойлай өтіп, оны ендік бағытта кесіп өтеді, содан кейін 
Африканың шығыс шетімен оның оңтүстігіне дейін жалғасады.  Солтүстік 
Мұзды мұхит бассейніне бүкіл құрлықтың 15%-ы, Атлант мұхитының 
34%-ы, Тынық мұхитының 17%-ы, Үнді мұхитының 14%-ы жатады.  

Ішкі ағынның неғұрлым кең аймақтарына (ағынсызаудандарға) 
мыналар жатады: Еуропада – Каспий теңізінің су жинау бассейні; Азияда – 
Арал теңізі мен Балқаш көлінің су жинау бассейндерін, Алашан, Гоби, 
Такла-Мақан шөлдері, Араб түбегінің бір бөлігі жəне т. б. қамтитын кең 
Тұран ойпаты; Африкада – Сахара, Ливия, Нубия, Калахари шөлдері, Чад, 
Рудольф жəне т. б. көлдерінің су жинағыштары; Солтүстік Америкада – 
Үлкен Тұзды көлдің ауданын қоса алғанда, Үлкен Бассейн шөлі жəне т. б.; 
Оңтүстік Америкада – Титикака-Поопо көлдерінің су жинағыштары, 
Патагония шөлейт үстірттері жəне т.б.; Австралияда – материктің батыс 
жəне орталық бөліктері (оның бүкіл аумағының 50%-нан астамы). 

Сыртқы ағын оаумақтарында жыл сайын 110 мың км3 жауын-шашын 
түседі, ал 63 мың км3 буланады. Айырмашылық (47 мың км3) жəне 
мұхитқа материктік ағынды құрайды. Ішкі ағын аймақтарында жылына 
жалпы 9 мың км3 жауын-шашын түседі жəне бұл судың барлық мөлшері 
сайып келгенде буланып кетеді. 

Əлемдегі барлық ірі өзендер сыртқы ағынды суларды ағызады 
дренируют. Бірақ ішкі ағынды аудандарда (ағынды емес аудандарда) 
жылына шамамен 1 мың км3 жиынтық ағыны бар өте үлкен өзендер бар. 
Бұл өзендердің ішінде Еділ, Əмудария, Сырдария, Іле. Еділ ағынсыз 
аудандардағы барлық өзендер ағынының шамамен 1/4 бөлігін құрайды. 
Ағынды аудандардағы өзендер өз суларын жабық ағынды көлдерге 
апарады, онда бұл сулар буланып кетеді. 

Материк ішкілік ылғал айналымы. Құрлықтың кез келген 
бөлігіндегі жауын-шашын сырттан келген су буынан конденсацияланған 
«сыртқы» жəне нақты жер бөлігінің бетінен буланған ылғалдан 
конденсацияланған«ішкі» (немесе жергілікті) түрінен құралады. Бұл 
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бірнеше рет қайталанатын күрделі процесс материк ішкілік ылғал 
айналымы деп аталады. 

Бұл түсінікті толығырақ 
қарастырайық. Уақыт аралығында 
жердің шектеулі бөлігіне ылғал 
айналымының құрамдас бөліктері 
келесі мəндермен берілсін (сурет 
3.4). Сырттан атмосфералық 
ауамен келетін ылғалкөлемі – А. 
Жер бетінен булану мөлшері ɀ-ге 
тең. Жауын-шашын x=xА + xɀ 
түрінде ұсынылуы мүмкін, 
мұндағы xА – сырттан келетін су 
буынан сыртқы жауын-шашын,  
xɀ – ішкі (жергілікті) жауын-
шашын. Жауын-шашынның бір 
бөлігі жер үсті у жəне жер асты 
суларына w өтеді. 

 

 
 

Сурет 3.4 - Ылғал айналымының ішкі 
схемасы 

Су буы булану аймағының сыртына шығарылады, оның С мөлшері 
сырттан келген ылғалдың бір бөлігін де, аумағының ішінде буланған 
бөлігін де қамтиды. С шамасы үш жолмен көрсетілуі мүмкін: 

ɀ ,                                                  (3.1) 
C = (A- xА) + (ɀ - xɀ),                                     (3.2) 
C = A - (y+ w).                                              (3.3) 

Барлық үш теңдеу бірдей. Бірінші жəне екіншісі бірдей, өйткені x=xА 
+ xɀ, ал бірінші жəне үшіншісі – жер бөлігі үшін су балансының теңдеуі 
орындалуы керек: 

x = ɀ + y + w.                                                (3.4) 
Материк ішкілік ылғал айналымының маңызды сипаттамасы сыртқы 

жəне ішкі (жергілікті) жауын-шашынның xА/xɀ қатынасы немесе барлық 
жауын-шашынның сыртқы жауын-шашынға қатынасы x/xА. Соңғы мəн 
ылғалдың айналым коэффициенті деп аталады: Kылғ = x/xА=(xА + xɀ )/ xА = 1 
+ xɀ/xА. О.А.Дроздов бойынша, 

Kылғ = 1+ɀL/(2ua),                                              (3.5) 
мұндағы ɀ – қарастырылып отырған жер бөлігінен булану; L – жер 

бөлігінің ұзындығы; u – ауа ағынының орташа жылдамдығы; а – жер 
бөлігінің жел жағында ауаның орташа ылғал мөлшері (3.5) теңдеуінен 
материк ішілік ылғалдың айналу қарқындылығы соғұрлым үлкен болады, 
аумақтың мөлшері неғұрлым үлкен болса жəне булану соғұрлым үлкен 
болады, ал сырттан келетін ауаның ылғал мөлшері соғұрлым аз болады. 
Шағын жер учаскелері үшін Kылғ 1-ге жақындайды. Kылғ шамасы жергілікті 
су ресурстары есебінен аумақты ылғалмен қамтамасыз ету мүмкіндігі 
туралы куəландырады. Құрғақ жерлерде Kылғ аз, ылғалды жерлерде – көп. 
Орта есеппен əлемнің бөліктері үшін мынадай Kылғ шамалары алынды: 
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Еуропа – 1,42; Азия – 1,62; Африка – 1,42; Солтүстік Америка – 1,54; 
Оңтүстік Америка – 1,68; Австралия – 1,14. 

Су алмасу. Əр су объектісінің ішінде су алмасу жүреді. Оның 
қарқындылығын Кв шартты су алмасу коэффициентін қолдана отырып 
сипаттауға болады, бұл су балансы теңдеуінің кіріс немесе шығыс 
мүшелерінің су объектісіндегі V судың орташа көлеміне қатынасы.    

в ,(3.6) 

мұндағы Y1– су объектісіне жер үсті суларының ағыны; W1 – су объектісіне 
жер асты суларының ағыны; Х – беткі жауын-шашын; Y2 – су объектісінен 
жер үсті суларының ағуы; W2 – су объектісінен суды сүзу; Z – бетінен 
булану. (3.5) формуласындағы Квүшін екі өрнек те бірдей, өйткені 
объектідегі судың өзгермейтін көлемінде объектінің су балансы теңдеуінің 
кіріс бөлігі (X+ Y1 + W1) шығыс бөлігіне тең болуы керек (Z+ Y2 + W2)  
(2.2- бөлімді қараңыз). V - ден басқа барлық сипаттамалар жылына м3 
немесе км3, V – м3 немесе км3 өлшенеді. Кв есептеу кезінде кейбір типтегі 
су объектілері үшін (3.6) формулада жеке мүшелер болмауы мүмкін: 
мысалы, мұздықтар үшін Y1, W1, W2нөлге тең, мұхит үшін Y2= 0, W2~ 0. 

«Шартты» сөзі «ескі» суларды «жаңаларына» тез жəне толық 
ауыстыру болмайтындығына байланысты су объектісіндегі су алмасудың 
қарқындылығы туралы ұғымға енгізілген (су объектісінің барлық бөліктері 
суды жаңартуға бірдей қатыса бермейді). Сондықтан су алмасу 
коэффициенті судың нақты жаңаруын өте жақын (шартты түрде) 
сипаттайды. 

Осылайша, Квшартты су алмасу коэффициенті су объектісіндегі 
судың жылына қанша рет өзгеретінін (Кв> 1 кезінде) немесе жыл ішінде су 
көлемінің қандай бөлігі өзгеретінін (Кв< 1 кезінде) көрсетеді. 

Шартты су алмасу коэффициентінің кері мəні шартты су алмасу 
кезеңі немесе судың шартты жаңару кезеңі деп аталады: 

  τв = 1/ Кв.                                                      (3.7) 
τв шамасы жоғарыда қабылданған жол беру кезінде су объектісіндегі 

суды толық ауыстыру болатын уақытты сипаттайды; егер Кв> 1 болса, τв 
жыл үлестерімен өлшенеді (оны тəулікпен білдіруге болады), егер Кв< 1. 
Мысалы, атмосферамен жəне құрлықпен жыл сайынғы су алмасу 
процесіне 505 мың км3 мұхит суы қатысады, яғни олардың жалпы 
көлемінің тек 0,04%-ы. Дүниежүзілік мұхит суларының шартты түрде 
жаңару кезеңі 1338·106/505· 103 = 2650 жылды құрайды.  Барлық 
өзендердің жылдық ағысы (41,7 мың км3) олардағы су көлемінен 20 есе көп 
(2,12 мың км3). Сондықтан өзендердегі су орта есеппен 2120/41700 = 
 0,051 жыл немесе 19 күн ішінде қайта басталуы керек. Өзендердегі су 
қоймаларының құрылысы өзен желісіндегі су көлемінің ұлғаюына жəне 
сəйкесінше шартты су алмасу кезеңінің өсуіне əкелгенін ескеріңіз.  
К.П. Воскресенский бойынша басқа су объектілері үшін суды шартты 
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түрде қалпына келтіру кезеңдері туралы ұқсас деректер 3.1-кестеде 
келтірілген.  

Антропогендік фактордың су айналымына əсері. Қазіргі 
гидрологияның маңызды жəне жаңа міндеті – бұл шаруашылық қызметтің 
су айналымы процестеріне жəне су ресурстарына əсерін бағалау. 

Өткен ғасырда қайтарымсыз су тұтыну көлемі айтарлықтай өсті. 
Алайда, бұл су көлемі бүкіл жер бетіндегі немесе тіпті континенттер мен 
ірі аймақтардағы су айналымына айтарлықтай əсер етпеген сияқты, өйткені 
су объектілерінен судың алынуы булану мен ішкі ылғалдың көбеюіне, 
демек, жауын-шашынға əкелуі, кем дегенде судың жоғалуын ішінара өтеу 
керек еді. Сондықтан континенттерге, тіпті одан да көп планетаға қатысты 
«қайтарылмайтын шығындар» терминін тек шартты түрде қолдануға 
болады. Əрине, қайтарымсыз (дəстүрлі мағынада) суды тұтыну шағын 
аймақтардың, жеке өзен бассейндері мен су қоймаларының су 
ресурстарына айтарлықтай əсер етеді. Осылайша, суды суаруға алу 
салдарынан Үндістанның көптеген өзендерінің ағыны айтарлықтай 
қысқарды, Днепр, əсіресе Амудария, Сырдария, Терек өзендерінің 
сағаларындағы ағын азайды. 

 
3.5 Судағы заттардың айналымы  
 
Тұздардың айналымы. Толқын мен физикалық булану кезінде 

мұхит бетінен атмосфераға жыл сайын орта есеппен 5,0 миллиард тонна 
тұз шығарылады, атмосфералық жауын-шашын мен шаңды бөлшектермен 
4,5 миллиард тонна қайтарылады. Айырмашылық (0,50 миллиард тонна) – 
бұл атмосферада мұхиттан құрлыққа тасымалданатын тұздар. Жыл сайын 
құрлықтан мұхитқа едəуір көп тұздар түседі (4,53 млрд т). Соңғы шама 
өзен (3,1 млрд т), мұздық (0,03 млрд т) жəне жер асты (1,2 млрд т) сулары 
бар тұздардың түсуінен, сондай-ақ өзен жүзінділері еріген кезде (0,2 млрд 
т) құралады. Бұл тұздардың негізгі көзі-тау жыныстарының жер үсті жəне 
жер асты суларымен еруі. 

Жер шарында тұздардың тасымалдануын есептеу олардың 
атмосфералық жауын-шашын мен мұздық сулардағы орташа 
концентрациясын ескере отырып жүргізілді – 8-10 мг/л, өзен жəне жер 
асты суларында тиісінше 75 жəне 545 мг/л. Ағынды жерлерде тұздардың 
тұрақты жинақталуы ескерілмеді. 

Осылайша, жер шарында құрлықтан мұхиттарға жылына 4,53-0,50 ~ 
4 миллиард тонна тұздарды шығаруға бағытталған процесс жүреді. 

Дүниежүзілік мұхит суларында еріген тұздардың жалпы саны 
В.Н.Степановтың (1983) айтуынша, 46,5·1015 т. Мұхиттағы су көлемі  
1338 млн км3 болғанда, бұл судың орташа тұздылығын шамамен 35‰ 
құрайды. Сондықтан мұхиттағы тұз қорының өзгеруіне жəне мұхит 
суының тұздылығына айтарлықтай əсер ете алмайды, тіпті құрлықтан 
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тұздардың ұзақ түсуі мүмкін емес, əсіресе тұздардың бір бөлігі мұхит 
түбіне тұндырылғандықтан. 

Тұнба айналымы. Шөгінділер – бұл су объектілеріндегі қатты, 
негізінен минералды, жер бетінің эрозиясы жəне топырақтан сілтілену 
нəтижесінде суға түсетін жəне теңдестірілген немесе тартылған күйде 
сумен тасымалданатын бөлшектер. 

Жер шарындағы шөгінділердің циклы тек геологиялық уақыт 
шкаласында көрінуі мүмкін, планетаның əртүрлі аудандарында эрозиялық-
жинақтау циклінің сипаты өзгереді: материктегі шөгінді тау 
жыныстарының эрозиясы – мұхиттағы шөгінділерді жуу жəне мұхит 
түбіндегі шөгінділердің пайда болуы – теңіз шөгінділерінің қалыңдығын 
тектоникалық көтеру жəне оларды құрлыққа айналдыру – осы 
шөгінділердің эрозиясы жəне т.б. уақыттың əр сəтінде тек шөгінділердің 
құрлықтан  Дүниежүзілік мұхитқа бағытталған түсуі туралы айтуға 
болады. 

Өзен суларының орташа лайлылығы 0,375 кг/м3 болған кезде əлем 
өзендерінің өлшенген үйінділерінің жылдық ағыны 15,7 млрд т құрайды 
(В.В. Алексеев жəне К.Н. Лисицина бойынша), бұл жер бетінен орташа 
алғанда 150 т/км2 немесе жылына 0,1 мм шайынды береді. Жер бетінің 
нақты эрозиясы бірнеше реттік эрозия мөлшерінен асып түседі, бұл 
олардың жабылатын қақпақтарындағы өзендердің ағып кетуімен 
есептеледі.  

Өзендердің шөгінділерінің жиынтық ағынында орта есеппен 90–
95%-ы мөлшерленген шөгінділерге жəне 5–10%-ы əкеп соққан 
шөгінділерге келеді. 

Мұхиттарда үнемі шамамен 1370 миллиард тонна суспензия(взвесь) 
бар. Бұл өзендерден келетін, бірақ əлі тұнып үлгермеген шөгінділер, 
жағалауларды шайып тастау жəне жағалау аймағындағы топырақтың 
толқындармен басу өнімдері, жел əкелетін бөлшектер, органикалық 
суспензиялар. 

Газ айналымы. Табиғаттағы заттардың айналымына қатысатын 
газдардың ішінде оттегі О2 жəне көміртегі диоксиді (қос тотығы) СО2 
үлкен мəнге ие. 

Оттегі суда басты шарты – тіршілік су организмдер. Судағы оттегі 
балансының кіріс компоненттері – бұл атмосферадан оттегінің түсуі( еруі), 
фотосинтез процесінде оттегінің өндірісі; O2 балансының шығыс 
компоненттері – бұл органикалық заттардың ыдырауы кезінде оттегінің 
биохимиялық тұтынылуы (ОБТ), химиялық тотығу кезінде оттегінің 
химиялық тұтынылуы (ОХТ), организмдердің тыныс алуы жəне 
атмосфераға шығарылуы кезінде оттегінің жоғалуы. 

Органикалық зат түзілетін фотосинтез СО2-ні сіңіріп, оттегін 
шығарады, күн сəулесінің əсерінен жəне формулаға сəйкес жасыл 
организмдерде хлорофилл болған кезде жүреді 

6CO2 + 6H2О → C6H12О6 +6О2 ↑                      (3.8) 
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Екінші жағынан, ақуыз заттарының ыдырауы келесі негізгі ыдырау 
өнімдерінің пайда болуына əкеледі: 

Ақуыз → CO2 + NH4 + H2S + ... + H2O           (3.9) 
Атмосферада 1184·1012 т оттегі бар, мұхитта оның  көрсеткіші 

7,5·1012 т, яғни бұл атмосферадағы құрамына қарағанда 160 есе аз. 
Мұхитқа оттегі фотосинтез нəтижесінде фитопланктонмен (жылына 

154 миллиард тонна), сондай-ақ жаңбыр мен өзен суларымен (жылына  
3,6 миллиард тонна) жəне атмосферадан (жылына 54,8 миллиард тонна) 
сіңеді. Оттегінің негізгі тұтынушылары – мұхиттағы биохимиялық 
процестер (өсімдіктер мен жануарларды тұтыну, тотығу процестері жəне 
т.б.) болып табылады. Бұл процестерге жылына 151 миллиард тонна оттегі 
жұмсалады. Атмосфераға жылына 61,4 млрд т оттегі бөлінеді. 
Нəтижесінде, В.Н.Иваненковтың айтуынша, мұхит жыл сайын 
атмосфераға 61,4 - 54,8 = 6,6 миллиард тонна оттегі береді. 

Фотосинтез нəтижесінде құрлықта жыл сайын мұхит фитопланктоны 
шығаратындай оттегі шығарылады (жылына шамамен 150 миллиард 
тонна). Жер бетіндегі оттегінің бір бөлігі биохимиялық тұтынуға 
жұмсалады (бұл мəн дəл белгіленбеген, бірақ мұхиттағы оттегінің 
биохимиялық тұтынуынан аз), бұл жанама түрде мұхиттағы құрғақ затқа 
(В.Г.Богоровтың айтуы бойынша 6 миллиард тонна) жəне құрлықта 
жануарлар (0,5 миллиард тонна)  массасының қатынасы. 

Көмірқышқыл газы су объектілеріне органикалық заттардың 
тотығуы кезінде (су ағзаларының тынысы, органикалық заттардың 
биохимиялық ыдырауы мен тотығуының əртүрлілігі), су астындағы 
вулкандық атқылау кезінде, өзен ағынымен енеді. Су объектілерінде СО2 
мөлшері ең алдымен фотосинтез процесіне байланысты азаяды. СО2 
сонымен қатар карбонаттарды ерітуге жəне минералдардың химиялық 
сəулеленуіне жұмсалады. 

СО2 мазмұны су объектілері мен атмосфераның өзара əрекеттесуіне 
байланысты да өзгереді. Гидросфера да, атмосфера да су мен ауадағы СО2 

құрамын өзара реттейді. Сондай-ақ, мұхит СО2 үшін үлкен планетарлық 
«сорғы» ретінде қызмет етеді деп саналады: ол оны жоғары ендіктерде 
сіңіреді, онда судың төмен температурасына байланысты газдардың 
ерігіштігі едəуір артады жəне атмосфераны төменгі горизонттарда береді, 
онда су субполярлы аудандардан терең горизонттар арқылы өтеді. 

Атмосферадағы СО2 тепе-теңдігі өте күрделі жəне жақсы 
түсінілмеген. Қазіргі идеяларға сəйкес атмосферадағы СО2 
концентрациясының 3/4-ке артуы органикалық қазба отынын жағу 
нəтижесінде оның шығарындыларымен байланысты жəне 1/4-ге жерді 
пайдалану сипатының өзгеруімен байланысты (ормандардың азаюы, 
батпақтардың құрғауы жəне т.б.). Қазіргі уақытта адамзат жыл сайын  
4,5 миллиард тоннадан астам көмір жəне 3,5 миллиард тоннадан астам 
мұнай мен мұнай өнімдерін жағуда. 
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Жер тарихында көмірқышқыл газының мөлшері тұрақты түрде 
төмендеді, ал оттегінің мөлшері артты. СО2 құрамының төмендеуі ауа 
температурасының төмендеуімен қатар жүрді: СО2 концентрациясының 
0,06-дан 0,03‰-ға дейін төмендеуі кезінде, яғни 2 есе, температура 2,5 °С-
ға төмендейді. Бор кезеңінен бастап жер бетіндегі орташа температура  
11 °C-ға төмендеді. 

3.2 бөлімде көрсетілгендей, индустрияға дейінгі кезеңде СО2 
концентрациясы атмосферада шамамен 0,280‰ құрады; ХХ ғасырда ол 
0,368‰-ға дейін күрт өсті. 2100 жылға қарай СО2 концентрациясы, 
МГЭИК болжамдарына сəйкес, 0,540-0,970‰-ға дейін артуы мүмкін, бұл 
индустрияға дейінгі кезеңге қарағанда 93-246%-ға көп болады. 
Ю.А.Израиль бірлескен авторлармен (2001) атап өткендей, атмосфера, 
дүниежүзілік мұхит жəне жер беті арасындағы карбонатты алмасуды 
бағалауда белгісіздік бар, сонымен бірге болашақта қоғамның 
экономикалық даму қарқынына, атмосфераға СО2 шығарындыларының 
күтілетін көлеміне, қорғаныс шараларының сипатына жəне т.б. 
байланысты белгісіздік бар, сондықтан ХХІ ғасырдың аяғында 
атмосферадағы СО2 мөлшерінің мүмкін болатын мəндерінің таралуы одан 
да көп болуы мүмкін – 0,490-дан 1,260‰ - ға дейін. Сол авторлардың 
пікірінше, атмосферада СО2 концентрациясы жоғарылаған сайын, 
дүниежүзілік мұхит антропогендік СО2-нің аз үлесін сіңіреді. 

Атмосферадағы СО2 құрамының өзгеруі климаттың жəне гидросфера 
жағдайының айтарлықтай өзгеруіне əкелді жəне одан əрі əкелуі мүмкін 
(3.2 бөлімді қараңыз). 

 
3.6  Гидрологиялық процестердің табиғи жағдайларға əсері  
 
Планетаның жағдайы. Судың ерекше физикалық қасиеттеріне 

байланысты (жоғары балқу жəне қайнау температурасы) ол жер бетінде 
қатты, сұйық жəне газ тəрізді күйінде мұздықтар, мұхиттар мен су 
объектілері, жер асты сулары, атмосферадағы ылғалды құрып кең 
таралған. Бұл көбінесе жер шарының географиялық келбетін анықтайды. 
Жоғарыда айтылғандай сұйық немесе қатты күйінде сумен жабылған 
жердің жалпы беті 382,5 млн км2 немесе планетаның 75 % ) беті. 

Қазіргі климаттық жағдайлар. Жер бетіндегі судың үлкен массасы 
мен оның жылу қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты жер 
гидросферасы жылу процестерін реттейді, жер бетіне түсетін күн 
энергиясының орташа есеппен 77% сіңіреді, оны булану жəне одан кейінгі 
конденсация нəтижесінде атмосфераға су буы (жердің барлық 
радиациялық балансының 84%), сондай-ақ турбулентті жылу алмасу 
арқылы жібереді. Гидросфера осылайша атмосфераның жəне бүкіл жердің 
қуатты жылытқышы ретінде əрекет етеді. 

Метеорологиялық жағдайлар. Планетадағы метеорологиялық 
жағдайлар мен олардың өзгергіштігі атмосфералық айналыммен 
анықталғанымен, бұл табиғи сулардағы рөл де өте үлкен. Біріншіден, 
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атмосфераның көптеген негізгі қасиеттері оған гидросфераның əсер ету 
нəтижесі болып табылады. Атмосфералық қысымның таралуының жалпы 
заңдылықтары,  пассат жəне муссон желдері, бұлттылық жəне басқа 
факторлар жер шарындағы құрлық пен судың таралуына жəне олардың 
қызуының айырмашылығына байланысты. Екіншіден, атмосфераның 
жалпы айналымымен анықталатын ауа массаларының қозғалысы олардың 
су объектілерінің үстінен өзгеруімен бірге жүреді (жылыту немесе 
салқындату, ылғалмен қанықтыру жəне т.б.). Жер бетіндегі жауын-
шашынның негізгі көзі қызметін мұхиттар атқарады. 

Климаттың ірі өзгерістері. Климаттық жағдайлардың ірі 
өзгерістері, атап айтқанда бор кезеңінен басталған жердің жалпы 
салқындауын, планетаның пайда болуына жəне ондағы өмірдің дамуына 
айтарлықтай əсер еткен төрттік кезеңдегі мерзімді мұздануын, ғалымдар 
көптеген себептермен түсіндіруге тырысады – астрономиялық, 
геологиялық, радиациялық жəне т. б. Алайда, кейбір гипотезаларда 
климаттың өзгеруінің осы «сыртқы» себептері қарастырылмайды, бірақ 
бұл өзгерістерді гидросфера мен атмосфераның өзара əрекеттесуінің 
«ішкі» процестерінің заңдылықтарынан шығаруға тырысады. 
Гидросфера↔атмосферасы жəне оның атмосфера↔мұхит, 
атмосфера↔мұздықтар мен мұздықтар↔мұхит ішкі жүйелері туралы 
гипотезалар (пікірталас тудырса да) өте қызықты.  

Жер шарындағы эрозиялық-аккумуляциялық процестер. Қазіргі 
жердің геоморфологиялық көрінісі, мұхиттар мен теңіздердің өте кең 
жағалау аймағы, сөзсіз, гидрологиялық процестердің үлкен жəне кейбір 
жағдайларда шешуші əсерінен пайда болды. Жел эрозиясынан басқа, 
экзогендік табиғи процестердің барлық басқа көріністерінде судың тікелей 
немесе жанама рөлі айқын: тау жыныстарының физикалық-химиялық 
жарылуы судың қатысуынсыз мүмкін емес; құрлықтағы эрозия жəне 
жинақтау процестері, теңіз жағалауларының абразиясы, дельта жазықтары 
мен қайраңдардың, су асты каньондарының жəне терең теңіз 
конустарының пайда болуы гидрологиялық процестердің күшті əсерінің 
нəтижесі болып табылады. Өзен бассейндеріндегі эрозиялық-
аккумуляциялық процестері эндогендік процестер (тектоника, вулканизм 
жəне т.б.) нəтижесінде пайда болған тау жүйелерін өзгертеді. 

Табиғи сулар мен биосфераның өзара байланысы. Биосфера – 
В.И.Вернадскийдің ілімдеріне сəйкес – құрамы, құрылымы мен энергиясы 
тірі организмдердің өткен немесе қазіргі заманғы қызметіне байланысты 
Жердің қабаты болып табылады. Биосфера күрделі биохимиялық 
процестермен өзара байланысты атмосфераның бір бөлігін, жер үсті 
суларын жəне литосфераның жоғарғы бөлігін, зат пен энергияның көші-
қонын қамтиды. Жоғарыда көрсетілгендей, жер бетіндегі тіршіліктің пайда 
болуында, оның дамуы мен таралуында жетекші рөл суға тиесілі. Биосфера 
мен гидросфераның шекаралары іс жүзінде сəйкес келеді. 

Су объектілері көптеген гидробионттардың тіршілік ету ортасы 
ретінде қызмет етеді. Тіршілік ету орны мен қозғалу сипаты бойынша 
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гидробионттар планктонға (су бағанында тоқтап тұрған, ұзақ қашықтыққа 
өздігінен қозғала алмайтын жəне негізінен ағымдармен тасымалданатын 
организмдер), нектонға (су бағанында өмір сүретін, белсенді жүзуге 
бейімделген жəне ғарышта ұзақ қашықтыққа өздігінен жүре алатын 
жануарлар), бентосқа (түбінде өмір сүретін организмдер), нейстонға 
(судың беткі қабығына жабысып, жоғарыдан – эпинейстон немесе 
төменнен – гипонейстон) бөлінеді. 

Планктондар фитопланктон (түрлі балдырлар), зоопланктон 
(қарапайымдар, ішекқуыстылар, шаян тəріздестер жəне т.б.) жəне 
бактериопланктон (бактериялар) болып бөлінеді. Нектон су ортасында 
жоғары жануарлармен (киттер, итбалықтар жəне т.б.), балықтармен жəне 
кейбір моллюскалармен ұсынылған. 

Бентос фитобентос (жоғары сулы өсімдіктер) жəне зообентос 
(түбінде тұратын құрттар, жұмсақденелілер, тікентерілер жəне т.б.) болып 
бөлінеді. Нейстонға протозоа, бір клеткалы балдырлар, су өткізгіштер, 
қоңыздар, жəндіктердің личинкалары жəне т. б. жатады. 

Суда өмір сүретін өсімдіктер гидрофиттерге (тек төменгі бөлігімен 
суға батырылған өсімдіктер) жəне гидратофиттерге (толығымен немесе 
көп бөлігі суға батырылған өсімдіктер) бөлінеді. 

Гидробионттардың өміріне олардың қоректену жағдайлары шешуші 
əсер етеді. Гидробионттардың бір бөлігі судан еріген заттарды сіңіру 
немесе жарықтың қатысуымен органикалық заттарды синтездеу арқылы 
дамитын автотрофты организмдерге жатады (мысалы, фитопланктон). 
Автотрофты организмдер (негізінен жасыл өсімдіктер) өндірушілер деп те 
аталады. Дайын органикалық заттармен, яғни басқа өсімдіктермен немесе 
жануарлармен қоректенетін организмдер гетеротрофты (балық, шаян 
тəріздестер, сүтқоректілер жəне т.б.) деп аталады. Гетеротрофтарға 
сонымен қатар органикалық детритпен қоректенетін бактериялар, 
саңырауқұлақтар жатады. Гетеротрофты ағзаларды кейде 
тұтынушылар(консументтер) деп атайды: бұлар макроконсументтер 
(негізінен жануарлар) жəне микроконсументтер немесе деструкторлар 
(негізінен бактериялар). 

Су объектілеріндегі биологиялық процестердің қарқындылығының 
негізгі сандық көрсеткіштері биомасса жəне өнім болып табылады. 

Биомасса – бұл белгілі бір су объектісіндегі жəне белгілі бір уақытта 
тірі организмдердегі органикалық заттардың жалпы мөлшері. Биомассаны 
масса бірлігімен немесе су көлемінің бірлігіне (г/м3) немесе түбінің 
аумағына (г/м2, кг/га) байланысты белгілейді. Биомассаның ұлғаюы 
организмдердің өсуіне жəне көбеюіне, іргелес аудандардан көшуіне, азаюы 
өлімге, қарастырылып отырған объектінің шегінен тыс жерлерге көшуге, 
тұрмыстық қажеттіліктер үшін алып тастауға (аулауға) байланысты. 

Су объектілерінің органикалық заттарды тірі организмдер түрінде 
көбейту қасиеті биологиялық өнімділік деп аталады. Оның сандық 
сипаттамасы өнім болып табылады, яғни белгілі бір уақыт аралығында 
биомассаның өсуі. Бұл жағдайда бастапқы өнім маңызды рөл атқарады, 
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яғни автотрофты организмдер, негізінен фотосинтез процесінде пайда 
болатын органикалық заттар. Гетеротрофты организмдер тек органикалық 
заттарды түрлендіреді. 

Қарама-қарсы сипатта процесс органикалық заттардың 
ыдырауымен немесе деструкциясымен байланысты, оның жетекші 
механизмі тотығу процестері болып табылады. Органикалық заттардың 
ыдырауы толық, содан кейін оның ыдырау өнімдері CO2, NH4, H2O жəне 
т.б. болады ((3.9) формуласын қараңыз) немесе толық емес болуы мүмкін. 
Соңғы жағдайда өсімдіктердің толық ыдырамаған қалдықтары шымтезек, 
сапропелит, тақтатас, көмір қабаттарын құрайды, ал су тірі организмдердің 
қалдықтары (ең алдымен омыртқасыздар) – органогенді теңіз шөгінді 
жыныстарының қабаттары, мысалы, фораминифер, маржан, брахиоподтар, 
моллюскалар жəне т. б. құрайды. 

Су объектілері гидробионттардың қоректену жағдайларына сəйкес 
олиготрофты (биогендік заттар аз, планктон нашар дамыған), евтрофты 
(биогендік жəне органикалық заттардың көп мөлшері, фитопланктон тез 
дамиды), дистрофты (суда өмірдің дамуына зиянды заттар бар, оттегі 
жетіспеушілігі байқалады), мезотрофты (орташа қоректену жағдайлары 
бар су объектілері) болып бөлінеді. 

Евтрофиялау – бұл табиғи немесе антропогендік факторлардың 
əсерінен биогендік заттардың жинақталуы нəтижесінде су объектілерінің 
биологиялық өнімділігін арттыру процесі. 

Су объектісінде өсімдіктер мен микроорганизмдердің қарқынды 
дамуы, олардың өлімі нəтижесінде судың сапасы нашарлайды, мөлдірлігі 
төмендейді, жағымсыз дəм мен иіс пайда болады, рН көрсеткіші 
жоғарылайды, оттегінің жетіспеушілігі жəне жойылу құбылыстары пайда 
болады. 

Су экожүйелері. «Экожүйелер» ұғымы, атап айтқанда су 
экожүйелері, ғылым кешен ретінде экология идеясымен тығыз 
байланысты: экожүйелер экологияны зерттеу пəні болып табылады. 
«Экология» терминін алғаш рет 1866 жылы неміс зоологы Э.Геккель 
ұсынған; ол экологияны организмдердің қоршаған ортаға қатынасы туралы 
жалпы ғылым ретінде анықтады. «Экожүйе» ұғымын ғылымға 1935 жылы 
ағылшын ботанигі А.Тенсли енгізген. Оның анықтамасына сəйкес, 
экожүйе – бұл тірі организмдер (биоценоз) жəне олардың тіршілік ету 
ортасы, метаболизм мен энергиямен байланысты табиғи кешен. Кейінгі 
уақытта пайда болған «экология» жəне «экожүйе» ұғымдарының көптеген 
түсіндірмелері Геккель мен Тенсли ұсынған терминдердің белгілі бір 
дəрежеде модификациясы болып табылады. 

Ю. Одумның (1986) пікірінше, барлық табиғи экожүйелер үш топқа 
бөлінеді: жер үсті (тундра, əртүрлі типтегі ормандар, дала мен шөлдер), 
тұщы су (көлдер, өзендер, батпақтар) жəне теңіз (мұхит, шельф, 
эстуарилер, тұзды шерулер). Бұл тізімнен су экожүйелері өте кең таралған 
жəне Жердің табиғи ортасының маңызды компоненттері ретінде қызмет 
ететіндігін көруге болады. Гидроэкология (су экологиясы) жалпы 
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экологияның (немесе геоэкологияның) бөлігі ретінде су экожүйелерін 
зерттеуге арналған. Гидроэкологияның құрамына гидрология да кіреді 
(Кіріспені қараңыз). 

Су экожүйелерін жоғарыда аталған түрлерге ғана емес, сонымен 
қатар иерархиялық бағыныштылыққа да бөлуге болады: дүниежүзілік 
мұхиттың Ғаламдық экожүйесі, оның су жинау желісімен бірге; ішкі 
ағынды сулардың оқшауланған су экожүйелері; ірі су объектілері 
(мұхиттар, өзен жүйелері); жеке өзендер, көлдер, теңіздер, су қоймалары, 
батпақтар; олардың үлкен бөліктері (ағындар, дельталар, шығанақтар, 
көлдер, лимандар, эстуарилер жəне т.б.); ең төменгі деңгейдегі экожүйелер 
(су қоймалары мен ағындардың элементтері - плес, литорал, пелагиали 
жəне т. б. экожүйелері.). 

Қазіргі уақытта адам қоғамы жəне оның экономикалық қызметі 
қуатты экологиялық факторға айналуда жəне екі бағытта əрекет етеді: бір 
жағынан, адам қоғамы өмір сүру жəне əлеуметтік-экономикалық дамудың 
қажетті жағдайларын қамтамасыз етеді, табиғаттың абиотикалық жəне 
биологиялық ресурстарын белсенді пайдаланады, екінші жағынан, сол 
жəне басқа ресурстарды түрлендіреді, оларды өзгерту жəне реттеу қызметі 
арқылы көбінесе экологиялық тепе-теңдікті бұзады. 

Сондықтан су экожүйесін (яғни құрылымы мен жұмысында жетекші 
рөл суға тиесілі экожүйе) үш тəуелсіз, бірақ өзара белсенді əрекеттесетін 
компоненттерден тұратын жүйе ретінде қарастырған жөн:  

 су экожүйесінің абиотикалық бөлігі, яғни құрамында еріген 
(газдарды қоса алғанда) жəне тоқтатылған заттар бар су, су 
объектілерінің түбі мен жағалауының топырақтары; 

 экожүйенің биотикалық бөлігі, яғни барлық гидробионттар 
жəне олардың кешендері – биоценоздар; 

 адам қоғамы жəне оның шаруашылық қызметі. 
Су биотасының дамуы үшін, сондай-ақ адамның тіршілік əрекеті мен 

оның шаруашылық қызметін қамтамасыз ету үшін неғұрлым экологиялық 
маңызы бар су экожүйелерінің абиотикалық бөлігінің сипаттамаларының 
қатарына ең алдымен мыналарды жатқызу қажет: температура, 
минералдану (тұздылық) жəне судың лайлылығы; ондағы химиялық 
заттардың, оның ішінде биогендік, органикалық жəне ластаушы заттардың 
болуы; оттегі мен көміртегі диоксидінің шоғырлануы; ағыс жылдамдығы; 
су объектісінің əртүрлі бөліктері арасындағы су алмасу қарқындылығы; су 
деңгейлері мен жайылманың су басу алаңы; мұз құбылыстары. Гидрология 
осы экологиялық маңызды сипаттамалардың кеңістіктік жəне уақытша 
өзгергіштігін зерттеумен айналысады. 

 
3.7 Жер шарының су ресурстары 
 
Су ресурстары туралы түсінік. Жер шарының су ресурстары. Су 

ресурстары адам пайдаланатын табиғи ресурстардың өте маңызды бөлігі 
болып табылады, оған жер ресурстары, минералды (отын-энергетикалық 
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жəне басқа да пайдалы қазбаларды қоса алғанда), өсімдік (мысалы, орман), 
жануарлар əлемінің ресурстары, күн, жел энергиясы, жер ішіндегі жылу 
жəне т. б. жатады. 

Су ресурстары – бұл, кең мағынада, өзендер, көлдер, су қоймалары, 
батпақтар, мұздықтар, сулы қабаттары, мұхиттар мен теңіздердің 
суларымен ұсынылған жердің барлық табиғи сулары. Жер шарының су 
ресурстары осы мағынада 3.1-бөлімде қамтылып. жəне 3.1-кестеде 
көрсетілген.  

Ең құнды су ресурстары тұщы су қоры (бұл су ресурстарының ең тар 
тұжырымдамасы) болып табылады. Тұщы су ресурстары статикалық 
(немесе ғасырлық) су қорларынан жəне үздіксіз жаңартылатын су 
ресурстарынан, яғни өзендердің ағуынан тұрады. 

Тұщы сулардың статикалық (ғасырлық) қорлары жыл сайынғы 
елеулі өзгерістерге ұшырамайтын көлдердің, мұздықтардың, жер асты 
суларының су көлемінің бір бөлігінен тұрады. Бұл қорлар көлемдік 
бірліктермен өлшенеді (м3 немесе км3) (3.1 кестені қараңыз). 

Жаңартылатын су ресурстары – бұл жер шарындағы су айналымы 
процесінде жыл сайын қалпына келетін сулар. Су ресурстарының бұл түрі 
ағын бірлігімен өлшенеді (м3/с, м3/жыл, км3/жыл) (3.4 кестені қараңыз). 

Жаңартылатын су ресурстары көбінесе су балансының теңдеуімен 
бағаланады. Жалпы, құрлық үшін атмосфералық жауын-шашын, 
материктік ағын жəне булану жылына тиісінше 119, 47 жəне 72 мың км3 
суды құрайды. Осылайша, орташа алғанда, атмосфералық жауын-
шашынның барлық көлемінің 61%-ы булануға жұмсалады, ал 39%-ы 
Дүниежүзілік мұхитқа түседі. Құрлықтық ағын – жер шарының 
жаңартылатын су ресурстарын құрайды. Көбінесе, жаңартылатын су 
ресурстары – бұл өзен ағынымен ұсынылған материктік ағынның бір бөлігі 
(жылына 41,7 км3 су немесе планетадағы жауын-шашынның 35%-ы). Өзен 
суының ағуы жыл сайын жаңартылатын табиғи ресурс болып табылады, 
оны экономикалық пайдалану үшін алуға болады (əрине, кейбір 
шектеулерге дейін). Керісінше, көлдердегі, мұздықтардағы, су тұтқыш 
горизонттардағы статикалық (ғасырлық) су қорларын қарастырылып 
жатқан су объектісіне немесе онымен байланысты өзендерге зиян 
келтірместен шаруашылық қажеттіліктерге алуға болмайды. 

Су ресурстарының оларды басқа табиғи ресурстардан ерекшелейтін 
негізгі ерекшеліктері қандай? 

Бірінші.Су зат ретінде ерекше қасиеттерге ие жəне оны əдетте 
ештеңемен алмастыруға болмайды. Көптеген басқа табиғи ресурстар 
алмастыруға мүмкіндік береді, ал өркениет пен адамзат қоғамының 
техникалық мүмкіндіктері дамыған сайын, мұндай алмастыру кеңінен 
қолданыла бастады. 

Сумен жағдай əлдеқайда нашар. Ауыз суды адамдар мен жануарлар 
үшін алмастыруға болмайды. Жерді суару кезінде, өсімдіктердің 
қоректенуі үшін (өйткені өсімдіктердің капиллярлары табиғатта тек суға 
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«есептелген»), жаппай салқындатқыш ретінде, көптеген өндірістерде жəне 
т. б. процестерде суды ештеңемен алмастыруға болмайды. 

 Екінші.Су – сарқылмайтын ресурс. Алдыңғы ерекшеліктен 
айырмашылығы, бұл өте қолайлы. Пайдалы қазбаларды пайдалану 
процесінде, мысалы, отын, көмір, мұнай, газды жағу кезінде бұл заттар 
жылуға айналады жəне күл немесе газ тəрізді қалдықтар береді. Су оны 
пайдалану кезінде жоғалмайды, тек бір күйден екінші күйге ауысады 
(сұйық күйден су буына айналады) немесе кеңістікте бір жерден екінші 
жерге қозғалады. Қызған кезде жəне тіпті қайнаған кезде де су сутегі мен 
оттегіне ыдырамайды. Судың зат ретінде жойылуының жалғыз жағдайы – 
фотосинтез жəне органикалық заттардың пайда болуы кезінде суды 
көмірқышқыл газымен (көмірқышқыл газымен) байланыстыру. Алайда, 
органикалық заттарды синтездеуге кететін судың мөлшері өте аз, сонымен 
қатар жерден ғарыш кеңістігіне кететін судың шығыны аз. Сондай-ақ, бұл 
шығындар жердің мантиясын газсыздандыру кезінде (жылына шамамен  
1 км3 су) жəне мұзды метеориттермен бірге ғарыштан су келген кезде 
судың пайда болуымен толығымен өтеледі деп саналады. 

Су шаруашылығында қолданылатын «қайтарымсыз су тұтыну» 
терминін (бұл Кіріспеде жəне 3.3 бөлімде айтылған) келесідей түсіну 
керек. Өзеннің белгілі бір бөлігі үшін (тіпті бүкіл өзен бассейні үшін), көл 
немесе су қоймасы үшін экономикалық қажеттіліктерге (суару, сумен 
жабдықтау жəне т.б.) су алу қайтарымсыз болуы мүмкін. Алынған су 
ішінара кейінірек суармалы жерлердің бетінен немесе өнеркəсіптік өндіріс 
процесінде буланып кетеді. Алайда, заттың сақталу заңына сəйкес, судың 
бірдей мөлшері планетаның басқа аймақтарында жауын-шашын түрінде 
түсуі керек. Мысалы, Амудария жəне Сырдария өзендерінің 
бассейндерінде осы өзендер ағысының сарқылуына жəне Арал теңізінің 
таяз болуына əкеліп соқтырған айтарлықтай су алу сөзсіз  

Үшінші. Тұщы су – жаңартылатын табиғи ресурс. Бұл су 
ресурстарын қалпына келтіру жер шарындағы судың үздіксіз айналымы 
процесінде жүзеге асырылады (3.4 бөлімді қараңыз). 

Уақыт өте келе де, кеңістікте де су айналымы процесінде су 
ресурстарының жаңаруы біркелкі болмайды. Бұл уақыт өте келе 
метеорологиялық жағдайлардың (жауын-шашын, булану) өзгеруімен, 
мысалы, жыл мезгілдерімен жəне климаттық жағдайлардың кеңістіктік 
гетерогенділігімен, атап айтқанда ендік жəне биіктік зоналылығымен 
анықталады, сондықтан планетада су ресурстары үлкен кеңістіктік-
уақытша өзгергіштікке ұшырайды.  

Төртінші. Су – көп мақсатты ресурс. Су ресурстары адамның 
əртүрлі экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қолданылады 
(кіріспені қараңыз). Көбінесе бір су объектісіндегі суды экономиканың 
əртүрлі салалары пайдаланады. 

Бесінші. Су қозғалмалы. Су ресурстары мен басқа табиғи ресурстар 
арасындағы бұл айырмашылық бірқатар маңызды салдарға ие. 
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Біріншіден, су табиғи түрде кеңістікте – жер бетінде жəне топырақ 
қабаттарында, сондай-ақ атмосферада қозғала алады. Бұл жағдайда су 
агрегаттық күйін өзгерте алады, мысалы, сұйықтықтан газ тəрізді (су буы) 
жəне керісінше. Судың жердегі қозғалысы жəне табиғатта су айналымын 
жасайды(3.4 бөлімді қараңыз). 

Екіншіден, суды (арналар, құбырлар арқылы) бір аудандардан екінші 
аудандарға тасымалдауға болады. 

Үшіншіден, су ресурстары əкімшілік, оның ішінде мемлекеттік 
шекараларды «танымайды». Бұл тіпті күрделі мемлекетаралық 
проблемалар тудыруы мүмкін. Олар шекаралық өзендер мен бірнеше 
мемлекеттер арқылы ағатын өзендердің су ресурстарын пайдалану кезінде 
пайда болуы мүмкін (суды трансшекаралық тасымалдау деп аталады). 

Төртіншіден, жылжымалы жəне жаһандық айналымға қатыса 
отырып, су шөгінділерді, ерітінділерді, соның ішінде ластаушы заттарды, 
жылуды тасымалдайды. Шөгінділердің, тұздар мен жылудың толық 
айналымы болмаса да (құрлықтан мұхитқа бір жақты ауысу басым), 
өзендердің зат пен энергияны тасымалдаудағы рөлі өте зор. 

Əлем бөліктерінің су ресурстары. Антарктиканы қоспағанда, 
барлық континенттердің тұщы су қоры шамамен 15 млн км3 құрайды. Олар 
ең алдымен жер қыртысының жоғарғы қабатында, ірі көлдер мен 
мұздықтарда шоғырланған. Су ресурстары құрлықтар арасында біркелкі 
бөлінбейді. Тұщы судың ең үлкен статикалық (ғасырлық) ресурстарына 
Солтүстік Америка мен Азия, аз дəрежеде – Оңтүстік Америка мен Африка 
ие (кесте. 3.5). Ресурстардың бұл түріне Еуропа мен Австралия с Океанией 
мұхитпен кедей. 

 

Кесте 3.5 - Əлемнің су ресурстары* 
 

Бөлім света 
Тұщы судың ғасырлық 

қоры, мың км3 

Жаңартылатын су ресурстары 
 (өзен ағысы) 

Аумақтың сумен қамтамасыз 
етілуі, 1 км2-ге жылына мың м3 

км2 / жыл % 
Еуропа 1400 3210 7,2 306 
Азия 3455 14 400 32,3 332 
Африка 2390 4600 10,3 153 
Солтүстік 
Америка 

4357 8200 18,4 239 

Оңтүстік 
Америка 

3000 11 800 26,4 654 

Австралия жəне 
Океания 

- 2400 5,4 267 

* «Əлемдік су балансы жəне жердің су ресурстары» монографиясы бойынша (1974). 
 

Жаңартылатын су ресурстары – өзен ағыны да жер шарына біркелкі 
бөлінбейді. Ағынның ең үлкен мөлшері Азия (планетаның барлық 
өзендерінің ағынының 32%) жəне Оңтүстік Америка (26 %), ең азы – 
Еуропа (7 %) жəне Австралия с Океанией мұхитпен (5 %). 1 км2 есебімен 
аумақтың сумен қамтамасыз етілуі Оңтүстік Америкада ең үлкен жəне 
Африкада ең аз. Ең көп халық өзен суымен (бір тұрғынға шаққанда) 
Оңтүстік Америкада жəне Океания аралдарында, ең азы – Еуропа мен Азия 
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тұрғындары (мұнда əлем халқының 77%-ы жəне жыл сайын жаңартылатын 
тұщы судың əлемдік қорының тек 37%-ы шоғырланған). 

Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы (2001) 
баяндамасының негізгі тұжырымы келесідей: климаттың өзгеруі  
XXI ғасырға болжануда. Су ресурстары тапшы көптеген аудандарда тұщы 
судың жетіспеушілігі проблемасы шиеленісе түседі.  

Болашақта су ресурстарының ықтимал өзгерістері. Климаттың 
одан əрі жылынуына жəне атмосфералық жауын-шашынның ұлғаюына 
байланысты (3.2 бөлімді қараңыз) XXI ғасырдың бірінші жартысында. 
И.А.Шикломанов пен В.Ю.Георгиевскийдің (2003) бағалауы бойынша 
жаңартылатын су ресурстары Ресейдің көп бөлігінде артады. Елдің 
еуропалық бөлігінің оңтүстік-батысы мен оңтүстігінің кейбір 
аудандарында (Дон бассейндері, Жоғарғы Днепр) болжамдық бағалау аз 
анықталған. В.С.Ковалевский жəне С.М. Семенов (2003) мəліметтері 
бойынша, жер асты суларының ресурстары Ресейдің солтүстік бөлігінде 
айтарлықтай артады, бірақ елдің оңтүстік-батысында азаяды. 

 
 

ТАРАУ 4.  МҰЗДЫҚТАР ГИДРОЛОГИЯСЫ 
 

Жер бетіндегі табиғи қар мен мұздың жиналуы өте əртүрлі. Əлемнің 
қарлы-мұзды қорларының атласына сəйкес (1997), табиғи қар мен мұздың 
түрлері келесіге бөлінеді:  

 атмосфералық (қар, қырау, бұршақ, көктайғақ);  
 жер үсті:  
 көпжылдық (мұздықтар, көпжылдық мұздақтар жəне 

снежинкалар);  
 маусымдық (қар жамылғысы, кəдімгі мұз);  
 жүзбелі:  
 көпжылдық (пакалық мұздар, айсбергтер);  
 маусымдық (теңіз мұздары, көл жəне өзен мұздары);  
 жер асты (көпжылдық жер асты мұздары).  

Қар мен мұздың жиналу түрлерінің ішінде көпжылдық жер үсті 
мұздары–мұздықтар басты орын алады. Мұздық–бұл қатты атмосфералық 
жауын-шашынның ұзақ уақыт жиналуы жəне өзгеруі нəтижесінде пайда 
болған жəне өзіндік қозғалысы бар Фирн мен мұздың массасы.  

 
4.1 Мұздықтардың пайда болуы жəне олардың жер шарында 

таралуы  
 
Жылдың суық мезгілінде құрлықтың кең аумақтарында қатты 

атмосфералық жауын-шашын – қар жиналады. Жылы мезгілде аумақтың 
көп бөлігінде қар ериді. Уақыттың əр сəтінде қар жауып тұрған бет пен қар 
жоқ жер арасындағы шекараны табуға болады. Бұл шекара маусымдық қар 
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сызығы деп аталады. Əрине, жыл бойы бұл сызық кеңістікте ауысады: 
Жылдың суық мезгілінде жазықтарда төмен ендіктерге қарай, ал тауларда 
– беткейлерден төмен, жылдың жылы мезгілінде жазықтарда – жоғары 
ендіктерге қарай, ал тауларда беткейлерден жоғары, Солтүстік жəне 
оңтүстік жарты шарларда асинхронды. 

Қар сызығының орташа жағдайы климаттық қар сызығы деп 
аталады. Орташа алғанда, қар еріген немесе буланғаннан гөрі жылына орта 
есеппен көп жиналуы мүмкін, жазда қыста жауған барлық қар толығымен 
еріп кетуі керек. Климаттық қар желісінен жоғары оң қар балансы, төмен – 
теріс қар балансы, желінің өзінде – нөлдік қар балансы байқалады. 

Тропосфераның климаттық қар сызығынан жоғары орналасқан 
бөлігі, оның ішінде қардың тепе-теңдігі оң жəне қатты жауын-шашын 
жиналады, хионосфера деп аталады. 

Климаттық қар сызығының биіктік жағдайы климаттық 
жағдайлармен анықталады. Ол полярлық аудандарда ең төменгі позицияны 
алады, Антарктидада теңіз деңгейіне дейін, субтропикада ең жоғары  
(6500 м дейін), онда ауа температурасы ең жоғары жəне жауын-шашынның 
болмауы жəне құрғақ ауаның жоғарылауы байқалады. Климаты теңіз жəне 
жауын-шашын көп түсетін оңтүстік жарты шарда климаттық қар желісі 
солтүстік жарты шарға қарағанда төмен орналасқан (сурет 4.1). 

 
Сурет 4.1. Климаттық қар сызығының жағдайы (1) Оңтүстік Американың Анд жəне 
Солтүстік Американың Кордильера бойындағы əртүрлі ендіктерде (В. М. Котляков 

бойынша), жер бетінің рельефі (2) жəне қазіргі мұздану аймағы (3) 
 

Сонымен, бүкіл Антарктида, Анд жəне Кордильер шыңдары, 
Аляскадағы кейбір таулар климаттық қар сызығынан жоғары, мұздықтар 
осында орналасқан. Олар сонымен қатар Франц-Иосиф жерінде орналасқан 
климаттық қар сызығынан жоғары, шамамен 100 м биіктікте, 
Шпицбергенде шамамен 400-500 м, Альпіде 2500-3000 м, Кавказда 2700-
3800 м, Памирде 4500-5500 м, Гималайда 4900-6000 м жəне т. б. Желді, 
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сондықтан ылғалды жəне қарлы беткейлерде қар сызығы жел беткейлеріне 
қарағанда төмен орналасқан. 

Климаттық қар сызығынан жоғары қардың жиналуы шексіз 
жалғасуы мүмкін емес жəне оны қандай да бір жолмен «түсіру» керек. Бұл 
тау мұздықтарында қар мен мұздың жиналған массаларының қар 
сызығынан төмен жылжуы (мұздық тілі түрінде) жəне одан əрі жылы 
жағдайда олардың еруі мен булануы, қардың үстіндегі мұздың ішінара еруі 
мен булануы, қар көшкіндерінің түсуі жəне қардың боранмен берілуі, 
сондай-ақ мұз массивтерінің құлауы жəне айсбергтердің пайда болуы 
нəтижесінде пайда болады. 

Мұздықтың денесінде нөлдік қар балансы бар сызық жердің белгілі 
бір аймағындағы климаттық қар сызығынан сəл төмен. Мұны қарлы боран 
мен көшкін арқылы мұздық бетіне қардың қосымша түсуімен де, 
мұздықтың салқындату əсерімен де түсіндіруге болады. 

Əлемдегі қарлы-мұзды ресурстар атласына сəйкес (1997) 
планетадағы қазіргі мұздану алаңы (көпжылдық мұз бен қар алып жатқан 
аймақ) 16,25 млн км2 немесе жер бетінің 10,9% құрайды (3.1 кестені 
қараңыз.). Антарктида мен Гренландия мұздарының үлесі сəйкесінше 13,94 
жəне 1,80 млн км2 немесе жер бетінің 9,4 жəне 1,2% құрайды. 

Əлемдегі барлық мұздықтардағы су қоры 25,78 миллион км құрайды 
(бұл планетадағы барлық тұщы су көлемінің 70,2% құрайды) (4.1кестені 
қараңыз.). Антарктида мен Гренландия мұздарының үлесіне 23,29 жəне 
2,36 млн км3 су қоры келеді, бұл əлем мұздықтарындағы жалпы су 
қорының 90,3 жəне 9,2%-ын құрайды. 

Жоғарыда келтірілген сандардан көрініп тұрғандай, Антарктида мен 
Гренландия мұздықтарында 25,66 млн км3 су бар (əлемдегі барлық 
мұздықтардағы су қорының 99,5% немесе барлық тұщы су қорының 
69,8%).  
 

Кесте 4.1. Жер шарының қазіргі мұздануының негізгі бағыттары* 
 

Аймақ 
Мұз алаңы,мың 

км2 
Мұздағы су қоры, 

мың км2 
Мұздың орташа 
қалыңдығы, м 

1 2 3 4 
Гренландия 1803 2365 1460 
Исландия 11,75 3,62 340 
Шпицберген 34,89 6,79 216 
Франц-Иосиф Жері 13,75 2,10 180 
Жаңа Жер 23,64 8,10 380 
Солтүстік Жер 18,32 4,70 290 
Аляска Жағалауы 63,31 11,40 200 
Батыс Канада 27,36 5,21 211 
Шығыс Канада аралдары 147,0 50,1 370 
Скандинавия 2,78 0,27 108 
Альпі 2,83 0,12 48 
ТМД шеңберіндегі Үлкен Кавказ 1,42 0,07 58 
Алтай Ресей шегінде 0,91 0,04 48 
ТМД шегіндегі Тянь-Шань 8,31 0,50 66 
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1 2 3 4 
ТМД шегіндегі Памир-Алай 9,82 0,62 68 
Үнді куш 5,91 0,58 99 
Куньлунь 11,64 1,57 150 
Қарақорым 15,41 2,86 206 
Гималай 26,52 3,70 155 
Тибет 8,64 0,79 100 
Камчатка 0,87 0,04 48 
Оңтүстік Анд жəне 
Патагония 

26,87 12,59 545 

Антарктида (материк) 13 943 23 291 - 
оның ішінде секторлар:    
атлантикалық 4158 6023 1500 
индоокеанский 4846 9407 1940 
Тынық мұхиты 4939 7861 1595 
* Əлемнің қар-мұз ресурстарының атласы бойынша (1997). 

 

Планетадағы көпжылдық мұз бен қардың ең үлкен заманауи 
кластерлері туралы ақпарат 4.1 кестеде келтірілген. Осы кестеден көрініп 
тұрғандай, Антарктида мен Гренландиядан басқа, Арктика аралдары 
қазіргі мұзданудың маңызды аудандары болып табылады. Тау 
мұздықтарының үлесіне су қоры едəуір аз келеді (ең ірі тау мұздықтары 
Аляскада, Памирде, Андта орналасқан). Мұздың орташа қалыңдығы 
жабық мұздықтарда ең үлкен (Антарктида, Гренландия, Арктика аралдары 
мұздықтары). Мұздың максималды қалыңдығы Антарктиканың Үнді 
мұхит секторында өлшенді – 4776 м. Тау мұздықтарындағы мұздың 
қалыңдығы əлдеқайда аз. 

Ресей мұздықтарындағы судың жалпы қоры шамамен 15,1 мың км3 

құрайды. Біздің еліміздегі ең үлкен мұздықтар Жаңа Жер жəне Солтүстік 
Жер аралдарында орналасқан. Ресейдің Таулы мұздықтарындағы су қоры 
аз. 

 
4.2  Мұздықтардың түрлері  

 
Жердегі мұздықтар екі негізгі топқа бөлінеді: жамылғы жəне таулы. 
Жамылғы мұздықтар континенттерде немесе ірі аралдарда 

орналасқан: оларға Антарктида, Гренландия, Арктика аралдарының 
мұздықтары (Франц-Иосиф жері, Жаңа Жер жəне т.б.) жатады. Жамылғы 
мұздықтардың пішіні тау мұздықтарына қарағанда аз дəрежеде жер бетінің 
жер бедеріне байланысты жəне негізінен мұздықтың қармен қоректенуінің 
таралуына байланысты. 

Жабық мұздықтар мұз күмбездері (қуаты 1000 м-ге дейінгі дөңес 
мұздықтар); мұздық қалқандар (қуаты 1000 м-ден асатын жəне жер бетінің 
ауданы 50 мың км-ден асатын үлкен дөңес мұздықтар); шығарылатын 
мұздықтар (мұздықтардың негізгі шығыны жүзеге асырылатын тез 
қозғалатын мұздықтар болып бөлінеді; шығарылатын мұздықтар əдетте 
теңізде аяқталады, көптеген кішігірім айсбергтердің пайда болуына 
мүмкіндік беретін өзгермелі мұздық тілдерін құрайды); сөрелік мұздықтар 
(қалқымалы немесе ішінара теңіз түбіне жер бетіндегі мұз қабаттарының 
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жалғасы; олар жағадан теңізге қарай жылжиды жəне үлкен айсбергтер 
құрайды). 

Тау мұздықтары үш кіші топқа бөлінеді. Бұл жекелеген таулардың, 
жоталардың жəне тау жүйелерінің шыңдарында, вулкандардың 
кальдераларында жатқан шыңдар мұздықтары; тау жоталарының 
беткейлеріндегі депрессияларды (депрессиялар, қаралар) алып жатқан 
беткейлер мұздықтары; тау аңғарларының жоғарғы жəне орта 
бөліктерінде орналасқан аңғарлық мұздықтар. 

Үлкен тау мұздықтары үлкен жəне биік тауларда орналасқан – 
Гималай, Қарақорым, Памир, Тянь-Шань, Альпі, Кавказ, Аляска жəне т.б. 
ең үлкен тау мұздығы – Аляскадағы Беринг мұздығы, ұзындығы 203 км 
жəне ауданы 5700 км2. 

Геологиялық тарих бойында жердегі мұздану алаңы айтарлықтай 
өзгерді. Сонымен, соңғы мұз дəуірінде мұздықтардың ауданы 34 млн км2-
қа жетті (қазіргі заманға қарағанда 2 есе), ал төртінші мұздану дəуірінде – 
55 млн км2 (қазіргі заманға қарағанда 3,4 есе). 
 

4.3  Мұздықтардың пайда болуы жəне құрылымы  
 

Əр мұздықта екі аймақты бөлуге болады: қар, Фирн жəне мұз 
жиналатын жоғарғы аймақ, ал бірінші аймақтан шыққан мұз еріген төменгі 
аймақ. Бұл аймақтар сəйкесінше қоректену аймағы(жинақтау) жəне 
абляция (тұтыну)аймағы деп аталады. 

Мұздықтың бетіне түсіп, іргелес беткейлерден келетін қар біртіндеп 
жиналып, үстіңгі қабаттардың қысымымен тығыздалады жəне судың қайта 
кристалдануы мен ішінара еруі мен қатып қалуының əсерінен алдымен 
түйіршікті қарға, содан кейін 0,5-5 мм пішінсіз мұз түйіршіктерінің 
конгломераты болып табылатын ферн немесе түйіршікті мұзға айналады. 
Жаңа түскен қардың тығыздығы өте төмен болуы мүмкін (100 кг/м3 дейін). 
Тығыздау жəне қайта кристалдану кезінде оның тығыздығы 200-400 кг/м3 

дейін артады. Фирн қазірдің өзінде тығыздығы шамамен 450-800 кг/м3 

(орташа есеппен 650 кг/м3). 
Фирннің одан əрі тығыздалуы жəне қайта кристалдануы мұздық 

(глетчер) мұздың пайда болуына əкеледі, оның тығыздығы 800-920 кг/м3 
құрайды. Қалыпты атмосфералық қысым кезінде ауа көпіршіктері жоқ таза 
мұздың тығыздығы шамамен 917 кг/м3 құрайды. Мұздық қалыңдығының 
үлкен тереңдігінде қысымның əсерінен мұздық мұздың тығыздығы  
925 кг/м3 дейін артуы мүмкін. 

Мұздық қабатының пайда болуына кесу құбылысы режеляция, яғни 
мұз кристалдарының бір-бірімен қатты қатып, тесіктер мен жарықтарды 
толтыру қабілеті; қысымның жоғарылауымен балқу температурасының 
төмендеуі (қысымның 105 Па-ға жоғарылауы Тзам 0,0073°C-қа төмендетеді, 
сондықтан тауларды мұздық қалыңдығында қысым əр 10-12 м тереңдікте 
шамамен 105 Па-ға артады, мұз теріс температурада еруі мүмкін); 
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конжелация құбылысы, яғни мұз бетіндегі еріген судың қайта қатып 
қалуы. 

Осылайша, мұздықтарда мұздың пайда болуының үш түрлі əдісі 
байқалады – қар мен фирнды қайта кристалдандыру арқылы (қысыммен), 
Фирн қалыңдығындағы еріген суды мұздату арқылы (инфильтрациялық 
мұз), еріген суды мұз бетінде мұздату арқылы (конвергентті немесе 
«қабаттасқан» мұз). 

Əр түрлі климаттық жағдайларда, сондай-ақ бір мұздықтың əртүрлі 
бөліктерінде мұздың пайда болу процесі əр түрлі жүреді. П. А. Шумский 
мен А. Н. Кренкке сəйкес жыл сайынғы қардың еру сипаты, судың берілу 
дəрежесі жəне мұздың пайда болу түрі бойынша ерекшеленетін бірнеше 
мұз түзілу аймақтарын бөлуге болады. 

1. Қар (қайта кристалдану) аймағы. Еру жəне су беру үрдісі жоқ. 
Мұз түзу тұтастай рекристаллизации жолымен жүреді. Фирн қалыңдығы 
50-150 м. Аймақтың төменгі шекарасы орташа жылдық температурасы 
25°C сəйкес келеді. Аймақ Антарктиканың ішкі бөліктерінде (теңіз 
деңгейінен 900-1350 м жоғары) жəне Гренландияда (2000-3000 м жоғары), 
Памирдің ең биік тауларында (6200 м жоғары) таралған. 

2. Қар-Фирн (қайта кристалдану-кесу) аймағы. Əлсіз еру тек 
жылдың жылы мезгілінде болады, су беру іс жүзінде жоқ (еріген су қардың 
жылдық қабатының ішінде қайтадан қатып қалады). Мұздың пайда болуы 
негізінен қайта кристалдану арқылы жүреді. Фирн қалыңдығы 20-100 м. 
Бұл аймақ Антарктида (500-1100 м биіктікте) жəне Гренландия 
мұздықтарының шетіне, Памирдің биік тауларына (5800 м-ден жоғары) 
тəн. 

3. Суық Фирн (суық инфильтрациялық-рекристаллизациялық) 
аймағы. Жылдық қар қабатынан еру жəне су беру қалыпты. Төменгі 
қабаттарда су қайтадан қатып қалады. Мұздың пайда болуы 
инфильтрациялық суды мұздату арқылы 2/3 жəне қайта кристалдану 
арқылы 1/3 жүреді. Бұл аймақ Арктикада жəне континенталды климаты 
бар тауларда кең таралған. 

4. Жылы Фирн (жылы инфильтрациялық-рекристаллизациялық) 
аймағы. Еруі мен су беру елеулі интенсивті ағысты қалыптастырады. Мұз 
түзу инфильтрационды қату жəне рекристаллизацияның тең дəрежедегі 
жолымен жүреді. Фирн қалыңдығы 20-40 м мұздықтың температурасы 
шамамен 0°C. Аймақ тауларда жəне Арктика аралдарында теңіз 
климатында кең таралған. 

5. Фирн-мұзды (инфильтрациялық) аймақ. Еруі мен су беруі елеулі. 
Мұз түзілуі негізінен инфильтрационалды. Фирн қалыңдығы 5-10 м-ден 
аспайды. Бұл аймақ континенталды климат жағдайындағы тау 
мұздықтарына тəн. 

6. Мұздық қоректену аймағы (инфильтрациялық-конжеляциялық). 
Еру жəне су беру қарқынды. Мұз түзу инфильтрация жəне конжелация, 
яғни еріген судың мұз бетінде қатып қалуы жəне «қабаттасқан» мұздың 
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пайда болуы арқылы жүреді. Фирна бұл аймақта жоқ. Бұл аймақ 
континенталды климат жағдайындағы тау мұздықтарына тəн. 

Климаттық жəне орографиялық жағдайларға байланысты белгілі бір 
мұздықтың мұз түзілу аймақтарының «жиынтығы» əртүрлі болуы мүмкін. 
Сонымен, тау мұздықтарында қар аймағы іс жүзінде жоқ (Памирдегі 
кейбір шыңдардан басқа, Кавказдағы Эльбрус жəне т.б.). Кавказ 
мұздықтарында суық Фирн аймағы да жоқ. 

Мұздықтың қоректену аймағында қар мен мұздың біртіндеп 
жиналуы ауырлық күші мен қысым градиенттерінің əсерінен икемділікке 
ие артық мұздың абляция аймағына ауысуына əкеледі, онда ол біртіндеп 
ериді. Бұл аймақта Фирн жоқ жəне тек мұздан тұрады. Тау 
мұздықтарындағы абляция аймағы көбінесе мұздықтың тілі деп аталады. 

Жамылғы жəне таулы мұздықтардың типтік құрылымы 4.2 жəне  
4.3- суреттерде көрсетілген.  

 
Сурет 4.2 - Гренландия мұздық жамылғысының көлденең қимасы (Б.Фриструпқа 

сəйкес). Белгілеулерді 4.3- суреттен қараңыз. Үзік –шығарылатын мұздықтың профилі 
 

 
 

Сурет 4.3. Кара (а) жəне алқапты (б) мұздықтардың бойлық қималары: 
I – қуат (қоректену) аймағы; II - абляция аймағы; 1 – мұздықтың төсегі (байырғы 
жыныстар); 2–мұздықтың беті; 3 – қар мен фирн; 4 – мұз; 5 – мореналар; 6–мұз 

тогының сызықтары; ПТ–тау астындағы жарық; ЛП–мұз құлауы; ДМ–төменгі морена; 
КМ–соңғы морена 
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Мұздықтың қоректену (аккумуляция) аймағы (Fп) ауданының 
абляция (шығын) (Fа) аймағының ауданына қатынасы мұздық 
коэффициенті деп аталады: 

kл= Fп / Fа.                                            (4.1) 
Мұздық коэффициентінің мəні əртүрлі мұздықтарда əр түрлі. Қазіргі 

жағдайда Альпінің, Кавказдың, Скандинавияның алқаптық мұздықтарында 
kл бар, 1-ден 2-ге дейін. Қара мұздықтарда бұл коэффициент аз (0,5 – 1). 
Жақында мұздық коэффициентінің орнына тағы бір көрсеткіш кеңінен 
қолданыла бастады – қоректену аймағының үлесі, яғни қоректену 
аймағының мұздықтың бүкіл ауданына қатынасы. 

Ірі мұздықтардың денесінде күрделі гидрографиялық желі бар, ол 
өзара байланысты қуыстар, грототалар, жарықтар, құдықтар, қуыстар, 
толығымен немесе ішінара су толтырылған, су линзалары мен ағындар 
жүйесі. 

Мұздық төсегінің рельефі өзгерген жерлерде (төсектің кеңеюі немесе 
бүгілуі) мұздықтың қозғалысы кезінде тиісінше бойлық жəне көлденең 
жарықтар пайда болады. 

Мұздықтың бетінде жəне қалыңдығында, сондай-ақ оның жанында 
сынған материалдың кластерлері – мореналар кездеседі. Олар екі негізгі 
топқа бөлінеді – сынық материалды мұздық жылжытатын жəне бұрын 
əкелінген жəне мұздық салған сынық материалдың жинақталуын
білдіретін шөгінділер. Тартылған 
мореналардың арасында жер үсті 
мореналары (бүйір, медиан, 
көлденең жəне фронтальды), ішкі 
жəне астыңғы мореналар 
ерекшеленеді (сурет. 4.4). Жинақ-
талған мореналар жағалаулық 
жəне соңғы болып бөлінеді. 

 
Сурет 4.4 - Тау мұздығының көлденең 
құрылымының сызбасы. Алынатын 
мореналар: А– төменгі; Б–ішкі; В – 

ортаңғы; Г–бүйірлі 
 

4.4  Мұздықтардың қоректенуі жəне абляциясы, мұздықтардағы 
мұз бен судың балансы  

 
Мұздықтың қоректенуі. Мұздықтың негізгі қоректену көзі – қатты 

атмосфералық жауын-шашын. Бұлардан басқа мұздықтың қоректенуіне 
жаңбыр сұйық жауын-шашын қатысады; боранды тасымалдау, яғни 
желмен қар аралас тау бөктерінен мұздықтың бетіне; мұздықтарға 
қосымша қар əкелетін көшкіндер; су буының қатты фазаға конденсациясы 
(сублимация) немесе «өсіп келе жатқан» жауын-шашын – қырау жəне 
аяз(изморозь); « қабатталған мұз», яғни маусымдық қардың жаңадан қатып 
қалған еріген сулары. 

Мұздықтағы заттардың шығыны. Мұздықтағы (абляциядағы) 
заттың негізгі құрамдас бөлігі мұздықтан еріген судың ағуы болып 
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табылады. Сонымен қатар, мұздың (қардың) бетінен булану, кейде қарды 
желмен үрлеу (механикалық абляция) жүреді. 

Абляцияның үш түрі бар: мұз асты,  мұз ішілік жəне мұз үстілік. 
Мұздықтың абляциясы мұздықтың төсекпен шекарасында жүреді жəне 
топырақтан жылудың түсуіне, мұздың төсекке үйкелуіне жəне мұздың 
астына енетін сұйық суға байланысты болады. Жер қойнауынан 
геотермалдық жылудың түсуі тіпті мұздықтың қуатты қабаты астында 
үлкен мұзды көлдердің пайда болуына əкелуі мүмкін. Мұндай көлдің 
мысалы-көл. Антарктидадағы Шығыс (7 тарауды қараңыз). 

Мұздықтың ішінде абляция (еру) пайда болады жəне мұздықтың 
жеке қабаттарының үйкелісімен, мұздықтың қуыстары мен 
жарықтарындағы су мен ауаның айналуымен түсіндіріледі. Аталған екі 
абляция түрінің үлесіне мұздықтың жалпы абляциясының 5%-дан азы 
келеді. 

Мұздық абляциясының негізгі түрі – метеорологиялық факторларға 
байланысты мұздық бетіндегі қардың, Фирн мен мұздың азаюы. Беттік 
абляцияның негізгі компоненті – еру. Булану өте құрғақ жəне шуақты 
таулы жерлерде ғана маңызды рөл атқарады. 

Мұздықтың абляция процесіне күн радиациясы, ауа температурасы 
мен ылғалдылығы, булану жəне конденсация, атмосфералық жауын-
шашын əсер етеді. Қатты жауын-шашын – қар – мұздық бетінің 
альбедосын ұлғайтады жəне еру процесін əлсіретеді, сұйық жауын-шашын 
(жаңбыр) еру процесін біршама жылдамдатады. 

Абляция əдетте жаппай немесе көлемдік бірліктерде (жылына млн 
тонна немесе жылына млн м3 су) көрсетіледі, сонымен қатар нақты абляция 
(жылына т/м2) немесе абляция (еру) қабаты (мм/жыл) ұғымы жиі 
қолданылады. 

Мұздықтағы мұз бен судың тепе-теңдігі. Мұздықтарда мұздың 
суға ауысуы жəне, керісінше, судың мұзға ауысуы жəне мұз бен судың 
тығыздығы əртүрлі болғандықтан, мұздықтардағы заттардың тепе-теңдігін 
масса бірліктерінде білдіру өте ыңғайлы. Су балансының жалпы теңдеуіне 
сəйкес (2.1) жəне (2.5), тау мұздығының массалық теңдеуі (В. М.Котляков 
пен Г.Н.Голубевтің айтуы бойынша) келесідей ұсынылуы мүмкін. 
Теңдеудің кіріс бөлігі жауын-шашыннан тұрады (қатты жəне сұйық 
жауын-шашыннан тұрады: X= Xтв + Xж), Үм қарлы боранның ауысуы, Yлав 
көшкінінің ауысуы, Zконд су буының қатты фазаға конденсациясы. 
Теңдеудің шығыс бөлігі Үст мұздықтан еріген судың ағуын жəне Zисп қар 
мен мұздың булануын қамтиды. 

Осылайша, мұздық массасының тепе-теңдік теңдеуі пайда болады: 
X+ Үм  + Yлав + Zконд  = Үст  +  Zисп ±ΔU,                        (4.2) 

мұндағы ±ΔU – Δt уақыт аралығында мұздық массасының өзгеруі. 
Кез-келген мұздық қатты (қар, фирн, мұз) жəне сұйық (су) 

фазалардан тұратындықтан, мұздық массасының тепе-теңдік теңдеуін (4.2) 
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екіге бөлуге болады. Сұйық фаза үшін (мұздықтағы судың тепе-теңдігі) 
аламыз 

Xж+ Үт = Үст  + Үзам  ±ΔUв,                                             (4.3) 
мұндағы Үт – мұздықтың бетінде жəне қалыңдығында қардың, Фирн мен 
мұздың еруі; Үзам – еріген жəне жаңбыр суларының қайта қатуы; Үст – 
мұздықтан тыс судың ағуы (мұздықтан ағып жатқан өзен ағыны); ±ΔUв – 
мұздықтағы сұйық су қорының өзгеруі. Қатты фаза үшін (мұз балансы)  

Xтв+ Үм  + Yлав + Үзам + Zконд  = Үт  +  Zисп ±ΔUл,             (4.4) 
Аламыз, мұндағы Үзам – жаңадан қатып қалған судың бөлігі (алдыңғы 

теңдеуді қараңыз); ±ΔUл – мұздықтағы мұз массасының өзгеруі. 
Егер (4.3) жəне (4.4) теңдеулерді қоссақ, онда (4.2) теңдеуді аламыз. 

Бұл ретте X = Xж + Xтв , ±ΔU=±ΔUв±ΔUл. Мұздықтағы мұз бен су 
теңгерімінің келтірілген талдауында олардың су буының сұйық фазаға 
конденсация шамасының болмауынан жəне судың булануынан 
ескерілмегенін ескеру қажет. 

Мұздықтың массалық тепе-теңдік теңдеуін мұздыққа немесе оның 
кез-келген бөлігіне, мысалы, қоректену аймағына немесе абляция 
аймағына қолдануға болады. Қоректену саласында мұз массасының оң 
балансы, төмен – теріс балансы байқалады. Осы қызметтердің арасындағы 
облыстар, шекарада азық-мұздық массасының балансы нөлдік. 

Мұздықтың қоректену шекарасы Фирн сызығымен сəйкес келуі 
мүмкін, ол Фирн таралу аймағын жалаңаш мұз аймағынан бөледі, бірақ 
Фирн сызығынан сəл төмен болуы мүмкін. Бұл жағдайда Фирн шекарасы 
мен мұздықтың қоректену шекарасы арасында еріген судың қайта қатып 
қалуы нəтижесінде пайда болған «қабаттасқан» мұз жолағы (мұзды 
қоректену аймағы) орналасқан. 

 
4.5  Мұздықтардың режимі мен қозғалысы  
 
Мұздықтың режимі деп мұздықтың массасы мен пішінінің өзгеруін, 

басталуы мен шегінуін қоса алғанда, мұздықтың бетінде жəне 
қалыңдығында болатын барлық процестердің жиынтығы түсініледі. 

Егер жалпы мұздықтың жинақталуы (теңдеудің сол жағы (4.4)) 
абляцияға тең болса (теңдеудің оң жағы), онда ±ΔUл = 0 жəне мұздық 
тұрақты болуы керек. Егер жинақтау абляциядан асып кетсе, онда ±ΔUл> 0 
жəне мұздық өсіп, басталуы керек. Егер абляция жинақтауды жауып 
тастаса, онда ±ΔUл< 0, мұз массасы азаяды, мұздық нашарлап, шегінуі 
керек. 

Ертедегі, қазіргі жəне болашақтағы мұздықтардың алға 
жылжуы жəне шегінуі. Мұздықтардың алға жылжуы мен шегінуінің 
геологиялық, ғасырлық, көпжылдық, маусымдық жəне басқа масштабтағы 
уақыт аралықтарымен өлшенетін ұзақтығы əртүрлі болуы мүмкін. 
Мұздықтардың геологиялық масштабтағы алға жылжуы мен шегінуі 
сəйкесінше мұздану дəуірлері мен кезеңдерімен жəне ұлтаралық дəуірлер 
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мен кезеңдермен анықталады. Мұздықтардың ұзақтығы алға жылжуы мен 
шегінуі ондаған жəне жүздеген жылдарға созылады. Мұздықтардың 
тербелісі, яғни олардың алға жылжуы мен шегіну режимі, ең алдымен, 
қоректену жағдайларының өзгеруімен жəне мұздықтардың абляциясымен 
байланысты. Мұздықтардың алға жылжуы əдетте суық жəне ылғалды 
кезеңдерде, шегіну жылы жəне құрғақ кезеңдерде болады. Мұздықтардың 
тербелісі қазіргі геологиялық дəуірде де байқалады. 

Мұздықтардың қозғалысы. Мұздықтардың пайда болуы мен 
шегінуінен, негізінен олардың қоректену жəне еру жағдайларының 
өзгеруімен байланысты, мұз массаларының қозғалысында (əрқашан бір 
бағытта) көрінетін мұздықтардың қозғалысын ажырату керек. 
Икемділіктің арқасында мұз ағып кетеді жəне ауырлық пен қысымның 
əсерінен баяу қозғалады. 

Мұз массаларының қозғалысына мұздықтың үлкен қуаты, оның беті 
мен төсегінің едəуір көлбеуі, ауаның (жəне мұздың) салыстырмалы түрде 
жоғарылауы, төсектегі «су майы» деп аталады. Қуатты мұздықтар аз 
қуатты мұздықтарға қарағанда тезірек қозғалады (мұздықтың айтарлықтай 
қозғалысы оның қалыңдығы 15-30 м-ден асады деп саналады); тік 
мұздықтар жұмсақ құлағаннан тезірек қозғалады; күндіз, жазда жəне 
басталу кезеңінде мұздық түнде, қыста жəне шегіну фазасына қарағанда 
тезірек қозғалады. Мұздықтардағы мұз массаларының қозғалысы қысу 
жəне созылу деформацияларының арқасында (көбінесе мұздың үзілуіне 
əкеледі) су ағындары мен су қоймаларындағы судың қозғалысынан 
айтарлықтай ерекшеленеді. Мұздықтағы мұз массаларының қозғалысы 
төсек бойымен сырғанайтын жəне вязкопластикалық деп аталуы мүмкін. 
Соңғы жағдайда мұзшықтағы мұздың қозғалысы ламинарлық қозғалыс 
заңына (2.31) бағынуы тиіс: мұздың қозғалу жылдамдығы (vл) мұздық 
қалыңдығының квадратына (hл) жəне оның беті еңісінің бірінші дəрежесіне 
Iл пропорционал: 

vл  = k hл
2 Iл,                                                 (4.5) 

мұндағы k – өлшемді эмпирикалық коэффициент. 
Формула (4.5) көптеген мұздықтардың нақты жағдайларын 

қанағаттанарлық түрде көрсетеді жəне тұтастай алғанда мұздық үшін оның 
жеке бөліктеріне қарағанда жақсы нəтиже береді. Бұл формула, мысалы, 
Эльбрус мұздықтарында жүргізілген М.Лагаллидің зерттеулерімен 
расталады. Бұл жағдайда мұз қозғалысының тəуліктік жылдамдығы vл, 
м/тəул, коэффициент шамасы 0,014-ке тең болды. 

Мұздықтың қалыңдығында максималды жылдамдық мұздықтың 
орталық бөлігінің бетінде байқалады. Мұздықтың төсегіне жақындаған 
кезде мұздың жылдамдығы тез төмендейді (2-суреттегі 2.2-қисықты 
қараңыз). 

Əдетте мұздықтардың жылдамдығы шамалы жəне тəулігіне 
сантиметрмен немесе жылына метрмен өлшенеді. Ең жоғары жылдамдық 
Антарктида мен Гренландияның қуатты мұздықтарының (шығарылатын 
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мұздықтар) жəне ірі тау мұздықтарының шеткі бөліктеріне тəн. Мұздық 
қозғалысының уақытша үдеуі (таулы жəне жабық) мұздықтың қозғалысы 
(немесе сердж) деп аталады. 

Қозғалыс жылдамдығы бойынша мұздықтарды үш негізгі топқа 
бөлуге болады. Бірінші топтағы мұздықтардың қозғалыс жылдамдығы 
шағын (əдетте жылына 100-200 м-ден аспайды), жыл бойы аздап өзгереді. 
Бұл тау мұздықтарының көпшілігі, мұздық қалқандары. Екінші топтағы 
мұздықтар үнемі өте жоғары жылдамдыққа ие (жылына 1-2 км немесе одан 
да көп, кейде жылына 5-7 км-ге дейін). Бұл Антарктида мен 
Гренландияның кейбір шығарылатын мұздықтары. Бірқатар ірі тау 
мұздықтары жылына 1 км жылдамдықпен қозғалады. Сонымен, үшінші 
топтағы мұздықтар (пульсті мұздықтар деп аталатын) қалыпты уақытта аз 
жылдамдыққа ие, бірақ кейбір қысқа кезеңдерде олардың қозғалысын күрт 
жылдамдатады (тəулігіне 300 м дейін). 

Үлкен қызығушылық тудыратын импульсті мұздықтар айқын 
тұрақсыз динамикалық режиммен сипатталады: мұздықта мұздың 
жинақталуының ұзақ кезеңі оның күрт қозғалуымен ауыстырылады. 
Қозғалыс кезінде жинақталған кернеулердің бəсеңдеуі орын алады, 
мұздықтың тұтастығы бұзылады жəне мұздың сыну жəне сыну 
жазықтықтары бойымен қозғалысы күрт жеделдейді. Қозғалуды бастау 
үшін мұздықтың төсегіндегі үйкеліс күштерінен бойлық кернеулердің 
асып кетуі маңызды болуы керек. Үйкелісті азайту кезінде судың төсегінде 
жиналуы маңызды болуы мүмкін («су майы» деп аталады). Қозғалыс 
кезінде мұз тамақтану аймағынан абляция аймағына ауысады, оның 
мұздықтағы жалпы массасы айтарлықтай өзгермейді. Мұндай апатты 
қозғалыстар мезгіл-мезгіл қайталанады пульсация кезеңдері бірнеше 
жылдан ғасырға дейін болуы мүмкін. Көптеген мұздық жүйелерде 
пульсирленген мұздықтар көп-Аляскада, Шпицбергенде, Исландияда, 
Альпіде, Орталық Азия тауларында. Жақсы зерттелген (Л.Д. Долгушин, 
Г.Б.Осипова, 1982) ұзындығы 15,8 км жəне ауданы 25,3 км2 Памирдегі 
импульсті аю мұздығы. Оның қозғалысы əр 10-14 жыл сайын орын алды:  
1916, 1937, 1951, 1963, 1973, 1989 мысалы, 1973 жылы мұздықтың ауданы 
1,4 км2-ге күрт өсті, оның тілі бірнеше ай ішінде 2 км-ге көтерілді. Аю 
мұздығының тілінің күрт кеңеюі, əдетте, Абдукагор өзенінің бүйір 
аңғарымен қабаттасады, онда мұздыққа толы көл көлемі 20 млн м-ге дейін 
тез сумен толтырылады. Мұзды бөгеттің үзілуі, əдетте, өзеннің төменгі 
аңғарында жойқын селдің пайда болуына əкеледі. 

Бұрын отандық гляциологтар К.П.Рототаев, В.Г.Ходаков, 
А.Н.Кренке жəне т. б. зерттеген жəне сипаттаған Казбек-Джимар тау 
сілемінің (Солтүстік Кавказ) солтүстік беткейіндегі Геналдон өзенінің 
жоғарғы жағындағы кішкентай Колка мұздығының қозғалыстары өте 
ерекше емес. бұрын Колка мұздығының бірнеше ірі қозғалыстары 1835, 
1902 жəне 1969-1970 жж., яғни əр 65-70 жас. Осы үш қозғалыстың 
алғашқы екеуі апатты болды. 1902 жылы биіктігі 100 м-ге дейін су, мұз 
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жəне тастардан жоғары жылдамдықпен аңғарды 11 км-ге төмен түсірді. 70-
75 млн м3 мұз бен тас шығарылды. Бұл мұз 12 жыл бойы ериді. Осы 
қозғалыс нəтижесінде бірнеше ондаған адам мен көптеген мал қайтыс 
болды. 1969 жылғы 28 қыркүйектен 1970 жылғы 10 қаңтарға дейін 
ұзындығы шамамен 3 км болатын мұздықтың тілі 4,6 км-ге созылып, 
биіктігі 785 м-ге төмендеді.мұздың жылжу жылдамдығы тəулігіне 300 м-ге 
жетті, ал келе жатқан тілдің қалыңдығы-130 м. шығарылған мұздың көлемі 
80 млн м3 құрады; бұл мұз кейіннен 25 жыл бойы ериді. 

Колка мұздығының соңғы апатты қозғалысы жақында жəне 
алдыңғыдан 32 жыл өткен соң болды. 2002 жылдың 20  қыркүйегінде 
кешке кенеттен қозғалу нəтижесінде Колка мұздығы бұрынғы төсегінен 
толығымен шықты. Мұздан, тастардан, балшықтан жəне судан алып білік 
пайда болды; ол аңғарды төмен түсіріп, бұрынғы Колка мұздығының 
тілінен 15 км төмен тоқтап, кармадон қақпасы аймағындағы жартасты 
жотаға қатты соққы берді. Кейбір жерлерде біліктің биіктігі 150 м-ге жетті. 
Кармадон қақпасынан 17 км қашықтықта жойқын балшық тас сел өтті, 
оның шөгінділері шамамен 5 миллион м3 болды. Кармадон бассейнін 
толтырған «мұзды дененің» өлшемдері үлкен болды: ауданы 2,1 км2, 
ұзындығы 3,6 км, көлемі 115 млн м3, максималды жəне орташа қалыңдығы 
сəйкесінше 140 жəне 60 м. Алқаптағы бірқатар жерлерде кішігірім көлдер 
пайда болды. Олардың жалпы ауданы 2002 жылдың қазан айының басында 
0,4 км құрады. Осы апаттың салдарынан Төменгі Кармадон кенті жерленді, 
кем дегенде 100 адам қайтыс болды. 
 

4.6  Өзендердің қоректенуі мен режиміндегі мұздықтардың рөлі. 
Тау мұздықтарының практикалық маңызы  

 
Тау мұздықтарының өзендердің қоректенуіндегі рөлі аз. Жоғарыда 

айтылғандай, орта есеппен жер шарында өзендердің жыл сайынғы мұздық 
қоректену шамасы 412 км3 құрайды, яғни өзен ағысының жалпы көлемінің 
1% - нан кем, сыртқы ағыс облыстарында 41,7 мың км3-ке тең жəне ішкі 
ағыс облыстарында 1,0 мың км-ге жуық. ТМД аумағында жыл сайын 
қалыптасатын көлемі шамамен 4500 км3 өзен ағысының мұздық қоректену 
үлесіне тек 25 км3, яғни 0,6% - дан аз келеді. 

Алайда, мұздықтармен жабылған таулардан ағатын кейбір ірі 
өзендерде мұздықтардың үлесі 10-15 %, ал мұздықтарға жақын орналасқан 
кіші өзендерде 40-60% жетуі мүмкін. 

Мұздық ағынының өзеннің жалпы ағынына қосқан үлесі жəне 
мұздықтардың ағынға əсерін реттейтін əсері неғұрлым үлкен болса, 
мұздықтар алып жатқан ауданның осы жабылатын қақпа үшін өзен 
бассейнінің толық ауданына қатынасына тең салыстырмалы мұздану 
ауданы соғұрлым үлкен болады (сурет. 4.5). 
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Сурет 4.5 - Жылдық ағынның мұздық 
құрауышы үлесінің (Q, %) бассейннің 
мұздану ауданының салыстырмалы 
ауданына тəуелділігі (Г. Н. Голубев 
бойынша): 1–Орта Азия; 2–Кавказ 

Мұздықтардың ағуын 
көпжылдық реттеу мұздықтардың 
еріген суы құрғақ жылдары 
өзендерде судың жетіспеушілігін 
өтейді. Бұл құрғақ жылдары 
мұздықтардың су ағуымен ғана 
емес, өзендердің қар мен 
жаңбырмен қоректенуі азайған 
кезде ғана емес, сонымен қатар 
ауа температурасы жоғарылаған 
кезеңдерде бұл судың көбеюімен 
де түсіндіріледі. 

Өйткені, ауа температурасының жоғарылауы жəне жылдық жауын-
шашынның төмендеуі, əдетте, бір уақытта байқалады (О.А.Дроздов жəне 
А.С.Григорьев көрсеткендей, температура мен ылғалдылықтың байланысы 
əлсіз теріс). Сонымен қатар, суық жəне ылғалды кезеңдерде мұздық 
бетіндегі қар еру процесін тежейді. 

Мұздықтармен қоректенетін өзендер ағысының маусымдық өзгеруі 
басқа өзендердің қоректену көздері таусылған жылдың жылы, құрғақ 
кезеңінде мұздықтардың еруінің артуынан көрінеді. Сонымен қатар, 
мұздықтың өзі су толтырылған қуыстармен, сондай-ақ оның 
гравитациялық суы бар қар-Фирн қалыңдығымен ауаның максималды 
температурасына қатысты максималды ағымның жылжуына себеп болады. 
Сондықтан мұздықтармен қоректенетін өзендерде ең көп ағын əдетте 
жаздың екінші жартысына ауысады (сурет 4.6, а). 

 

 

Сурет 4.6 - Мұзды өзендердің типтік 
гидрографтары (Г. Н.Голубев 
бойынша): a - гидрограф Кавказдағы 
Джанкуат өзені  1969 ж. (1 - жалпы 
ағын, 2 - мұздықтан ағын);  
б- 1964 жылдың 19 - қыркүйегі мен  
3 - қазанындағы Иныльчек өзеніндегі су 
тасқыны, Мерцбахера мұз үстіндегі 
көлінің жарылуы нəтижесінде пайда 
болды; в – Джанкуат өзені бассейніндегі 
ауа температурасының жəне су 
шығынының тəуліктік ауытқуы  
1970 жылғы 31 шілде - 4 тамыз (4-ашық 
мұздан ағын, 5 - фирн аймағынан ағын, 
6-бассейннің мұздық емес бөлігінен 
ағын) 
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Мұздық ішіндегі еріген судың баяу ағып кетуі қар қабатының 
ішіндегі гравитациялық судың төмен сүзу коэффициентімен түсіндіріледі. 
Типтік тау мұздықтары үшін бұл коэффициент тəулігіне 5-6 м аспайды. 

Мұздықтың ауданы неғұрлым үлкен болса, ауа температурасының 
жоғарылауы мен одан кейінгі еру мен еріген судың өзенге түсу уақыты 
арасындағы кідіріс соғұрлым көп болады. Г.Н.Голубев бойынша, тау 
мұздығының алыс бөліктерінен еріген судың мұздықтан ағып жатқан 
өзеннің бастауына жету уақыты (τ, тəул.) мұздықтың ауданына 
тəуелділігімен байланысты (F, км2) 

τ = 3,8lg(F+1).              (4.6) 
Мұздықтардың өзен ағынын көпжылдық реттеуде жəне əсіресе 

маусымдық өзгертуде мұздықтардың практикалық маңызы зор. 
 

ТАРАУ 5.  ЖЕРАСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ГИДРОЛОГИЯСЫ 

Жер қыртысында судың  физикалық жəне химиялық байланысқан, 
еркін гравитациялық, капиллярлық, су буы мен мұз түрінде болатын көп 
мөлшері бар. 

Жер асты сулары гидрологияның объектісі ретінде жер 
қыртысындағы атмосферамен жəне жер үсті суларымен ( мұхиттар мен 
теңіздер, өзендер, көлдер мен батпақтар) белсенді əрекеттесетін жəне жер 
шарындағы су айналымына қатысатын суларды ғана атаймыз. Бұл 
мағынада жер асты сулары негізінен бос (гравитациялық) жəне 
капиллярлық сумен, сондай-ақ топырақ тесіктерінде қозғалатын су буымен 
ұсынылған. 

 
5.1 Жер асты суларының пайда болуы жəне олардың жер 

шарында таралуы 
 
Қазіргі заманғы идеяларға сəйкес, жер асты сулары экзогендік 

(олардың көзі - жер бетіндегі су объектілері жəне атмосфераның 
ылғалдылығы) жəне эндогендік (олар-дың көзі - жер қойнауы) болуы 
мүмкін. 

Экзогендік жер асты сулары тау жыныстарына жер үсті суларының 
ағып кетуі (инфильтрация) жəне су буының конденсациясы кезінде немесе 
шөгу нəтижесінде (шөгінді жинақтау) түседі. Бұл сулар көбінесе 
инфильтрация, конденсация жəне тұндыру деп аталады. 

 Инфильтрациялық жер асты сулары тау жыныстарына 
атмосфералық, өзен, теңіз жəне көл суларын ағызу арқылы енеді. Бұл 
жағдайда негізгі рөлді Тұщы атмосфералық судың тесіктері мен 
жарықтары арқылы топыраққа ену атқарады. Конденсациялы жер асты 
сулары қысымның айырмашылығы əсерінен топырақта қозғалатын су буы 
топырақтың кеуектерінде конденсацияланғанда пайда болады.  Жер асты 
суларының бұл түріне қосудың үлесі аз деп есептеледі, бірақ кейбір 
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физикалық-географиялық жағдайларда, мысалы, шөлдерде оның өмірлік 
маңызы болуы мүмкін.  Шөгінді жерасты сулары тұнба процесі өткен су 
объектісінің суларынан, яғни шөгінділерден түзіледі.  Мұндай типтегі 
сулар шөгінді тау жыныстарында жəне мұхиттар мен теңіздер 
қабаттарында кең таралған, олар «лай ерітінділері» деп аталады.  

Эндогендік жер асты сулары минералдардың дегидратациясы 
нəтижесінде тау жыныстарында пайда болады (мұндай сулар 
дегидратация немесе «тірілген» деп аталады) немесе магма 
камераларынан, атап айтқанда қазіргі вулканизм аймақтарында пайда 
болады (олар «ювеналды» сулар деп аталады).   

Инфильтрация, конденсация, шөгінділер, дегидратация жəне 
«ювенильді» сулар жыныстарда қозғалу кезінде араласып, бастапқыда 
аралас жерасты суларын құрайды.   

3 бөлімде  көрсетілгендей, жер асты сулары (негізінен 
инфильтрациялық сулар) жер шарындағы су айналымының 
континентальды буынының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады 
жəне табиғи сулар мен оларда еріген заттардың тепе-теңдігі мен режимінде 
маңызды рөл атқарады. 

 
5.2.  Топырақтың физикалық жəне су қасиеттері, топырақ 

тесіктеріндегі су түрлері  
 
Топырақтың физикалық қасиеттері. Жер асты сулары жер 

қыртысының жоғарғы қабатында, соның ішінде ауа райының қабығы мен 
топырақ қабатында кездеседі.  Гидрогеологияда бұл қабаттарды тау 
жыныстары, гидрологияда топырақ деп атайды.  Қысқаша болу үшін біз 
оны тек жер деп атаймыз.  .  

Топырақтың негізгі физикалық қасиеттеріне оның тығыздығы, 
бөлшектер мөлшерінің таралуы жəне кеуектілігі жатады.   

Топырақтың тығыздығы - бір топырақ массасының оның көлеміне 
қатынасы: 

т 	 т 	 т                                    (5.1) 
Құрғақ топырақтың тығыздығы мен табиғи ылғалдылықтағы 

топырақтың тығыздығын ажыратады.  Топырақтың тығыздығы оның 
«қаңқасының» тығыздығынан ерекшеленеді, бұл заттың немесе 
минералдың табиғатына байланысты топырақ қалыптасады. Мысалы, 
кварц құмының бөлшектері үшін p шамамен 2650 кг/м3, құмды саз - 2700, 
саз - 2710, саз - 2740 кг/м3 құрайды.   

Топырақ тек қаңқадан ғана емес, сонымен бірге ауамен, сумен 
немесе мұзбен толтырылған тері тесігінен тұратын болғандықтан, құрғақ 
жəне ылғалды топырақтың тығыздығы əрқашан оның «қаңқасының» 
тығыздығынан аз болады.   

Əр түрлі диаметрлі бөлшектер (фракциялар) топтарының борпылдақ 
топырақтардағы пайыздық мөлшері (массасы бойынша) 



81 
 

топырақтыңгранулометриялық немесе механикалық құрамы деп аталады.  
Топырақтың гранулометриялық құрамын сипаттау үшін «топырақ 
бөлшектерінің орташа диаметрі  орт жəне басқа да шамалар ұғымы, олар 
туралы егжей-тегжейлі  6.9 өзен шөгінділерінде арналған бөлімінде 
қарастырылады.  

Топырақтың барлығында дерлік (борпылдақ та, тасты да) кеуектілік 
(бос) болады, бұл олардың мөлшері, формасы мен шығу тегіне қарамастан, 
топырақта бос орындардың болуы деп түсінеді.  Кеуектерге байланысты 
сауықтыру, яғни жекелеген бөлшектер арасындағы интервалдар  
(əдетте < 0,1 мм) кеуектілік деп аталады.  Топырақтың жарықтарынан 
пайда болған сауықтыру сыну деп аталады.  Топырақта үлкен (>1 мм) 
қуыстардың (үңгірлердің) болуына байланысты сауықтыру кавернозды деп 
аталады. 

Топырақ (тау жыныстары, гидрогеологияда, жоғарыда аталған 
жұмыс циклінің үш түрінің бірін береді, сəйкесінше кеуекті, сынық 
(сынық) жəне кавернозалы деп аталады (В.А. Всеволожский, 1991). Кеуекті 
топыраққа көптеген шөгінді жыныстар (құмдар, құмдар, саздар, лесс, 
сазды саздар, шымтезек, детритальды жыныстар; сынған жəне магмалық 
жыныстарға; кавернозды гипске жəне оңай еритін қосылыстардың 
сілтіленуіне ұшыраған басқа тау жыныстарына, мысалы, карст пайда 
болатын жерлерде. 

Топырақтың кеуектілігі кеуектіліктің р коэффициентпен 
сипатталады, бұл кеуектің  к көлемінің құрғақ күйдегі т бүкіл топырақ 
көлеміне қатынасына тең, пайызбен көрсетілген: 

р к	 т 100%     (5.2) 
Жоғарыда талқыланған кеуектілік коэффициенті р  жəне құрғақ 

топырақтың тығыздығы т мен оның «қаңқасы»  арасындағы қатынас 
келесі формуламен байланысты: 

р 1 	 т 100%                            (5.3) 
Кеуектілік - бұл топырақтың су өткізу қабілетін анықтайтын 

маңызды сипаттамаларының бірі (төменде қараңыз).  Əр түрлі топырақтың 
кеуектілігі əр түрлі: 

 

Топырақ (тау жынысы) 
Кеуектілік коэффициентінің орташа          

мəндері,% 
Шымтезек 80 
Тұнба 50 
Лесс 45 
Құм 25-35 

Саздақ 35 
Саз 20-40 

Тақтатас 4 
Гнейстер 2 
Мрамор 2 
Гранит 1 
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Кейде «саңылаулық» жəне «кеуектілік» ұғымдарының 
бөлінбейтіндігін ескеру керек  жəне кеуектілік коэффициенті кез - келген 
топырақтың жұмыс циклін (бостығын) сипаттау үшін қолданылады. 

Топырақ кеуектеріндегі су түрлері. Топырақ кеуектеріндегі 
суларға əр түрлі физикалық күштер əсер етеді жəне əр түрлі күйде болады.  

Топырақ кеуектеріндегі суға əсер ететін негізгі күштер - молекулалық 
өзара əрекеттесу күштері (əртүрлі су молекулалары арасында, су 
молекулалары мен топырақ бөлшектері арасында);  судың беткі керілуіне 
байланысты капиллярлық күштер; ауырлық күші жəне гидростатикалық 
қысым;  осмостық процестің əсерінен өсімдіктердің тамыр жүйесінің 
сору күші (десекция). 

Химиялық байланысқан су кейбір минералдардың құрамына кіреді, 
мысалы, гипс    2 , мирабилит  10 ,  мыс 
сульфаты 5 .  Мұндай минералдардан суды көп жағдайда 300-
400 °C дейін қыздыру арқылы ғана алуға болады.   

Физикалық байланысқан су минералдар мен топырақ бөлшектерінің 
бетінде молекулалық күштермен ұсталады жəне оларды топырақтан кем 
дегенде 90-120 °C температурада шығаруға болады.  Судың бұл түрі берік 
байланысқан (гигроскопиялық) жəне еркін байланысқан (пленка) болып 
екіге бөлінеді. 

 
 
Сурет 5.1-топырақ бөлшектеріндегі 

судың əртүрлі түрлері  
(А. Ф. Лебедевтің бойынша); 

 а - гигроскопиялық толық емес (1) жəне 
максималды (2) кездегі гигроскопиялық 
су; б – қалың (3) бөлшектен жұқа (4) 
үлдірлі бөлшекке қарай жылжитын 
үлдірлі су; в-бос (гравитациялық) су 

 

Гигроскопиялық су (сурет 5. 
1, а) су молекулаларының 
топырақ бөлшектерімен адсорб-
циялануының арқасында пайда 
болады.  Бөлшектердің бетінде ги-
гроскопиялық су молекулалық 
жəне электрлік күштермен 
ұсталады.  Топырақтың гигро-
скопиялық суды сақтау қасиетін 
гигроскопиялық деп атайды.  
Толық емес гигроскопиялықты, 
ылғал топырақ бөлшектерінің 
айналасында үздіксіз қабат түз-
беген кезде жəне максималды 
гигроскопиялықты ажыратылады.  
Бірінші жағдайда қабаттың 
қалыңдығы 1-3 молекуланы, 
екіншісінде 10-20 молекуланы 
құрайды. 

Үлдірлі су (сурет 5.1, б) Топырақтағы ылғал мөлшері максималды 
гигроскопиялық деңгейден жоғарылағанда пленка гигроскопиялық судың 
үстінде пленка түзеді.  Бұл су топырақтың бір бөлшегінен екіншісіне 
ауысуы мүмкін: қабыршақ қалың жерлерден жұқа жерлерге дейін. 
Физикалық байланысқан су (пленкалы судың белгілі бір мөлшерін 
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қоспағанда), химиялық байланысқан сияқты, Табиғаттағы су айналымына 
іс жүзінде қатыспайды, сондықтан гидрология зерттейтін жер асты 
суларының құрамына кірмейді. 

Капиллярлық су пленка сумен қаныққаннан кейін топырақтың 
тесіктерінде пайда болады, тесіктер мен майда жарықтарды толтырып, 
оларда капиллярлық күштердің əсерінен қозғалады.  Топырақтың 
тесіктеріндегі капиллярлық су, топырақ қабатының жоғарғы бөлігінде 
түзілген, жауын-шашынмен қоректенетін жəне жер асты суларымен 
байланыспаған, тоқтатылған суға бөлінеді;  капиллярлы-көтерілген, 
капиллярлық аймақ түрінде («капиллярлық шекара») жер асты сулары 
деңгейінен жоғары орналасқан жəне онымен тығыз байланысты;  қалған 
қалыңдықта орналасқан капиллярлық ажыратылған. 

Капиллярлық су топырақтың суға қанықтылығында, жер асты 
суларының режимінде жəне өсімдіктердің қоректенуінде маңызды рөл 
атқарады.  Капиллярлық су топырақ беті немесе өсімдік жапырақтары 
арқылы буланады, сондықтан ол табиғаттағы су айналымына қатысады 
жəне оны гидрология зерттеген жер асты суларының құрамына қосу керек.  

Тегін немесе гравитациялық су (сурет 5.1, в) - жер асты суларының 
ең қозғалмалы жəне маңызды құрамдас бөлігі.  Бұл сұйық су топырақтың 
тесіктері мен жарықтарында орналасқан жəне ауырлық күші мен 
гидростатикалық қысым градиенттерінің əсерінен қозғалады.  Суға 
қаныққан топырақтағы бос (гравитациялық) судың көлемі оның жұмыс 
циклына, бөлшектер мөлшерінің таралуына, кеуектердің санына жəне 
мөлшеріне байланысты. 

Ірі тесіктері бар топырақта (малтатас, қиыршық тас, құм) бос 
(гравитациялық) су бар, егер оларды жеткізу көзі болса жəне топырақ 
қаныққан болса).  Саздарда, кішігірім тесіктерге байланысты үлкен 
кеуектілікке қарамастан, бос (гравитациялық) су аз, мұнда капиллярлық 
жəне байланысқан су басым.  жер асты суларының негізгі түрі  (əрине, егер 
олардың кіру көзі болса жəне топырақтың қанықтылығына тəуелді болса).  
Саздарда, кішігірім тесіктерге байланысты үлкен кеуектілікке қарамастан, 
бос (гравитациялық) су аз, мұнда капиллярлық жəне байланысқан су 
басым. 

Қатты су (мұз) жер бетінде кристалдар, қабаттар жəне мұз 
линзалары түрінде болады.  Топырақтың маусымдық мұздату 
аймақтарында бұл су мезгіл-мезгіл су айналымына қатысады.   

Бу күйіндегі су (су буы) ауамен бірге, су толтырылмаған топырақтағы 
бос жерлерге толтырылады.  Топырақтағы су буы өте қозғалмалы жəне 
үлкен жерлерден төменгі икемділікке (төменгі қысым) ауысады.  
Топырақтағы булы су табиғаттағы су айналымына белсенді қатысады.  

Топырақтың су қасиеттері. Топырақтың су қасиеттері физикалық 
қасиеттерімен жəне олардың құрамымен анықталады.  Топырақтың негізгі 
су қасиеттеріне ылғал, ылғал сыйымдылығы, судың жоғалуы, су 
өткізгіштігі, капиллярлық жатады.  

Топырақтағы нақты су мөлшерін олардың ылғалдылығыW  деп 
атайды. Ылғалдылық - бұл су массасының % -мен көрсетілген құрғақ 
топырақ массасына қатынасы:     

в с⁄ 100% т с /	 100%          (5.4) 
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 Мұндағы в - топырақ түріндегі судың массасы, кг;  т - табиғи 
ылғалмен зерттелген топырақтың массасы, кг;  с-  105-106 °С 
температурада кептірілген сол сынаманың массасы, кг.  Көбіне массалық 
ылғалдың орнына  мына формула бойынша анықтауға болатын көлемді  
ылғалдылық тұжырымдамасы қолданылады:  

	 в с⁄ 100%(5.5) 
Мұндағы, в - топырақ үлгісіндегі су көлемі, м ; с  - топырақтың 

көлемі абсолютті құрғақ күйдегі үлгі, м .  
Масса мен ылғалдың арасында с.т в⁄  қатынасы бар, мұндағы 

с.т - құрғақ топырақтың тығыздығы, кг /м ; в - судың тығыздығы, кг/м . 
Топырақтың ылғалдылығы деп оның белгілі бір мөлшерде суды 

ұстап тұру қабілетін  айтады. Толық  ылғалдылықты т.ы - бұл барлық 
кеуектерге толық толтырылған топырақтағы судың барлық түрлерінің 
жиынтық мөлшері деп түсіну керек. Толық ылғал сыйымдылығы - берілген 
топырақ үшін мүмкін болатын ең төменгі ылғалдылық. Ылғал 
сыйымдылығы (5.4) формуласымен анықталады  

Жалпы ылғал сыйымдылығымен қатар ең төменгі ылғал 
сыйымдылығы н.всудың бос ағыны аяқталғаннан кейін топырақта 
гигроскопиялық, пленка жəне капиллярлық ылғалдың мөлшерін 
сипаттайтын (құмдар үшін 3-5%) , құмды саздақтар 10-12%, саздақтар мен 
саздар 12-22%)  

Ауаның ылғалдылығы тапшылығына ұқсас, топырақтың ылғал 
тапшылығы (немесе қанықтылықтың болмауы) d  деген ұғым 
максималды болып табылады. Бұл жалпы ылғал сыйымдылығы мен 
топырақтың нақты ылғалдылығы арасындағы айырмашылыққа тең.  
Мысалы, көлемдік ылғалдылық бойынша мынаны алуға болады:                                  

т.ы                                          (5.6) 
Сұйықтықтың жоғалуы - бұл суға қаныққан топырақтың суды еркін 

ағынмен босату қабілеті.  Сұйықтық коэффициенті дегеніміз - топырақтан 
аққан бос (гравитациялық) су көлемінің бірліктің фракцияларымен немесе 
пайызбен көрсетілген бүкіл топырақтың көлеміне қатынасы.  
Сұйықтықтың ерекше шығыны - бұл 1 м  топырақтан алынатын су 
мөлшері.  Сұйықтықтың шығыны ең үлкен мөлшерде ірі - крастикалық 
жыныстарда болады.  Балшықтан судың жоғалуы шамалы.   

 

Кесте 5.1-  Су өткізгіштік дəрежесі бойынша топырақты жіктеу* 
 

Топырақ топтары Топырақ типі Сүзілу коэффициенті , 
 м / тəул 

Өткізгіштігі жоғары 
 
Жақсы өткізгіш 
Өткізгіш 
 
 
Əлсіз өткізгіш 
 
Өте əлсіз өткізгіш 
Іс жүзінде суға 
төзімді 

Қиыршықтас, малтатас, қатты карстталған 
тұқымдар 
Ірі құмдар, қатты жарықшақ жыныстар 
Орташа жəне ұсақ түйіршікті құмдар, 
орташа жарықшақты жəне карст жыныстар 
Саздақтар, құмды саздар, құмды саздар, 
əлсіз сынған жыныстар 
Ауыр саздақтар, саздар 
Тығыз саздар, сынбайтын (пломбалар) 

> 100 
 

10-100 
0,1-10 

 
 

10 -10  
 

10 -10  
10  

            * В.А.Всеволожский бойынша. 
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     Топырақтың су өткізгіштігі олардың гравитациялық немесе 
гидростатикалық қысым градиенттерінің əсерінен суды өздері арқылы 
өткізу қабілеті деп аталады.  Топырақ су өткізгіштік дəрежесі бойынша 
алты топқа бөлінеді (кесте 5.1). 

Саздар кеуектілігі жоғары болғанымен, олардың тесіктерінің 
мөлшері өте аз болғандықтан, олардың судың жоғалуы шамалы 
болатындығына жəне, тиісінше, су өткізбейтіндігіне назар аударған жөн.  
Алайда саз қабаттары баяу болса да, суды əлі де сүзе алады.  Мұны саз 
қабаттары арқылы жер асты суларының қайта толтырылуын бағалау 
кезінде ескеру қажет.  

Топырақтың  капиллярлығы деп оның капиллярлық суды ұстау жəне 
өткізу қабілеті аталады.  Капиллярлардың көтерілу биіктігі капиллярлық 
тесіктердің мөлшеріне, топырақтың гранулометриялық құрамына, судың 
температурасына жəне басқа сипаттамаларға байланысты.  Топырақтың  
бөлшектерінің мөлшері неғұрлым ұсақ болса, тері тесігі де 
капиллярлардың биіктігі жоғарылайды.  Температураның төмендеуі жəне 
судың тұздануының жоғарылауы судың тұтқырлығының жоғарылауына 
жəне капиллярлардың көтерілу биіктігін арттыратын беттік керілу 
күштерінің артуына əкеледі. 

 Судың капиллярлық көтерілу биіктігі жер асты сулары деңгейінен 
капиллярлық арналардың диаметріне жəне топырақ бөлшектерінің 
мөлшеріне кері пропорционалды.  Топырақ дəнінің диаметрі 2-2,5 см-ден 
асқанда, капиллярлық көтерілу болмайды.  Кейбір топырақтардағы 
капилляр көтерілуінің биіктігі Н төменде келтірілген:  

 

Топырақ H, см 
Құм:  Ірі түйіршікті 2.0-3.5 
орта түйіршікті 3.5-12.0 
ұсақ түйіршікті 35-120 

құмды 120-350 
саздақ 350-650 

Балшықтар 650-1200 
 
 

5.3  Жер асты суларының классификациясы, пайда болу сипаты 
бойынша жер асты суларының түрлері  

 
Жер асты суларының классификациясы. Жер асты сулары оның 

шығу тегіне, физикалық күйіне, сонымен қатар қабылдаушы 
топырақтардың табиғатына, гидравликалық жағдайына, температурасына, 
тұздылығы мен химиялық құрамына, пайда болу сипатына қарай 
жіктеледі.  

Құрамында сулары бар топырақтар табиғаты бойынша 
борпылдақ кеуекті топырақта кездесетін кеуекті суларға бөлінеді;  
қабатты, шөгінді жыныстар қабатында жатқан;  тығыз, бірақ 
жарықшақты шөгінді, магмалық жəне метаморфты жыныстарда кездесетін 
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жарықтар;  жекелеген тектоникалық жарықтарда кездесетін жарықшақ-
тамыр. 

Гидравликалық жағдайларға сəйкес жер асты сулары қысымды 
(артезиандық жəне терең) жəне қысымсыз (жер асты) болып бөлінеді. 

Температурасы бойынша жер асты сулары ерекше суық (0 °C-тан 
төмен), өте суық (4-20 °C), жылы (20-37 °C), ыстық (37-42 °C), өте 
ыстық (42 - 100) болып бөлінеді. °C),  ерекше  ыстық (100 °C-тан 
жоғары).  Термалды сулар деп аталатындарға температурасы 20 °С жоғары 
сулар жатады.  Егер мұндай сулардың дəрілік маңызы болса (əдетте олар 
арнайы химиялық құрамы бар сулар болса), оларды терминдер деп 
атайды.  Олар, мысалы, Кавказда жəне Камчаткада кездеседі.   

Минерализацияға сəйкес, жер асты сулары, барлық табиғи сулар 
сияқты, тұщы (1‰ дейін ), сортаң (1-25‰), тұзды (25-50‰) жəне өте 
тұзды (50‰ -дан жоғары) болып бөлінеді.   Тұщы жер асты суларының 
құрамы көбінесе олармен байланысты жер үсті суларының құрамына 
жақын болады (басым иондары HCО , Cа ; немесе HCО , SО ; Cа ; 
сирек SО , HCО , Cа ;). Сортаң барлық классқа жата береді. Оларда 
Cа ,  Nа ,  катиондары басым. Тұзды жер асты сулары мен тұзды 
суларды қазіргі немесе ежелгі теңіз бассейндерімен байланыстыруға 
болады, сондай-ақ NaCl, KCI,  оңай еритін тұздарды шаймалау 
кезінде пайда болады.  иондары басым, Nа жəне Cа .   

Адам ағзасына бальнеологиялық əсер ететін жер асты сулары 
минералды деп аталады.  Олар көмірге бөлінеді (мысалы, Солтүстік Кавказ 
минералы Ли Воды Боржоми, нарзан);  сульфид немесе күкіртті сутек 
(мысалы, Мацеста сулары);  ферругинді жəне мышьяк (Кавказдың 
минералды сулары, Закарпатия, Орал жəне т.б.), сондай-ақ бромды жəне 
йодты сулар, құрамында органикалық заттардың көп мөлшері бар сулар 
(Трускавец облысындағы сулар);  родон суы (Пятигорск, Цхалтубо) жəне 
т.б.  

Ең маңыздысы ғылыми жəне практикалық тұрғыдан маңызды - жер 
асты суларын пайда болу сипаты бойынша жіктеу, кейбір басқа 
классификацияларды қолдану.  Жер асты суларының пайда болу сипаты 
бойынша жіктемелерді (оларды кейде «жалпы» деп те атайды) 
Ф.П.Саваренский, А.М.Овчинников, Е.В.Пинеккер жəне т.б сияқты белгілі 
гидрогеологтар жасаған. Төменде негізінен А. М. Овчинников пен  
Е. В. Пинеккердің ұсыныстарына негізделген жіктеу берілген 

Сұйық күйдегі жер асты суларын ең алдымен екі үлкен топқа бөлуге 
болады: құрлықтағы жер асты сулары жəне мұхиттар мен теңіздер 
астындағы сулар.  Гидрогеология осы уақытқа дейін құрлықтағы жер асты 
суларымен ғана айналысқан.  Мұхиттар мен теңіздер астындағы жер асты 
сулары əлі де өте нашар зерттелген.   

Құрлықтағы жер асты суларын аэрация аймағына жəне қаныққан 
жер асты суларына бөлуге болады.  Аэрация аймағы күндізгі бетінен 
бастап жер асты сулары деңгейіне дейінгі топырақты қоса, сумен 
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қанықпаған топырақтың жоғарғы қабаттарын жабады.Осы аймақ арқылы 
жер асты сулары атмосфераға қосылады.  Қанықтыру аймағы оның 
шектеріндегі тесіктер мен бос жерлер сұйық сумен толығымен 
толтырылғандығымен (қаныққандығымен) сипатталады.  Жоғарыдан бұл 
аймақ аэрация аймағымен немесе төменнен мəңгі мұз аймағымен 
шектеледі.  сұйық судың болуы мүмкін емес сыни температуралар.  
Континенттердегі қанығу аймағында жер асты суларының үш түрі бар - 
еркін ағынды жерасты сулары, арынды артезиан жəне терең. 

Мұхиттар мен теңіздердің астында аэрациялық аймақ жоқ, ал қанығу 
аймағында континенттердің жер асты суларымен гидравликалық 
байланысқан жəне олармен байланыспаған қысымды сулар бар. 

Аэрациялық аймақ пен жер асты сулары суларымен атмосферамен 
еркін байланыста болады жəне физикалық-географиялық жағдайлардың 
тікелей əсерінен қалыптасады.  Сонымен қатар, жер асты сулары жер үсті 
суларымен (өзендер, көлдер жəне т.б.) байланысты, сондықтан осы су 
объектілерін қоректендіруде маңызды рөл атқарады.  Жер шарындағы су 
айналымы жер асты суларының тереңдігі негізінен екі схема бойынша 
жүреді: жерасты сулары ↔ аэрация аймағы ↔ атмосфера жəне жер асты 
сулары ↔ жер үсті сулары.   

Аэрациялық аймақ сулары.  Топырақ сулары, жоғарғы су, 
капиллярлық аймақ. Аэрационды аймақ топырақ - жер қабатының 
жоғарғы қабатын алады: жер бетінен жер асты сулары деңгейіне дейін. 

Аэрационды аймақ арқылы атмосфера мен жер асты сулары өзара 
байланысты (5.2, а - сурет).  Бұл аймақта мыналар пайда болады: жаңбыр 
суы мен еріген судың сіңуі, топырақ суы мен үстіңгі сулардың түзілуі, 
гравитациялық судың фильтрациясы жəне өсімдік жамылғысы ылғалдың 
азаюы, содан кейін оның транспирациясы.   

Топырақ суы тереңірек топырақ қабаттарына енуге бейім жəне 
тұрақты сулы горизонт түзбейді.  Топырақтың ағыны қатты жаңбыр 
кезінде немесе қар еріген кезде ғана пайда болады, егер топырақта 
өткізгіштігі төмен көлбеу қабаттар болса жəне топырақтың бір бөлігі суға 
қаныққан болса.  Топырақ суы бар қабаттың қалыңдығы əдетте бірнеше 
сантиметрден 1-1,5 м-ге дейін өзгереді. 

Аэрация аймақтары судың ауырлық күшінің əсерінен тігінен төмен 
қарай еніп, өз жолында салыстырмалы өткізгіштікке тап болады (суы 
нашар топырақтардың бөлек қабаттары немесе линзалары, əлсіз су 
өткізгіштігі), жоғарғы суды құрайды яғни жер асты суларының уақытша, 
маусымдық жинақталуы.  Жоғарғы судың қалыңдығы əдетте 0,4-1,0 м 
құрайды, сирек 2-5 м жетеді. 

Жер асты суларының деңгейінен жоғары, аэрация аймағында 
капиллярлық аймақ (кейде капиллярлық шекара деп аталады) бар.  Бұл 
зонаның сулары (əсіресе жерасты сулары таяз болған кезде) көбінесе 
топырақ суын қоректендіруге қатысады жəне өсімдіктердің тамыр 
жүйесіне сіңеді. 
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Аэрация аймағында мол ылғалдан кейін топырақ ылғалының өзгеруі 
əбден тəн (сурет 5.2, б): жер асты суларының деңгейі жақындаған сайын 
топырақ ылғалдылығы ең төменгі деңгейден (HB) толық ылғалға (ПВ) 
дейін артады.  

 
Сурет  5.2 - Аэрация аймағында жəне жер асты суларында сулардың пайда болу (а) 
жəне мол ылғалдан кейін (b) А-В учаскесі бойынша топырақ ылғалының тік таралу 
схемасы: аймақтар:1 - аэрация;  2 - қанықтылық;  3-топырақты аспалы су;  4 - аэрация 
аймағының инфильтрациялық сулары;  5 - капилляр;  6 - жер асты сулары;  7 - жоғарғы 
су;  8 - капиллярлық аймақтың беткі қабаты («капиллярлық шекара»);  9 - жер асты 

суларының беті (айна);  10 - су өткізбейтін қабат;  11 - жер асты суларының ағу бағыты;  
HB - ең аз ылғал сыйымдылығы;  ПВ-толық ылғал сыйымдылығы 

 
Қаныққан аймақ сулары.  Жер асты сулары. Топырақтың толық 

қанығуымен қысымсыз (жер асты) жəне қысымды (артезиан) сулар пайда 
болуы мүмкін.  Топырақ ылғалдылығы екі жағдайда да толық ылғал 
сыйымдылығына жетеді. 

Жер асты сулары - бұл жер бетінен жатқан бірінші тұрақты сулы 
қабаттың жер асты сулары ауданға сəйкес келетін бірінші суға төзімді 
қабат (5.2-суретті қараңыз).  Бұл шектелмеген гравитациялық сулардың 
еркін беті деңгей немесе жер асты суларының қабаты деп аталады. 

Жер асты суларының күйіне əсер ететін маңызды процестер оларды 
қоректендіру жəне түсіру болып табылады.   

Жер асты сулары атмосфералық жауын-шашынның аэрациялық 
аймағы арқылы инфильтрация, су буының конденсациясы жəне ағындар 
мен су қоймаларынан  суды сіңіру арқылы қоректенеді.  Кейде тереңірек 
сулы қабаттар жер асты суларын тамақтандыруға да қатысады.  

В.А.Всеволожскийдің (1991) мəліметтері бойынша, елдің еуропалық 
аумағында жер асты суларының инфильтрациялық қоры атмосфералық 
жауын-шашынның 1-ден 60 % -ға дейін құрайды.  Ылғал жеткілікті жəне 
шамадан тыс аудандарда бұл үлес орташа жылдық жауын-шашынның 10-
15 % құрайды.  Бұл көрсеткіш сынған жəне қатты карст жыныстарының 



89 
 

беткі таралу аймақтары үшін 50-60 % жетеді.  Тұтасымен жер асты 
суларының конденсация қоры жылдық қуаттың шамамен 30 % құрайды.  
Жер үсті суларының сіңуі (ағындар мен су қоймаларынан) жер үсті жəне 
жер асты суларының арасындағы гидравликалық байланыс сипатына 
байланысты.   

Жер асты суларын түсіру көздер (бұлақтар) түрінде, су ағынының 
арнасына немесе су қоймасының қабатына сүзу арқылы, булану жəне 
астындағы сулы горизонттарға толу арқылы жүзеге асырылады.   

Жер асты сулары барлық жерде кең таралған, төртінші дəуірдің бос 
шөгінділеріне қарай тартылады (мұздық, өзен, көл жəне теңіз, қазіргі 
аллювиалды, ауа райының қыртысы), өзендерді қоректендіруге қатысады 
жəне практикалық қолдануға оңай. 

Жер асты сулары қоректену жəне түсіру режимімен байланысты 
өзгермелі режимге ие.  Оларды қоректендіру жəне тарату салалары əдетте 
сəйкес келеді.  

Жер бетінен жер асты суларының деңгейіне дейінгі арақашықтық 
жер асты суларының тереңдігі деп аталады.  Ол шамадан тыс ылғал 
аймағында нөлден ылғал жеткіліксіз аймақта ондаған метрге дейін 
ауытқиды.  Жер асты суларының деңгейі маусымдық жəне ұзақ мерзімді 
ауытқуларға ұшырайды.  

Сулы қабаттың төбесінен су қабатына дейінгі арақашықтықты 
қабаттың қалыңдығы деп атайды.  Оның мəні жер асты сулары деңгейінің 
өзгеруімен бірге өзгереді.  Жер асты суларының деңгейінде орналасқан 
капиллярлық аймақ жер асты сулары деңгейінің ауытқуынан кейін 
ауытқуларды бастан кешіреді.  

Артезиан жəне терең сулар. Артезиан сулары - бұл сулы қабаттар 
арасындағы сулы қабаттарда болатын шектеулі жер асты сулары  
(5.3 - сурет).   

Артезиан сулары жер асты суларының деңгейіне қарағанда тереңірек 
жатыр жəне тұрақты режимге ие.  Артезиан суларын беру жəне тарату 
аймақтары əдетте сəйкес келмейді.  

Артезиан сулы қабатын ұңғымамен ашқанда қысым астында су 
ұңғымадан көтеріліп, тіпті жер бетіне төгілуі мүмкін (егер қысым сызығы 
жер деңгейінен жоғары болса) (5.3-суретті қараңыз).  Артезиан 
суларындағы қысым негізінен гидростатикалық қысыммен, сондай-ақ 
геостатикалық жүктемеден (үстіңгі қабат жыныстарының салмағы) 
құрылады. 

  Артезиан сулары көбінесе минералдануды жоғарылатады.  Əдетте 
олар жер асты суларына қарағанда ластануға аз сезінеді.  

Артезиан бассейндері - бұл суы шектеулі бір немесе бірнеше сулы 
қабаттарды қамтитын синклинальды типтегі гидрогеологиялық 
құрылымдар.  Московский, Терско-Кумский жəне басқалары артезиан 
бассейндеріне мысал бола алады. 
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Сурет:  5.3.  Артезианның орналасуы: 

1 - суға төзімді қабат;  2 - артезиан сулы қабаты;  3 - қысым   сызығы (пьезометриялық 
сызық);  4 құдық;  Н - артезиан суларының биіктігі құдықтар арқылы көтеріледі 

 
Терең сулар дегеніміз - үлкен тереңдікте орналасқан, геостатикалық 

қысым мен эндогендік күштердің əсерін бастан кешіретін жер асты 
сулары.  

 Терең сулар тектоникалық бұзылыстардың терең аймақтарында 
жəне артезиан бассейндеріндегі шөгінді қабаттардың терең бөліктерінде 
кездеседі.  Олар əлі жеткілікті зерттелген жоқ.   

Жер асты суларының басқа түрлері. Жоғарыда қарастырылған 
құрлықтағы жерасты суларының негізгі түрлері борпылдақ кеуекті 
топырақтарда сынық жыныстар жағдайында аналогтары бар, мəңгі мұзды 
жəне қазіргі жанартауға тəн. 

Жер асты сулары мəңгі тоңды топырақты аудандарға тəн.  Мұнда 
топырақ суы мен жоғарғы судың аналогтары белсенді қабат деп аталатын 
суларды, яғни жыл сайынғы маусымдық еру мен мұздату қабатын атайды.  
Қарлы-қырлы суприкпера суларының сулары қарапайым жер асты 
суларының аналогтары болып табылады.  Бұл сулар арналы, жер асты жəне 
көлбеу таликтермен ұсынылған. Интерпермафоз (қатқан топырақ 
қабаттары арасында орналасқан) шексіз сулар да қарапайым жер асты 
суларына ұқсас.  Алайда, егер интерперма тоңы, сондай-ақ су асты 
(мұздатылған топырақ қабатынан тереңірек орналасқан) қысымға 
ұшыраса, олар артезиан суларының аналогына айналады.   

Белсенді қабаттың қатуы жəне еруі, мəңгі тоңды топырақ қабатының 
қалыңдығының өзгеруі қоректену жағдайлары мен жер асты суларының 
режимінің өзгеруіне əкеледі.  Бұл өзгерістер белгілі бір мəңгілік-
гидрогеологиялық құбылыстардың себебі болып табылады - үйінділер, 
мұз, термокарст.  
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5.4  Жер асты суларының қозғалысы   
 
Капиллярлық күштердің, ауырлық күшінің жəне гидростатикалық 

қысым градиенттерінің əсерінен жер асты сулары қозғалысқа келтіріледі.  
Аэрация жəне қанығу аймақтарындағы жер асты суларының қозғалысы 
айтарлықтай өзгеше.   

Аэрация аймағында атмосфералық жауын-шашын мен жер үсті 
сулары топыраққа енеді, оны инфильтрация деп атайды.  Еркін сіңу мен 
қалыпты инфильтрация боп ажыратылады.  Бірінші жағдайда жердегі 
судың тігінен төмен қарай қозғалуы ауырлық күші мен капиллярлық 
күштердің əсерінен капиллярлық тесіктер мен оқшау түтіктер бойымен 
оқшауланған ағындар түрінде жүреді;  сонымен бірге топырақтың кеуекті 
кеңістігі сумен қанықпаған күйінде қалады жəне онда атмосфералық 
ауаның қозғалысы қалады, бұл судың қозғалысына гидростатикалық 
қысымның əсерін болдырмайды.  Екінші жағдайда судың қозғалысы 
ауырлық күші, гидростатикалық қысым градиенттері жəне капиллярлық 
күш əсерінен үздіксіз ағынмен жүреді;  тері тесігі толығымен сумен 
толтырылған.Инфильтрациялық су жер асты суларының деңгейіне жетіп, 
оның көтерілуіне əкелуі мүмкін немесе капиллярлы ілулі су түрінде 
аэрация аймағында қалады.  

Қанығу аймағында ауырлық күші мен гидростатикалық қысым 
əсерінен бос (гравитациялық) су топырақтың тесіктері мен жарықтары 
бойымен сулы горизонт беткейінің беткейіне қарай (жер асты суларының 
деңгейі) немесе қысымның төмендеуіне қарай қозғалады.  Бұл қозғалыс 
фильтрация деп аталады.  

Аэрация аймағында қалыпты инфильтрация кезінде де, қанығу 
аймағында фильтрация кезінде де еркін (гравитациялық) судың қозғалысы 
ұсақ кеуекті топырақтарда ламинарлы режимге ие жəне Пуазейль 
формуласының түріне тəуелділікке бағынады (2.31). жер асты суларының 
қозғалысына Дарси сүзу заңы түрінде жазылған:  

                                  (5.7) 
мұндағы,  - сүзілу жылдамдығы;   - сүзу коэффициенті; I - 
гидравликалық көлбеу немесе шексіз жер асты сулары деңгейінің 
беткейіне тең (бұл көлбеу ауырлықтың бойлық компонентіне 
пропорционалды), немесе қысым артезианындағы сулар пьезометриялық 
қысым градиентіне (гидростатикалық қысым градиентіне 
пропорционалды). 

Сүзу жылдамдығы ( , м/тəулік, мм/мин немесе см/с) - бұл 
фильтрация ағынының  жылдамдығының кеуекті ортадағы көлденең 
қиманың ауданына п қатынасы:  

	 п⁄                           (5.8) 
Кеуекті орта көлденең қимасының ауданы жалпы ауданның 

тесіктерінен үлкен, сүзілу жылдамдығы əрдайым топырақ кеуектеріндегі 
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су қозғалысының нақты жылдамдығынан аз болады.  Кеуектілік 
неғұрлым көп болса,  жəне  айырмашылықтары соғұрлым аз болады: 

	 /                                 (5.9) 
 

мұндағы p'- бірліктің фракцияларымен көрсетілген кеуектілік 
коэффициенті (p'=  p/100).  

Дарси формуласынан (5.7) алынған фильтрация коэффициенті 
гидравликалық көлбеудегі фильтрация жылдамдығына сан жағынан тең  
1-ге тең. 

Жер асты суларының аэрация аймағында жəне қанығу аймағында 
қозғалуының кейбір ерекшеліктерін қарастырайық (еркін ағынды 

жерасты суларына жəне қысым артезиан 
суларына бөлек). Жаңбырдың немесе 
еріген судың жер бетінен аэрация 
аймағына енуі, яғни инфильтрация 
инфильтрация жылдамдығымен инф 
сипатталады.  

 
Сурет 5.4 - Инфильтрация қисығы: 
І -бос ағу, II - қалыпты инфильтрация 

 
Инфильтрацияның бірінші кезеңінде (еркін ағу) инф  ең жоғарғы 

мəндерге жетеді.  Кеуектер сумен толтырылған кезде, еркін перколяция 
қалыпты инфильтрацияға айналады жəне оның жылдамдығы айтарлықтай 
төмендейді, шекті фильтрация коэффициентіне Кф жетеді. Топырақтың 
сумен қанығу процесінде винфтің азаю қисығы инфильтрация қисығы деп 
аталады (5.4-сурет). 

Дарси  формуласынан (5.6) шығатындай, қанығу аймағындағы сүзілу 
жылдамдығын анықтау үшін гидравликалық көлбеудің мəнін білу қажет.  
Белгіленбеген жер асты сулары үшін көлбеуді L: ⩟H/L - (  - )/L 
қашықтықтағы ⩟H  жер асты суларының деңгейінің төмендеу мəні арқылы 
анықтайды.   

 
Сурет  5.5 - Қанықтыру аймағында жер асты суларының қозғалу схемасы: а - еркін 

ағынды жерасты сулары, б - қысым артезиан суы;  1 - суға төзімді қабат;  2 - жер асты 
суларының деңгейі (депрессия қисығы), 3 - қысымның пьезометрлік сызығы 

(пьезометриялық);  4 - жер асты суларының қозғалу бағыты 
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Бұл жағдайда L қашықтығы көлденең емес, жер асты суларының беті 
(айна) бойымен анықталады (5.5-сурет, а).  Сонда Дарси формуласы: 

 
ф 	Кф∆H/L             (5.10) 

Жер асты суларының фильтрация ағынының шығыны п 
формуласымен анықталады, (теңдеуді қараңыз (5.8))   белгілі сүзілу 
жылдамдығы жəне қабаттың көлденең қимасының ауданы	 п.  

Жер асты сулары ағынының еркін бетін депрессия қисығы деп 
атайды (5.5, а-сурет).   

Қысымды артезиан суларының сүзілу жылдамдығы (5.10) 
формуласы бойынша да анықталады, бұл жағдайда ВР мəні тек 
метрикалық бас болып табылады.  Пьезометриялық қысымның қисығы 
пьезометриялық қисық деп аталады (5.5-сурет, б).   

Ірі түйіршікті, қатты сынған немесе карст жыныстарында жер асты 
суларының қозғалу жылдамдығы едəуір болуы мүмкін жəне бұл жағдайда 
ағын режимі турбулентті болады.  Мұндай жағдайларда Дарси 
формуласының (5.7) орнына Шези формуласы (2.32) түріне тəуелділік 
келесі түрде қолданылады: 

ф√                                       (5.11) 
мұндағы ф - эмпирикалық жолмен анықталатын турбулентті сүзілу 
коэффициенті.  

 
5.5  Су балансы жəне жер асты су  
 
Жер асты суларының су балансы. Жер беті мен жер асты 

суларының су балансын (аэрация аймағындағы су жəне жер асты сулары) 
бірлесіп зерттеу керек.  Кішкентай өзен бассейнінің бір бөлігін 
қарастырайық.  Мəселені жеңілдету үшін көршілес бассейндермен су 
алмасу жоқ деп есептейік, яғни қарастырылып жатқан бассейн үшін жер 
үсті жəне жер асты су айдындары сəйкес келеді.  Ондағы тігінен өзара 
байланысты үш элементті бөліп алайық - жер үсті, аэрация аймағы жəне 
жер асты сулары (5.6-сурет) жəне осы элементтердің əрқайсысы үшін. 

 

 
Сурет  5.6 -  Өзен бассейнінің, аэрация аймағының жəне жер асты суларының су 

балансының диаграммасы 
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 Тікелей бассейннің беткі қабаты үшін су балансының теңдеуі  
	 пов инф пов ⩟ пов                           (5.12) 

мұндағы х - бассейннің бетіндегі жауын-шашын;  пов - беттік (көлбеу) 
ағын;  инф - инфильтрация кезінде аэрация аймағына кіретін су;  пов - 
тікелей топырақтың бетінен жəне сумен суланған өсімдіктерден, сумен 
толтырылған жерлерден булану жəне т.б.  ⩟ пов - бассейннің беткі 
қабатындағы, мысалы, осы бетіндегі су объектілеріндегі судың 
құрамындағы (қорындағы) өзгеріс.   

Аэрационды аймақ үшін су балансының теңдеуін келесі түрде 
аламыз: 

инф гр.в почв пит.гр.в тр з.а ⩟ з.а                   (5.13) 
мұндағы, инф - инфильтрация кезінде жер бетінен ағып жатқан су 
(алдыңғы теңдеуді қараңыз);  почв - топырақ қабатындағы ағын 
(«топырақ» немесе «жер асты» деп аталады);  пит.гр.в – аэрация аймағынан 
жер асты суларына ағатын жəне оларды тамақтандыруға қатысатын су; тр- 
аэрация аймағынан суды өсімдіктердің тамыр жүйесі сіңіруі (десекция), 
содан кейін транспирацияға, ішінара өсімдік биомассасын көбейтуге 
жұмсалады;  з.а - аэрация аймағынан судың жер асты булануы жəне оның 
атмосфераға жоғалуы; гр.в - жер асты суларының бетінен судың булануы 
(бұл су аэрация аймағында судың құрамын толтыру үшін қолданылады); 
⩟ з.а - аэрация аймағындағы судың құрамындағы (қоры) топырақтың 

ылғалдылығының өзгеруімен өрнектелетін (топырақты қоса алғанда) 
өзгеруі.  

Жер асты суларының сулы қабаты үшін су балансының теңдеуі  
пит.гр.в гр.в гр.в гл ⩟ гр.в                                   (5.14) 

мұндағы, пит.гр.в - жер асты суларының аэрация аймағынан қайта 
зарядталуы (алдыңғы теңдеуді қараңыз);  гр.в- жер асты суларының 
ағындары;  гр.в - жер асты суларының булануы; гл- жер асты суларын 
терең қысымды горизонттардан толтыру немесе жер асты суларын осы 
терең горизонттарға шығару;  ⩟ гр.в - жер асты сулары деңгейінің 
өзгеруімен көрінетін жер асты сулары сулы қабатындағы судың 
құрамының (қорының) өзгеруі.  

 Жоғарыдағы үш теңдеудің қосындысы (5.12) - (5.14) өзен 
бассейнінің қарастырылған бөлігі үшін су балансының теңдеуін береді: 

	 гл ⩟                                                 (5.15) 
мұндағы, 

	 пов+ почв гр.в (5.16) 
	 пов тр з.а(5.17) 

⩟ ⩟ пов ⩟ з.а ⩟ гр.в(5.18) 
 (5.16) теңдеу барлық өзенге беткей арқылы (көлбеу бойымен), 

топырақта жəне жер асты суларында түсетін ағындар (жер асты суларын 
өзенге жіберу).  (5.17) теңдеуі булануға судың шығынын, ал (5.18) - 



95 
 

бассейннің қарастырылған бөлігіндегі су қорының өзгеруін 
қорытындылайды.  Өзен бассейнінің балансының теңдеуін 6.6.  бөлімінен 
қараңыз  

(5.12) - (5.18) теңдеулерді ⩟  уақыт аралығында беру керек, ал 
олардың шарттарын қабат бірліктерінде ұсынуға болады (онда ⩟ гр.в - 
жер асты сулары деңгейінің өзгеруінің мəні), немесе көлем бірліктерінде. 
Əр түрлі табиғи жағдайларда өзен бассейндерінің су балансын 
қалыптастырудағы аэрация аймағы мен жер асты суларының рөлін зерттеу 
мынаны көрсетті: 1) өзен бассейніндегі тік су алмасуда аэрация аймағының 
мəні өте жоғары;  2) өзен ағынында едəуір үлес жерасты компонентіне 
келеді;  3) булану шамасында транспирацияның негізгі рөлі бар. 

Аэроаймақтағы су режимі. Аэроаймақтағы су режимі негізінен 
жаңбырдан немесе қар ерігеннен кейін оған енетін судың ену режимімен 
анықталады.  Аэрация аймағындағы су құрамының өзгеруі су балансы 
теңдеуінің компоненттерінің қатынасына байланысты (5.13).   

Аэроаймақтық су режимінің үш негізгі түрі бар.  Оларды сипаттау 
үшін ұзақ уақыт кезеңіндегі аэрация аймағының су балансының теңдеуін 
қарастырыңыз (5.13), қашан ⩟ з.а 0. Су режимінің ағынды түрінде 
инфильтрация инф мəні десекцияға кеткен шығыннан асып түседі 
өсімдіктердің түбірлік жүйесі арқылы тржəне жер асты булану з.а, 
теңдеулерде артық су топырақ ағындарын түзуге жəне улитлра жер асты 
суларын қоректендіруге пайдаланылады.Судың режимінің өтелген түрімен 
инф~ тр з.а. Буландырғыш (немесе ағынды) режим түрі 
инфильтрацияға қарағанда транспирация мен жер асты булануының басым 
болуымен сипатталады: инф тр з.а. Бұл жағдайда судың 
жетіспеушілігі жер асты суларының булануымен өтеледі.  Əдетте жер асты 
сулары өте тұзды болғандықтан, оның булануы топырақта тұздардың 
жиналуына жəне оның тұздануына əкеледі.  Сонымен бірге жерасты 
суларының минералдануы да күшейеді.   

Жер асты суларының режимі. Жер асты суларының режимі 
бойынша біз олардың қорлары мен сипаттамаларының, соның ішінде 
деңгейдің, температураның жəне химиялық құрамның өзгеруін қамтитын 
тұрақты кеңістіктік-уақыттық өзгерістерді айтамыз.   

Жаңбыр жəне еріген сулар арқылы жер асты суларын беруді 
анықтайтын факторлар туралы.  Жер асты суларының режимі 
гидрологиялық факторларға, жер асты суларымен байланысты су 
ағындары мен су қоймаларының режиміне де байланысты.  Топырақтың 
геологиялық шарттары мен су-физикалық қасиеттері маңызды рөл 
атқарады.  

Жер асты сулары деңгейінің режимі, сайып келгенде, жер асты 
суларының су балансы теңдеуінің құрамдас бөліктерінің өзгеруімен 
анықталады (5.14).  Жер асты суларының қорының өзгеруі ⩟ гр.в.  Мұны 
олардың деңгейінің өзгеруі арқылы білдірейік ⩟ .  Жер асты 
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суларының ағыны гр.в.  мұны F (м ) сулы горизонтының ауданына 
қатысты жерасты суларының кірісі мен шығысының (сəйкесінше 
QпржəнеQотт) шығыны арасындағы айырмашылық ретінде көрсетейік.  
Содан кейін ⩟  уақыт аралығы үшін су балансының теңдеуі немесе жер 
асты суларының деңгейінің өзгеруін есептеу теңдеуі (5.14) келесідей 
болады (қабат мəндерінде):  

⩟ Qпр Qотт ⩟ 	 пит.гр.в гр.в гл⁄                    (5.19) 
мұндағы, пит.гр.в 	аэрация аймағынан шыққан су;  а - топырақтың су 
шығынын сипаттайтын  мəні - жер асты сулары деңгейінің төмендеуімен 
(a ) немесе ылғалдың жетіспеуімен (қанықтылықтың болмауы) - жер 
асты сулары деңгейінің жоғарылауымен жəне судың жиналуымен жер 
(a=d) (5.2.3 бөлімін қараңыз);  бұл жағдайда 	жəне а да процентпен емес, 
бірліктің бөлшектерімен өрнектелуі керек. 

(5.19) теңдеуден жер асты суларының деңгейі ең алдымен олардың 
қоректенуінің өзгеруіне, яғни аэрация аймағынан су ағынына жəне 
жерасты суларының кіру-ағып кету режимінің өзгеруіне, көбінесе, жер үсті 
суларының режимі (өзендер мен көлдер).  Жер асты суларын тұтыну 
факторларының арасында булану гр.в жəне де (5.19) теңдеулерде 
ескерілмеген жасанды дренажды (айдау) атап өткен жөн.   

 

 
 

Негізінен мəңгі тоңды топырақтар аймағына жататын қысқа мерзімді 
жазғы азықтандыру провинциясында жер асты сулары тек жазда жəне 
күзде сұйық күйде болады.  Максималды деңгей еріген жəне жауын-
шашынның қоректенуімен байланысты жəне əдетте мамыр - маусым 
айларына түседі (жəне жаздың ұзақ жауған кезінде - кейін) (сурет 5.7, а).   

Жер асты суларының температуралық режимі бірқатар 
факторлардың əсерінен қалыптасады, олардың негізгілері ауа 
температурасының ауытқуы жəне инфильтрациялық сулардың 
температурасы.   
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Тереңдік кезінде жер асты сулары температурасының ұзақ мерзімді, 
маусымдық жəне күнделікті ауытқулары тез азаяды.  Жер асты суларының 
тұрақты температурасы бар зонаның орны экваторда ең жоғары (тек 
бірнеше метр), бұл жер бетіндегі ауа температурасының маусымдық 
ауытқуының шамалы мəнімен түсіндіріледі (10-15°C дейін);  тұрақты 
температураның ең терең (41 м-ге дейін) аймағы шұғыл континентальды 
климатта орналасқан.  

Қысқа  мерзімді  жазғы  қоректену провинциясындағы 
топырақтарында жер асты суларының температурасы сирек, тіпті жаз 
айларында да 8-10°C-қа жетеді.  Қыста белсенді қабаттың жер асты сулары 
қатып қалады.  Провинцияда сонымен қатар жерасты сулары 
температурасының маусымдық өзгерістері байқалады, олар маусымдық 
қоректенуімен жəне еріген сулардың сіңуінің төмендеуімен 
қиындатылады.  Бұл провинциядағы жер асты суларының 
температурасының ауытқуы көбінесе 2-5 тен 10-12°C аралығында, аз - 16-
20°C аралығында байқалады. Жыл ішінде жемшөп провинциясындағы жер 
асты суларының температурасы 10 - 20-25°C аралығында, ал Тəжікстан 
сияқты ең жылы аймақтарда 15-16 - 33-36°C аралығында. 

Жер асты суларының гидрохимиялық режимі (олардың 
минералдануы мен химиялық құрамының өзгеруі) су режимімен жəне жер 
асты суларын беру мен ағызу сипатымен байланысты.  Ең маңыздысы - 
жер асты суларының жаңбырдың жаңбырлы жəне еріген суларымен 
сұйылту жылдамдығы жəне судың булану жылдамдығы.  

Провинциядағы жер асты суларының минималды тұздылығы қысқа 
мерзімді жазғы азықтандыру кейде 5-30 мг/г құрайды. Күндізгі жəне жазғы 
уақыт еріген сулармен еріген судың сұйылтуы нəтижесінде.  Тұздардың 
максималды концентрациясы (1 г/л жəне одан жоғары) көктемге дейін жер 
асты суларында (олар қатпайтын жерде) байқалады.  Жер асты 
суларындағы иондардың көп бөлігі жəне  тұрады. 

Провинцияда жер асты суларының гидрохимиялық режимдерінің екі 
түрі бар: маусымдық жəне жыл бойғы.  Олардың біріншісі еріген жəне 
жаңбыр суымен жерасты суларының көктемгі сұйылтуымен сипатталады.  
Жерасты суларының минималды тұздануы максималды деңгейге сəйкес 
келеді.  Провинцияда маусымдық қоректендіру максималды минералдану 
көктемде жəне жазда, провинцияда жыл бойына - жазда жəне күзде 
байқалады жəне əдетте жер асты суларының минималды деңгейімен сəйкес 
келеді  

Жерасты суларының гидрохимиялық режимінің екінші типі жер асты 
суларының қайта толтырылуынан буланудың басым болуымен, олардың 
булануымен жəне деңгейінің төмендеуімен сипатталады.  Бұл процестер 
аэрация аймағында тұздардың жиналуымен жəне жер асты суларының 
тұздануының жоғарлауымен жүреді.  Қысқы немесе көктемгі жер асты 
суларын толтыру кезеңінде инфильтрациялық сулар бұл тұздарды 
жартылай ериді жəне жер асты суларының минералдануын одан əрі 
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арттырады.  Алдыңғы типтен айырмашылығы, бұл жағдайда жер асты 
суларының максималды минералдануы максималды деңгейде, ал 
минималды минералдануы - жер асты суларының минималды 
деңгейлерінде байқалады. Тұздың құрамында , , 

, иондары басым.   
 
5.6. Жер беті жəне жер асты суларының өзара əрекеттесуі.  

Өзендердің қоректенуінде жер асты суларының ролі. Жер асты 
суларының кейбір табиғи көріністері 

 
Өзара жəне жер асты сулары мысалында осы өзара əрекеттесуді 

қарастырайық (5.8-сурет).  Мұндай өзара əрекеттесу заңдылықтары, 
мысалы, көлдер мен су қоймалары үшін, басқа  жер объектілері үшін де 
жарамды.Өзен жəне жер асты суларының өзара əрекеттесуінің үш түрі бар: 
тұрақты гидравликалық байланыстың болуы, уақытша гидравликалық 
байланыстың болуы жəне гидравликалық байланыс жоқ.  Бірінші типке 
екі кіші тип кіреді: бір жəне екі жақты тұрақты гидравликалық 
қосылыстың болуы.  Өзен мен жер асты суларының өзара байланысының 
сипаты, бір жағынан, жоғары су мен аз су кезіндегі өзендегі деңгей 
биіктігінің арақатынасына, екінші жағынан, суға төзімді қабат 
(аквидлюзия) төбесінің орналасуына жəне оның астындағы жер асты 
суларының деңгейі. 

 
 
Сурет  5.8 -  Өзен мен жер асты суларының өзара əрекеттесу схемасы: а - тұрақты бір 
жақты гидравликалық байланыс (өзен жерасты суларын жыл бойына қоректендіреді);  
б - тұрақты екі жақты гидравликалық байланыс (өзен тасқын кезінде жер асты суларын 
қоректендіреді жəне судың төмен кезеңдерінде ағызады);  в - уақытша гидравликалық 
қосылыс;  д - гидравликалық қосылыстың болмауы;  1 - су өткізбейтін қабат;  2 - жер 
асты суларының деңгейі;  3 - жер асты суларының қозғалу бағыты;  4 - жоғары су 
кезіндегі өзендегі су деңгейі;  5 - суы аз кезеңдердегі өзендегі су деңгейі;  6 - көздер 

(бұлақтар) 
 

Аквидлюдия мен жер асты суларының деңгейінің өте төмен 
болуымен өзен жыл бойына жағалаулар мен түбі арқылы су асты жəне 
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жағалаудағы жер асты суларын қоректендіреді (сурет 5.8, а), яғни жер асты 
суларын қоректендіру үшін үнемі су жоғалтады.  Бұл құбылыс, əсіресе, 
құрғақ жəне таулы аймақтардағы карст жыныстарына немесе ірі кеуекті 
топырақтарға тəн.  Гидрогеологтар өзен мен жер асты суларының өзара 
əрекеттесуінің бұл түрін «тірек сүзу» деп атайды(В.А. Всеволожский, 
1991).  Сонымен қатар, кейде басты су тұйықталуы өте терең болғанда, 
өзен арнасы нашар өткізгіш жыныстардың астында жатқанда жағдайды 
бөліп алады.  Бұл жағдайда өзен суларын сүзу, су өткізбейтін 
жыныстардың ауданын айналып өтіп, тігінен төмен қарай жүреді.  

Суды шектейтін өзеннің жоғары орналасқан жерінде өзен жер асты 
суларын тасқын су кезінде ғана қоректендіреді;  керісінше, судың төмен 
кезеңдерінде өзен ағып, жер асты суларымен қоректенеді (сурет 5.8, б).  
Тасқын су құлдыраған кезде жəне судың төмен кезеңінде жерде жиналған 
судың бір бөлігі өзен арнасына оралады.  Бұл құбылыс өзен ағынының 
жағалаудағы реттелуі немесе жер асты суларының мерзімді қоректенуі 
деп аталады.   

Аквидридтің одан да жоғары орналасуымен өзен, алдыңғы 
жағдайдағыдай, су тасқыны кезінде жер асты суларын қоректендіреді, ал 
олардың арасында жер асты сулары өзенді қоректендіреді.  Алайда судың 
төмен кезеңінде жер асты суларының депрессиясының қисығы жəне 
өзендегі төменгі деңгей үзіледі - каналдың беткейлерінде ойпаттар пайда 
болады жəне бұлақтар немесе бұлақтар əрекет ете бастайды (сурет 5.8,  
в), ағын жылдамдығы оның ішінде өзендегі су деңгейінің өзгеруіне тəуелді 
емес. 

Сонымен, су тасқыны кезінде де, сулы кезеңінде де аквидридтің өте 
жоғары орналасуымен жер асты сулары мен өзен бір-бірімен 
гидравликалық байланысқа ие болмайды (сурет 5.8, г).  

Осылайша, өзендердің (жəне көлдердің) жерасты арқылы қайта 
қуатталуының мəні мен мəні су айдынына іргелес аумақтың 
гидрогеологиялық құрылымына жəне су айдынындағы су деңгейінің 
режиміне байланысты.  

Жалпы алғанда, жер асты сулары өзендерді толтыру маңызды 
түрлерінің бірі болып табылады.  Бүкіл жер шарындағы су-баланстық 
есептеулерге сəйкес, жерасты өзендерін толтыру үлесі өзен ағындарының 
шамамен 30% құрайды.  Мұхитқа ағатын өзен ағынының мөлшерімен 
жылына 41,7 мың км, жерасты арқылы қайта толтыру үлесі жылына  
12,5 мың км суды құрайды.  Өзендер режимінде жер астымен 
қоректендірудің рөлі судың төмен кезеңдерінде, басқа түрлермен 
қоректену (еріген, жауын-шашын) айтарлықтай азайған немесе толығымен 
тоқтаған кезде, əсіресе арта түсетіндігін атап өту маңызды.  

Ерекше физикалық-географиялық құбылыстар өзен алабының 
бетіндегі жəне жер қыртысының жоғарғы бөлігінің топырақтарындағы жер 
асты суларының белсенділігімен байланысты: көшкіндер, суффузия, карст, 
батпақтану, мəңгі тоң-гидрогеологиялық процестер.  
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Көшкіндер - бұл ауырлық күшінің əсерінен борпылдақ тау 
жыныстарының массаларының ығысуы, əсіресе борпылдақ материал сумен 
қаныққан кезде жəне суға төзімді жəне сулы қабаттар кезектескенде.  Егер 
еріген немесе жер асты суларына қаныққан топырақтың немесе жердің 
жұқа қабаты көлбеу жерге қарай ығыстырылса, онда бұл құбылыс сел деп 
аталады. 

Суффузиянды тоқтатылған қатты заттарды жер асты сулары 
ағындарымен жою деп атайды.  Суффузия жер асты қуыстарының пайда 
болуына жəне кейіннен жабық депрессиялар - табақшалар, кратерлер, 
ойпаттардың пайда болуымен қабаттасқан шөгінді қабаттардың шөгуіне 
əкеледі.  

Карст - бұл тау жыныстарының суда (жер үстінде де, жер астында 
да) еруімен байланысты табиғи құбылыс, сонымен қатар еритін тау 
жыныстарының таралатын аймақтарында (əктас, доломит, гипс, тас тұзы 
жəне т.б.) қалыптасқан жер бедерінің кешені).  Карст рельефіне жердің 
теріс формалары - понора, кратер, шұңқыр, құдық жəне жерасты 
формалары - үңгірлер, қуыстар, өтпелер жатады.   

Мəңгі тоң-гидрогеологиялық құбылыстарға үйінділер, мұзды 
үйінділер, термокарст, термиялық эрозия жəне термиялық тозу жатады.  
Аязды қорғандар - бұл жер бетінде мұз түзілуінің нəтижесінде мəңгі мұзды 
немесе маусымдық қатып қалған жыныстар аймағында пайда болатын 
дөңес рельефтік формалар.  Үйінді қорғандарға, мысалы, булгунняхтар 
(пинго) жəне гидролаколиттер жатады. 

Жер асты суларының толуы - жер бетіне құйылған жер асты 
суларының қатуынан пайда болған мұз массивтері.  Мəңгі мұз аймағында 
суперперафрост, мұз асты жəне тоң аралық мұз, ал маусымдық 
мұздатылған немесе қысқа мерзімді мұздатылған жыныстар аймағында - 
кілт жəне жер асты мұзы деп аталады.  Ең үлкен мұз жамылғысы мұздың 
қалыңдығы 12 м-ге дейін ондаған шаршы шақырымды алып жатыр. 

Термокарст дегеніміз - жер астындағы мұздың еруі немесе 
мұздатылған жердің еруі нəтижесінде шөгу рельефінің қалыптасуы.  
Термиялық эрозия - бұл ағынды сулардың жылулық əсерінен өзен 
жағалауларындағы қатып қалған тау жыныстарының бұзылуы.  Термиялық 
қажалу дегеніміз - су мен ауаның жылу эффектілерінің қатысуымен 
теңіздердің, көлдердің, су қоймаларының мұзбен немесе мəңгі тоңмен 
қосылып, бұзылу процесі. 

 Жер асты суларының ландшафттарға əсер етуінің қызықты жəне 
маңызды көрінісі - бұл көздер (бұлақтар) - жер асты суларының жер 
бетіне табиғи ағатын жерлері.  Жер асты суларының байланыс көздері 
(қайнар көздері) эрозияның кесілуінен жер асты сулары деңгейінің төменгі 
өткізгіш жыныстармен жанасу орны анықталған жағдайда пайда болады.  
Мұндай жағдайлар суретте көрсетілген.  5.8, b жəне 5.8, с.  Мұнда өзен 
арнасы жер асты суларының деңгейі мен судың шоғыры арасындағы 
байланыс орнын ашты.  Бірақ эрозиялық кесінді тек өзен арнасымен ғана 
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емес, сонымен қатар кез келген жеткілікті терең жыралармен, сайлармен 
жəне т.б. ұсынылуы мүмкін (5.9, а -сурет).  Жер асты суларының 
депрессиялық ағындары (қайнар көздері) жер бетіндегі ойпаттармен 
шектеліп, жер асты суларының депрессиясының қисығын анықтай алады 
(5.9, б -сурет.). 

 
 

Сурет  5.9.  Жер бетіндегі жер асты суларының табиғи көздерін (көздер немесе 
бұлақтар) қалыптастырудың негізгі схемалары (В.А. Всеволожский бойынша): а - 
жанасу;  б - депрессия;  c - қорғалған.  Шартты  белгілерді 5.8 суреттен қараңыз. 

 
  Жер асты суларының жер бетіне шығарылуының үшінші түрі 

скринингтен өтеді (5.9-сурет, в).  Бұл жағдайда көздер жерасты суларының 
ағыны нашар өткізгіш жыныстардың таралу шекарасына жететін жерлерде 
пайда болады («экран»).   

 
 5.7 Жер асты суларының практикалық маңыздылығы жəне 

оларды қорғау  
 
Жер асты суларының үлкен практикалық құндылығы ең алдымен 

оны экономикада тікелей қолданумен анықталады.Сондықтан жерасты 
суларын көмір, мұнай, газ, кендермен қатар пайдалы минерал ретінде 
қарастыруға болады. Жер асты сулары бірінші кезекте коммуналдық, 
өндірістік жəне ауылшаруашылық сумен қамтамасыз ету үшін 
қолданылады.  Көптеген ірі қалалар тұщы артезиан суларын ауыз су 
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ретінде пайдаланады.  Кейбір аудандарда жер асты суларын айдау суару 
үшін кеңінен қолданылады.  

Жер асты суларының қорлары мен ресурстарын табиғи, жасанды, 
тартылатын жəне пайдаланылатын деп бөлуге болады.  

Табиғи қорықтар дегеніміз - табиғи жағдайда сулы қабаттағы бос 
(гравитациялық) судың көлемі.  Табиғи ресурстар дегеніміз - табиғи 
жағдайда су асты қабатына құйылатын жерасты суларының мөлшері;  олар 
берілген сулы горизонттың тепе-теңдігінің барлық кіріс элементтерінің 
қосындысына тең (атмосфералық жауын-шашынның енуі, өзендерден сүзу, 
іргелес сулы қабаттардан асып түсу). 

Жасанды қорлар деп суару нəтижесінде пайда болған сулы 
қабаттағы жер асты суларының көлемін, су қоймаларымен артқы суларды, 
жер асты суларын жасанды толықтыруды («магниттеу») айтады.  Жасанды 
ресурстар деп жер асты суларының каналдардан жəне су қоймаларынан, 
суармалы жерлерде жəне т.б. сүзгілеу кезінде кіретін жер асты суларының 
мөлшері деп атайды. Тартылған ресурстар дегеніміз - пайдалану кезінде 
жер асты суларының қайта зарядталуы жоғарылағанда сулы горизонтқа 
түсетін су мөлшері. өзендер мен көлдерден сүзу, іргелес сулы қабаттардан 
тасу жəне т.б.).   

Операциялық ресурстар деп суды тұтынудың барлық есептік 
кезеңінде талапқа сай келетін судың сапасы мен берілген жұмыс режимі 
кезінде техникалық жəне экономикалық тұрғыдан ұтымды су алу 
құрылымдарымен алуға болатын жерасты суларының мөлшері түсініледі.  
Демек, бұл мəн су алу өнімділігін білдіреді.  

Жер асты суларының қорлары (синонимі - статикалық ресурстар) м  
немесе км  - пен өрнектеледі, жер асты суларының қорлары (динамикалық 
ресурстар) - м /с, м /тəулік немесе км /жыл.  

Қалғаны (160 км / жыл) жер үсті суларымен байланысты емес жəне 
50 жылдық пайдалану кезеңінде тартылатын жер асты суларының табиғи 
қорларының жағдайына байланысты анықталады.  

Минералды жəне термальдысулардың бальнеологиялық маңызы 
зор.Термалды сулар коммуналдық жəне өндірістік қажеттіліктерге де 
қолданылады.Алғашқы гидрогеотермалар жобалануда, салынуда жəне 
олар қазірдің өзінде жұмыс.  зығыр электр станциялары (мысалы, 
Пужецкое, Средне-Паратунское жəне Мутковское термалды суларының 
негізінде, Камчаткада геотермиялық электр станциялары жұмыс істейді). 

 
 

ТАРАУ 6.  ӨЗЕНДЕРДІҢ ГИДРОЛОГИЯСЫ 
 

Өзен - бұл атмосфералық жауын-шашынмен қоректенетін жəне 
ағынның өзі құрған нақты анықталған арнасы бар салыстырмалы түрде 
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үлкен көлемдегі ағын. Өзендерге, əдетте, бассейн ауданы кемінде 50 км2 
болатын су ағындары кіреді.  

Өзендер, əдетте, жыл бойына ағатын тұрақты су ағындары болып 
табылады. Алайда, қысқа уақыт ішінде қатып қалуы немесе кебуі мүмкін 
өзендер бар. Егер ағын жылдың көп бөлігінде кеуіп кетсе (мысалы, 
шөлдердегі құрғақ аңғарлар - вади сияқты), онда мұндай ағын өзен болып 
саналмайды. Өзендерге су жинауы жоқ ағын сулар жатпайды. Көлдерді 
теңізбен байланыстыратын тіпті үлкен ағындар  өзен емес. Жасанды 
арнасы  бар өзендер мен суағарларды да өзен деп санауға болмайды. 

Бір уақытта жер шарының барлық өзендерінде орта есеппен 2115 км2 
су немесе гидросфера көлемінің 0,0002% ғана бар. Өзен суларының 
аздығына қарамастан, жер шарындағы зат пен энергия циклінде 
шоғырланған ағын жолдары ретінде өзендердің рөлі өте үлкен. Өзендер 
жер бетіндегі Ғаламдық су айналымының материктік жəне мұхиттық 
тізбектерін өзара байланыстырады. 

Ең ірі орыс климатологы А. И. Воейков «өзендер - климаттың өнімі» 
деген пікірге ие. Бұл анықтама өзендердің пайда болуындағы климаттық 
жағдайлардың жəне олардың режимінің жетекші рөлін атап көрсетеді. 
Сонымен бірге, табиғи ортаның басқа компоненттері, сондай-ақ адамның 
экономикалық белсенділігі өзендердің режиміне əсер етіп, олардың табиғи 
келбетін қалыптастыратынын ұмытпаған жөн. 

Егер географтардың бейнелі көрінісі бойынша су ландшафттың қаны 
болса, онда өзендер - ландшафттың қан айналымы жүйесі, зат пен 
энергияны алып, ландшафттың өзін өзгертеді. 

Осыған байланысты «ағын» ұғымы өте маңызды. Ағын кең мағынада 
- бұл су жинағыштардан оның құрамындағы заттар мен жылулықпен бірге 
судың ағып кету процесі. Сондықтан өзен ағыны-су мен заттардың 
Ғаламдық айналымының материктік байланысының маңызды элементі, 
сонымен қатар қуатты геологиялық агент, əр түрлі құрлық пен гидросфера 
объектілері арасындағы қатынасты анықтайтын негізгі фактор. 

 
6.1 Өзендер жəне олардың жер шарында таралуы 
 
Өзендердің ішіндегі ең үлкені - Амазонка, ең ұзыны - Ніл. Амазонка 

сонымен қатар əлемдегі ең сулы өзен болып табылады (оның үлесіне 
барлық өзендердің ағысының  16,6%-ы тиіселі).Ең үлкен өзендер Оңтүстік 
Америкада, Африкада, Азияда орналасқан. 

Ресей Су шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мəліметтері 
бойынша, Ресей аумағында 2,5 миллионнан астам өзен бар.Олардың 95% - 
ының ұзындығы 25 км-ден аз. 2833 өзеннің (барлық өзендердің 0,1%) 
ұзындығы 101-ден 500 км-ге дейін жəне тек 0,008% - ы (барлығы 214) - 
ұзындығы 500 км-ден асады.Бассейннің көлемі бойынша Ресейдегі ең 
үлкен өзендер - Об, Лена, Енисей, Амур жəне Еділ; ұзындығы бойынша - 
Енисей, Об, Лена, Амур. Ресейдің ең сулы өзендері - Енисей, Лена, Об. 

Республика аумағында 39 мың шамасында өзендер мен ағынды сулар 
бар, оның ішінде 7 мыңнан астамының ұзындығы 10 километрден асады. 
Қазақстан өзендерінің басым көпшілігі Каспий жəне Арал теңіздернің, 
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Балқаш көлінің, Алакөл жəне Теңіз көлдерінің ішкі тұйық бассейндеріне 
жатады. Тек Ертіс өзені Солтүстік Мұзды мұхит бассейніне жатады. 
Қазақстан Республикасы Су заңнамасына сəйкес ерекше мемлекеттік 
маңызы бар су объектілеріне жататындар: Каспий теңізі, Балқаш көлі, 
Зайсан көлі, Алакөл көлінің жүйесі, Ертіс өзені. Қазақстанда бірнеше 
мыңдаған көл бар. Олардың көпшілігі солтүстікте, алайда ірілері (Балқаш, 
Зайсан, Алакөл) шығыс жəне солтүстік-шығыс аймақтарда орналасқан. 
Республика аумағында гидрографиялық принцип бойынша сегіз өзен су 
қоймасы анықталды: Арал-Сырдария, Балқаш-Алакөл, Ертіс, Есіл, Жайық-
Каспий, Нұра-Сарысу, Тобыл-Торғай жəне Шу-Талас. Су шаруашылығы 
бассейндері шекараларының шегінде су шаруашылығы аудандары 
бөлінген, оның ішінде ағысы бар негізгі өзендердің гидрографиялық 
бассейні, өзге де өзендердің бассейндері, сондай-ақ ағынсыз өзен 
аралықтарының аймақтары бар. 

 
6.2. Өзен түрлері 
 
Өзендер əртүрлі белгілері бойынша жіктеледі, мысалы, мөлшері, ағу 

шарттары, қоректену көздері (түрлері), су режимі, арнаның тұрақтылық 
дəрежесі, мұз режимі жəне т. б. 

Көлемі бойынша өзендер үлкен, орта жəне кіші болып 
бөлінеді.Үлкен өзендерге əдетте бассейнінің ауданы 50000 км2 - ден 
асатын өзендерді, орташаға - бассейнінің ауданы 2000 - 50000 км2, кішіге - 
бассейнінің ауданы 2000 км2-ден аз өзендерді жатқызады.Кіші өзендерді 
бұлақтардан бөлетін бассейн алаңының төменгі шекарасы (50 км2) өте 
шартты. 

Үлкен өзен əдетте бірнеше географиялық аудандарда орналасқан 
бассейнге ие. Үлкен өзеннің гидрологиялық режимі тұтастай алғанда əр 
географиялық аймақтың өзендеріне тəн емес, сондықтан полизональды. 

Орташа өзен əдетте бір географиялық аймақта бассейнге ие. 
Ортаңғы өзеннің гидрологиялық режимі осы географиялық аймақтың 
көптеген өзендеріне тəн, сондықтан зоналды. 

Кіші өзеннің де бір географиялық аймақта орналасқан бассейні бар, 
бірақ оның гидрологиялық режимі жергілікті жағдайлардың əсерінен осы 
географиялық аймақтың көптеген өзендеріне тəн режимнен айтарлықтай 
ерекшеленуі мүмкін жəне осылайша азональды болады.  

Өзен ағысының шарттары бойынша олар жазық, жартылай 
таулы жəне таулы болып бөлінеді. Жазық өзендерге шартты түрде Фруд 
саны 0,1 - ден аз өзендер жатады; жартылай  таулы  өзендерге - 0,1 -  
1,0 шегінде Фруд сандары барлар; таулы өзендерге - Фруд сандары 1,0-ден 
асатын өзендер жатады. Осылайша, жазық жəне жартылай таулы өзендерде 
су қозғалысының сипаты тыныш, ал таулы өзендерде - дауылды. 

Қоректену көздері (түрлері) бойынша өзендер өзен ағынын 
қалыптастырудағы қар, жаңбыр, мұздық жəне жер асты қоректенуінің 
үлесіне байланысты əртүрлі түрлерге бөлінеді. 
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Су режимі бойынша, яғни ағынның жыл ішіндегі таралу сипаты 
бойынша көктемгі су тасқыны бар, жылдың жылы бөлігінде су тасқыны 
бар, су тасқыны режимі бар өзендер болып бөлінеді. 

Арнаның тұрақтылық дəрежесі бойынша, мысалы, тұрақты жəне 
тұрақсыз өзендерді бөлуге болады, ал мұз режимі бойынша өзендер 
қататын, қатып қалмайтын болып ажыратылады. 

Қататын (түгел қатып кететін) жəне құрғап кететін өзендер де 
бар.Өзендердің қатып қалуы мен түгел қатып қалуын ажырата білу 
керек.Түгел қатып қалу дегеніміз - бүкіл су бағанының өзен бойымен 
түбіне дейін қатып қалуы.Қатып қалу - бұл арнаның жекелеген таяз 
учаскелерінде (мысалы, көлбеу жерлерде) мұз өткелдерінің пайда 
болуы.Əдетте кішігірім жəне орта өзендер қатты қыста қатып қалады 
немесе  толық қатып қалады, жер үсті қорегі болмаған кезде жəне жер асты 
сулары жер асты ыза суларының қатып қалуына байланысты таусылады. 

 
6.3 Өзен жəне оның бассейнінің морфологиясы жəне 

морфометриясы 
 
 

 
Сурет 6.1. -А-Б желісі бойынша жоспардағы (а) жəне көлденең қимадағы (б) өзен 

бассейні мен су жинауының схемасы 
1 - өзен бассейні мен жерүсті су жинағышының шекарасы (орографиялық су айрығы); 
2-жерасты су жинағышының шекарасы (жерасты су айрығы); 3 – өзен су жинағышына 
кірмейтін ағынсыз аймақтар; 4-су бөгеті; 5-жауын-шашын; 6-жерүсті ағысы; 7-жерасты 

ағысы; 8-өзен арналары. 
 
Су жинау жəне өзен бассейні. Су жинау – бұл осы өзен өз қорегін 

алатын жер бетінің бөлігі жəне топырақтың қабаты. Өзендердің қоректенуі 
жер үсті жəне жер асты болуы мүмкін болғандықтан, олар сəйкес келмеуі 
мүмкін жер үсті жəне жер асты суларын ажыратады (6.1-сурет). Өзен 
бассейні - бұл өзен жүйесін қамтитын жəне орографиялық су айдынымен 
шектелген жердің бөлігі. 

Əдетте су жинау мен өзен бассейні сəйкес келеді. Алайда, олардың 
сəйкес келмеуі де жиі кездеседі. Сонымен, егер өзен бассейнінде аумақтың 
бір бөлігі ағынсыз болса, онда ол бассейннің бір бөлігі болып қала отырып, 
өзен жинау құрамына кірмейді (6.1-суретті қараңыз). Мұндай жағдайлар 
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тегіс рельефі бар құрғақ аудандарға өте тəн. Өзен бассейндеріндегі ағынды 
аумақтар кейде үлкен аудандарға жетуі мүмкін; мысалы, Солтүстік 
Қазақстанда Тобыл бассейнінде Қостанай қаласынан жоғары-16300 км2 
(бассейн алаңының> 50%), Есіл бассейнінде Ақмола қаласынан жоғары 
(Қазіргі Нұрсұлтан қаласы) – 1750 км2 (бассейн алаңының шамамен 24%). 

Орографиялық су айрығы бойынша бөлінген бассейн 
шекараларының жəне су жинау шекараларының сəйкес келмеуі жер үсті 
жəне жер асты су жинағыштарының шекаралары сəйкес келмеген 
жағдайларда болуы мүмкін, яғни жер асты ағынының бір бөлігі осы 
бассейннің сыртынан түссе немесе оның шегінен шыққан кезде болуы 
мүмкін. 

Өзен бассейнінің морфометриялық сипаттамалары. Өзен 
бассейнінің негізгі морфометриялық сипаттамалары (6.1-суретті қараңыз): 
бассейннің ауданыF; бассейннің ұзындығы б, əдетте өзеннің сағасын жəне 
өзеннің көзіне жақын орналасқан су қоймасындағы нүктені жалғайтын 
түзу сызық ретінде анықталады; бассейннің максималды ені б , оның ең 
кең бөлігінде бассейннің ұзындығына қалыпты, түзу сызықпен 
анықталады; бсрбассейнінің орташа ені, келесі формула бойынша 
есептеледі 

бср
б
,                                               (6.1) 

су бөлу сызығының ұзындығы вдр. 
Бассейннің маңызды сипаттамасы - бассейннің ауданын 

гипсографиялық қисықпен ұсынылған жердің биіктігіне бөлу (сурет6.2) 
бассейн алаңының қай бөлігі (км2 немесе %) жергілікті жердің кез келген 
берілген белгісінен жоғары орналасқанын көрсетеді. 

Гипсографиялық қисықтың көмегімен бассейннің орташа биіктігі 
сияқты маңызды сипаттаманы есептеуге болады. Ол үшін гипсографиялық 
қисықпен жəне координаталық осьтермен шектелген 6.2-суреттегі 
фигураның ауданы ` бассейнінің ауданына F бөлінеді. Бассейннің орташа 
биіктігін гипсографиялық қисықсыз формула бойынша анықтауға болады 

 
Сурет 6.2 - Бассейн ауданын биіктіктер бойынша бөлу жəне гипсографиялық қисық 

сызық 
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ср ∑ 		                                           (6.2) 

мұндағы 		 – осы аралықтарды шектейтін горизонталь (изогипс) 
белгілерінен орташа ретінде есептелетін бассейн шегіндегі кез келген 
биіктік аралықтарының орташа биіктігі;  – осы горизонтальдар 
арасындағы бассейн бөлігінің ауданы; F – бассейннің толық ауданы;  
n-биіктік аралықтарының саны. 

Бассейн бетінің орташа көлбеуі формула бойынша анықталады 

ср
∆ ∑                                             (6.3) 

мұндағы  - горизонталь ұзындығы; ∆  - аралас горизонталь белгілерінің 
айырмасы (бедердің қимасы);  – бассейннің толық ауданы; n – биіктік 
аралықтарының саны. 

Өзен бассейнінің физикалық-географиялық жəне геологиялық 
сипаттамалары. Кез – келген өзен бассейнінің маңызды ерекшелігі-оның 
экономикалық қызметтің өзгеру дəрежесі. Бұл ретте бассейн бетінің 
жасанды түрленуін (ормандарды азайту, жерді жырту жəне басқа да 
агроорман-техникалық іс-шаралар, суару жəне құрғату мелиорациясы) 
жəне бассейннің гидрографиялық желісін жəне өзендердің өздерінің 
режимін (бөгеттер мен су қоймаларын, каналдарды, шлюздерді салу, өзен 
арналарында басқа да гидротехникалық іс-шараларды жүзеге асыру, 
ағынды реттеу, алу жəне бұру жəне т.б.) жасанды түрлендіруді ажырату 
қажет. 

Бассейннің оның көлділігі, батпақтығы, ормандылығы жəне 
басқалары сияқты сипаттамалары түрдің формулалары бойынша 
есептелетін көлдіктің тиісті коэффициенттері оз, батпақтылық бол, 
ормандылық лесарқылы сандық түрде көрсетілуі мүмкін 

/ ,                                                     (6.4) 
мұндағы  – көлдер (батпақтар, ормандар, мұздықтар жəне т.б.) алып 
жатқан аудан;  – бассейннің толық ауданы; k - бірліктің үлестерімен 
немесе пайызбен көрсетіледі. 

Өзен жəне өзен желісі. Өзен бассейні шегіндегі су ағындарының 
(өзендер, бұлақтар, уақытша су ағындары, каналдар), су айдындарының 
(көлдер, су қоймалары) жəне ерекше су объектілерінің (батпақтар, 
мұздықтар) жиынтығы бассейннің гидрографиялық желісін құрайды. 
Табиғи жəне жасанды су ағындарының жиынтығы арна желісі деп 
аталады. 

Гидрографиялық (жəне арналық) желінің бір бөлігі өзен желісі 
болып табылады. Өзен жүйесі қабылдау су қоймасына (мұхит, теңіз, 
ағынсыз көл) құятын негізгі өзеннен жəне оған əр түрлі мөлшердегі барлық 
ағындардан тұрады. Əр түрлі жағдайларда бассейндегі ең ұзын өзен (Еділ 
Кама өзенінің ағынынан ұзағырақ) немесе ең көп сулы өзен (Миссисипи 
ұзын Миссуримен біріктірілген кезде) негізгі өзен болып саналады. 

L өзенінің ұзындығы - бұл өзеннің көзі мен аузы арасындағы канал 
бойындағы қашықтық. Өзендердің ұзындығы əдетте масштабты 



108 
 

карталармен немесе аэрофотосуреттермен анықталады (қашықтық 
арнаның немесе жолдың геометриялық осі бойынша өлшенеді). Шағын 
масштабтағы карталар бойынша өзендердің ұзындығын анықтау кезінде 
арнаның масштабы мен орамына түзетулер енгізілуі керек: картаның 
масштабы неғұрлым аз болса жəне өзеннің орамы неғұрлым көп болса, 
өзен ұзындығын есептеу кезінде қателіктер соғұрлым көп болады. 

Бастау – бұл өзенінің бастау орыны (көлдерден, батпақтардан, 
мұздықтардан, бұлақтардан т. б. шығуы). Егер өзен таулы жерде басталса, 
онда жер асты сулары қоқыс материалының (шөгінділердің) жиналуынан 
шығады, онда бұл жер көзі болып саналады. Өзені қайдан ақсада, оның 
бастауы орографиялық суайрығы болуы мүмкін емес. Көлемі бойынша 
өзенге пайда болатын ағын ресми түрде өзен болмаса да (бұл мүмкін 
ағын), мұндай шағын ағынның көзі əлі де бүкіл өзеннің көзі ретінде 
қабылданады.  

Өзен сағасы – бұл өзеннің теңізге, көлге, басқа өзенге құятын орны. 
Өзеннің сағасын анықтаған кезде, егер ол теңізге немесе көлге ағып кетсе, 
көбінесе өзеннің шығу орнын анықтағаннан гөрі үлкен қиындықтар 
туындайды. Біріншіден, егер өзеннің көптеген жеңдері бар атырауы болса, 
онда сұрақ туындайды: олардың қайсысы бүкіл өзеннің сағағы деп 
саналады. Екіншіден, теңізге немесе көлге дельта жеңдерінің құйылу 
орындары өте өзгергіш.  өзенінің учаскесі ұзындығының осы учаскенің 
ұштарын жалғайтын  түзуінің ұзындығына қатынасы осы учаскедегі өзен 
орамының коэффициенті деп аталады: 

изв / ,                                              (6.5) 
Өзендердің жекелеген учаскелеріндегі орамдылық коэффициенті  

1-ден 2-3-ке дейін, кейде одан да көп өзгереді. 
Кейбір учаскелерде өзеннің орамдылығы əр түрлі болғандықтан, 

өзеннің жалпы орамдылық коэффициенті формула бойынша анықталады 

извобщ
∑

∑ ∑
,                                        (6.6) 

L (км) өзенінің ұзындығы мен F (км2) бассейнінің ауданы арасында 
квадратқа жақын белгілі бір байланыс бар: ~√ ,   мысалы, бұрынғы 
КСРО өзендері үшін осындай орташа эмпирикалық тəуелділік алынды: 

 
1,36 ,                                                    (6,7) 

Бассейндегі немесе кез келген аумақтағы барлық өзендер 
ұзындығының қосындысы ∑ өзен желісінің ұзындығын береді. Өзен 
желісінің бассейн ауданына қатынасы бассейннің немесе аумақтыңөзен 
желісінің тығыздығын сипаттайды: 

∑ / ,                                                         (6.8) 
бар өлшемі км/км2. Мұнда f - қарастырылып отырған аумақтың ауданы.  

Ресейдің еуропалық бөлігінің жазық аумақтарындағы өзен желісінің 
тығыздығы солтүстіктен оңтүстікке қарай төмендейді: орман аймағында ол 
0,4-0,6 км/км2, далада 0,2-0,3, Каспий маңы ойпатында 0,05 дейін 



109 
 

төмендейді. Кавказда рельефтің биіктігінің жоғарылауымен өзен желісінің 
тығыздығы 0,8-1,0-ге дейін, кейде 2 км/км2-ге дейін артады. 

Суреттің табиғаты бойынша өзен желісі ағаш тəрізді (немесе 
центрлік), тікбұрышты, афферентті жəне т. б. болуы мүмкін. 

Өзен аңғары мен арнасы. Өзен аңғарлары шығу тегі бойынша 
тектоникалық, мұздық жəне эрозиялық болуы мүмкін. 

 
 

Сурет 6.3 - Өзен аңғарының (а) жəне арнасының (б) көлденең бейіні: 
1 - аңғардың жиегі (байырғы жағалау); 2 - байырғы жағадан төмен; 3-бірінші жайылма 

террасасы (аккумулятивті); 4 – екінші жайылма террасасы (эрозиялық);  
5 – террасаның жиегі; 6 – өзен арнасы; 7 – төмен жайылма; 8 – жоғары жайылма;  

9 – байырғы жыныстар; 10 –аллювиалды шөгінділер; 11 – арна маңы білігі 
 
Көлденең профиль пішініне сəйкес өзен аңғарлары тарниндерге, 

шатқалдарға, каниондарға, V-тəрізді, трапеция тəрізді, қорап тəрізді, 
шұңқыр тəрізді жəне т.б. алқаптың көлденең профилінде (6.3-сурет,  
а) аңғардың беткейлері (аңғардың беткейі мен үстіңгі террассаларымен 
бірге) жəне аңғардың түбіне бөлінеді. Аңғардың түбінде (төсегінде) өзен 
арнасы (аңғардың ең төменгі бөлігі, сабанға су ағыны алып жатыр) жəне 
жайылма (аңғардың су тасқынымен немесе едəуір су тасқынымен 
құйылатын бөлігі) бар. 

Өзен арналары жоспардағы пішіні бойынша тік сызықты, орамалы 
(меандрлеуші), жеңге бөлінген, шашыраңқы (кезбе) болып бөлінеді  
(6.4-сурет). 

Арнаның негізгі морфологиялық элементтері мынадай; иірімдер 
(меандрлар), су басқан жылжымалы түбінің көтерілуі – өсінділер жəне 
одан жоғары, неғұрлым тұрақты жəне өсімдіктермен бекітілген аралдар, 
арнаның терең жəне ұсақ учаскелері – өңездер мен жыралар, əртүрлі 
мөлшердегі түптік жоталар. 

Кеме қатынасы үшін ең қолайлы тереңдігі бар өзен арнасындағы 
жолақ фарватер деп аталады. Кейде фарватерден басқа, ең үлкен 
тереңдіктер сызығы ерекшеленеді. Өзен арнасының түбіндегі нүктелерді 
бірдей тереңдікпен байланыстыратын сызықтар изобаттар деп аталады. 
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Сурет 6.4 - Өзен арналарының түрлері: а – сызықты; б – орамалы; в – жеңдерге 
бөлінген; г-шашыраңқы; 1 - ең үлкен тереңдіктердің сызығы; 2 - таяз; 3 - алдыңғы 

немесе арал; 4-жағаның эрозияға ұшыраған бөлігі; 5-ағынның бағыты 
 

Өзен арнасының негізгі морфометриялық сипаттамалары (6.3-суретті 
қараңыз, б) - көлденең қиманың ауданы ω, арнаның ені B, берілген 
толтыру кезінде арна қималары арасындағы, арнаның максималды 
тереңдігі . Берілген көлденең қимадағы ср арнасының орташа 
тереңдігі мына формула бойынша есептеледі 

ср / .                                                        (6.9) 

Өзен арналарының көпшілігі үшін ср~	 .   шамамен қатынасы 

орындалады. Орамалы арнада максималды тереңдік əдетте иілген 
жағасына ауысады. 

Гидравликалық есептеулерде өзен арнасының тағы екі сипаттамасы 
жиі қолданылады-суланған периметрдің ұзындығы p (6.3, б суретін 
қараңыз) жəне R гидравликалық радиусы 

/                                                        (6.10) 
Ылғалданған периметр - бұл өзен арнасының көлденең қимасының 

су астындағы контурының ұзындығы, яғни судың оны шектейтін қатты 
беттермен – түбімен жəне жағаларымен, ал қыста мұз жамылғысымен 
байланыс сызығы. 

Кең жəне салыстырмалы түрде таяз каналдар үшін жəне ашық канал 
кезеңі үшін (мұз қабаты жоқ) гидравликалық радиус R жəне орташа 
тереңдік сршамалары іс жүзінде сəйкес келеді, өйткені бұл жағдайларда 
p ~ B. 
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Өзендердегі арнаның максималды ені ондаған шақырымға жетуі 
мүмкін (Амазонка өзені), ал максималды тереңдігі – 100-110 м (Енисейдің 
төменгі жағы).  

Өзеннің бойлық профилі. Өзеннің бойлық профилі - бұл арна 
бойындағы төменгі жəне су бетіндегі белгілердің өзгеру графигі. 
Графиктің көлденең осіне өзеннің ұзындығы бойымен қашықтық, тік – 
түбінің абсолютті немесе шартты белгілері (əдетте ең үлкен тереңдіктер 
сызығы бойынша) жəне су деңгейі қойылады. Бойлық қашықтық пен 
биіктік үшін əдетте əртүрлі масштабтар алынады. 

Өзеннің кез-келген учаскесіндегі төменгі немесе су бетіндегі 
белгілердің айырмашылығы құлау(∆H) деп аталады. Өзеннің көзі мен 
сағасындағы белгілердің айырмашылығы - өзеннің толық құлауы. 

 
 

Сурет 6.5 - Өзеннің (а) жəне оның учаскесінің (б) бойлық профильдері; 
1- тегіс иілген (Вахш өзені); 2 – тік сызықты (Зеравшан өзені); 3-дөңес (Гунт өзені); 4 – 
сатылы (Бартанг өзені); 5 –өзен түбі; 6 – су беті межень; 7 – су беті су тасқынында; ∆ м 

- А жəне Б жармалардың арасындағы меженьге құлау; ∆ п - сол, су тасқынында; 
 Пл – плес; Пр - орама 

 

Өзендердің бойлық профильдері тегіс иілген, тік сызықты, дөңес, 
сатылы болуы мүмкін (6.5-сурет, а). Бойлық профильдің сипаты өзен 
бассейнінің геологиялық құрылымымен жəне рельефімен, сондай-ақ 
ағынның эрозиялық - жинақтау қызметімен анықталады. 

Бойлық профильдің иілісі, əдетте, өзендердің құятын жерлерімен 
шектеледі (олардың профилі, əдетте, төмендейді), сондай-ақ эрозияның 
жергілікті базистерімен шектеледі, олар ағын үшін негізгі өзен, рапидтер, 
сарқырамалар, ағынды көлдер, су қоймалары жəне басқалар болуы мүмкін. 
Өзен ағатын қабылдау су қоймасының (мұхит, теңіз, ағынсыз көл) деңгейі 
эрозияның жалпы базисі деп аталады. 

Өзеннің бойлық профилі оның қысқа бөлігінде өте тəн, оның ішінде 
қалыптар мен бұрылыстар (6.5-сурет, б). Бұл жағдайда бойлық профиль 
өзеннің түбіне жəне су бетіне бөлек салынған. 6.5, в суретінің деректерінен 
су бетінің бойлық профилі өзендегі су деңгейінің өзгеруімен қалай 
өзгеретінін көруге болады. Төмен деңгейде (сабада) су бетінің бойлық 
профилі бұрылыстарда тік жəне қалыптарда жұмсақ болады. Жоғары 
деңгейде (су тасқыны кезінде) бойлық профиль əдетте тегістеледі немесе 
тіпті қисықтарға қарағанда тік болады. 
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Өзендердің бойлық профилінің беріктігін сипаттау үшін өзеннің 
көлбеуі ұғымы қолданылады (төменгі жəне су беті үшін бөлек). Өзеннің 
көлбеуі формула бойынша есептеледі 

∆ / ,                                                      (6.11) 
мұндағы ∆ - құлау,  - учаскедегі өзен ұзындығы. Ұзындығы арна 
бойымен өлшенеді, сондықтан	  тангенс емес, түбінің немесе су бетінің 
горизонтқа көлбеу бұрышының синусы болып табылады (2.5.3 бөлімін 
қараңыз.). Өзеннің су беті үшін  мəні əрдайым оң болады (ерекшеліктер – 
тек толқындар мен көтерілістердің əсеріне ұшыраған өзендердің сағалары), 
ал төменгі бөлігі үшін (бұл жағдайда  орнына əдетте  жазылады) кейбір 
аудандарда теріс мəндерді қабылдауы мүмкін, мысалы, көлбеу тереңдіктің 
күрт төмендеу орнында.  өзеннің көлбеуі - салыстырмалы шама, жəне ол 
бірлік үлесінде,%, ‰ көрсетіледі. Көптеген жағдайларда гидрологтар өзен 
ұзындығының 1 км-ге түсуі сияқты ұғымды қолданады: сантиметрмен 
көрсетілген ∆H деңгейінің түсу шамасы километрмен арна учаскесінің 
ұзындығына бөлінеді. Бұл мəн километрлік құлау деп аталады. 
 

6.4 Өзендердің қоректенуі 
 
Өзендердің қоректенуі түрлері. Жылы климаттағы өзендер үшін 

қоректенудің негізгі түрі – жаңбыр. Амазонка, Ганг жəне Брахмапутра, 
Меконг сияқты əлемдегі ең үлкен өзендердің ағыны негізінен жаңбыр 
суларымен қалыптасады. Жаһандық масштабтағы өзендердің 
қоректенуінің бұл түрі ең маңызды болып табылады. Екінші ылғалдылығы 
бойынша  - қармен қоректену болып табылады. Оның рөлі қоңыржай 
климатта өзендердің қоректенуінде өте үлкен 

Жаңбырлық қоректену. Əрбір жаңбыр жауған жауын-шашын 
қабатымен (мм), ұзақтығымен (мин, сағ, тəулік), түсудің 
қарқындылығымен (мм/мин, мм/сағ) жəне таралу алаңымен (км2) 
сипатталады. Осы сипаттамаларға байланысты жаңбырды, мысалы, нөсер 
мен жаңбырға бөлуге болады. 

Жауын-шашынның қарқындылығы, таралу аймағы, ұзақтығы мен 
уақыты өзен ағынының қалыптасуының жəне жер асты суларының 
толықтырылуының көптеген ерекшеліктерін анықтайды. Жаңбырдың 
қарқындылығы, таралу аймағы жəне ұзақтығы неғұрлым көп болса, 
жаңбыр тасқынының мөлшері соғұрлым көп болады (бəрі бірдей). 
Жаңбырдың таралу аймағы мен бассейннің ауданы арасындағы қатынас 
неғұрлым көп болса, су тасқыны соғұрлым көп болады. Осы себептерге 
байланысты апатты су тасқыны əдетте тек шағын жəне орта өзендерде 
болады. Жер асты суларын толтыру, əдетте, ұзақ жаңбыр кезінде болады.  

Қармен қоректену.  Қалыпты ендіктерде өзендердің негізгі 
қоректену көзі қар жамылғысында жиналатын су болып табылады. Қар 
жамылғысының қалыңдығына жəне тығыздығына байланысты  
(1,5-формуласын қараңыз) еріген кезде əртүрлі су қабатын бере алады. 
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Қардағы су қоры (еріген ағын көлемін болжау үшін өте маңызды мəн) қар 
өлшегіш түсірілімдердің көмегімен анықталады. 

Бассейндегі қардағы су қоры қысқы жауын-шашынның мөлшеріне 
байланысты, өз кезегінде климаттық жағдайлармен анықталады. Қар 
жамылғысындағы су қоры бассейн ауданы бойынша əдетте біркелкі 
бөлінбейді – жергілікті жердің биіктігіне, беткейлердің экспозициясына, 
жер бедерінің кедір-бұдырлығына, өсімдік жамылғысының əсеріне жəне 
т.б. желдің екпініне байланысты ойпаттарда, жыраларда, шұңқырларда 
əдетте қыста тегіс бетке қарағанда көбірек қар жиналады; орманның 
шетінде жəне бұталы өсімдіктердің таралу орындарында көп қар 
жиналады. 

Қардың еру жəне қар жамылғысының су беру процестерін ажырату 
керек, яғни.қармен ұсталмайтын судың топырақ бетіне түсуі. Қардың еруі 
ауа температурасы оң мəндерге жеткеннен кейін жəне қардың бетінде оң 
жылу балансы болған жағдайда басталады. Суды ағызу қар еру 
басталғаннан кейін басталады жəне қардың физикалық қасиеттеріне – 
түйіршіліктігіне, капиллярлық қасиеттеріне жəне т.б. байланысты. 

Көктемгі қардың еруі үш кезеңге бөлінеді: 1) бастапқы кезең (қар 
жаппай жауып жатыр, баяу ериді, қар жамылғысы іс жүзінде жоқ, ағын əлі 
қалыптаспайды); 2) қардың негізгі массасының түсу кезеңі (қарқынды су 
беру басталады, еріген жерлер пайда болады, ағынның мөлшері тез 
артады); 3) ерудің аяқталу кезеңі (қардың қалған қоры ериді). Бірінші 
кезеңде қар қорының шамамен 30%, екінші кезеңде – 50%, үгітілген 
кезеңде – 20%. Су беру екінші кезең ішінде ең жоғары (қардағы су 
қорының 80% - дан астамы). Бұл уақытта қар жамылғысы екінші жəне 
бірінші кезеңдерде қарда жиналған суды береді. 

Қазіргі уақытта қардың еруі орын алатын аумақ бір мезгілде қар еру 
аймағы деп аталады. Бұл аймақ еру майданымен (еру аймағын қардың еруі 
əлі басталмаған аймақтан бөлетін сызық) жəне еру тылы (еру аймағын қар 
еріген аймақтан бөлетін сызық) шектеледі. Бір мезгілде қар еру аймағы 
көктемде солтүстік жарты шардағы жазықтарда оңтүстіктен солтүстікке, 
ал тауларда – баураймен жоғары қарай жылжиды. Жазықта еру тылының 
таралу жылдамдығы əдетте тəулігіне 40-80 км құрайды, кейде тəулігіне 
150-200 км - ге жетеді. 

Қардың  еруінің маңызды сипаттамасы -  ол оның қарқындылығы. Ол 
көктемде ауа температурасының өзгеру сипатымен («көктемнің 
біртектілігі») жəне астындағы беттің ерекшеліктерімен анықталады. 

Қардың еруін есептеу жəне оның ағынды қалыптастырудағы рөлін 
бағалау əртүрлі жолдармен жүзеге асырылады. Олардың ең 
қарапайымдары қардың еруінің негізгі себебі ретінде ауа 
температурасының өзгеруі туралы мəліметтерге негізделген. Сонымен, 
эмпирикалық формуласын жиі қолданады 

 
∑ ,                                                            (6.12) 
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мұндағы  - уақыт аралығы ∆t үшін еріген су қабаты (мм); ∑  - сол уақыт 
аралығы үшін оң орташа тəуліктік ауа температурасының қосындысы,  – 
еру коэффициенті деп аталатын пропорционалдылық коэффициенті (бұл 
оң орташа тəуліктік ауа температурасының бір градусына келетін еріген су 
қабаты).  

55º с. е. солтүстігінде орналасқан ашық аймақ үшін α еру 
коэффициентінің орташа мəні шамамен 5 мм-ден 1º-қа тең, орман үшін ол 
тығыз қылқан жапырақты ормандар үшін 1,5 мм/град.-тан орташа 
тығыздықтағы жапырақты ормандар үшін 3-4 мм/град.- қа дейін өзгереді. 

Сонымен қатар, қардың еру қарқындылығын жылу балансы əдісі 
арқылы анықтауға болады (2.4 бөлімін қараңыз). 

Өзендердің жерасты қоректенуі. Ол жер асты (жер асты) жəне өзен 
суларының өзара əрекеттесу сипатымен анықталады. Бұл мəселе  
5.6- бөлімінде егжей-тегжейлі қаралды. Естеріңізге сала кетейік, аталған 
өзара іс-қимылдың бағыты мен қарқындылығы өзендегі су деңгейінің 
өзара жағдайына, су бөгетінің биіктігіне жəне жер асты суларының 
деңгейіне (5.8-суреттерді қараңыз), өз кезегінде өзеннің су режимінің 
фазасына жəне гидрогеологиялық жағдайларға байланысты. Өзен мен жер 
асты суларының қозғалысының ауыспалы бағытымен тұрақты 
гидравликалық байланысы болған жағдайда (5.8, б-суретті қараңыз) 
өзендер су тасқыны шыңынан басқа жыл бойы жерасты қоректенуін алады. 

Мұздықтармен қоректенуі. Бұл қоректену тек биік таулы мұздықты 
жəне қарлы аудандардан ағып шығатын өзендерге ғана тəн. Бұл туралы 
толығырақ 4.6 бөлімінде айтылды. Мұздықтардың өзен ағынына қосқан 
үлесі неғұрлым көп болса, мұздықтар алып жатқан бассейннің жалпы 
ауданы соғұрлым көп болады (4.5-суретті қараңыз). 

Өзендердің қоректену түрлері бойынша жіктелуі. Əр өзеннің жеке 
қоректену түрлерінің үлесі əртүрлі болуы мүмкін. Əр жағдайда əр түрлі 
қоректену түрлерінің өзен ағынына қосқан үлесін анықтау өте қиын 
міндет. Мұны «таңбаланған атомдарды» қолдану арқылы, яғни əр түрлі 
шыққан суларды радиоактивті «таңбалау» арқылы немесе табиғи сулардың 
изотоптық құрамын талдау арқылы шешуге болады. Əр түрлі қуат түрлерін 
бөлудің қарапайым, бірақ жуық əдісі гидрографты графикалық түрде бөлу 
болып табылады.  

Қоректенудің белгілі бір түрінің басым болу дəрежесін анықтау үшін 
үш градация қабылданады. Егер қоректену түрлерінің бірі өзеннің жылдық 
ағымының 80% - дан астамын берсе, онда қоректенудің осы түрінің 
ерекше мəні туралы айту керек (қоректенудің басқа түрлері ескерілмейді). 
Егер қоректенудің осы түрінің үлесіне ағынның 50-ден 80% - на дейін 
келетін болса, онда қоректенудің осы түріне басым мəн беріледі 
(қоректенудің басқа түрлері олардың үлесіне жылдық ағынның 10% - дан 
астамы келетін болса ғана ескеріледі). Егер қоректенудің бірде-бір түрі 
жылдық ағынның 50% - дан астамын бермесе, онда мұндай қоректену 
аралас деп аталады. Көрсетілген градация диапазондары (80 жəне 50%) 
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мұздықтан басқа қоректенудің барлық түрлеріне жатады. Мұздық 
қоректену үшін градацияның тиісті диапозондары 50 жəне 25% - ға дейін 
азайтылған. 

 
6.5 Өзен бассейніндегі судың жұмсалуы 
 
Бассейннің бетіне түсетін жаңбыр сулары, сондай-ақ еріген қар мен 

мұздық сулар ішінара жер үсті (көлбеу жəне өзен) ағындары түрінде ағып, 
ішінара булану мен инфильтрацияға жұмсалады. 

Су бетінен булану булануына жақындайды, яғни радиациялық 
тепе-теңдікке байланысты осы климаттық жағдайда мүмкін болатын 
максималды булану. Су бетінен булану ауаның ылғалдылығы неғұрлым аз 
болса (жəне ылғалдылықтың жетіспеушілігі) жəне желдің жылдамдығы 
соғұрлым жоғары болады. 

Бұрынғы КСРО аумағы үшін су бетінен жылдық булану мөлшері 
табиғи аймаққа байланысты жəне орта есеппен тең: тундрада 200-350 мм, 
орман аймағында 350-650, дала аймағында 650-1000, шөлейт пен шөлде 
1000-1800 мм.бұл шамалар ағынды сулардың (өзендер мен каналдардың) 
жəне су қоймаларының (көлдер мен су қоймаларының) бетінен булануға 
өзен ағысының жоғалуын құрайды. 

Белгілі бір жағдайларда су бетінен булануды табиғи резервуардағы 
немесе жасанды буландырғыштағы су деңгейінің булануы нəтижесінде 
төмендеу мөлшерін ескере отырып, су балансы əдісі арқылы анықтауға 
болады, эмпирикалық формулалар көмегімен судың булануына жұмсалған 
жылуды есептеу арқылы жылу балансы əдісін қолдану. Соңғыларының 
арасында Б. Д. Зайков формуласы кеңінен қолданылады: 

0,14 1 0,72 ,                                     (6.13) 
мұндағы  - булану, мм; - су айдынындағы су бетінің температурасы 
бойынша есептелген су буы ең жоғары серпімділігінің орташа мəні, гПА; 

– су айдынынан 200 см биіктікте су буының орташа серпімділігі 
(ауаның абсолютті ылғалдылығы), гПА; - су айдынынан 200 см 
биіктікте желдің орташа жылдамдығы, м/с;  - есептелген уақыт 
аралығындағы тəулік саны. (6.13) формуласында  су буының 
серпімділік айырмасы  ауа ылғалдылығының тапшылығына 
пропорционал шамамен ауыстырылуы мүмкін.  

Қар мен мұздың бетінен булану су бетінен булану факторларына 
байланысты, бірақ булану бетінің төмен температурасына байланысты ол 
əлдеқайда аз қарқынды. Бұл қыста тек 20-30 мм, яғни. су бетіндегі 
буланудан он есе аз. 

Қардың бетінен булануды өлшеу үшін арнайы буландырғыштар 
қолданылады, яғни, салмақ əдісі қолданылады. Іс жүзінде əдетте 
формулаға ұқсас эмпирикалық тəуелділік қолданылады (6.13). 

Өсімдіктермен жабылмаған топырақ бетінен булану 
метеорологиялық жағдайлармен жəне топырақтың терең қабаттарынан 
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топырақ бетіне судың түсу қарқындылығымен анықталады. Бұл жағдайда 
булану тек топырақ бетінен ғана емес, сонымен қатар топырақ бетінен 
төмен бөлшектерден жəне «капиллярлық жиектен» жүзеге асырылады. 
Топырақ бетінен булану, əдетте, топырақтың ылғалдылығы, ауа 
ылғалдылығының жетіспеушілігі жəне желдің жылдамдығы. Ол 
жаңбырдан кейін жəне жер асты суларының жоғарылауымен артады. 

Топырақ бетінен булану кезінде судың жоғалуын топырақ 
буландырғышымен анықтауға болады. Топырақтан буланған судың 
мөлшері буландырғышқа орналастырылған топырақ монолитінің 
массасының өзгеруімен есептеледі. 

Өсімдік жамылғысының физиологиялық булануы 
(транспирация) үш кезеңнен тұрады: өсімдіктердің тамыр жүйесінің 
топырақ ылғалдылығын сіңіруі, сабақтарда судың көтерілуі, 
жапырақтардың бетінен булану. Өсімдіктердің тамыр жүйесі тереңдігінің 
жоғарылауымен жəне жапырақтары мөлшерінің ұлғаюымен жəне 
жапырақты жамылғының тығыздығымен транспирация артады. 

Транспирацияның қарқындылығы өсімдік түріне байланысты. Əр 
түрлі өсімдіктер булану үшін əртүрлі мөлшерде су жұмсайды. Олар 
буланған су массасының транспирациялық коэффициент деп аталатын 
құрғақ заттың өсу массасына қатынасы əр түрлі. Бұл коэффициент өнімді 
булану деп аталады. Бұл күріште ең үлкені, қылқан жапырақты ағаштарда 
ең кішісі. 

Вегетациялық кезеңде өсімдіктер айтарлықтай мөлшерде суды 
буландыруы мүмкін. Сонымен, бидайдың булануының жылдық қабаты – 
250-300 мм, қайың – 150-200, қылқан жапырақты ағаштар - 150-300 мм. 

Жалпы булану топырақ бетінен буланудан, ағаштардың тəждерінен 
транспирациядан жəне буланудан тұрады (буланудың соңғы екі түрі жиі 
бірге есептеледі). Жалпы булану өзен бассейндеріндегі ағынды жоғалтуды 
анықтауда маңызды рөл атқарады жəне оны гидрологияда есептеуге көп 
көңіл бөлінеді. 

Жалпы булануды анықтау үшін əдістердің екі тобы қолданылады. 
Олардың біріншісінде орташа көпжылдық жылдық буланудың жылдық 
жауын-шашынға	   жəне  булануына тəуелділігі қолданылады.  
М. И. Будыко максималды булануды ұсынды, яғни булануы 
радиациялық баланстың орташа жылдық жылдық мəні арқылы  жəне 
буланудың нақты жылуы исп. Будыко теңдеуі булану мөлшерін жауын-
шашын, радиациялық тепе-теңдік жəне булану жылуымен 
байланыстырады: , , исп . Əр түрлі географиялық нүктелер үшін 
мұндай байланыс жердің ендігінің өзгеруімен өзгеретін күн 
радиациясымен анықталатын  шамасына байланысты əр түрлі болады 
(3.1-суретті қараңыз). 

Өзен бассейндеріндегі инфильтрация жаңбыр немесе еріген судың 
түсуіне жəне жер астындағы топырақтың сүзу қасиеттеріне байланысты. 
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6.6 Өзен бассейнінің су балансы 
 
Өзен бассейнінің су балансының теңдеуі. Құрлық учаскесінің су 

балансы туралы жалпы ережелерді (2.2-бөлімді қараңыз) жəне өзен 
бассейніндегі əртүрлі тік аймақтардың су балансын қарау нəтижелерін 
ескере отырып (5.5-бөлімді қараңыз) өзен бассейнінің су балансының 
теңдеуін ∆t  уақыт интервалы үшін неғұрлым жалпы түрде былайша 
ұсынамыз (6.6-сурет): 

∆                              (6.14) 
Мұнда  – өзен бассейнінің бетіне сұйық (жаңбыр) жəне қатты (қар) 

жауын – шашын;  - бассейннен тыс жер үсті (су бөлу сызығы дұрыс 
жүргізілген кезде, мұндай ағын тек жасанды болуы мүмкін – су қоймасын 
кесіп өтетін құбырлардың, арналардың көмегімен, көбінесе тірек 
құрылыстары жүйесімен, сорғы станцияларымен жəне т. б.);  – 
бассейннен тыс жер асты ағыны (ол тек жер үсті жəне жер асты сулары 
сəйкес келмеген жағдайда ғана болуы мүмкін); - су буының 
конденсациясы (көбінесе  шөгінділерімен біріктіріледі немесе 
булануынан алынады);  – бассейннен тыс жер бетіндегі ағып кету (ол 

ең алдымен ,  өзенінің ағынымен, сондай – ақ гидротехникалық 
құрылыстар арқылы су қоймасы арқылы жүзеге асырылатын ,  жасанды 
ағып кетуімен ұсынылуы мүмкін);  – бассейннен тыс жер асты ағып 
кетуі (  сияқты, тек жер үсті жəне жер асты сулары сəйкес келмеген 
жағдайда ғана болуы мүмкін); -бассейн бетінен булану, сонымен қатар 
сумен немесе қармен жабылған беттерден булану. жəне мұз (6.5.2 бөлімін 
қараңыз); ∆  - бассейндегі (өзен арналарындағы, су айдындарындағы, 
топырақтағы, Сулы горизонттардағы, қар жамылғысындағы жəне т.б.) ∆t 
уақыт аралығы кезіндегі су қорының өзгеруі (плюс – су қорының артуы 
кезінде, минус – олардың азаюы кезінде). 

 

 
 

Сурет 6.6. - Өзен бассейнінің су 
балансын құрайтын сызба (мəтіндегі 

белгілер): 1-арна; 2-су торабы 
 

Атмосфералық жауын-
шашын, жер асты ағыны жəне 
бассейннен тыс жасанды жер үсті 
ағыны су балансы теңдеуінің кіріс 
бөлігін құрайды; бассейннен тыс 
жер үсті жəне жер асты ағындары 
жəне булану су балансы 
теңдеуінің шығыс бөлігіне 
біріктіріледі. 

Егер кіріс бөлігі шығыннан 
асып кетсе (мысалы, қыста қар 
жиналған кезде, жаңбыр кезінде 
жəне т.б.), бассейндегі су қоры  
∆ > 0 артады. Егер, 
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керісінше, шығыс бөлігі кіріс бөлігінен үлкен болса (мысалы, қар 
еріген кезде, өзен негізінен жер асты суларымен қоректенетін кезде), онда 
бассейндегі су қоры таусылады («іске қосылады») жəне ∆ < 0. 

Өзен бассейнінің су балансының теңдеуін құрайтын өлшем 
бірліктері əдетте қабаттың мөлшері (мм) немесе кез-келген уақыт 
аралығына (ай, Маусым, жыл) жатқызылған көлемдік шамалар (м3, км3) 
болып табылады. Бірінші жағдайда (өлшем бірлігі - мм) кіші əріптерді 
қолдану ұсынылады: , , , , ∆ , екіншісінде (м3 немесе км3) - бас 
əріптер: , , , , ∆ . Қабат бірліктерін көлем бірліктеріне жəне 
керісінше ауыстыру бассейннің ауданын ескере отырып жүзеге 
асырылады. Ол үшін  формулаларын қолданыңыз, мұндағы мм - 
де,  км2 - де. Егер  м3 - де алу керек болса, онда =103, егер км3 - де 
болса, онда =10-6 

Су балансының теңдеуі (6.14) дəстүрлі қолданылатын теңдеуден 
сыртқы  жасанды ағынын ескеретін мүшені енгізумен ерекшеленеді. 
Қазіргі жағдайда, ағынды бассейнаралық қайта бөлу белсенді қолданыла 
бастаған кезде, өзен бассейндерінің су балансының теңдеуін құру жəне 
талдау кезінде бұл жағдайды ескермеу мүмкін емес. 

Көптеген жағдайларда су балансы теңдеуінің кейбір жеңілдетулері 
мүмкін (6.14). Көбінесе  конденсациясын ескермеуге болады. Үлкен өзен 
бассейндері үшін бассейннің шекарасындағы жер асты ағындары мен ағып 
кетулер жиі ескерілмейді (олардың мəні теңдеудің басқа мүшелерінен 
əлдеқайда аз) немесе ~  алынады. Мұндай жағдайларда жəне іргелес 
бассейндер арасында ағынды жасанды қайта бөлу болмаған кезде су 
балансының теңдеуі 

∆ .                                                    (6.15) 
 (6.15) теңдеу гидрологияда өзен бассейндерінің су балансын жеке 

айлар, жылдар, жылдар үшін талдау үшін кеңінен қолданылады. Көбінесе 
түрдің су балансының теңдеуін талдағанда (6.15) жауын-шашын  жəне 
ағызу 	 бір-біріне толық сəйкес келмейтіні белгілі болды. Мұндай жағдай, 
мысалы, күнтізбелік жылдың соңында қысқы жауын-шашын түскен кезде 
пайда болады.  

Бұл теңдеу («жауын-шашын су төгуге жəне булануға тең» немесе 
«ағын су минус булануға тең») көпжылдық кезең үшін өзен бассейнінің су 
балансының теңдеуі деп аталады. 

Жер шарындағы ,  жəне  шамаларының таралуы аймақтық 
сипатқа ие жəне климаттық жағдайларға байланысты (ендік бойынша 
жауын-шашынның өзгеруі 3.1-суретте көрсетілген). 

Өзен бассейнінің су балансының құрылымы. Өзен бассейнінің су 
балансының құрылымы деп су балансының теңдеуінің əр түрлі кіріс жəне 
шығыс компоненттерінің қатынасы түсініледі. 

Көпжылдық кезеңге арналған су балансының теңдеуін қарастырыңыз 
(6.16) жəне шығыс мүшелерінің (ағу жəне булану) олардың мөлшеріне 
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немесе жауын - шашынға қатысты үлесін анықтаңыз. Ол үшін теңдеудің 
екі бөлігін де  - ге бөлеміз: 

1 y/x z/x ⍺ β.                                              (6.17) 
Ағынының жауын-шашынға қатынасын  ағын коэффициенті деп 

атайық (⍺ = / ). Бұл коэффициент жауын-шашынның қанша бөлігі ағынға 
айналатынын көрсетеді;  /  қатынасын ағынды коэффициентке ұқсас 
булану коэффициенті деп атауға болады жəне β арқылы белгіленеді. α 
жəне β қосындысы 1-ге тең болуы керек. 

Көп жылдық кезең үшін ағынның мүмкін болатын өзгеру диапазоны 
келесідей:0 ≤ α ≤ 1. α шамасы /  «құрғақтық индексінің» өсуімен азаяды. 
Шамадан тыс жəне жеткілікті ылғалдылық жағдайында (тундра, орман – 
тундра, орман) α мəні əдетте 0,4-0,6 аралығында болады. Ылғал жеткіліксіз 
болған жағдайда (орманды дала, дала) ағын коэффициентінің мəні едəуір 
аз (шамамен 0,4 – 0,1 шегінде). Соңында, өте құрғақ климатта (шөлейт 
жəне шөл) α мəні 0-ге жақындайды. 

 
6.7 Өзендердің су режимі  
 
Өзен сулылығының ауытқу түрлері. Өзендердің су режимі деп су 

ағысының, ағыс жылдамдығының, су деңгейінің жəне су бетінің 
еңістерінің, ең алдымен уақыт өте келе, сонымен қатар өзен бойындағы 
тұрақты өзгерістері түсініледі. 

Өзендердің су режимі физика-географиялық факторлардың кешеніне 
байланысты, олардың арасында метеорологиялық жəне климаттық 
факторлар маңызды рөл атқарады. Жер бетіндегі бұл факторлар əртүрлі 
кезеңдердің өзгеруіне ұшырайтындықтан, өзендердің су режимінде 
(гидросфераның басқа объектілері сияқты) əр түрлі ұзындықтағы 
тербелістер де көрінеді. 

Өзен режимінің өзгеруі ең алдымен оның сулылығының 
ауытқуларымен сипатталады. Сулылық - бұл өзеннің су ағынының 
орташа көпжылдық мөлшерімен немесе басқа кезеңдердегі ағынмен 
салыстырғанда, кез-келген уақыт аралығында (ай, маусым, жыл, бірнеше 
жыл) өзен өткізетін су мөлшері. «Өзеннің сулылығы» ұғымы осы өзен 
ағысының өзгеруін бағалау үшін қолданылады. 

«Өзеннің сулылығы»  ұғымынан «өзеннің су тұтқыштығы» ұғымын 
ажырата білген жөн. Су тұтқыштық - бұл өзеннің орташа көпжылдық 
ағысының шамасы (м3/с, км/ жыл); бұл ұғым əртүрлі өзендердің су 
ағысының шамасын салыстыру үшін қолданылады. 

Өзендер сулылығының ғасырлық ауытқулары климаттық 
жағдайлардың ғасырлық өзгерістерін жəне жүздеген, мыңдаған жылдар 
аралығындағы континенттердің ылғалдануын көрсетеді. Өзендердің 
сулылығының ғасырлық ауытқулары туралы мəліметтердің белгілігі аз, 
дегенмен палеогеографиялық зерттеулер тарихта планетамыздың түрлі 
аймақтарындағы өзендердің  сулылығы кезеңдер аралығында айтарлықтай 
көп болғандығын дəлелдейді.Соңғы палеогидрологиялық зерттеулер 
Еуропада суық жəне ылғалды кезеңдерде өзендердің су ағысы көбейгенін 
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көрсетті. Мысалы, сондай құбылыс 1400-1300, 900-300 б. з. д., 400-750, 
1150-1300, 1550-1850 ж. ж. болды. 

Өзендер сулылығының көпжылдық ауытқулары да негізінен 
Климаттық сипатқа ие. Мұндай тербелістердің жиілігі ондаған жылдар. 
Соңғы 50-100 жылдағы судың көпжылдық өзгерістері ғасырлық 
ауытқуларға қарағанда əлдеқайда көп. Тікелей бақылаулардың деректері 
жер шарының барлық өзендерінің жəне жекелеген өзендердің жиынтық 
ағысы да көпжылдық ауытқуларға ұшырайтындығын куəландырады.Өзен 
ағындарының көпжылдық ауытқуларын сипаттау үшін əдетте төрт əдіс 
қолданылады: 1) кейбір сипаттамалық кезеңдердегі өзеннің орташа ағынын 
салыстыру; 2) өзен суының орташа жылдық шығындарының көпжылдық 
өзгерістерін талдау; 3) ағынның ауытқуын 5 немесе 6 жылдық жылжымалы 
орташа есеппен «тегістеу»; 4) жылдық ағынның нормаланған 
айырмашылық интегралды қисығын (НАИҚ) құру.НАИҚ бақылау 
кезеңінде орташаландырылғаннан судың орташа жылдық шығыстарының 
нормаланған ауытқуларын дəйекті жинақтау жолымен құрылады. 

   «нормалар»: ∑ 	 	 	∑ 1 , мұнда  К  

модульдык коэффициент.НАИҚ өзеннің ағысы көбейген немесе азайған, 
«нормадан» көп немесе аз болған кезеңдерді оңай бөлуге мүмкіндік 
береді.Басқа статистикалық əдістер де қолданылады (спектрлік жəне 
автокорреляциялық талдаулар өзеннің сулылығының ауытқуларындағы 
циклдерді бөлу үшін жəне т. б.). 

Өзендердің сулылығының көпжылдық ауытқуларын талдау кезінде 
табиғи жəне антропогендік өзгергіштікті ажырату керек.Олардың 
біріншісі тек климаттық факторларға байланысты, екіншісі ағынның 
жасанды өзгеруіне байланысты (экономикалық қажеттіліктерге су алу, 
өзен режимінің өзгеруіне байланысты, мысалы, су қоймалары құрылғаннан 
кейін). 

Егер əр түрлі өзендердің сулылығы бір уақытта бір бағытта өзгерсе, 
онда олар ағындытербелістердің синхрондылығы туралы айтады. Əдетте 
ұқсас физикалық жəне географиялық жағдайларда орналасқан жəне бір-
біріне коп немесе аз жақын орналасқан өзендердің сулылығы синхронды 
түрде өзгереді.Сонымен, тұтастай алғанда, Еуропалық бөліктің 
оңтүстігіндегі өзендердің (Дон, Кубань, Еділ) жəне Ресейдің еуропалық 
бөлігінің солтүстігіндегі өзендердің (Печора, Солтүстік Двина) сулылығы 
синхронды түрде өзгереді.Сонымен қатар, əртүрлі өзендерде сулылықтың 
өзгеру сипатының сəйкес келмеуі де кездеседі. Бұл жағдайда олар ағынды 
тербелістердің асинхрондылығы туралы айтады. 

Еділ ағынының өзгеру графиктерінің жəне Каспий теңізі деңгейінің 
ауытқуының үйлесуі Каспийдің ауытқуларындағы басты себеп-Еділ 
ағынының өзгеруі екенін айқын көрсетеді.Бір қызығы, 2000 жылға 
болжанған Еділ ағысының антропогендік факторлар салдарынан төмендеуі 
расталмады.  

Өзендердің сулылығының жыл ішіндегі (маусымдық) 
ауытқулары өзен бассейнінің су балансы компоненттерінің маусымдық 
өзгеруіне байланысты.Жыл бойы əр түрлі географиялық аймақтарда 
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орналасқан өзендер мол жəне аз сулану кезеңдерінің əр түрлі ауысуын 
бастан кешіреді. 

Өзендер сулылығының қысқа мерзімді ауытқулары ең алдымен 
табиғи жəне метеорологиялық факторлармен (нөсер жаңбыр, мұздық 
аудандардағы ауа температурасының ауытқуы), сондай-ақ геологиялық 
процестермен (мұздық қоректенуі бар өзендердегі мореналардың жарылуы 
нəтижесінде мұздық көлдер суларының түсуі, тау опырылымдарының 
нəтижесінде өзендердің түсуі жəне т.б.) байланысты болуы мүмкін. 

Өзендердің сулылығының қысқа мерзімді ауытқулары 
антропогендік факторларға байланысты болуы мүмкін. Мұндай 
тербелістердің қатарына гидротораптардың төменгі бьефтеріне су жіберу 
жатады.Өзендердің сулылығының ауытқуы туралы айтқанда, олар ең 
алдымен су ағынының өзгеруін білдіреді. Бұл жағдайда өзеннің осы 
белдеуіндегі су ағынының өзгеру графигі (м3/с) жыл бойы өзеннің 
гидрографы деп аталады. Алайда, өзендердегі су ағынының өзгеруімен 
қатар басқа сипаттамалар да өзгереді, мысалы, ағынның жылдамдығы мен 
су деңгейі, яғни, өзеннің осы белдеуіндегі су бетінің биіктігі.Көп жағдайда 
су деңгейінің ауытқуы ағынды ауытқулардан кейін жүреді жəне олармен 
анықталады. Бұл өзендердегі шығындар мен су деңгейлерінің тұрақты 
байланыстарының болуымен түсіндіріледі.  

Өзендердегі гидрологиялық бақылаулар əдетте су деңгейін өлшеуден 
басталады. Өлшеулерді тірек, қада жəне автоматты (су деңгейін өздігінен 
жазғыштармен жабдықталған) гидрологиялық (су өлшегіш) бекеттерде 
жүргізеді. 

Ағыс жылдамдығын өлшеу өзендерде негізінен қалақ бұрамының 
айналу санын тіркейтін қалтқылар немесе арнайы аспаптар 
(гидрометриялық бұрамашықтар) көмегімен жүргізіледі. Соңғы 
онжылдықтарда ағым жылдамдығын өлшеу үшін ультрадыбыстық 
қондырғылар ағым бойымен жəне оған қарсы ультрадыбысты тарату 
айырмашылығын белгілейтін жəне ағын мен сезімтал элемент арасындағы 
жылу беруді өлшеуге негізделген термогидрометрлер қолданыла бастады. 

Өзендердің су режимінің фазалары. Су тасқыны, су басу, саба.  
Өзендердің жыл ішіндегі (маусымдық) режимінде қоректену 
жағдайларының өзгеруіне жəне су режимінің ерекшеліктеріне байланысты 
бірқатар сипаттамалық кезеңдер бөлінеді. Əлемдегі көптеген өзендер үшін 
су режимінің келесі фазалары бөлінеді: (половодье) қардың еруі жəне 
көктемде мұздан бөлінуі кезінде өзеннің тасуы; (паводки) нөсерден 
түскен, қардың тез еруі нəтижесінде өзендегі су деңгейінің көтерілуі; 
(межень) өзендегі судың ең төменгі деңгейі, сондай-ақ ең төменгі деңгей 
кезеңі – жаздың ортасы. 

Өзеннің тасуы - бұл жыл сайын сол маусымда осы климаттық 
жағдайларда қайталанатын жəне ең жоғары сулылықпен, су деңгейінің 
жоғары жəне ұзақ көтерілуімен сипатталатын өзеннің су режимінің 
кезеңі.Ол көбінесе судың жайылмаға шығуымен бірге жүреді; еріген қар 
мен жаңбыр суларымен де қалыптасады. 

Өзендегі су деңгейінің көтерілуі - бұл су режимінің фазасы, ол 
жылдың əртүрлі мезгілдерінде бірнеше рет қайталануы мүмкін жəне судың 
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шығыны мен деңгейінің қарқынды, əдетте қысқа мерзімді өсуімен 
сипатталады жəне еру кезінде жаңбыр немесе қардың еруінен болады. 

Гидрографты қоректену түрлері бойынша бөлу. Ағынды 
қалыптастырудағы əр түрлі қоректік заттардың үлесін сандық бағалау, 
əдетте, гидрографты қоректену түрлері бойынша графикалық бөлу 
арқылы жүзеге асырылады. Бұл жағдайда қоректенудің белгілі бір түрінің 
үлесі (мысалы, 6.8-суреттегі қар, жаңбыр, жер асты) гидрографтағы тиісті 
алаңдарға пропорционалды түрде анықталады. 

Өзен жəне жер асты суларының гидравликалық байланысы болмаған 
кезде (5.8-суретті қараңыз, г), бұл əдетте тау өзендеріне тəн, су тасқыны 
немесе су басу  кезінде жер асты қоректенуі гидрографтың барысын 
қайталайды, бірақ біршама тегістелген түрінде жəне су шығынының 
максимумымен салыстырғанда жер асты қоректенуінің максимумының 
кешеуілдеуімен (6.8-сурет, 1). Өзен жəне жер асты суларының тұрақты 
немесе уақытша гидравликалық байланысы болған кезде (5.8-суретті 
қараңыз, б-в) су тасқынының көтерілуінде жер асты суларының өзенмен 
тірелуі нəтижесінде жер асты қоректенуі азаяды жəне өзендегі судың ең 
жоғары деңгейі кезінде минимумға жетеді (6.8, 3-сурет). Үлкен өзендерге 
тəн жоғары деңгейлердің ұзақ тұруы кезінде өзен сулары топыраққа 
сүзіледі («теріс жер асты қоректенуі», 6.8, 5-сурет), ал су тасқынының 
төмендеуінде немесе сабаның басында бұл сулар өзенге оралады (өзен 
ағынын жағалаулық реттеу). 

 

 
 
Сурет 6.8 - Өзен гидрографын қоректену түрлері бойынша бөлу схемасы: 

 
қоректену: I – қар, II – жаңбыр, III – жер асты; А, Б, жəне В – су тасқынының басы, 
соңы жəне шыңы; 1-5 – өзен жəне жер асты суларының өзара əрекеттесуі əр түрлі 
сипатта болған кезде су тасқыны кезеңінде қар жəне жер асты тағамдарын бөлетін 

сызықтар( мəтінде түсіндірмені қараңыз); 6-мұз тұру; 7-мұзжарғыш 
 

Сондай-ақ, жаңбыр мен қардың қоректенуін бөлу кезінде 
қиындықтар туындайды, əсіресе көктем мен күзде, тау өзендерінде қар, 
мұздық жəне жаңбыр қоректерін бөлу кезінде (4.6, а-суретті қараңыз) жəне 
т.б. мұндай жағдайларда гидрографты қоректену түрлері бойынша сенімді 
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бөлу үшін жауын-шашын мен ауа температурасы туралы деректерді тарту 
қажет. 

Өзендердің су режимі бойынша жіктелуі. Барлық өзендер үш түрге 
бөлінеді: су тасқыны (қармен қоректену), су тасқыны жəне су басу (қар 
жəне жаңбыр қорегі), су басу (жаңбыр тамағы). П. С. Кузиннің айтуынша, 
су тасқыны тек қардан болуы мүмкін. Аталған үш түрдің ішінде тағы  
14 кіші түрі бар. 

Қар жамылғысының еруіне байланысты көктемгі су тасқыны 
барөзендер бұрынғы КСРО аумағында жиі кездеседі. Бұл топтың өзендері 
Зайков бес түрге бөледі. Қазақстандықтиптегі өзендерде (6.9, а-сурет) 
су тасқынының ерекше өткір жəне жоғары толқыны байқалады, ал жылдың 
қалған бөлігінде өзендер толық құрғағанға дейін ағын өте аз болады. 
Шығыс Еуропа типіндегі өзендер (6.9-сурет, б) жоғары көктемгі су 
тасқынымен, төмен жазғы жəне қысқы сабанмен, күзде аздап ағынмен 
сипатталады. Батыс Сібір типіндегі өзендер (6.9-сурет, в) төмен созылған 
көктемгі су тасқынына жəне жазғы-күзгі ағынның жоғарылауына ие. 
Шығыс Сібір типіндегі өзендерде (6.9-сурет, г) жоғары су тасқыны, 
жазғы-күзгі су тасқыны жəне төмен қысқы су тасқыны байқалады. Алтай 
типіндегі өзендер үшін (6.9-сурет, д) төмен созылған көктемгі су тасқыны, 
жаздың жоғары ағысы жəне төмен сабалық тəн. 

 
 

Сурет 6.9 - Көктемгі су тасқыны бар өзендердің гидрографтары: 
түрлері: а-Қазақстан (Нұра өзені, Самарқанд кенті, 1933 ж.); б – Шығыс Еуропа (Вятка 
өзені, Киров қаласы, 1936 ж.); в – Батыс Сібір (Васюган өзені, Васюган кенті, 1939 ж.); 
г – Шығыс Сібір (төменгі Тункуска өзені, Тура ауылы, 1940 ж.); д – Алтай (Томь өзені, 

Кузнецк қаласы, 1941 ж.). Мұнда жəне 6.10 жəне 6.11-суреттерде жыл ішіндегі су 
шығындарының өзгеруі оның орташа жылдық мəніне (I-XII-айлар) қатысты берілген) 
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Сурет 6.10 – Жылдың жылы бөлігінде су тасқыны бар өзендердің гидрографтары:: 
түрлері: а-Қиыр Шығыс (Витим өзені, Бодайбо қаласы, 1937); Б-тянь-шанский  

(Терек өзені, Казбеги ауылы, 1937) (I-XII - айлар) 
 

Жылдың жылы бөлігінде су тасқыны бар өзендер Қиыр Шығыста 
жəне Орта Азия мен Кавказдың биік таулы аймақтарында кездеседі. Бұл 
топтағы өзендер екі түрге бөлінеді. Қиыр Шығыс типіндегі өзендер үшін 
(6.10-сурет, а) төмен, созылған, тарақ тəрізді жазғы жаңбыр су тасқыны 
жəне жылдың суық бөлігінде төмен ағын сипатталады. Тянь-Шань 
типіндегі өзендер (6.10-сурет, б) дəл солай жазғы су тасқынына ие (тек 
осы жағдайда ол мұздықтар мен биік таулы қардың еруіне байланысты); 
қысқы ағын алдыңғы типтегі өзендерге қарағанда жоғары. 

 

 
 

Сурет  6.11 - Тасқын режимі бар өзендердің гидрографтары: 
түрлері:а - Қара теңіз (Сочи өзені, Пластунка ауылы, 1936); б - Қырым (Салгир өзені, 
Симферополь қаласы, 1936); в-Солтүстік Кавказ  (камбилеевка өзені, Ольгинское 

ауылы, 1939) (I-XII - айлар) 
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Су тасқыны режимі бар өзендер Қырымның, Кавказдың, 
Карпаттың таулы жəне тау бөктерінде ағып жатыр. Бұл топтың 
өзендеріндегі қоректену негізінен жаңбырлы. Бұл өзендердің ішінде үш 
түрі бар. Қара теңіз типіндегі өзендер (6.11-сурет, а) жыл бойы жаңбыр 
су тасқынына ие. Қырым типіндегі өзендерде (6.11-сурет, б) қысқы су 
тасқыны жəне ұзақ жазғы (маусым-тамыз) немесе жазғы-күзгі (мамыр-
қазан) кезеңдер өте төмен ағынмен (толық құрғағанға дейін) байқалады. 
Солтүстік Кавказ типіндегі өзендер үшін (6.11-сурет, в) жылдың суық 
бөлігінде жылы жəне төмен су тасқыны тəн. 

 
6.8 Өзен ағыны 
 
Өзен ағынының компоненттері. Ағын кең мағынада зат пен 

энергияның Ғаламдық циклінің материктік байланысының негізгі элементі 
болып табылады.  

Су ағыны (су ағыны) – бұл өзен жүйелеріндегі судың ағу процесі 
жəне ағып жатқан су мөлшерінің сипаттамасы. Су ағыны-маңызды 
физикалық-географиялық жəне геологиялық факторлардың бірі; су ағынын 
зерттеу – құрлық гидрологиясының басты міндеті. Су ағынын «сұйық 
ағын» деп атау ұсынылмайды. 

Шөгінділердің ағуы - бұл өзен жүйелеріндегі шөгінділердің қозғалу 
процесі жəне өзендерде қозғалатын шөгінділердің санын сипаттау. 
Тасындылардың ағысы қалқыма тасындылардың (өзен ағысының 
қалыңдығына қалқыма күйінде тасымалданатын тасындылардың) 
ағындысынан жəне əкеп соқтырған тасындылардың ағындарынан (əкеп 
соқтырған жай-күйдегі өзен түбі бойынша ағынмен тасымалданатын 
тасындылардың) тұрады. Шөгінділердің ағынын «қатты ағын»  деп атауға 
болмайды. 

Еріген заттардың ағуы - суда еріген заттардың өзен жүйелерінде 
тасымалдану процесі жəне олардың мөлшерінің сипаттамасы. Өзен 
суларында еріген заттар-бұл тұз иондары, биогендік жəне органикалық 
заттар, газдар жəне т.б. кейде ерітінділердің ағуы иондық ағын немесе 
тұздардың ағуы деп аталады (бұл тек еріген минералдардың ағынын 
білдіреді). 

Жылу ағыны (жылулық  ағыны) – бұл өзен суларымен бірге жылуды 
тасымалдау процесі жəне оның сандық сипаттамасы. 

Өзен ағынының аталған төрт компонентінің ішіндегі ең бастысы су 
ағыны екені анық, онсыз ағынның басқа түрлері мүмкін емес. Су ағыны-
өзен жүйелеріндегі заттар мен энергияның барлық басқа түрлерін, олардың 
қозғаушы күшін анықтайтын процесс.  

Су ағынының факторлары мен сандық сипаттамалары.  
Гидрологияда қолданылатын су ағынының негізгі сандық сипаттамаларын 
қарастырамыз: су шығыны, ағын көлемі, ағын қабаты, ағын модулі, ағын 
коэффициенті. 

Өзен суының ағуының негізгі сипаттамасы - су шығыны, яғни уақыт 
бірлігіне (Q, м3/с) ағынның көлденең қимасы арқылы өтетін су көлемі. 
Өлшеу кезінде берілген гидрометриялық клапандағы судың орташа 
шығыны ғана анықталады (үлкен өзендерде бұл сағатпен өлшенетін уақыт 
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аралығы болуы мүмкін). Осындай графиктер бойынша (оларды «шығыстар 
қисығы»  немесе Q=f(H) графиктері деп атайды) су шығыстары осы күні су 
ағынының өзі өлшенгеніне немесе өлшенбегеніне қарамастан, кез келген 
күн үшін деңгейлер туралы деректер бойынша анықталуы мүмкін. 
Осылайша алынған орташа тəуліктік су шығыны бойынша, мысалы, 6.9-
6.11-суреттеріндегідей гидрограф салуға болады,. 

Судың тəн шығындарының қатарына өзеннің су жəне мұз режимінің 
əртүрлі кезеңдерінің шығындары жатады, мысалы, көктемгі мұз 
айдынының басындағы судың ең жоғары (ең шыңы) шығындары жəне т. б. 

Өзенінің су шығыны үздіксіз өзгерістерге бейім. Өзен 
гидрологиясында олардың өзгеруін талдауда екі негізгі тəсіл бар. 
Біріншісінде – генетикалық –о лар ағынның өзгеру себептерін талдайды, 
ағынның ауытқуының анықтайтын, негізінен климаттық факторлармен 
байланысын анықтайды. Екінші жағдайда – ықтималдық - белгілі бір 
өзендегі белгілі бір су шығындарының басталу ықтималдығын бағалайды: 
қазіргі уақытта өзеннің су шығыны белгілі бір орташа мəннен («норма») 
жоғары немесе төмен бағытта неғұрлым көп ерекшеленсе, мұндай 
құбылыстың ықтималдығы соғұрлым аз болады.. 

Гидрологияда ∆t (онкүндік, ай, маусым, жыл, бірнеше жыл) уақыт 
аралығы үшін судың орташа шығыны ұғымы кеңінен қолданылады. 
Мұндай су шығындары формула бойынша есептеледі 

∑ ,                                       (6.18) 
мұндағы - судың орташа тəуліктік шығыстары; n - қаралатын уақыт 
аралығындағы тəулік саны. Мысалы, кəдімгі (високос емес) жылдағы 
судың орташа жылдық шығыны бір жылдағы судың барлық орташа 
тəуліктік шығындарын қосып, соманы 365-ке бөлу арқылы анықталады. 

Сол сияқты судың орташа жылдық шығыны (көбінесе «ағынды 
норма» деп аталады жəне оарқылы белгіленеді) формула бойынша 
анықталады 

∑ ,                                       (6.19) 
мұндағы - судың орташа жылдық шығындары; N - жылдар саны. 

Су ағынының көлемі - бұл өзен ағынының белгілі бір уақыт 
аралығында өтетін су көлемі. Сондықтан су шығынын 1 с үшін су 
ағынының көлемі деп санауға болады. Су ағынының көлемі формула 
бойынша есептеледі 

∆t,                                                 (6.20) 
мұндағы W – ағын көлемі, м3; -уақыт аралығы ∆t (Q м3/с, ∆T-С) орташа су 
шығыны. Үлкен өзендер үшін W көбінесе км3-де айту ыңғайлы (əсіресе 
жылдық мəндер туралы). Бұл жағдайда формула қолданылады 

∆t 10 (6.21) 
∆t уақыт аралығы – жыл (жылына 31,5•106 с), (6.20) жəне (6.21) 

формулалардың орнына жазылады 
31,5 10 ;                                    (6.22) 

31,5 10 ,(6.23) 
мұндағы бірінші жағдайда W м3, екінші жағдайда - км3. 
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Жылына қабылданған секундтар саны (31,5•106) көптеген 
гидрологиялық есептеулер үшін дəлдік тұрғысынан жеткілікті екенін 
ескеріңіз. Бірақ үлкен дəлдік қажет болған жағдайда, əдеттегі жылы 
31,54•106 с, секіруде – 31,62 • 106 с, «Орташа» - 31,56 • 106 с екенін ескеру 
қажет. сол сияқты қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз, қазан, желтоқсан 
2.68•106 с, сəуір, маусым, қыркүйек, қараша 2,59 •106 с, ақпан айында 
қалыпты жылы 2,42 •106 с, секіртпеде – 2,51•106 с, ал тəулікте 8,64•104 с. 

Ағын қабаты - бұл су жинау ауданы бойынша біркелкі бөлінген 
жəне миллиметрмен көрсетілген қабаттың қалыңдығына тең кез-келген 
уақыт аралығында су жинаудан ағатын су мөлшері: 

м км
.                                       (6.24) 

Мұнда  мм, F км2. 
Су ағынының модулі  - бұл уақыт бірлігіне су жинау аймағынан 

келетін су мөлшері. Су ағынының модулі М, л/(с•км2) арқылы белгіленеді 
жəне формула бойынша есептеледі 

М ,                                                                      (6.25) 
мұндағы Q - кез-келген су шығыны (жедел, мысалы, максималды жəне 
орташа уақыт аралығы ∆t). 

(6.21), (6.24) жəне (6.25) формулаларын салыстыра отырып, модуль 
мен ағын қабаты арасындағы қатынасты алу оңай: 

М∆ 10 ,                                                            (6.26) 
мұндағы  жəне М – кез келген уақыт аралығы ∆t үшін ағын қабаты мен 
модулі. 

М 31,5.                                                                (6.27) 
Ағын коэффициенті-ағын көлемінің (көлемінің немесе қабатының) 

осы ағынның туындауына себепші болған, су жинау алаңына түскен 
атмосфералық жауын-шашын мөлшеріне қатынасы: 

	 / / .                                                             (6.28) 
Мұнда y жəне  мм,  жəне  м3 немесе км3. Ағын коэффициенті, 

əдетте, ағынды қабаттың орташа жылдық мөлшері мен жауын-шашын 
қабаты үшін немесе гидрологиялық жыл үшін есептеледі. Кейде су 
тасқыны үшін ағын коэффициенті есептеледі; бұл жағдайда су тасқынынан 
кейінгі ағын қабаты су тасқыны кезеңінде атмосфералық жауын-
шашыннан жəне алдыңғы қыста жиналған қар жамылғысындағы су 
қорынан тұратын су қабатына бөлінеді. Естеріңізге сала кетейік, ағын 
коэффициенті 0-ден 1-ге дейін өзгеретін өлшемсіз мəн болып табылады. 

ТМД аумағындағы су ағынының кеңістіктік таралуы. Ағынның 
кеңістіктік таралуы туралы объективті идеяны екі жолмен алуға болады: 1) 
су ағынының немесе өзен бойындағы ағын көлемінің өзгеруін талдау; 2) 
бассейннің ауданына тəуелді емес, сондықтан оларды картаға түсіруге 
мүмкіндік беретін ағын сипаттамаларының аумағы бойынша таралуын 
қарастыру, яғни, қабат, модуль жəне ағын коэффициенті. Ағынның 
кеңістіктік таралуын талдаудың бірінші тəсілінің мысалы ретінде Еділдің 
бассейнін, ал екінші тəсіл – ТМД-да орташа көпжылдық ағынды қабаттың 
(мм) таралуын келтіруге болады. 
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Еділ бойындағы су ағынының өзгеруінің тəн белгілері-Молога, 
Кострома, Унжа, Ока, Сура, Ветлуга жəне əсіресе Кама сияқты ірі 
өзендердің құйылуынан кейін ағынның күрт өсуі болып табылады. 

ТМД аумағы бойынша орташа көпжылдық жылдық ағын қабатының 
таралуының ең тəн ерекшеліктері мыналар: 1) ендік аймақтылық, əсіресе 
ТМД-ның жазық аймақтарында жақсы байқалады жəне солтүстіктен 
оңтүстікке қарай ағын қабатының табиғи түрде азаюында көрінеді, 
мысалы, Ресейдің Еуропалық аумағының солтүстігінде 300-400 мм-ден 
Каспий маңы мен Орта Азияда 5-20 мм-ге дейін (тек қиыр солтүстіктің 
аудандарын қоспағанда, жауын-шашынның азаюымен бірге ағынның 
біршама төмендеуі байқалады); 2) ылғал көздерінен – Атлант мұхитынан, 
ал Тынық мұхитынан алыс Шығыста, атап айтқанда, аумақтың көп 
бөлігінде батыстан шығысқа қарай ағынның азаюында (200-300-ден 50-100 
мм-ге дейін) жəне Қиыр Шығыстың жағалаудағы аудандарында ағынның 
ұлғаюында (400-600 мм-ге дейін, ал Камчаткада жəне 1800 мм-ге дейін); 3) 
таулы жəне тау бөктеріндегі аудандардағы ағынның ұлғаюы, мысалы, 
Карпаттарда 1000 мм-ге дейін Оралда 1200 мм, Кавказда 3000 мм, Памир 
мен Тянь-Шаньда 1000-1500 мм, Алтайда 800 мм жəне т.б., сондай-ақ 
шағын төбелерде. 

 
6.9 Өзендердегі судың қозғалысы 
 
Өзен ағысындағы ағыс жылдамдығының таралуы. Өзендер 

судың турбулентті режимімен сипатталады, ал өзен ағынының кез-келген 
нүктесіндегі ағым жылдамдығы турбулентті импульстарға ұшырайды, ал 
ағым жылдамдығы соғұрлым жоғары болады. Сондықтан өзен ағынының 
əр нүктесінде жəне уақыттың əр сəтінде жергілікті лездік ағын 
жылдамдығы бойлық, көлденең жəне тік координаталық осьтер бойымен 
үш компонентке ( , 	и	 ) ыдырауға болатын вектор болып табылады. 
Көптеген гидрометриялық құрылғылар (ағынның жылдамдығын өлшеуге 
арналған бұрылғыштар) белгілі бір уақыт аралығында орташа 
жылдамдықтың бойлық компонентін бекітеді, мысалы, 1 – 1,5 мин (біз оны 

 немесе жай u арқылы белгілейміз). 
 

 
 

6.12-сурет-өзен ағынындағы ағыс жылдамдығының тік таралуы: 
а - типтік; б - мұз қабатының астында; в – су ішіндегі мұз қабатының астында (шуги);  

г - ілеспе жəне қарсы жел кезінде; д - өсімдіктердің əсерінен; е – түбінің кедір-бұдырлығы 
əсерінен; 1  -мұз қабаты; 2  -шуги қабаты; W-желдің бағыты; umax-ағынның максималды 

жылдамдығы;  - u-кері ағыс 
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Бұл жергілікті орташа ағыс жылдамдығы өзен ағынында біркелкі 
бөлінбейді: ең жоғары жылдамдықтар ағынның бетінде арнаның ең терең 
бөлігінен, ең азы – төменгі жəне жағалаулардан байқалады. Нүктелерді 
бірдей ағым жылдамдығымен байланыстыратын сызықтар изотахтар деп 
аталады. Ағынның бетіндегі ең жоғары ағым жылдамдығының бойлық 
(арна бойымен) сызығы ағынның динамикалық осі немесе стрежень деп 
аталады. 

Өзен ағынының тереңдігі бойынша ағым жылдамдығының ең 
тұрақты таралуы кезінде тік жылдамдықтың таралу диаграммасы бетінде 
максимум (umax), тігінен орташа жылдамдыққа жақын жылдамдық - бетінен 
0,6 h тереңдікте (h – толық тереңдік) жəне нөлге тең емес минимум (umin) - 
түбінде (6.12-сурет, а). Алайда, мұз жамылғысының, желдің, өсімдіктердің, 
төменгі жəне жағалаудағы рельефтің біркелкі еместігінің əсерінен 
жылдамдықтың бұл таралуы бұзылады (6.12-сурет, б-е). 

Көлденең қимадағы ағынның орташа жылдамдығы (2.10) формула 
бойынша белгілі су шығыны мен көлденең қиманың ауданы бойынша 
есептеледі: / . 

Өзен ағынының динамикасы. Өзен ағынының қозғалысы кезінде 
қозғалысқа байланысты пассивті күштер пайда болады - үйкеліс, 
центрифугалық, Кориолис. 

Өзен ағынының бойлық тепе-теңдігі. Су біркелкі қозғалғанда, 
өзен ағысында ауырлық күшінің бойлық компоненті   мен төменгі жəне 
жағалаудағы үйкеліс күші	 дно арасында тепе-теңдік орнатылады. Бұл 
жағдайда (2.30) шарт орындалады жəне ағынның жылдамдығы үшін 
(2.31)формуланы аламыз. Егер дно үйкеліс коэффициенті g/С2-ге 
ауыстырылса, онда (2.31) қатынасы пайда болады: 

С ср .                               (6.29) 
Бұл гидрологияда кеңінен қолданылатын Шези формуласы, мұндағы  

v - ағынның орташа жылдамдығы; ср-орташа тереңдік, оның орнына кейде 
гидравликалық радиус қолданылады /   (формуланы қараңыз 
(6.10));   - су бетінің көлбеуі; С-эмпирикалық формулалар, мысалы, 
Маннинг формуласы бойынша есептелетін Шези коэффициенті: 

С ср
/ / .                                 (6.30) 

Өзен арнасының кедір-бұдырлық коэффициенті n арнайы 
кестелерден табылған. Мысалы, құмды түбі бар тегіс емес каналдар үшін n 
= 0,020-0,023; тегіс емес түбі бар орама каналдар үшін n = 0,023-0,033; 
бұталармен толып жатқан алқаптар үшін n = 0,033-0,045 жəне т. б. 

Шези формуласы өзен ағысындағы ағынның жылдамдығы неғұрлым 
үлкен болса, су бетінің тереңдігі мен көлбеуі соғұрлым үлкен жəне 
арнаның кедір-бұдырлығы аз болатындығын көрсетеді. 

Шези формуласын екі бөлікті көлденең қиманың ауданына ср 
көбейту жəне (6.29) формуланы есепке алу арқылы түрлендіруге болады: 
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С ср ср
/ / .                    (6.31) 

Осы формуладан су шығыны Q, B жəне n арнасының ені мен кедір-
бұдырлығы,  түбінің көлбеуі, I  су бетінің көлбеуіне тең (бұл судың 
біркелкі қозғалысы үшін жарамды), ағында белгілі бір тереңдік пайда 
болады. 

ср
3/5.                                           (6,32) 

Ағынның жылдамдығы да белгілі болады: 

ср
,                                                (6.33) 

онда ср  (6.32) бойынша алынуы тиіс. Жасалған есептеулерден үш 
маңызды қорытынды шығады: 1) өзен ағыны-бұл өзін-өзі реттейтін табиғи 
объект, онда ағынның тереңдігі мен жылдамдығы сыртқы анықтайтын 
факторларға сəйкес қалыптасады – су шығыны, ені, көлбеуі жəне арнаның 
кедір-бұдырлығы; 2) бір жағынан тереңдігі (жəне су деңгейі) мен су 
шығыны арасында – екінші жағынан, өзен ағысында бұрын айтылған 
«шығыстар қисығының» немесе ,  қисығының бар екендігінің 
Талдамалық дəлелі болып табылатын (6.32) теңдеу типінің белгілі бір 
сызықтық емес байланысы қалыптасады (6.13-сурет, а); 3) арнаның кедір-
бұдырлығының ұлғаюы (судың өзгермейтін шығынымен), мысалы, өзенде 
мұз қабатының пайда болуы немесе су түбінің жəне жағалауының су 
өсімдіктерінің тереңдікті арттыру (жəне су деңгейін көтеру); сондықтан 
қыста мұз басқан өзендерде су деңгейі жазға қарағанда бірдей су 
шығындарымен жоғары болады.  

 
Сурет 6.13  - Өзендегі су шығындары мен деңгейлерінің байланыс қисықтары: 
а - бір мəнді; б-су тасқыны ілмегімен; өлшеу нүктелері: 1 - көтерілуде; 2 - су 
тасқынының төмендеуінде; максимум сəттері: 3 – шығын; 4 - су деңгейі 

 
Кейбір өзендерде, жылы климат жағдайында, арналарда өсімдіктердің 
қарқынды дамуы кезінде су деңгейі бірдей су шығындарымен жылдың 
басқа уақыттарына қарағанда жоғары болады. 
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Егер өзен ағынының қозғалысы біркелкі болмаса, бұл оның 
морфометриялық сипаттамаларының арна бойымен өзгеруіне байланысты 
болуы мүмкін, онда өзен бойымен ағу жылдамдығы өзгереді. Суды үнемі 
тұтыну арқылы жазуға болады 

.                 (6.34) 
Осыдан кейін өзен бойындағы көлденең қиманың ұлғаюы (1-ші 

белдеуден 2-ші белдеуге дейін) осы бөлімде ағым жылдамдығының 
төмендеуіне əкеледі, мысалы, ойықтағы сабада, өзен бойындағы көлденең 
қиманың азаюы осы аймақта ағым жылдамдығының артуына əкеледі, 
мысалы, бұрылыстағы сабада. 

Өзен ағынының көлденең тепе-теңдігі. Өзен арнасының иілуінде 
(6.14-сурет, а, б) орталықтан тепкіш күш жер үсті қабаттарындағы 
ағынның вогнуты жағалауына қарай ауытқуына əкеледі, бұл су деңгейінің 
көлденең қисаюын тудырады. Өзен арнасының иілуіндегі күштер тепе-
теңдігінің ананизациясы осындай тұжырымдарға əкеледі (6.14-сурет, в).  

 

 
 

Сурет 6.14 –Жоспарда (а) жəне көлденең қимада (б) өзен ағынының иілуіндегі 
көлденең циркуляция схемасы жəне əрекет етуші күштердің схемасы (в): 

1  - беттік ағындар; 2 - төменгі ағындар 
 

Ағын көлденең бағытта тепе-теңдікте болады, егер су бетіне 
параллель ц  арнаның бұрыш бөлігінің ауырлық центрінен өтетін 
сызыққа центрифугалық күштің проекциясы көлденең көлбеу  
туындаған ауырлық күшінің көлденең компонентіне тең болса. 6.14-
суреттегі схемадан ц ц   жəне поп екенін 
көруге болады. Естеріңізге сала кетейік, центрифугалық күш / , 
ал . Жоғарыда келтірілген өрнектерде поп- су бетінің көлденең 
көлбеуі, v -ағынның орташа жылдамдығы, r- арнаның иілу радиусы, β – 
көлденең бағыттағы деңгейдің көлбеу бұрышы. Бұл өрнектерді , 
өрнегіне алмастыра отырып, біз cos / поп аламыз. 

	~	1, бұрышының кіші шамасында жəне алынған теңдеуді поп қа 
қатысты шеше отырып, біз табамыз 
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поп .                                           (6.35) 

Бұл формула өзен ағынының иілуіндегі су бетінің көлденең көлбеуі 
неғұрлым үлкен болса, ағынның жылдамдығы соғұрлым жоғары жəне иілу 
радиусы аз болады дегенді білдіреді. Екі жағалау арасындағы деңгей 
қисаюының шамасы ∆ поп поп 	тең, мұндағы B – арнаның ені. 

Су тасқынының өзгеру заңдылықтары. Арна бойымен қозғалыс 
кезінде су тасқыны (су тасқыны толқыны) өзгереді. Бұл су тасқыны 
биіктігінің азаюынан жəне ұзақтығының өсуінен (су тасқынының 
жайылуы), оның қозғалу жылдамдығының төмендеуінен жəне су тасқыны 
толқынының пішінінің өзгеруінен көрінеді (6.15-сурет).  

Өзендерде су тасқыны (сондай-ақ су басу) толқындарының 
қозғалысы кезінде су деңгейінің өзгеруі H, су шығыны Q, ағынның орташа 
жылдамдығы v, су бетінің көлбеуі I синхронды емес. Гидравликалық 
есептеулермен өзеннің кез-келген қақпағында аталған сипаттамалардың 
максималды мəндерінің пайда болуының келесі реттілігі байқалуы керек 
екенін дəлелдеуге болады: біріншіден, көлбеу оның максимумына жетеді, 
содан кейін ағыс жылдамдығы, содан кейін судың максималды мəні су 
деңгейіне (су тасқыны шыңына) жеткеннен кейін ғана пайда болады. Су 
тасқыны немесе су басу кезіндегі су шығынының жəне деңгейінің ең 
жоғары мəндерінің басталуының синхронсыздығы «шығыстар 
қисығының» мəнділігін алдын ала анықтайды;    графигінде су 
тасқыны ілмегі пайда болады (6.13-суретті қараңыз, б). 

 
Сурет 6.15  - Су тасқыны толқынының трансформация сызбасы  

(М. А. Великанов бойынша) 
а - арна бойымен бірізді орналасқан екі пункттегі су деңгейінің өзгеру графигі (1 жəне 

2); б – тасқын толқынының бойлық профильдері жəне оның ұзындығы екі рет 
тізбектелген уақыт мезетінде 

 
6.10 Өзен шөгінділерінің қозғалысы 
 
Өзен шөгінділерінің пайда болуы, сипаттамасы жəне жіктелуі. 

Өзендерге шөгінділер түсуінің негізгі көздері жауын-шашын жəне қар еру 
кезеңінде эрозияға ұшырайтын су жинағыштардың беті жəне өзен 
ағынымен эрозияға ұшырайтын өзен арналарының өздері болып табылады. 
Су жинау эрозиясы-бұл өте күрделі процесс, оның беті бойымен ағып 
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жатқан жаңбыр мен еріген сулардың эрозияға қарсы қабілетіне, сондай-ақ 
топырақ пен су жинау топырақтарының эрозияға қарсы тұрақтылығына 
байланысты. Су жинағыштардың беткі эрозиясы (жəне оның өнімдерінің 
өзендерге түсуі), əдетте, жаңбыр неғұрлым күшті болса жəне қардың еруі 
неғұрлым қарқынды болса, рельефтің кедір-бұдырлығы неғұрлым көп 
болса, топырақтар көбірек болады (орман топырақтары эрозияға оңай 
ұшырайды), өсімдік жамылғысы аз дамыған, беткейлері ашық. Эрозия өзен 
арналарын күшті, көп ағыс жылдамдығының өзен жəне аз төзімді болуға 
топырақтар, слагающие түбі жəне жағалаулары. Шөгінділердің бір бөлігі 
өзен арнасына су қоймаларының жағалауларын жəне кең алқаптардағы 
өзен жағалауларын абразия (толқындық бұзылу) кезінде түседі. Өзендердің 
түбін құрайтын шөгінділер төменгі шөгінділер немесе аллювий деп 
аталады. 

Тасқын режимі бар жəне құрғақ климат жəне тез шайылатын 
топырақ жағдайларында ағатын өзендер ең жоғары үйінді 
концентрациясына (судың лайлығына) ие. Жер бетіндегі ең Батпақты 
өзендер - Терек, Сулак, Кура, Амудария, Ганг, Сары Өзен. Табиғи режим 
жағдайында терек, Амудария жəне Сары Өзен өзендерінің орташа жылдық 
лайлылығы, мысалы, тиісінше 1,7; 2,9 жəне 25,8 кг/м3 құрады. Су 
тасқынында Сары өзеннің лайлығы 250 кг/м3-ге жетті! Қазіргі уақытта 
аталған өзендердің лайлығы айтарлықтай азая бастады. Салыстыру үшін 
біз Еділдегі судың төменгі ағысындағы орташа лайлылығы туралы 
мəліметтерді береміз: өзен реттелгенге дейін ол шамамен 60 г/м3-ге тең 
болды, ал реттелгеннен кейін ол 25-30 г/м3-ге дейін төмендеді. 

Шөгінділердің аса маңызды сипаттамалары мынадай: үйінділер 
бөлшектерінің диаметрі арқылы көрінетін геометриялық ірілік (D, мм); 
гидравликалық ірілік, яғни үйінділер бөлшектерінің қозғалмайтын суда 
шөгу жылдамдығы (w, мм/с, мм/мин); ең көп таралған кварц құмдары үшін 
тең бөлшектердің тығыздығы (ρH, кг/м3) 2650 кг/м3; (ротл, кг/м

3), (5.3) 
формулаға сəйкес бөлшектердің тығыздығына жəне топырақтың 
кеуектілігіне байланысты шөгінділердің тығыздығы (топырақ тығыздығы) 
(ротл, кг/м3) (топырақ тығыздығы өзен денесіндегі шөгінділер əдетте орта 
есеппен 700-1000 кг/м3, құмды 1500-1700, аралас 1000-1500 кг/м3 
құрайды); ағындағы шөгінділердіңшоғырлануы (құрамы), оны 
салыстырмалы шамаларда да (шөгінділер массасының немесе көлемінің су 
массасына немесе көлеміне қатынасы), сондай-ақ абсолютті шамаларда да 
беруге болады; соңғы жағдайда судың лайлылығы (s, г/м3, кг/м3) ұғымы 
пайдаланылады, ол мынадай формула бойынша есептеледі 

/ ,                                (6.36) 
мұндағы  - су сынамасындағы төгінділердің массасы;  - су 
сынамасының көлемі. Лайлылық батометр көмегімен алынған су 
сынамаларын сүзу жəне сүзгілерді өлшеу арқылы анықталады. 

Геометриялық ірілігі бойынша үйінділер фракцияларға бөлінеді. 
Нақты жағдайларда өзен ағынымен тасымалданатын шөгінділер де, 
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төменгі шөгінділер де əртүрлі мөлшердегі шөгінділердің қоспасы болып 
табылады. Мұндай шөгінділер мен шөгінділер басым фракцияларды (жібек 
құм, құмтас тұнбасы жəне т.б.) ескере отырып жіктеледі.  

Зертханада механикалық талдау арқылы олар өзенде алынған кез-
келген сынамадағы шөгінділердің фракциялары бойынша қалай 
бөлінетінін анықтайды. Мұндай қоспадағы Dср шөгінділерінің орташа 
ірілігі мынадай формула бойынша анықталады 

ср
∑

100
,																																									 6.37  

мұндағы 	жəне  – əрбір фракция үйінділерінің орташа ірілігі жəне оның 
барлық сынамадағы массасы бойынша үлесі ( % ); n-фракциялар саны. 

Шөгінділердің гидравликалық мөлшері кішкентай жəне үлкен 
бөлшектер үшін əртүрлі жолдармен олардың геометриялық мөлшеріне 
байланысты. 

1,5 мм-ден асатын шөгінділер қозғалмалы, бұрандалы жолдар 
бойымен жоғары жылдамдықпен қозғалмайтын суға түседі (мұндай 
бөлшектердің түсу режимі турбулентті деп аталады); бұл жағдайда 
гидравликалық жəне геометриялық өлшемдердің байланысы формула 
арқылы көрінеді 

н 	,																																										 6.38  

мұндағы н  жəне  - шөгінділер мен судың тығыздығы. 0,15 мм-ден кіші 
шөгінділер қозғалмайтын суға баяу жəне түзу сызық бойымен түседі( 
мұндай бөлшектердің түсу режимі ламинарлық деп аталады), бұл жағдайда 
w жəне D байланысы басқаша болады: 

18
,																																												 6.39  

мұндағы v - судың температурасына байланысты кинематикалық 
тұтқырлық коэффициенті (1.3.4 бөлімін қараңыз). Шөгінділердің ірілік 
диапазонында 0,15-1,5 мм өтпелі бөлшектердің шөгу режимі жəне w жəне 
D арасындағы байланыс неғұрлым күрделі формулалармен сипатталады. 

Төменде 15°С температурада бөлшектердің гидравликалық ірілігі 
келтірілген (А. В. Караушев бойынша): 

 

Бөлшектердің 
диаметрі, мм 

1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001 

Гидравликалық 
ірілігі, мм / с 

100 60 21 8 2 0,08 0,03 0,0008 

 

Өзендердегі қозғалыс сипаты бойынша шөгінділер екі негізгі түрге 
бөлінеді – өлшенген жəне тартылған. Аралық тип-бұл төменгі қабатта 
спазмодикалық түрде қозғалатын сальтирленген шөгінділер; осы аралық 
топтың шөгінділері шартты түрде тартылғандармен біріктіріледі. 
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Тартылған шөгінділер қозғалысы. Тартылған шөгінділер - бұл 
өзен ағынымен төменгі қабатта қозғалатын жəне сырғанау, домалату 
немесе сальтация арқылы қозғалатын шөгінділер. Тарту арқылы 
шөгінділердің ең үлкен бөлшектері (құм, қиыршықтас, қиыршық тастар, 
тастар) түбімен қозғалады. 

Əр түрлі факторлардың тұндырылған шөгінділердің қозғалысына 
əсерін бағалау үшін Гидрологияның арнайы бөлімдерінде өзеннің түбінде 
орналасқан D диаметрі бар бөлшектердің тепе-теңдік шарттары 
қарастырылады.Түбіне параллель бағытта бөлшекке екі күш əсер етеді: 
бөлшекті жылжытуға тырысатын жəне бөлшектердің төменгі жылдамдығы 
мен көлденең қимасының квадратына пропорционал болатын ағынды 
судың фронтальды қысым күші жəне түбінде ұстап тұратын қарама-қарсы 
бағытталған үйкеліс күші. Соңғы күш көтеру күші деп аталатынды алып 
тастағанда судағы бөлшектің салмағына пропорционал жəне бөлшектің 
түбіне, яғни басқа бөлшектерге адгезия дəрежесін сипаттайтын үйкеліс 
коэффициентіне байланысты. Аталған күштердің тепе-теңдігін талдау 
«бастапқы жылдамдық» деп аталатын өрнекке əкеледі, онда түбіндегі 
бөлшектер тұрақтылығын жоғалтады: 

дно ,                          (6.40) 
мұндағы a - бөлшек пен судың тығыздығына, бөлшектің пішініне, үйкеліс 
коэффициентіне жəне т. б. байланысты коэффициент. 

Осылайша, өзендердегі шөгінділер қозғалысының басталу критерийі 
шарт болып табылады 

дно дно ,                              (6.41) 
мұндағы дно – түбіндегі ағынның нақты жылдамдығы. 

(6.40) теңдеуден екі бөлікті алтыншы дəрежеге көтеру арқылы біз 
«бастапқы жылдамдық» пен қозғалатын бөлшектердің көлемі немесе 
салмағы арасындағы байланысты аламыз: 

~ ~ дно .																																														 6.42  
Бұл формула Эри заңы деп аталады, ол тартылған шөгінділердің 

салмағы ағын жылдамдығының алтыншы дəрежесіне пропорционалды деп 
тұжырымдайды. Эри формуласынан ағым жылдамдығының,  мысалы, 2, 3, 
4 есе артуы,  сəйкесінше 64, 729, 4096 есе түбімен қозғалатын шөгінділер 
бөлшектерінің салмағының артуына əкеледі. Бұл төмен жылдамдықтағы 
тең өзендерде ағын тек құмды түбімен, ал таулардағы жоғары 
жылдамдықтағы – қиыршық тастар мен тіпті үлкен тастарды тасымалдай 
алатындығын түсіндіреді. Құмның түбімен қозғалу үшін төменгі ағыс 
жылдамдығы кемінде 0,10 – 0,15 м/с, қиыршықтас – кемінде 0,15 -0,5, 
қиыршық тастар – 0,5-1,6, тастар - 1,6-5 м/с қажет, ағынның орташа 
жылдамдығы одан да көп болуы керек. 
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Сурет 6.16 - Екі рет қатарынан өзен түбіндегі төменгі жоталар (1 жəне 2) 

 
Тартылған үйінділер өзендердің түбімен үздіксіз қабатпен немесе 

кластерлер түрінде, яғни дискретті түрде жылжи алады. Өзендер үшін 
қозғалыстың екінші сипаты ең тəн. Шөгінділердің жиналуы əртүрлі 
мөлшердегі төменгі жоталармен ұсынылған (6.16-сурет). Шөгінділер 
жотаның жоғарғы баурайы бойымен қабатпен қозғалады жəне жотаның 
жертөлесінде төменгі беткейге (оның көлбеуі табиғи көлбеу бұрышына 
жақын) түседі. Мұнда шөгінділердің бөлшектерін жақындап келе жатқан 
жотамен «көмуге» болады жəне жотаның толық ұзындығына ауысқаннан 
кейін ғана қайтадан қозғалысқа келеді.  

Қалқыма шөгінділердің қозғалысы. Қалқыма шөгінділер өзен 
ағынының қалыңдығына тасымалданады. Шарты мұндай ауыстыру ретінде 
қызмет етеді  келесі арақатынас 

,																																																												 6.43  
мұндағы 	  - ағынның берілген нүктесіндегі ағым жылдамдығы 
векторының жоғары бағытталған тік компоненті; w - шөгінділер 
бөлшектерінің гидравликалық мөлшері. 

Өзендердегі қалқыма тасындылардың қозғалысы кезіндегі маңызды 
сипаттамалар - (6.36) формуласы бойынша айқындалатын s судың 
лайлылығы жəне қалқыма тасындылардың шығысы: 

,																																																																	 6.44  
мұндағы R - кг/с, s – кг/ м3, Q - м3/с. Егер s лайлылығы г/м3 берілген болса, 
онда формулаға (6.44) 10-3 көбейткіш енгізілуі тиіс. 

Өлшенген шөгінділер өзен ағынында біркелкі бөлінбейді: төменгі 
қабаттарда лайлылық максималды болады жəне бетіне қарай азаяды, ал 
үлкен фракциялардың тоқтатылған шөгінділері үшін тезірек, ұсақ 
фракциялардың шөгінділері үшін баяу жүреді (6.17 – сурет). 
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Сурет 6.17 - Су лайлылығының өзен ағынының тереңдігі бойынша қалқыма үйінділер 
ірілігі кезінде типтік таралуы: 

1-ең үлкен; 2-орташа; 3-ең кіші 
 
Шөгінділер ағыны. Өзеннің шөгінділер ағынын  қалқыма ағын 

жəне тартылған ағын қамтиды,  əрі басты рөл, əдетте, қалқыма 
шөгінділерге тиесілі. Тартылған шөгінділердің үлесіне өзендердің қалқыма 
шөгінділері ағынының орта есеппен 5-10% - ы ғана келеді деп есептеледі, 
бұл ретте өзен көлемінің ұлғаюымен бұл үлес, əдетте, азаяды. 

Осы жағдайларда өзен тасымалдай алатын қалқыма жəне тартылған 
шөгінділердің шекті жалпы шығыны Rтрағынының тасымалдау қабілеті 
деп аталады. Теориялық жəне эксперименттік зерттеулерге сəйкес, Rтр ең 
алдымен ағым жылдамдығы мен су ағынына байланысты: 

тр тр
ср

,																																											 6.45  

мұндағы тр- ағынның тасымалдау қабілетіне сəйкес келетін судың 
лайлылығы; v - ағынның орташа жылдамдығы; ср - оның орташа 
тереңдігі; w – шөгінділер бөлшектерінің орташа гидравликалық ірілігі. 
Біздің елімізде жəне шетелде көптеген түрлі формулалар ұсынылған (6.45). 
Бұл жағдайда ағынның тасымалдау қабілетіне сəйкес келетін судың 
лайлылығы тр (яғни, осы гидравликалық жағдайда мүмкін болатын шекті 
лайлылық) көбінесе ағынның орташа жылдамдығының функциясы ретінде 
көрінеді: тр ,   мұндағы а жəне n – параметрлер, ал n 2-ден 4-ке 
дейін өзгереді. 

Нақты жағдайларда өзендегі шөгінділердің нақты шығыны мен 
ағынның тасымалдау қабілеті сəйкес келмеуі мүмкін, бұл арнаның 
деформациясын тудырады. 

Өзен шөгінділерінің ағысы (ең алдымен қалқыма шөгінділер), əдетте, 
судың шығыны мен қалқыма шөгінділердің шығынын өлшеу негізінде 
құрылған  арқылы есептеледі. Мұндай байланыстың екі маңызды 
ерекшелігі бар: ол сызықты емес, ал R Q-ге қарағанда тез өседі; өте 
жақын, бұл тəуелділікті кейде дəрежелі теңдеу түрінде жазуға болады: 

,																											 6.46  



138 
 

мұнда, Н. И. Маккавеевтің айтуы бойынша, m=2+3; R мен Q арасындағы 
байланыс өте жиі түсініксіз (цикл тəрізді) болып шығады. Бұл өзендердегі 
су шығындарының өзгеруі мен уақыт бойынша шығындардың сəйкес 
келмеуіне байланысты (6.18-сурет). Өзендердегі судың максималды 
лайлылығы (жəне шөгінділердің максималды шығыны) əдетте судың 
максималды шығынынан асып түседі жəне су тасқыны немесе су басу 
кезінде байқалады. Бұл уақытта су жинау бетінен топырақтың ең белсенді 
шаюы жүреді. 

 

 
 

Сурет 6.18 - Су шығындары мен қалқыма шөгінділердің өзгеруінің типтік графигі (а) 
жəне олардың арасындағы байланыс (б): 

1 - су тасқынының көтерілуі; 2 - су тасқынының төмендеуі (I-XII-айлар) 
 

Белгілі орташа тəуліктік мəндердегі   байланыс графигін 
қолдана отырып, R сəйкес шамаларын анықтау оңай, кез – келген кезеңдегі 

-дің орташа мөлшері судың орташа шығындарымен бірдей анықталады 
(6.18-6.19 формулаларын қараңыз). Шөгінділердің ағысы ұқсас формула 
бойынша есептеледі (6.20): 

∆ ,																																																						 6.47  
мұндағы шөгінділердің ағымы  кг; шөгінділердің орташа шығыны , 
кг/с; уақыт аралығы ∆ , с. Шөгінділердің ағынын көбінесе килограммен 
емес, тоннамен немесе тіпті миллион тоннамен елестету ыңғайлы. Мұндай 
жағдайларда формулалар қолданылады 

т 	 ∆ 10 ,																																													 6.48  
млн	т 	 ∆ 10 ,																																				 6.49  

Егер жылдық мəндер туралы айтатын болсақ, онда (6.49) орнына 
жазылады 

млн	т 	 31,5 10 ,																																													 6.50  
Шөгінділер ағынының модулі деп су жинау алаңының 1 км2 тоннамен 

шөгінділер ағынын атайды: 

.																																																																													 6.51  
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Шөгінділер ағынының жылдық шамасы үшін , т/км2 аламыз: 
31,5 10 / .                                       (6.52) 

Шөгінділер ағынының модулі өзен ағындарының эрозиялық 
белсенділігін сипаттайды (алайда, өзен бассейндеріндегі нақты денудация 
тек сипатталған əдістермен есептелген шөгінділер ағымының модулінен 
бірнеше есе көп екенін еске түсіріңіз, өйткені беткейлерден, 
эстуарийлерден, жартастардан, кіші өзендерден, алқаптардан көп 
мөлшерде жуылады). 

 
6.11 Арна процестері 
 
Арналық процестердің физикалық себептері мен типизациясы. 

Арна процестері - бұл ағынды судың əсерінен өзен арнасы мен 
жайылманың морфологиялық құрылымының өзгеруі. Арна процестері 
ағын мен өзен арнасының өзара əрекеттесуінен көрінеді. Арнаның, 
жайылманың жəне жекелеген арналық түзілімдердің орны мен көлемінің 
өзгеруі түріндегі арналық процестердің нақты көріністері, яғни су шаю 
немесе су түбі мен жағалауларын шаю түрінде арналық деформациялар 
деп аталады. 

Деформацияға ұшыраған арна түзілімдері – бұл өзен арнасының 
рельефіне жəне əртүрлі мөлшердегі су тасқынына - микро -, мезо- жəне 
макроформаларға тəн формалар жасайтын шөгінділердің кластерлері. 
Микроформаларға арнада қозғалатын төменгі жоталар жатады, олардың 
өлшемдері арнаның тереңдігінен аз. Мезоформалар сонымен қатар 
жоталардың шөгінділерінен тұрады, бірақ үлкенірек, арнаның көлденең 
өлшемдерімен өлшенеді. Мезоформаларға өзен ағындары, осередки, 
шағын аралдар жатады. Макроформалар - бұл өзен арнасының үлкен, 
морфологиялық біртекті учаскелері, олар салыстырмалы түрде тік 
сызықты учаскелермен, гирустармен (иіндер, меандрлар), канал мен 
жайылма тармақтарымен, шашыраңқы деп аталатын учаскелермен 
ұсынылған (6.4, г суретті қараңыз). Арналық процестер өзен ағынындағы 
шөгінділердің, негізінен, шөгінділердің ауысуымен тығыз байланысты. 
Кейде тіпті арна процестері шөгінділерді жылжытудың бір түрі деп 
айтылады. 

Арналық деформациялар арна түбінің белгілері өзгерген кезде тік 
жəне көлденең болып бөлінеді, бұл кезде арнаның көлденең ығысуы 
байқалады. Əдетте арна деформациясының бұл екі түрі бір уақытта пайда 
болады, бірақ кейбір жағдайларда бірінші, кейбір жағдайларда екінші 
болады. 

Арналық деформациялар мен арналық процестер екі түрге бөлінеді: 
мерзімді (ауыспалы, қайтымды) жəне бағытталған (қайтымсыз). Мерзімді 
арна деформациялары бірнеше рет қайталанатын жəне содан кейін арна 
шамамен бастапқы күйіне қайтарылатын арнадағы өзгерістерді қамтиды. 
Бұл арналық деформациялар төменгі жоталардың қозғалысы, иілудің 
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дамуы жəне т.б. кезінде байқалады.Бағытталған арналық деформациялар 
арнаның біржақты өзгеруінде, мысалы, өзендегі су қоймасының 
құрылысына байланысты бір бағытты жуу немесе шаю кезінде көрінеді. 

Өзен арнасының микроформалары жəне олардың өзгерістері. 
Егер түбі тегіс құм қабатымен төселген гидравликалық науада су 
шығынын біртіндеп арттырса, онда ағыс жылдамдығы кейбір мəндерге 
жеткеннен кейін шөгінділер қозғалысқа келеді. Турбулентті ағындағы 
ағым жылдамдығының таралуы өте біркелкі емес болғандықтан, бұл 
шөгінділердің қозғалысы біркелкі болмайды. Нəтижесінде ең үлкен 
төменгі жоталар – рифельдер  пайда болады. Қарай арттыру 
жылдамдықтың ағысының биіктігі қозғалатын рифельдер бірте - бірте 
артады жəне су асты дюналары түзіледі. Ағыс жылдамдығының одан əрі 
жоғарылауымен үйінділердің жойылуы мүмкін: тұндырылған 
шөгінділердің тегіс қозғалыс фазасы пайда болады. Ақыр соңында, өте 
жоғары жылдамдықта құмды толқындар пайда болады, содан кейін 
антидюналар пайда болады, олардың пішіні жоғары қарай жылжиды. 

Жоғарыда сипатталған барлық микроформалардың (төменгі 
жоталардың) қозғалысы кезіндегі арна деформациясы қайтымды: жотаны 
бүкіл ұзындығына ауыстырғаннан кейін, осы жерде ағынның түбі 
бастапқы белгілерді алады. Өзендердегі жоталардың қозғалысының 
мысалы 6.16-суретте көрсетілген. Өзендердегі микроформалардың жылжу 
жылдамдығы əдетте күніне бірнеше метрден аспайды. 

Эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, микроформалардың бір 
түрінен екіншісіне ауысу Фруд / санының да, ағым жылдамдығының 
v/w шөгінділері бөлшектерінің гидравликалық ірілігіне қатынасының, яғни 
шөгінділердің қозғалғыштық дəрежесінің жоғарылауымен жүреді. 

Өзен арнасының мезоформалары жəне олардың өзгерістері. Өзен 
арнасының мезоформасының ең көп таралған түрі-үлкен өзен жотасы - 
орама (6.19-сурет). Орамалар, олардың арасында орналасқан төменгі 
құламалармен бірге өзендерде жазық құламалар жүйесін құрайды. Бұл 
жүйелер, басқа арна формалары сияқты, арна бойымен баяу қозғалады; бұл 
процесс қайтымды арна деформацияларымен бірге жүреді. Мұндай 
жүйелердің ығысу жылдамдығы əдетте жылына бірнеше жүз метрден 
аспайды. 

Плес – орама  жүйесінің ең тəн элементтері - бұл төменгі жəне 
төменгі қалыптар, ал жоғарғы жəне төменгі (немесе сол жəне оң жақ 
жағалау) ораманың жақтары (6.19 - суретті қараңыз). Орама - бұл арнаны 
20-30º бұрышпен кесіп өтетін үлкен арна жотасы. Жотаның жоғарғы 
беткейі жұмсақ, төменгі беткей (орама жертөлесі) - аса күшті. Жотаның ең 
кішкентай бөліктері – жағалаудағы таяз – жанама атауына ие. Іргелес 
қалыптар арасындағы ең терең бөлігі орама шұңқыры деп аталады. Ол 
арқылы ең үлкен тереңдіктер мен жолдар өтеді. Бұрылыстың үстіндегі 
жолдың ең таяз бөлігі бұрылыс жотасы деп аталады. 
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Құрылымы бойынша бұрылыстардың үш түрі бар: асулар – айқын 
жертөлесіз төменгі белгілердегі тегіс жəне шамалы өзгерістері бар 
бұрылыстар; қалыпты - жақсы анықталған жертөлесі бар, бірақ 
бұрылыстың өткір қисықтығы жоқ (6.19 - сурет, а), қисайған 
(жылжытылған - бұрылыстар), бұрылыстың өткір қисықтығымен  
(6.19-сурет, б). Жотаның таяз тереңдігіне немесе фарватердің қатты 
қисаюына байланысты құрғақ жүруге кедергі келтіретін рифтер шектеулі 
деп аталады. 

 
 

Сурет 6.19 - Орама схемалары: 
а-қалыпты; б – қисайған; 1, 2 – жоғарғы жəне төменгі плес шұңқырлары; 3, 4 – жоғарғы 
(оң жақ жағалау) жəне төменгі (сол жақ жағалау) орама жақтары, 5 – науа; 6 – шың; 7 – 
орама жертөлесі; 8 – төменгі плес шұңқырының затон бөлігі; 9 – таяз тереңдік сызығы 

 
Құмды түбті  көптеген орамалар үшін төменгі белгілердің ерекше 

маусымдық өзгерістері тəн. Су тасқыны көтерілгендеорамды жуу,су 
тасқынының төмендеуінде жəне сабада шайылу  орын алады. Орамның 
шайылуы су беті еңістерінің ұлғаюымен жəне ағыс жылдамдығының қатар 
жүруімен түсіндіріледі. Естеріңізге сала кетейік, жалпы су тасқыны 
кезеңінде орамадағы көлбеу сабаға қарағанда аз болады (6.3.6-бөлімін 
қараңыз). Плестер үшін, керісінше, су тасқынында шаю жəне сабада жуу 
тəн. 

Өзен арнасы мезоформасының басқа түрі – осередки – қозғалмалы, 
(орама жағынан айырмашылығы) жағалауымен қосылмаған жəне 
өсімдіктер өспеген таяздар. Осередки жиеоның жотасындағы фарватерді 
екі тармаққа бөлуді туғызатын орамаларда түзіледі. 

Өзен арнасының макроформалары жəне олардың өзгеруі. 
Салыстырмалы түрде тік арналарда мезоформалар да (орамалар, 
осередкалар), микроформалар да (əр түрлі мөлшердегі төменгі жоталар) 
төмен қарай жылжиды. Көптеген жағдайларда орамалардың жылжитын 
жақтары тік сызықты арнаның байырғы немесе жайылмалы жағалауларын 
шайылудан қорғайды. 

Мұндай деформациялар оның иілген жағалауларының шайылуына, 
иіндердің (меандрлардың) бұрылуына жəне ығысуына байланысты 
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арнаның орамасының біртіндеп артуының циклдік процестері болып 
табылады (6.20-сурет).Содан кейін иілімнің даму процесі қайталанады. 
Сипатталған процесс өзен учаскесіндегі су деңгейінің өзгеруімен қатар 
жүретінін атап өткен жөн: ораманың жоғарылауымен ол біртіндеп 
жоғарылайды, ал истмус бұзылғаннан кейін арнаның түзілуі нəтижесінде 
ол күрт төмендейді 

 
 

Сурет 6.20 – Иілудің араласу жəне өзгеру схемасы: 
1-жағалаудың шайылу учаскесі; 2-ескі арна 

 
Иірімдерде терең (плеса) жəне ұсақ (орама) учаскелер бар. Плесалар, 

əдетте, ең үлкен қисықтығы бар арнаның учаскелерімен, орамалар – 
іргелес иірімдер арасындағы арнаның тікелей (өтпелі) учаскелерімен 
шектеледі. Арнаның орамалы учаскелеріндегі бұл түзілімдер арнаның 
салыстырмалы түрде түзу учаскелеріне қарағанда тұрақты. 

Арнаның өзіндік деформациясы жеңдерге тармақталған арналарда 
байқалады (6.4, в-суретті қараңыз). Жайылмалы жəне арналы көп жеңділік 
ажыратылады. Жайылмалы жеңдер, əдетте, арна ішіліктерге қарағанда 
тұрақты болады. Арнадалық көпжеңділікте  арна шегінде реттелген 
аралдар бар: не жалғыз аралдар, не тұрақты аралдар тізбегі, олар 
шахматтық ретте  орналасқан немесе жағалаулардың біріне қарай 
созылады. 

Жайылмалы жəне арнаішілік  жеңдерге өзара байланысты екі 
процесс тəн: су ағындары мен шөгінділер арасындағы ағынды суларды 
қайта бөлу жəне осы ағындардың өлуі (тұнбасы) немесе жандануы 
(шайылуы). Ағынды көбейтетін жеңдер іске қосылады, азаяды – олар өледі 
немесе белсенділігін жоғалтады. 

Ақыр соңында, шашыраңқы деп аталатын арналардағы 
деформацияларды атап өту керек (6.4, G суретін қараңыз). Осы типтегі 
арналарда көптеген тəртіпсіз жəне өте мобильді таяздар - əр түрлі 
мөлшердегі ойықтар төмен қарай жылжиды.  

Арнаның бойлық пішінінің деформациясы. Өзен арнасының 
бойлық профилі бағытталған (қайтымсыз) арна процестерінде ең үлкен 
деформацияны сезінеді. Арнаның бойлық профилінің деформацияларының 
табиғаты мен бағыты дамыған бойлық профильді анықтайтын 



143 
 

факторлардың өзгеруіне байланысты. Осы I0 профилінің əр нүктесіндегі 
көлбеу үш негізгі факторға байланысты: судың орташа көпжылдық 
ағынымен сипатталатын судың шығыны Q, шөгінділердің ағымындағы 
орташа мөлшері s түбінде орналасқан шөгінділердің орташа мөлшері D. 
Осы аталған факторлардың байланысын жуықтап,  теңдеу түрінде жазуға 
болады 

,                             (6.53) 
 

мұнда  ~ ; 	 ~ ; 	 ~ . 
Егер судың лайлылығы мен өзен бойындағы шөгінділердің мөлшері 

өзгермесе, онда өндірілген бойлық профильдің көлбеуін анықтайтын 
жалғыз фактор су шығыны болар еді. Ол бастаудан өзен сағасына қарай 
тұрақты түрде ұлғаятындықтан жəне еңістің өзеннің əртүрлі 
учаскелеріндегі су шығынымен байланысы (6.53) кері болғандықтан, 
бойлық профильдің бастаудан сағаға дейінгі көлбеуі төмендеуі керек, бұл 
іс жүзінде байқалады. Формула (6.53) анықтайтын факторлардың 
өзгеруінің өзеннің бойлық профилінің тік деформациясына əсерін сапалы 
бағалауға мүмкіндік береді. Су ағынының ұлғаюы жəне судағы шөгінділер 
құрамының төмендеуі бойлық профильдің беріктігінің жоғарылауына жəне 
оның төмендеуіне əкелуі керек, бұл тек арнаның кесілуі нəтижесінде пайда 
болуы мүмкін. Су ағынының азаюы жəне лайлылықтың жоғарылауы 
бойлық профильдің беріктігінің төмендеуіне жəне оның жоғарылауына 
əкелуі керек, бұл тек шөгінділер жиналған кезде болуы мүмкін. 

Бойлық профильдің өзіндік деформациясы эрозияның жалпы негізі 
өзгерген кезде пайда болады (өзен ағатын қабылдау резервуарының 
деңгейі). Қабылдау су қоймасының деңгейінің жоғарылауы шөгінділердің 
жиналуымен жəне бойлық профильдің жоғарылауымен, ал қабылдау су 
қоймасының деңгейінің төмендеуімен – арнаның эрозиясымен жəне 
бойлық профильдің төмендеуімен бірге жүреді. Алайда, ерекше жағдайлар 
бар: су қоймасының төменгі бөлігінің өте аз көлбеуі, оның деңгейі 
төмендеген кезде, арнаның кесілуі мүмкін емес, шөгінділердің жиналуы 
жəне бойлық профильдің жоғарылауы мүмкін. Мұндай процестер Каспий 
теңізі деңгейінің төмендеуі кезеңінде Еділ атырауының кейбір жеңдерінің 
сағаларында, Севан көліне құятын кейбір өзендердің сағаларында, оның 
деңгейінің тез төмендеуі кезеңінде байқалды. 

Қайтымсыз арналық деформациялар өзендердегі ірі су тораптарынан 
жоғары жəне төмен жүреді (6.21-сурет). Жоғарғы бьефте (бөгеттен 
жоғары) ағынның тасымалдау қабілетінің төмендеуі R > Rтр қатынасына 
əкеледі, бұл шөгінділердің тұндыруымен, яғни су қоймасының 
тұндыруымен жəне енгізілуімен бірге жүреді (8.7-бөлімді қараңыз). 
Төменгі бьефте (бөгеттен төмен) тасындылар шығынының азаюы (олардың 
бір бөлігі су қоймасында қалып қойған) жəне ағынның тасымалдау 
қабілетінің біршама ұлғаюы нəтижесінде R<Rтр арақатынасы 
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қалыптасады, бұл түбінің шайылуына жəне өзеннің бойлық бейінінің 
төмендеуіне əкеледі.  

Өзен арнасының бойлық профилінің тік деформациясының жоғарыда 
аталған барлық процестері тек төменгі белгілердің өзгеруінде ғана емес, 
сонымен бірге су деңгейінің ілеспе өзгеруінде де көрінеді. 

 

 
 

Сурет 6.21 – Гидротораптың жоғарғы бьефін суландыру мен  енгізу жəне төменгі 
бьефін шаю схемасы: 

1-бөгет; 2-су деңгейі жəне су қоймасы құрылысына дейінгі өзен түбі; 3-су қоймасының 
таяз шөгінділермен тұнған денесі; 4-су қоймасын ірі үйінділермен кіргізген денесі;  
5-бөгет салынғаннан кейін су қоймасындағы судың сақталған деңгейі (НПУ); 6-сол 
сияқты, су қоймасының бір бөлігі суланғаннан жəне енгізілгеннен кейін; 7-төменгі 

бьефтегі арнаның шайылуы; 8-төменгі бьефтегі су деңгейі 
 

Өзен арнасының тұрақтылығы. Өзен арнасының тұрақтылығы, 
яғни оның эрозияға қарсы тұру дəрежесі неғұрлым жоғары болса, ағынның 
жылдамдығы соғұрлым төмен болады жəне сəйкесінше ағынның эрозиясы 
азаяды жəне арнаның эрозияға төзімділігі соғұрлым жоғары болады, ол 
түбін құрайтын шөгінділердің мөлшерімен, шөгінділердің қосылуымен, 
жағалаулардың қосындыларымен, жағалаудағы өсімдіктердің əсерімен, 
жасанды қорғаныс шараларымен жəне т. б. анықталады. 

Эрозияға кедергі келтіретін жəне қолайлы факторларды салыстыра 
отырып, арнаның тұрақтылығын сандық түрде сипаттауға болады. 
Осындай сандық көрсеткіштердің бірі - В. М. Лохтиннің арнаның 
тұрақтылық коэффициенті: 

Л /∆ ,                                     (6.54) 
мұндағы  – түптік тасындылардың ірілігі, мм; ∆  – деңгейдің 
километрлік төмендеуі, м / км. Арнаның орнықтылығының артуы жəне Л 
коэффициентінің ұлғаюына тасындылар бөлшектерінің ірілігін арттыру 
жəне жанама сипаттамасы құлау шамасы болатын ағыс жылдамдығының 
азаюы ықпал етеді. Лохтин бойынша шөгінділердің тұрақты қозғалысы 
жоқ тұрақты арналарда Л 15 - 20-дан асады, Л	 ~ 5 шөгінділердің тұрақты 
қозғалысы бар салыстырмалы тұрақты арналарда, сайып келгенде, 
тұрақсыз арнасы бар жəне өте жылжымалы Лтүбі  1-2 - ден аз өзендерде 
болады. 
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6.12 Өзендердің жылу жəне мұз режимі 
 
Өзен учаскесінің жылу балансы. Өзендегі су температурасының 

өзгеруі оның гидрологиялық режимінің көптеген маңызды белгілеріне əсер 
етеді: мұз құбылыстары (мұз судың температурасы 0ºс-қа дейін 
төмендеген кезде ғана пайда болады); химиялық жəне биологиялық 
процестер (мысалы, газдардың ерігіштігі, көптеген химиялық 
реакциялардың жылдамдығы, организмдердің тіршілік əрекеті жəне т.б. су 
температурасына байланысты); тоқтатылған шөгінділерді ағынмен 
тасымалдау (ұсақ бөлшектердің гидравликалық мөлшері тұтқырлыққа 
байланысты, ал ол судың температурасына байланысты). Судың 
температурасы минералдану мен ерітінділердің химиялық құрамымен 
қатар судың сапасын анықтайды. Судың температурасы фермада, мысалы, 
салқындатқыш қондырғыларда жəне күнделікті өмірде суды пайдалану 
кезінде маңызды көрсеткіш болып табылады. 

Өзен суының температурасының өзгеруі - бұл өзеннің осы бөлігінің 
жылу балансының құрамдас бөліктерінің өзгеруінің салдары. 

Өзен учаскесіне гидросфераның кез келген су объектісі үшін жылу 
балансының жалпы теңдеуін қолданамыз (2.7). Бұл теңдеуді келесі түрде 
қайта жазамыз: 

∆ в н ,                                         (6.55) 
мұндағы ∆  - уақыт аралығында судағы жылу мөлшерінің өзгеруі ∆t; 
в-өзен суымен бірге учаскенің жоғарғы қанаты арқылы өтетін жылу; 
н – төменгі қақпа арқылы сумен өтетін жылу. Уақыт бірлігіне вв жəне н 

екеуі де ⍴⍴ , мұндағы ⍴ нақты жылу сыйымдылығы; ⍴ - оның 
тығыздығы; Q - су шығыны; T - судың температурасы.  – «өзен беті - ауа» 
шекарасы арқылы жылу алмасудың барлық компоненттерінің қосындысын 
білдіреді. Бұл сомаға осы беттің радиациялық балансы кіреді R (2.6) 
формулаға сəйкес атмосферамен жылу алмасу процесінде жылудың келуі 
немесе шығыны атм жəне атм, атмосфералық жауын-шашынмен бірге 
келетін жылу x, конденсация кезіндегі жылудың келуі конд жəне судың 
булануы кезіндегі жылу шығыны исп.  - бұл «су-жер» шекарасы арқылы 
жылу алмасудың барлық компоненттерінің қосындысы:  жəне  - жер 
асты суларымен жылу ағыны немесе ағуы. C мəні ағынның өзінде жылу 
процестерімен байланысты терминдерді біріктіреді (кинетикалық 
энергияның бір бөлігі жылу энергиясына ауысқан кезде алынған жылу, 
яғни мұз пайда болған кезде мұз жəне мұздың еруі кезінде тұтыну пл). 
конд, исп,	 лед,	 плформулалармен анықталады (1.11) - (1.12). Энергияның 

диссипациясы салдарынан жылудың келуі дисуақыт бірлігіндегі дис 
үйкеліс күштерін жеңуге механикалық ағын энергиясының шығындарына 
сандық тең тр ⍴ , мұндағы ⍴ - судың тығыздығы; g-еркін құлаудың 
үдеуі; Q-су шығыны; I-су бетінің көлбеуі; L-өзен учаскесінің ұзындығы. 
Əдетте, дисөте аз, бірақ үлкен беткейлері бар өзендерде судың ауамен 
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жылу алмасу мөлшеріне сəйкес келуі мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, ∆  
жылу мөлшерінің өзгеруі ⍴⍴V∆T, тең, мұндағы ⍴ - судың меншікті жылу 
сыйымдылығы; ⍴ - оның тығыздығы; v - судың көлемі; ∆T– уақыт 
аралығында су температурасының өзгеруі ∆t. 

∆ 	 6.55 	формулаға	салып	 ⍴⍴V∆T	арқылы,	өзен	учаскесіндегі	су	
температурасының	∆t	уақыт	аралығында	өзгеруі	тең	болады:	

∆ 	 в н

⍴⍴
.																																															 6.56  

Жылу балансының теңдеуінде ең үлкен мəнге ие: A, мұнда ең 
маңызды компоненттер радиациялық тепе – теңдік жəне атмосферамен 
жылу алмасу, ал С, мұз пайда болған кезде плюс белгісін алады жəне мұз 
еріген кезде минус болады. Қатынасы құрайтын жылу балансының уақыты 
өзгереді. Тиісінше, өзендегі судың температурасы өзгеруі керек. Сонымен, 
көктем мен жазда оң радиациялық тепе-теңдік пен атмосферадан жылудың 
түсуіне байланысты А мəні едəуір артады: сондықтан судың 
температурасы көтеріледі. Күздің соңында А мəні теріс болады жəне судың 
температурасы төмендейді. Жер асты суларының үлкен шығуы кездесетін 
кейбір жерлерде B мүшесі рөл атқара бастайды. 

Өзендердің жылу режимі. Өзендегі судың температурасы, өзен 
учаскесінің жылу балансының теңдеуін талдаудан туындағандықтан, 
метеорологиялық факторларға əсер етеді (радиациялық баланстың өзгеруі, 
ауа температурасы), өзендегі су температурасының уақытша өзгеруінің 
негізгі себебі метеорологиялық болып табылады. 

 
Сурет 6.22 – Қалыпты климат өзендері үшін ауа (1) жəне су (2) температурасының 

əдеттегі өзгеруі: 
3-мұз тұру; 4-мұз жүру (I - XII-айлар) 

 

Қоңыржай климатта өзендердегі су температурасының маусымдық 
өзгерістері жиі кездеседі (6.22-сурет). Қыста мұз жамылғысының астында 
өзен бетіндегі судың температурасы шамамен 0°C. көктемде ауа 
температурасының жоғарылауы кезінде жəне күзде оның төмендеуі 
кезінде судың температурасы ауа температурасының өзгеруіне 
байланысты біршама артта қалады. Судың максималды температурасы 
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ауаның максималды температурасынан төмен жəне ауаның максималды 
температурасынан сəл кешірек келеді. Өзендердегі судың температурасы, 
əдетте, теріс мəндерге ие бола алмайды (өзен суларының қатып қалмай 
теріс температураға дейін салқындауы кейде кристалдану ядролары 
болмаған жағдайда пайда болады), өзендердегі судың орташа жылдық 
температурасы ауаның орташа жылдық температурасынан едəуір жоғары. 

Маусымдық ауытқулардан басқа өзендердегі су температурасы ауа 
температурасының өзгеруінен артта қалған күнделікті өзгерістерді де 
сезінеді. Судың минималды температурасы əдетте таңертең байқалады, 
максимум-15-17 сағат (ауаның максималды температурасы əдетте 1-2 сағат 
бұрын болады). Үлкен өзендерде су температурасының тəуліктік ағымы 
əдетте 1-2°С-тан аспайды, кіші өзендерде ол одан да жоғары болуы 
мүмкін. Су температурасының тəуліктік ауытқуы мұздықтардан 
басталатын өзендерде жақсы көрінеді. 

Өзен суының температурасы кеңістіктік өзгерістерге де ие. 
Меридиональды бағытта ағып жатқан ірі өзендер бойындағы су 
температурасының өзгеруінің ендік аймағына бағынатыны белгілі. Мұндай 
өзендерде өзен бойындағы су температурасының ең үлкен айырмашылығы 
қыздыру кезеңінде байқалады. Оңтүстіктен солтүстікке қарай ағып жатқан 
үлкен өзендер су мен ауа температурасы арасындағы үлкен қарама-
қайшылықтармен сипатталады; жазда Оңтүстік ендіктерде қыздырылған 
өзен суы солтүстік ендікке суық климат жағдайында түседі. Көбінесе 
өзендердегі судың температурасы ірі өзендердің ағысынан төмен өзгереді. 
Жазда су қоймаларынан төмен өзендердегі судың температурасы 
айтарлықтай төмендейді, бұл төменгі бьефтерге төмен температурасы бар 
су қоймаларынан терең сулардың ағуымен түсіндіріледі. Көбінесе 
өзендердегі судың температурасы өнеркəсіптік кəсіпорындар мен жылу 
электр станциялары пайдаланған суларды ағызу орындарында айтарлықтай 
артады. Мұндай жағдайларда олар өзен суларының «термиялық ластануы» 
туралы айтады. 

Өзеннің ені мен тереңдігінде турбулентті араластыруға байланысты 
судың температурасы аз өзгереді. Жылдам ағысы бар өзендерде ағынның 
көлденең қимасының əртүрлі бөліктеріндегі температура 
айырмашылықтары əдетте 0,1°С – тан аспайды, баяу ағысы бар өзендерде-
1-2°с.алайда, кейде су температурасының жер бетіндегі жəне түбіндегі, 
стрежнадағы жəне жағалаудағы айырмашылықтарын байқауға болады. 
Жазда төменгі температура жер бетіне қарағанда сəл төмен, ал жағалауда 
өзеннің ортасына қарағанда жоғары. Күзде жағалауларда судың 
температурасы ағынның қалған бөлігіне қарағанда сəл төмен болады. 

Ағымдағы сулармен бірге өзендер жылуды да өткізеді. Уақыт 
аралығында өзен суларымен тасымалданатын жылу мөлшері жылу ағыны 
деп аталады. Оны формула бойынша есептеуге болады 

⍴⍴TW,                               (6.57) 
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мұндағы  - жылу ағыны, Дж, уақыт аралығы ∆t; ⍴ - судың меншікті 
жылу сыйымдылығы; ⍴ - оның тығыздығы; T-судың орташа 
температурасы; W-судың ағымы (м3) сол уақыт аралығы ∆t. 

Мұз құбылыстары. Барлық өзендер мұз режимінің сипаты бойынша 
үш үлкен топқа бөлінеді: қатып қалатын, тұрақсыз мұз қататын, 
қатпайтын. Қалыпты климаттағы өзендер, əдетте, қыста қатып қалады. 
Мұндай өзендерде (мұз режимін зерттеу тұрғысынан ең қызықты) үш тəн 
кезең бар: 1) қату немесе күзгі мұз құбылыстары; 2) мұз қату; 3) ашу 
немесе көктемгі мұз құбылыстары. Субтропикадағы өзендер өте сирек 
қатып қалады, тропикалық климат жағдайында олар ешқашан қатып 
қалмайды. 

Өзендердің қатуы. Күзде ауаның орташа тəуліктік 
температурасының 0°С арқылы ауысуы жақындап келе жатқан мұз 
құбылыстарының өзіндік «сигналы» ретінде қызмет етеді (6.22-суретті 
қараңыз). Біраз уақыттан кейін судың температурасы 0°C-қа дейін 
төмендейді жəне мұз құбылыстары басталады. 

Күзгі мұз құбылыстарының бастапқы кезеңі - сало, яғни жұқа инелер 
түрінде мұз кристалдарынан тұратын мұз қабығының өзгермелі бөліктері. 
Сало əдетте өзен бойымен 3-8 күн жүзеді. Бір уақытта дерлік ағым 
жылдамдығы аз жағалауларда алып кетулер пайда болады - қозғалмайтын 
жұқа мұздың тар жолақтары. Судың бүкіл қалыңдығы салқындаған сайын, 
онда су астындағы мұз пайда бола бастайды – хаотикалық ерітілген мұз 
кристалдарынан тұратын мөлдір, жіңішке мұз массасы. Су ішіндегі мұздың 
пайда болуының міндетті шарты – өзен суының гипотермиясы жəне суда 
кристалдану ядроларының болуы (мұз кристалдары, тоқтатылған 
минералды бөлшектер жəне т.б.). Өзен түбінің бетінде пайда болған ішкі 
су мұзы төменгі мұз деп аталады. Өзеннің бетінде немесе қалыңдығында 
су астындағы мұздың жиналуы шуга (еріген қар) деп аталады. Өзен 
бетіндегі еріген қарларға кейде заберегтерден сынған мұз қосылады, ал қар 
суы – суға түскен қардың жиналуы. 

Су салқындаған сайын мұздың пайда болуы тікелей өзеннің су 
бетінде жағадан алыс жерде басталады. Мұздың пайда болу процесіне 
сало, шуга жəне снежураның жиналуы қатысады. Күзгі мұз жүру 
басталады. Үлкен өзендерде ол 10-12 күнге, кіші өзендерде – 7 күнге дейін 
созылады. 

Күзгі мұз жүру кезеңінде өзен арнасы шугамен жəне сынған мұзбен 
бітеліп қалуы мүмкін. Бұл мұз массасымен арнаның бітелуі зажор деп 
аталады. Зажордың пайда болуы өзеннің жоғарғы бөлігінде су деңгейінің 
көтерілуімен бірге жүреді. Кейде күзгі мұз кептелісімен бірге жүреді, яғни. 
арнаны құбылмалы мұзбен бітеп тастау. Зажор сияқты, кептелістер 
көбінесе арнаның тар бөліктерінде, өзеннің жеңге бөлінетін жерлерінде 
болады. 

Мұз қату. Жүзіп жүрген мұздықтардың саны жəне олардың мөлшері 
ұлғайған сайын мұз алаңдарының қозғалыс жылдамдығы азаяды, алдымен 
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арнаның тарылу орындарында, аралдардың жанында, ұсақ жеңдерде, содан 
кейін арнаның қалған учаскелерінде мұз алқаптары тоқтап, мұз қатады. 
Бұған кептелістер ықпал етуі мүмкін. Қатты мұз қабаты – мұз қабаты 
пайда болады (олар «өзен тұрды» дейді). Кіші өзендер мұзсыз мұз 
қабатының пайда болуымен – заберегтерді кеңейту жəне мұздату арқылы 
сипатталады. 

Өзеннің кейбір учаскелері ұзақ уақыт бойы,кейде қыста қатып 
қалмауы мүмкін. Мұндай учаскелер жусан деп аталады; олар көбінесе ағыс 
жылдамдығы жоғары жерлерде, мысалы, рапидтер мен быстриндерде, су 
тораптарының төменгі бьефтерінде, жылы жер асты суларына жəне 
өнеркəсіптік жəне коммуналдық ағындарға қатысты өзенге шығатын 
жерлерде болады. Сонымен, жусанның пайда болуы динамикалық жəне 
термиялық болуы мүмкін. 

Өзендердегі мұз қабатының қалыңдығы қыста біртіндеп артады.  
2.4-бөлімде көрсетілгендей, мұздың қалыңдығы жылу тепе-теңдігінің 
көмегімен анықталуы мүмкін, егер мұз түзілу процесінде пайда болатын 
жылу жылу шығынының белгілі шамасына тең болса, мысалы, 
атмосфераға шығарылғанда. Алайда, мұндай есептеу əдісін іс жүзінде 
қолдану қиын болуы мүмкін. 

Өзендердегі мұздың өсуін бағалаудың ең қарапайым əдістерінің бірі-
мұз қалыңдығының теріс ауа температурасының қосындысымен 
эмпирикалық байланысын орнату. Мұндай байланыс, мысалы,  
Ф. И. Быдиннің формулалары көрсетеді: 

л 2 | | ; 																																						 6.58  

 

л 11 | | ; 																																						 6.59  

мұндағы л- мұздың қалыңдығы, см: осы формулалардың біріншісінде 
орташа тəуліктік, ал екіншісінде - орташа айлық ауа температурасы 
қолданылады. Қар жамылғысының маңызды рөлін атап өткен жөн: оның 
қалыңдығы неғұрлым үлкен болса, қар астындағы мұздың қалыңдығы 
соғұрлым аз болады. 

Суық климаттағы өзендерде арнаның күшті мұз жамылғысымен 
қысылуынан туындаған гидростатикалық қысымның əсерінен өзен суы мұз 
бетіне төгіліп, қатып, екінші мұздың қалың қабатын – мұз қабығы пайда 
болуы мүмкін. 

Өзендердің ашылуы. Көктемнің басталуымен өзендердегі мұз 
қабаты бұзыла бастайды. Бұл процеске күн радиациясы, ауадан жəне жылы 
сулардан жылудың түсуі, ағымдағы еріген судың механикалық əсері əсер 
етеді. 

Алдымен мұздағы қар ери бастайды. Еріген қар суы мұзды 
əлсіретеді. Өзен жағалауларында топырақтың қызуы мен еріген сулардың 
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ағуының, сондай – ақ өзендегі деңгейдің жоғарылауының əсерінен 
жағалаудағы таза су жолақтары пайда болады. 

Арнаға еріген судың түсуі салдарынан өзендегі су деңгейінің 
көтерілуі мұзды қозғалысқа келтіреді. Біріншіден, бұл мұз алаңдарының 
кішігірім (бірнеше метр) жылжуы - қозғалыстар, содан кейін əлсіреген мұз 
қабаты бөлек мұзға айналады жəне көктемгі мұздың жүруі басталады. 

Солтүстіктен оңтүстікке қарай ағып жатқан үлкен өзендерде, сондай-
ақ көптеген кіші өзендердің ашылуы негізінен жылу факторларының 
əсерінен жүреді, көктемгі су тасқынынан біршама алда жəне 
салыстырмалы түрде тыныш жүреді. Өзендердің ашылуы төменгі 
ағыстардан басталып, жоғары қарай таралады. Солтүстіктен оңтүстікке 
қарай ағатын үлкен өзендерде (Дон, Днепр, Еділ) көктемгі мұздың жүру 
ұзақтығы əдетте 10-нан 20 күнге дейін. 

Өзендердің ашылуы  оңтүстіктен солтүстікке қарай ағатын өзендерде 
қарқынды жүреді. Мұнда өзендердің ашылуының негізгі факторы - 
ағымдағы еріген сулардың əсері динамикалық болып табылады. Уақыт өте 
келе су тасқыны толқынымен сəйкес келеді, ол өте тез жүреді жəне 
көбінесе кептелістермен бірге жүреді, бұл өзендердің төменгі учаскелерін 
жоғарғы бөліктермен салыстырғанда кейінірек ашуға ықпал етеді. Мұндай 
сипатта, мысалы, Енисей жəне Лена өзендерінің ашылуы бар. 

 
6.13 Өзендердің гидрохимиялық жəне гидробиологиялық 

режимінің негізгі белгілері 
 
Өзендердің гидрохимиялық режимі. Өзен сулары, əдетте, 

салыстырмалы түрде төмен минералдануға ие жəне тұщы суларға жатады. 
Минералдану мөлшері бойынша О.А. Алекин кіші (200 мг/л дейін), орта 
(200-500 мг/л), жоғары (500-1000 мг/л) жəне жоғары (>1000 мг/л) 
минералдануы бар өзендерді бөледі. Өзендердің көпшілігі шамадан тыс 
жəне жеткілікті ылғалдану жағдайында алғашқы екі санатқа жатады. 
Сонымен, Печора, Солтүстік Двина, Лена, Яна өзендерінің минералдануы 
өте аз. Өзендер ылғалдылық жеткіліксіз жəне қуаң климат жағдайларында 
(Қазақстанда, Орта Азияда) өте жоғары жəне жоғары минералдануға ие 
болуы мүмкін. Мысалы, Ембі өзені суының минералдануы 1500 мг/л-ден 
асады. 

Өзен суларының минералдануы өзеннің қоректену сипатына 
байланысты. Өзеннің еріген, жаңбыр, мұздық суларымен басым қоректенуі 
кезінде минералдану ең аз болады. Жер асты сулары өзеннің қоректенуінде 
үлкен рөл атқара бастағанда, өзен суының минералдануы артады, 
сондықтан көптеген өзендер үшін судың минералдануының маусымдық 
өзгеруі өте тəн: су тасқынының төмендеуі жəне өзен негізінен жер асты 
қоректенуіне өткен кезде судың азаюы (6.23-сурет, а). Сондықтан көптеген 
өзендер үшін су шығыны мен минералдану арасындағы байланыс кері 
жəне гипербола түрінде болады (6.23-сурет, б). 
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Сурет 6.23 – Жыл ішіндегі минералданудың (1) жəне су шығынының (2) өзгеруінің 
жəне минералданудың су шығысымен байланысының типтік сызбасы (б)  

(I-XII - айлар) 
 
Кг/м3 (1000 мг/л = 1 кг/м3) көрсетілген M минералдануға Q су 

шығынының көбейтіндісі ерітілген тұздардың шығынын береді: 
рс  кг/с өлшемі бар, яғни тұнба шығынымен бірдей. Жыл бойына 

еріген тұздардың ағымының өзгеруі Q жəне M байланысының сипатына 
байланысты. Мысалы, егер мұндай байланыс гипербола /  түрінде 
ұсынылса, онда n = 1 рс , яғни еріген тұздардың шығыны өзгермейді. 
Егер n > 1 болса, онда рс су тасқынында азаяды, егер n < 1 болса, ол 
артады. Əдетте соңғы жағдай бар. 

рс рс 31,5 10 31,5 10 ,                         (6.60) 

мұндағы рс- ерітілген тұздардың орташа жылдық шығыны, кг/с;  – 

судың орташа жылдық шығыны, м3/с;  – судың орташа жылдық 
минералдануы, кг/м3. Егер рс млн т - ға (мысалы, үлкен өзендер үшін), ал 

	- мг/л-ге берілсе, онда (6.60) формуладағы көбейткіш 31,5-ке тең 
болады. 

О. А. Алекиннің есептеуі бойынша Неваның иондық ағымы (жылына 
миллион тонна) 2,87, Печора – 5,5, Еділ – 46,5 құрайды. Бұрынғы КСРО 
аумағынан жалпы ион ағыны жылына 384 млн тоннаны құрайды, оның 
72% - ы мұхитқа, ал қалған 28% - ы ішкі ағын саласында шығарылады. 

Өзен суларының химиялық құрамы өте монотонды. Бұл сулар əдетте 
гидрокарбонат класына жəне кальций тобына жатады. Көптеген өзендер аз 
жəне орташа минералданған қатынасы басты иондар мынадай:  

 и . Минералдану артқан 
кезде салыстырмалы жəне иондар	мөлшері, сондай-ақ  
химиялық құрамы өзен су артып келеді. 

Бұрынғы КСРО өзендері үшін өзен суының тундра аймағынан шөл 
аймағына минералдануының жоғарылауымен қатар, иондар құрамының 
жоғарылауы байқалады 	мен жəне су класының бикарбонаттан 
сульфатқа, тіпті хлоридке өзгеруі. 

Гидрокарбонатты класты суы бар өзендер бұрынғы КСРО 
аумағының 85% - дан астамын алып жатыр. Суы сульфат жəне хлорид 
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класына жататын өзендер аумақтың 15% - дан азын алып жатыр. Ион  
Еуропа аумағының құрғақ дала аймақтарының өзендерінде, сондай-ақ 
Орта Азия мен Қазақстанның шөлейт өзендерінде басым. Ион - 
негізінен Орта Азия мен Қазақстанның құрғақ аудандарының уақытша су 
ағындарында басым. 

Өзен суларындағы микроэлементтердің ішінде бром, йод, мыс, 
мырыш, қорғасын, никель жəне т. б. кездеседі, олардың табиғи жағдайдағы 
концентрациясы 10-30 мкг/л аспайды. 

Минералды заттардан басқа (тұз иондары мен микроэлементтер) 
өзен суларында еріген органикалық жəне бейорганикалық биогендік заттар 
бар. Органикалық заттардың ішінде əр түрлі гуминді қосылыстар маңызды 
орын алады, биогендік заттар арасында азот қосылыстары (нитраттар, 
нитриттер, аммоний), фосфор (фосфаттар), кремний маңызды. 

Өзен суларында еріген газдардың ішінде оттегі мен көміртегі қос 
тотығы (көмірқышқыл газы) өте маңызды. Көктемде жəне жазда өзен 
суындағы оттегінің мөлшері ең үлкен – 10-12 мг л дейін. Қыста мұз 
жамылғысының астында оттегінің жетіспеушілігі сезілуі мүмкін, кейде 
балықтардың қырылуына əкеледі. СО2 концентрациясы, керісінше, қыста 
ең үлкен жəне жазда ең аз. 

Өзендердің гидробиологиялық ерекшеліктері. Су, өзен түбі мен 
жағалары - көптеген организмдердің тіршілік ету ортасы. Басқа су 
объектілеріндегідей, бұл организмдер планктон, бентос, нектон жəне 
нейстонға бөлінеді. Өзендерде өмір сүретін организмдердің түрлік құрамы 
өте алуан түрлі жəне өзен ағатын табиғи жағдайларға байланысты. 

Өзен планктонын фитопланктон, зоопланктон жəне бактериялар 
ұсынады. Фитопланктонға, мысалы, диатомдар, жасыл жəне көк-жасыл 
балдырлар жатады. Фитопланктонның максималды дамуы əдетте жазда 
жəне күздің басында байқалады. Зоопланктонға коловраткалар, төменгі 
шаян тəрізділер жатады. 

Өзен бентосына өте бай. Бұл жəндіктердің личинкалары, құрттар, 
ұлулар, өзен шаяндары. Макрофиттер түбінде жəне жағасында 
орналасады: рдест, қамыс, мүйізтұмсық жəне басқалар. Өзендердің түбінде 
төменгі балдырлар өседі. 

Өзен нектоны негізінен балықтармен (ихтиофауна), сондай-ақ кейбір 
ірі омыртқасыздармен ұсынылған. Өзендердің ихтиофаунасы өте алуан 
түрлі, көптеген балықтардың коммерциялық маңызы бар. Теңіздерде 
тұратын, бірақ өзендерге уылдырық шашатын балықтардың ішінде ең 
алдымен бекіре тұқымдас балықтарды (бекіре, белуга, бекіре тұқымдас 
балық), лосось (таймен, нельма, омул, ақ балық, лосось жəне т.б.), ақ балық 
майшабағын, ламприді атап өту керек. Тек өзендерде өмір сүретін өтпелі 
емес балықтарға: сазан, табан, стерлет, шортан, алабұға, крестьян, раушан, 
Бурбот жəне т.б. таулы жəне жартылай таулы өзендерде сұрғылт жəне 
форель мекендейді. 
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Ірі бауырымен жорғалаушылар (тасбақалар, тропикалық өзендердегі 
жыландар - қолтырауындар) жəне сүтқоректілер (су құмырасы, кемпір 
жəне т.б.) өзендерде тұрады. 

 
6.14 Өзен сағалары 
 
Өзен сағаларын қалыптастыру, жіктеу жəне аудандастыру 

факторлары. Сағалық аймақ (өзен сағасы) – бұл өзеннің қабылдау су 
қоймасына (мұхит, теңіз, көл) құятын ауданын қамтитын жəне құрылымы 
мен қалыптасуы сағалық процестермен реттелетін ерекше табиғи кешені 
бар географиялық нысан: өзен мен қабылдау су қоймасы суларының 
динамикалық өзара əрекеттесуі жəне араласуы, өзен жəне ішінара теңіз 
шөгінділері мен қайта орналасуы. 

Дельтаның болуы өзен сағасына арнайы ерекшелік береді. Оның 
ландшафты өте ерекше. Бұл мезгіл-мезгіл су басқан ойпатты жерлер, су 
ағындарының (жеңдер, каналдар) жəне су қоймаларының (көлдер, 
эстуарлар, көлдер, батпақтар) күрделі жəне өзгермелі желісі, ылғал сүйгіш 
өсімдіктердің баурайы, бай фауна. Өзен сағалары үлкен табиғи байлыққа 
ие (су, жер, биологиялық) жəне оны шаруашылық белсенді пайдаланады 
(негізгі салалар – су көлігі, суармалы егіншілік, балық аулау). 

Өзен сағасы - өзен мен теңіз факторларының əсеріне ұшыраған өзен 
мен қабылдау су қоймасының өзара əрекеттесу аймағы. Өзен 
факторларының ішіндегі ең бастысы - су мен шөгінділердің ағуы; ең 
маңызды теңіз факторларының қатарына су деңгейінің ауытқуы 
(толқындар, шоғырлану), теңіз суының тұздылығы, толқулар жатады. 

Өзен сағаларында физикалық, химиялық жəне биологиялық 
қасиеттері бойынша айтарлықтай ерекшеленетін екі су массасы өзара 
əрекеттеседі – өзен жəне теңіз (көл). 

Өзен қабылдау резервуарына əсер етеді, ең алдымен оның 
жағалаудағы суларын тұзсыздандырады. Мұнда өзен мен теңіз суларының 
аралас аймағы қалыптасады, онда судың тұздылығы өзен суларына тəн 
(əдетте 0,5‰ - ден аз) теңізге тəн (əр түрлі теңіздерде 10-10‰) өзгереді. 
Судың тұздылығының ең үлкен көлденең жəне тік градиенттері 
байқалатын араластыру аймағының бөлігі фронтальды аймақ деп аталады. 
Жоғарыда аталған градиенттер максималды болатын оның шегінде 
орналасқан көлбеу бет фронтальды бөлім деп аталады, ал оның кез - 
келген горизонтальды жазықтыққа, оның ішінде су бетіне проекциясы 
гидрофронт деп аталады. Су тасқынындағы фронтальды бөліктің сыртқы 
(теңіз) бөлігінің жағдайы сағалық аймақтың теңіз шекарасын анықтайды. 
Осы шекарадан тыс жерде теңіздің алдын-ала кеңістігі орналасқан, онда 
өзеннің тұзсыздандыратын əсері əлдеқайда əлсіз. 
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Сурет 6.24 – Əр түрлі типтегі өзендердің сағалық аймақтарының схемалары жəне 

оларды аудандастыру. 
Сағалық аймақтар: I – жай; II – эстуарлық; III – эстуарлық-дельталық; IV – дельталық; 
РГУО (ВУО) – сағалық облыстың өзен шекарасы (шыңы); МГУО – сағалық облыстың 
теңіз шекарасы; ВД – дельта шыңы; МКД – дельтаның теңіз шеті;  1 - сағалық теңіз 

жағалауындағы су асты арналары; 2 - бөгегіш өрімдер 
 
Тұщыландырудан басқа, өзен теңіз жағалауында лайлы сулар мен 

ағынды сулар аймағын жасайды. Теңіздің жағалау аймағында өзен 
шөгінділері жиналған кезде сағалық барлар, өрімдер пайда болады жəне 
ақыр соңында сағалық шығару конустары мен дельталар пайда болады. 

Қабылдау резервуары өзенге ең алдымен теңіз суының деңгейінің 
ауытқуы арқылы əсер етеді. Сағалық облыстың өзен шекарасын (РГУО)  
немесе сағалық облыстың шыңын (ВУО)  су деңгейінің су басу немесе 
айдау ауытқуларының сабалық аралығында өзен бойынша жоғары 
таралудың шекті қашықтығы бойынша анықтайды. Сонымен қатар, 
өзендегі қабылдау резервуарының əсерінен кері ағымдар пайда болуы 
мүмкін жəне тұзды сулар өзенге енуі мүмкін (бұл екі құбылыс, əдетте, 
толқындар мен су басу кезінде байқалады); теңіз толқуы өзен шөгінділерін 
бұзады. 

Дельта шыңы (ВД) – бұл өзен суын тікелей қабылдау су қоймасына 
тасымалдайтын үлкен дельта жеңдеріне өзеннің бөліну орны. Егер 
толқындар мен қуулар дельтаның жоғарғы жағынан таралмаса (үлкен 
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дельталардағыдай, мысалы, Лена, Терек, Кубань), онда дельтаның шыңы 
сағаның шыңы ретінде қабылданады. Егер толқындар немесе қуулар 
дельта шыңынан асып кетсе (кішкентай дельталары бар өзен 
сағаларындағыдай, мысалы, Дон жəне Днепр), онда өзеннің жағалау бөлігі 
сағалық аймақтың шыңы мен дельта шыңының арасында бөлінеді. 

Өзеннің сағалық аймағы екі бөлікке бөлінеді - өзеннің сағалық бөлігі 
(егер бар болса, дельтаны қоса алғанда), мұнда өзен гидрологиялық режимі 
басым, бірақ теңізге белсенді əсер етеді, жəне теңіз гидрологиялық режимі 
басым, бірақ өзен белсенді əсер ететін сағалық теңіз жағалауы 
(6.24-сурет). Өзеннің сағалық учаскесінің жоғарғы шекарасы сағалық 
облыстың өзен шекарасымен, ал сағалық теңіз жағалауы шекарасы – 
сағалық облыстың теңіз шекарасымен сəйкес келеді. Өзеннің сағалық 
учаскесі мен сағалық ағысы дельтаның теңіз жиегімен (МКД), ал дельта 
болмаған жағдайда –лагунаның, эстуарийдің шыңымен бөлінеді. 

Өзеннің сағалық бөлігі бір қарулы (белсіз) жəне аз немесе көп 
қарулы (Дельта) болуы мүмкін. Эстуарий жартылай жабық болуы мүмкін 
(мысалы, шығанақ, лагуна, эстуарий) (6.25-сурет) жəне ашық, сонымен 
қатар таяз. 

 

 
Сурет 6.25 – Жартылай жабық сағалық мұздақтың əртүрлі түрлері (эстуарлық тип): 
а - теңіз шығанағы; б - ерін; в - толқындар эстуары;  г - лиман; д - лагуна; е – фиорд,  

ж – рия жағалары: 1 - ойпатты аккумулятивті; 2 – таулы 
 

6.24-суреттегі өзен сағаларын теруді өзен сағаларының эволюция 
схемасына айналдыруға болады. Сағалық мұздақтың өзен шөгінділерімен 
толуына (орындалуына) қарай өзен сағасының түрі де өзгереді. Мұндай 
өзгерістердің тек екі схемасы болуы мүмкін (6.26-сурет): I → IV II → III → 
IV (жартылай жабық сағалық мұздақтың өзен шөгінділерімен орындалу 
атырауының қалыптасуымен толтыру, содан кейін өзеннің ашық сағалық 
ағысқа шығуы жəне дельтаның қалыптасуы). 
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Сурет 6.26 – Қабылдау су қоймасының тұрақты деңгейінде өзендер мен дельталардың 

сағалық аймақтарының эволюциясы схемасы. 
Сағалық аймақтар: I – жай; II – эстуарлық; III-эстуарлық-дельталық; IV-дельталық 
(кеңейту атырауымен); 1 – бұғаттайтын өрімі жоқ теңіз жағалауы: 2 – бұғаттайтын 

өрімі бар теңіз жағалауы 
 

Кесте 6.3 - Өзендердің сағалық аудандары мен олардың бөліктерін 
морфологиялық белгілері бойынша типтеу 
Объект жəне оның 

бөліктері 
Түрлері 

I II III IV 
Жалпы өзеннің 
сағалық ауданы 

Қарапайым * Эстуарлық * 
Эстуарлы-
дельталық * 

Дельталық 

Өзеннің сағалық 
учаскесі 

Бір жеңді, 
дельтасыз 

Бір жеңді 
дельталы 

Орындау 
дельтасымен 

Кеңейту 
дельтасымен 

Сағалық ағыс Ашық 
Жартылай 
жабық 

Жартылай 
жабық 

Ашық 

 
Осылайша, өзеннің сағалық аймағы өзінің дамуында төрт кезеңнен өтуі 
мүмкін: I – безделтовой (жай сағалық аймақ); II – жартылай жабық сағалық 
теңіз жағасы бар безделтовой (эстуарлық сағалық аймақ); III – жартылай 
жабық сағалық теңіз жағасын орындау дельтасының қалыптасуы, IV – 
ашық сағалық теңіз жағасындағы Дельтаның қалыптасуы. Барлық 
заманауи эстуарийлер аталған сатылардың бірінде орналасқан жəне 
сəйкесінше жоғарыда аталған сатылардың біріне жатады жəне сəйкесінше 
жоғарыда аталған түрлердің біріне жатады. Бір сатыдан екінші сатыға 
ауысу (бір түрден екінші түрге дейін), ең алдымен, теңіз шығанағының 
немесе су басқан өзен аңғарларының қарқындылығымен анықталады, 5- 
6 мың жыл бұрын дүниежүзілік мұхит деңгейінің мұздан кейінгі 
айтарлықтай өсуі тоқтағаннан кейін пайда болды. Бұл шығанақтардың 
шөгінділерінің қарқындылығы, өз кезегінде, өзен шөгінділерінің ағу 
мөлшеріне, Шығанақтың сыйымдылығына (эстуарий, Лагуна, эстуария) 
жəне Дельтаның пайда болуына қарсы теңіз толқындарының, 
толқындардың, толқындардың, теңіз деңгейінің эвстатикалық көтерілуіне, 
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Дельта шөгінділерінің шөгуіне байланысты. Шағын өзендердің көптеген 
сағалары (мысалы, қара жəне Каспий теңіздерінің жағалауында) I типке 
жатады. Оңтүстік Буг, Мезен, Кулой, Темза, Делавэр, Сент-Лоуренс 
сияқты өзендердің сағалары əлі де II сатыда жəне эстуарлық типке жатады 
(II). Бұл эстуарлар өзен шөгінділерінің аз ағынымен, сондай-ақ теңіздің 
белсенді əсерімен ерекшеленеді. Днестр, Днепр, Печора, Об, Енисей 
өзендерінің сағалары III сатыда (шығанақтар дельтасының қалыптасуы) 
жəне сəйкесінше III типке жатады. Ақырында, Миссисипи, Лена, Дунай, 
Сары Өзен, По сияқты өзендердің сағалары алдыңғы кезеңдерден өтіп,  
IV сатыда (кеңейту атырауының қалыптасуы) жəне сəйкесінше IV типке 
жатады. Барлық осы эстуарийлер өзен шөгінділерінің салыстырмалы түрде 
жоғарылауымен жəне теңіз факторларының əлсіз əсерімен сипатталады. 
Кейбір эстуарийлер III-ден IV кезеңге өту жағдайында, мысалы, Янцзы 
аузы. 

Өзен сағалары сонымен қатар ағынды жəне ағынсыз болып бөлінеді 
(бұл жағдайда теңізге 0,3 м – ден асатын толқындар кіреді), ал дельталар аз 
жəне көп жеңді, тұмсық тəрізді жəне қалақ тəрізді болып бөлінеді. 

Өзеннің сағалық учаскесінің гидрологиялық режимінің 
ерекшеліктері. Өзеннің сағасындағы өзен режимінің ерекшеліктері ең 
алдымен су тасқыны мен су басу толқындарының тез таралуынан көрінеді. 
Егер эстуарий аймағының жоғарғы шекарасында су деңгейінің ауытқу 
шамасы жалпы өзеннің төменгі ағысындағы шамамен бірдей болса, яғни 
ол 10 м-ге жетуі жəне одан да асып кетуі мүмкін, содан кейін теңізге 
жақын жерде өзен ағынына байланысты деңгейдің ауытқу шамасы əдетте 
0,3-0,4 м-ден аспайды. 

Жоғарыда айтылғандай, өзеннің сағасының маңызды ерекшелігі-
дельтаның болуы. Ең үлкен дельталар Гангтар мен Брахмапутра  
(105600 км2), Амазонка (100000 км2), Сары Өзен (36300 км2), инд  
(29500 км2), Меконг (28500 км2), Миссисипи (26200 км2) сағаларында 
орналасқан. Ресейдегі ең үлкен дельталар Лена (32000 км2), Еділ (11000), 
терек (8900), Яна (6600 км2). 

Дельталар екі жолмен қалыптасады: баяу (эволюциялық) жəне 
жылдам (спазмодикалық). Екінші жол судың үлкен бұлттылығы бар 
өзендерге тəн (1 кг/м3-ден астам) жəне тікелей теңізде (Миссисипи, 
Сулака, Кура эстуарияларындағыдай) немесе ескі Дельтаның Төменгі 
жерлерінде (Терек, Амудария немесе Сары Өзен сағаларындағыдай) 
ағынның мезгіл-мезгіл бұзылуынан көрінеді. Бұл жағдайда процестер 
апатты болуы мүмкін жəне қатты су тасқынына əкелуі мүмкін. Сонымен, 
сары өзеннің атырауында бұрын мұндай жойқын су тасқыны жиі болған. 
1642 жылы қорғаныс біліктері бұзылғаннан кейін 200 мың адам қайтыс 
болды, 1889 жылы осындай серпілістен кейін 22 мың км2 жер су астында 
қалып, 1 миллионнан астам адам қайтыс болды. 

Дауылдың күшеюі көбінесе эстуарийлерде апатты су тасқынын 
тудырады. Мұндай су тасқыны, мысалы, Нева атырауында, су деңгейі 4,2 м 
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(1824) жəне 3,8 м (1924) көтерілген кезде, Еділ атырауында (2,5 м, 1952) 
Рейн аузында (4,0 м, 1953) жəне Эльба (5,7 м, 1962), 1970 жылы қарашада 
Ганга атырауында болды (су деңгейі 9,1 м көтерілді) 200 мың адам қаза 
тапса, 4,7 миллионнан астам адам баспанасыз қалды. Мұндай су 
тасқынымен күресу өте қиын. Көпжеңді жəне ойпатты дельтада барлық 
аралдарды су басудан қорғау мүмкін емес. Шығудың жалғыз жолы-
қорғаныс бөгеттерін (реттеуші шлюздер, су өткізгіштері, «нагонға қарсы 
кедергілер мен қақпалар» жүйесі бар) немесе Дельтаның шетінде (Темза 
сағасындағы немесе Нева ерніндегі сияқты) салу. 

Өзен ағысының (су тасқыны - сабалық) жəне теңіздегі толқын 
құбылыстарының (толқын - тартылу) бір мезгілде өзгеруі кезінде өзен мен 
теңіздегі су деңгейлерінің ұштасуын суреттейтін схема 6.27-суретте 
келтірілген. Бұл схемадан су тасқыны деңгейіне қарағанда өзенге ұзақ 
қашықтыққа таралғандығы байқалады. Сонымен қатар, толқын кезінде 
өзеннің сағалық учаскесіндегі кері ағыс аймағы обр.т пр  деңгейінің 
толқын тербелістерінің таралу қашықтығына қарағанда қысқа. Толқын 
тербелістерінің ең үлкен таралу қашықтығы обр.т . Сонымен қатар, 
теңіз сулары өзенге таяз жəне толқын кезінде ең үлкен қашықтыққа енеді. 
Су тасқынында теңіз суы өзеннен теңізге «итеріледі». 

Сағалық мұздаудың гидрологиялық режимінің ерекшеліктері. 
Жалпы, теңіз жағалауы теңіз жағалауына тəн теңіз режимімен 
сипатталады. Мұнда жел мен толқын ағымдары, толқындық процестер 
жақсы анықталған. 

Өзеннің сағалық ағысқа ең күшті əсері тұщыландыру аймағына əсер 
етеді, мұнда жағадан алыстаған сайын судың тұздылығы артады жəне ағыс 
жылдамдығы төмендейді. 6.27, б - суреттен көрініп тұрғандай, күшті 
тұщыландыруы бар фронтальды аймақ теңізде су тасқыны кезінде ең үлкен 
қашықтыққа созылады. 

Өте қысқа аймақтағы эстуарийде тұщы су тұздылау немесе тұзды 
болып өзгереді; сонымен бірге судың химиялық құрамы да күрт өзгереді: 
гидрокарбонат класы мен кальций тобынан ол хлоридтер класына жəне 
натрий тобына өтеді. Судың тұзды құрамының өзен түрінің теңізге ауысуы 
əдетте өте аз тұздылықта болады - тек 2-4‰. Бұл шекараны өзен мен теңіз 
арасындағы гидрохимиялық тосқауыл деп атауға болады. Тұщы судың 
тұзды биотаға ауысуы судың тұздылығы 6-9‰ болған кезде пайда болады. 
Бұл шекараны өзен мен теңіз арасындағы гидробиологиялық кедергі деп 
атауға болады. 

Ағынның жылдамдығы азайған сайын, теңіз жағалауындағы өзен 
ағыны біртіндеп шөгінділерді жылжыту қабілетін жоғалтады жəне олар 
бөлініп кетеді, ал үлкен шөгінділер теңізге шығуға жақын, ал одан əрі 
кішірек болады. Жоғарыда айтылғандар, біріншіден, өзен сағасындағы 
шөгінділердің физикалық себебін, екіншіден, өзен ағысы су қоймасына 
ағып жатқан кезде өзен шөгінділерінің табиғи сұрыпталуын түсіндіреді. 
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Сурет 6.27 – Өзен сағасының толқын сұлбасы: 
а – су тасқынындағы су бетінің бойлық профильдері (1), сабалық (2), толқын (3), 

құйылу (4); б – су тасқынындағы судың тұздылығының толқын циклі үшін 
орташаланған бойлық профильдер (5), судың орташа ағысы кезінде (6), сабалық кезінде 

(7); в – ағын су тасқынына (8), Толқынға (9) ағыстар ауысқан кезде орта есеппен 
сабалық су тұздылығының бойлық профильдері; I - өзеннің сағалық аймағы;  

II – өзеннің сағалық учаскесі; III – сағалық ағыс. Учаскелері: Lпр - толқын, Lобр.т - кері 
ағындармен, L-тұзды сулармен. РГУО (ВУО) - сағалық облыстың өзен шекарасы 

(шыңы); МГУО - сағалық облыстың теңіз шекарасы;  м- теңіздің орташа деңгейі; 

м - теңіз суларының орташа тұздылығы 
 

Су ағынының сағасындағы өзен шөгінділерінің тұнбасы өте тəн таяз 
– дельта пайда болатын бастапқы элемент болып табылатын сағалық 
бардың пайда болуына əкеледі. Өзен шөгінділерінің шөгу аймағы 
біртіндеп теңізге қарай жылжиды. Сағалық бардың теңіз беткейіндегі өзен 
шөгінділерінің жыл сайынғы қабатының мөлшері теңіз түбіндегі теңіз 
жағалауында 10-15 м жетуі мүмкін. 
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6.15  Өзендердің практикалық маңызы. Шаруашылық 
қызметтің өзен режиміне əсері 

 
Өзендердің практикалық маңызы жəне өзен ағынына əсер ететін 

экономикалық шараларды типтеу. Өзендерді көптеген жəне гетерогенді 
су тұтынушылар мен су пайдаланушылар кеңінен пайдаланады. Көптеген 
аудандарда əлемнің өзенінің басты көздері пайдаланылатын ауыл 
шаруашылығында суды. Өзендердің практикалық рөлі туралы жоғарыда 
айтылғандай, біз өзен суларының негізгі тұтынушылары мен 
пайдаланушыларын ғана атап өтеміз: өнеркəсіп, жылу жəне атом 
энергетикасы, коммуналдық шаруашылық, суармалы егіншілік  
(су тұтынушылар), гидроэнергетика, өзен көлігі, балық шаруашылығы  
(су пайдаланушылар). 

Өзен ағыны жаңартылатын су ресурстарының негізгі элементі болып 
табылады, сондықтан шаруашылықта суды кез-келген пайдалану өзен 
режиміне əсер етеді. Мысалы, жер асты суларын алу көп жағдайда ерте ме, 
кеш пе жер асты суларымен байланысты өзендердің режиміне əсер етуі 
керек. 

Өзен ағынына жəне өзен бассейндеріндегі көптеген экономикалық 
қызмет түрлері, бір қарағанда өзендермен тікелей жəне байланысты емес 
болса да əсер етеді. Бұл табиғи сулардың табиғи орта жағдайының 
индикаторлары ретіндегі маңызды рөлін көрсетеді. 

Өзен ағынына əсер ететін барлық экономикалық шараларды екі 
үлкен топқа бөлуге болады. Бірінші топқа өзендерден су алумен жəне 
өзендердің режимін өзгертумен тікелей байланысты емес экономикалық 
қызмет түрлері кіреді. Бұл шаралар өзен бассейндеріндегі су балансының 
элементтерінің жанама өзгеруіне (негізінен булану) жəне өзен бассейнінің 
бетінің өзгеруімен бірге беткейлер бойымен еріген жəне жаңбыр 
суларының ағу жағдайларының өзгеруіне əсер етеді. Бұл - орманды кесу 
жəне оны қалпына келтіру, батпақтар мен батпақты жерлерді құрғату, 
агротехникалық шаралар, аумақты урбанизациялау. 

Өзен бассейндерінің бетіндегі шаруашылық қызметтің өзен 
ағынына əсері. Орманды кесу жəне қалпына келтіру.Орманды кесу 
тарихи түрде өзен ағынына əсер еткен адам қызметінің алғашқы ірі 
көрінісі болды. Орманның гидрологиялық рөлі жəне ағаш кесудің салдары 
туралы мəселе гидрологтар арасында ұзақ уақыт бойы қызу талқыланып 
келеді жəне қарама-қарсы көзқарастар айтылады. Орманның 
гидрологиялық рөлі мен оны кесу ағынына əсері туралы қайшылықты 
пікірлердің себебі - бұл рөл екіұштылыққа ие жəне орманның жасы мен 
құрамына, жер асты суларының тереңдігіне, сондай-ақ өзен бассейнінің 
мөлшеріне байланысты. 

Жылдық өзен ағысының ықтимал өзгеруінің басты себебі-орманды 
кесу немесе қалпына келтіру нəтижесінде буланудың өзгеруі. Булану жер 
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бетінің табиғатына, атап айтқанда əр түрлі жастағы жəне құрамдағы 
ормандарда ерекшеленетін орманның суды тұтынуына байланысты. 

О.И. Крестовский шырша орманын кесу жəне қалпына келтіру 
мысалында булану мен ағынның өзгеруіне дəлел келтірді (6.28-сурет). 
Ағаш кесілгеннен кейінгі алғашқы онжылдықта булану күрт төмендейді 
(20-35%), өйткені піскен шырша орманын кесіп тастағаннан кейін қалған 
жер үсті өсімдіктері көп ылғалдылықты қажет етпейді. Буланудың 
төмендеуі топырақтың батпақты болуына, жер асты суларының 
жоғарылауына əкелуі мүмкін. Бұл уақытта кеспеағаштан су ағыны өсіп, 
нормадан 1,4-1,9 есе асады. Жер бетіндегі ағын əсіресе айтарлықтай 
артады. Бұл өз кезегінде эрозияның жоғарылауына жəне шөгінділер 
ағымының жоғарылауына əкеледі (бұл құбылыс Еуропада да, Азияда да 
ормандарды жаппай сақтау кезеңінде байқалады). 

 

 
 

Сурет 6.28 – Ағаш кесудің, қалпына келтірілетін орманның жасы мен құрамының 
буланудың өзгеруіне (1) жəне жылдық ағынның (2) нормаға пайызбен əсері  

(О. И. Крестовский бойынша) 
 

Кейінгі жылдары сүрекдіңнің табиғи қалпына келуіне қарай (бірінші 
кезекте жапырақты ағаштар өсе бастайды) булану тез артады, ал ағын 
азаяды жəне кесілгеннен кейінгі үшінші онжылдықтың басында кесілгенге 
дейін ересек орманға тəн нормаға жетеді. Төртінші-жетінші онжылдықта 
кесілгеннен кейін тығыз жапырақты орман өседі. Жасыл массаның жалпы 
мөлшері максимумға жетеді, орманның суды тұтынуы да үлкен болады. 
Осы кезеңде ағын азаяды. Кейіннен жапырақты орманды қылқан 
жапырақты орманмен біртіндеп ауыстыру жүреді, бұл орманның су 
тұтынуының төмендеуімен бірге жүреді. Булану шығыны азаяды жəне 
ағызу жоғарылайды жəне кесілгеннен кейін 110-130 жылдан кейін ол 
бұрынғыдай болады. 
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Осылайша, О. И. Крестовскийдің айтуынша, кесілгеннен кейінгі 
алғашқы жылдары су ағыны артып, содан кейін азаяды жəне орманның 
түрлер құрамы толық қалпына келтірілгеннен кейін ғана қалпына келеді. 
Бұл ретте ең күшті өзгерістерге ағынның үстіңгі бөлігі ұшырайды. 

Қылқан жапырақты ормандарды жасанды отырғызу кеспеағашта 
жүргізілгенде, қалпына келтіру жəне орман мен ағын 25-50 жылға тезірек 
жүреді. Егер кеспеағаш орнында ауыл шаруашылығы алқаптары 
құрылатын болса, онда ағын мөлшерінің өзгеруі ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түріне жəне олардың орманның су тұтынуымен 
салыстырғанда көбірек немесе аз су тұтынатындығына байланысты 
болады. Көптеген жағдайларда ауылшаруашылық алқаптарынан жылдық 
ағын орманмен бірдей. 

Үлкен өзен бассейндерінде орман құрамы мен жасы бойынша 
біртекті емес болғандықтан (мысалы, əр түрлі кесу уақытына байланысты), 
орманның үлкен аудандардағы жылдық ағынға жалпы əсері тегістеледі. 

Орманды су жинаудағы жылдық ағынның төмендеуі Танзаниядағы 
екі өзен бассейні бойынша осындай мəліметтерді айқын көрсетеді. 
Орманды алқапта жауын-шашынның көп болуына қарамастан, ағын су 
жинағышқа қарағанда екі есе аз болды, оның едəуір бөлігі мəдени 
өсімдіктермен айналысады. Бұл айырмашылық орман алқаптарындағы 
транспирацияның үлкен мөлшеріне жəне ағаштардың тəждерімен ұсталған 
жауын-шашынның булануына байланысты. 

Зерттеушілер арасында орманның су ағынының жер асты 
компонентіне жəне сабалық кезеңде өзендердің қоректенуіне əсерін 
бағалауда айырмашылықтар аз. Бұл жерде орманның рөлі сөзсіз оң.  
П. Ф. Идзонға сəйкес, мысалы, орман аймағындағы өзендердің жер асты 
қоректенуі 30-70% құрайды, ал жаз-күз кезеңіндегі ағын аз ормандарға 
қарағанда орманды алқаптарда 20-50% көп. Бұл орманның су қорғау жəне 
реттеуші рөлін көрсетеді. Орманды қалпына келтіру тұщы жер асты 
суларының ресурстарын жəне өзендердің жерасты қоректенуін арттырады. 

Батпақтар мен сулы-батпақты жерлерді құрғату. Қазіргі уақытта 
шымтезектің ерекше су - физикалық қасиеттеріне байланысты батпақтар 
суды белсенді сіңіріп, қатты буланып, өзендерге нашар берілетіні 
дəлелденді. Сондықтан, сулы-батпақты алқаптардан өзендердің ағуы, 
əдетте, жақын орналасқан тазартылмаған су қоймалары бар өзендердің 
ағынына қарағанда аз болады (толығырақ 9.6 бөлімін қараңыз). Тікелей 
салдары батпақты құрғату айналады ұлғайту ағынын азайту нəтижесінде 
булану, сондай-ақ топырақ суларының деңгейін төмендету жəне 
батпақтардағы ғасырлық су қорларын тазарту. Кейіннен ағынның мөлшері 
құрғатылған батпақтардың орнында өсетін ауылшаруашылық 
дақылдарының түріне байланысты болады. Батпақтарды ағызу 
нəтижесінде өзендердің жалпы сулылығы аз өзгереді, өйткені 
ауылшаруашылық жерлерінен булану батпақтардан булануға жақын. 
Батпақтарды құрғатқаннан кейін ағынның жыл сайынғы таралуы біркелкі 
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болады, өйткені буланудың төмендеуіне байланысты сабалық ағыс артады. 
Əсері оңтүстік аудандарда батпақты жəне батпақтанған аумақтарды 
құрғату булану шығындарын айтарлықтай азайтуға жəне ағынын арттыруы 
мүмкін. Сонымен, булану мөлшері Еділдің, Кубанның жəне Амударияның 
төменгі ағысы мен атырауында тегіс құрғатылған кезде айтарлықтай 
төмендеді. 

Агротехникалық шаралар. Агротехникалық жəне 
агромелиорациялық іс – шараларға күзенді жырту, тың жəне тыңайған 
жерлерді жырту, егістікті қорғайтын орман белдеулерін құру, қар тоқтату 
жөніндегі іс-шаралар жəне т.б. жатады.  Бұл іс – шаралардың мақсаты-
ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру. Ылғал жеткіліксіз 
аймақта бұған, атап айтқанда, егістіктердегі ылғалдың сақталуы, көлбеу 
ағынның азаюы, өнімді булануға кететін су үлесінің артуы арқылы қол 
жеткізіледі. 

Мұндай шаралардың гидрологиялық салдары су жинау алаңына 
байланысты. Шағын су жинағыштарда жер жырту нəтижесінде 
топырақтың инфильтрациялық қасиеттерінің жақсаруына жəне 
егістіктерде судың сақталуына байланысты жер бетіндегі ағын 
айтарлықтай азаяды. Жылдық ағынның мөлшері азаяды, ал бұл төмендеу 
дəрежесі солтүстіктен оңтүстікке қарай өсіп, орманды далада 5-10, дала 
аймағында 20-50% жетеді. Өзен бассейні көлемінің ұлғаюымен 
агротехникалық шаралардың ағынға əсері тез түседі. Бұл үлкен 
бассейндерде жер үсті жəне жер асты ағындарын қайта бөлу ағынға аз əсер 
ететіндігімен түсіндіріледі. Егістіктерде сақталған жəне жер асты ағынына 
айналған ылғал үлкен өзендердің арналарына өсіп келе жатқан жерасты 
қорегі түрінде оралады. 

Ірі аумақтардағы агротехникалық шаралардың жиынтық əсері су 
тасқынының азаюынан, сабалық ағынның біршама ұлғаюынан жəне, 
əдетте, жылдық ағынның аздап азаюынан көрінеді. Соңғысы-
агротехникалық шаралардың өздерінің əсері ғана емес, сонымен қатар, 
ауылшаруашылық алқаптарында суды тиімді пайдалану əсеріде болады. 

Урбанизация. Қала аумақтарының ағынға тікелей əсері 
(өнеркəсіптік жəне коммуналдық қажеттіліктерге су тұтынуды есепке 
алмағанда) су балансының құрамдас бөліктерінің өзгеруімен байланысты. 
Үлкен қаланың үстінде атмосфераның шаңының жоғарылауына жəне жер 
бетінің «кедір-бұдырлығының» жоғарылауына байланысты жауын-шашын 
табиғи жауын-шашынмен салыстырғанда шамамен 10% - ға артады. Жер 
бетінің сипатының түбегейлі өзгеруі (шатырлар мен асфальтпен жабылған 
аумақтардың ұлғаюы) инфильтрацияның күрт төмендеуіне, еріген жəне 
жаңбыр суларының ағуын тездетуге əкеледі. Нəтижесінде қалалық 
аумақтардан ағын мөлшері 10-15% – ға артады, бұл ретте ағынның беткі 
компоненті ерекше байқалады жəне су тасқыны ағынының максималды 
мөлшері 2-3 есе артады.  
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Өзен суларын тікелей пайдаланумен байланысты шаруашылық 
қызметтің өзен ағынына əсері.  Өнеркəсіптік жəне коммуналдық су 
тұтыну. Су тұтынудың бұл түрі үнемі өсіп келеді. Өнеркəсіп, жылу 
энергетикасы жəне коммуналдық шаруашылық қажеттіліктері үшін су көзі 
өзендер де, жерасты сулары да болып табылады. Осы көздерден су алудың 
едəуір ұлғаюы нəтижесінде өзен ағындары азаяды, ал жер асты суларының 
ғасырлық қорларының сарқылуы көбінесе олардың деңгейінің 
төмендеуімен жəне депрессиялық шұңқырлардың пайда болуымен бірге 
жүреді. Бұл көбінесе жер асты суларының қорын толықтыруға бағытталған 
өзен ағынын азайтуға көмектеседі. 

Жалпы алғанда, өнеркəсіптік жəне коммуналдық қажеттіліктерге су 
тұтыну өзен ағынының сандық сипаттамаларына нашар əсер етеді, бірақ 
көбінесе судың сапасын едəуір нашарлатады. 

Суару. Су тұтынудың бұл түрі судың ең көп қалпына келтірілмейтін 
жоғалуына əкеледі (кіріспені қараңыз). Суару жəне суландыру үшін судың 
негізгі көзі  - өзендер. Өзендерден суаруға су тарту өздігінен ағатын, 
бөгетті, машиналық (тасындыларды қолдана отырып) болуы мүмкін. 
Егістіктерге келіп түсетін өзен сулары ішінара өнімді булануға (ауыл 
шаруашылығы дақылдары пайдаланады), ішінара – су қоймаларының, 
арналардың, су басқан жерлердің бетінен өнімді емес булануға жəне т.б. 
жəне инфильтрацияға кетеді, ішінара қайтарымды су түрінде 
коллекторлық-дренаждық желі арқылы өзендерге қайтарылады. 
Қайтарылатын сулар көбінесе минералдануды жоғарылатады, құрамында 
топырақтан жуылған тұздар мен ерітілген химикаттар (тыңайтқыштар, 
пестицидтер, гербицидтер) бар жəне қайта пайдалануға жарамсыз. 

Суаруға судың шамадан тыс берілуі (өкінішке орай, сирек емес 
құбылыс) суды тиімсіз пайдалануға, олардың жоғалуына ғана емес, 
сонымен қатар жер асты суларының жоғарылауына, батпақтану мен 
тұзданудың көтерілуіне əкелуі мүмкін. 

Өзен суларын суаруға алу жəне сол өзендерге қайтару суларын ағызу 
нəтижесінде өзендердің жылдық ағыны азаяды, бірақ ағынның жыл 
сайынғы таралуы біршама тегістеледі. 

Су қоймаларын салу жəне ағынды реттеу. Су қоймаларының 
құрылысы өзен ағынына күшті жəне əртүрлі құбылыс əкеледі (8-тарауды 
қараңыз). Су қоймасы, ең алдымен, ағынды уақытында бөлуге – ағынды 
реттеуге үлкен əсер етеді жəне су қоймасын салудың басты мақсаты болып 
табылады. Ағынды реттеу əртүрлі практикалық мақсаттарға ие. Бұл 
гидроэлектростанцияларының (ГЭС) гидроэнергетикалық қондырғыларын 
біркелкі ағынмен қамтамасыз ету, су тасқынын болдырмау, суару 
мақсатында суды жинақтау, кеме қатынасы жағдайларын жақсарту жəне т. 
б. 

Су қоймасының ағынның жыл ішіндегі таралуына əсер ету 
дəрежесіне байланысты ағынды реттеудің бірнеше түрлері бөлінеді  
(6.29-сурет). Ең жиі кездесетін жағдай – ағысты маусымдық реттеу, онда 
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ағысты қайта бөлу жыл ішінде жүзеге асырылады: су тасқыны мен су басу 
сулары су қоймасында жинақталады, ал сабада – гидротораптың төменгі 
бьефіне тасталады (6.29-сурет, б). Бұл жағдайда су қоймасының пайдалы 
көлемі су тасқыны (су тасқыны) кезеңіндегі өзен ағысының көлеміне 
сəйкес болуы тиіс. Нəтижесінде бір жыл ішінде су қоймасынан төмен ағын 
біркелкі болады. 

Су қоймасының пайдалы көлемі үлкен болған кезде су аз болған 
жылдары осы суды пайдалану мүмкіндігін алу үшін су қоймасында көп 
сулы жылдары судың жинақталуы үшін жағдайлар жасалған кезде ағынды 
көп жылдық реттеу мүмкін болады (6.29, а -сурет). Егер су қоймасының 
пайдалы көлемі өзен ағынымен салыстырғанда аз болса, онда тек апталық 
немесе тіпті тəуліктік ағынды реттеу мүмкін (6.29, в-сурет). Маусымдық 
жəне көпжылдық реттеуден айырмашылығы, апталық жəне күнделікті 
реттеу уақыт өте келе ағынның ауытқуын теңестірмейді, керісінше оларды 
біркелкі емес етеді. Су шығындарын күн немесе апта ішінде қайта бөлудің 
мақсаты - гидроэнергетика, бұл энергетикалық жүйелердің ең жоғары 
жүктемелерін, атап айтқанда таңертең жəне əсіресе кешке жабудан тұрады. 

Су торабының төменгі бьефіне су жіберу режимін адам толық 
бақылайды (су қоймасының пайдалы көлеміне байланысты шектерде). 
Қажет болса, мұндай қалпына келтіру артады, су тасқыны деп аталатын 
жасанды су тасқыны пайда болады. Мұндай су жіберу қажеттілікке 
байланысты əртүрлі көлем мен ұзақтыққа ие болуы мүмкін. Сонымен, 
төменгі Еділде табиғи жағдайларға жақын балықтардың уылдырық 
шашуын жəне шалғындарды су басуды қамтамасыз ету үшін Волгоград 
гидроторабының төменгі бьефіне «балық аулау» қолданылады. Мұндай 
судың ұзақтығы бір айға немесе одан да көпке жетеді. Мəскеу өзендерінде 
(кейбір жылдары) жəне Томи су құбырлары санитарлық сипатқа ие жəне 
бірнеше күнге созылады. Күнделікті реттеу түрі бар көптеген ГЭС-те 
қысқа мерзімді су жіберулердің ұзақтығы бірнеше сағатты құрайды. 

Су қоймаларын салу өзендердің жылдық ағысының азаюына əкеледі. 
Біріншіден, су қоймаларын толтыру үшін оларды салғаннан кейін өзен 
суларының кейбір көлемі бір уақытта алынады. Екіншіден, су бетінен 
əрдайым құрлықтан гөрі көп су буланып кететіндіктен, су қоймаларының 
құрылысы булану үшін су шығынын көбейтуге жəне ағынды азайтуға 
əкеледі. Су қоймаларының бетінен булануға судың жоғалуы салдарынан 
өзен ағысының азаю дəрежесі климаттық жағдайларға байланысты жəне  
А. А. Соколов, Ресейдің еуропалық бөлігінің солтүстігінде 0,81%, Сібірде 
1-3%, Ресейдің еуропалық бөлігінің оңтүстігінде 10-30% жəне Орта Азияда 
70-80% жетеді. Су қоймалары мен өзен шөгінділерінің ағынын 
айтарлықтай азайтады, бұл туралы 6.10-бөлімде айтылды. 
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Сурет 6.29 – Су қоймаларының ағынын көпжылдық (а), маусымдық (б) жəне тəуліктік 

(в) реттеу схемасы (А. Б. Авакян, В. П. Салтанкин, В. А. Шарапов бойынша): 
1 - судың табиғи (тұрмыстық) шығыстары; 2 - судың реттелген шығыстары; 3 - су 
қоймасында жинақталатын су көлемі; 4 - су қоймасынан қосымша жұмсалатын су 

көлемі; А, Б-су көп жылдар; В, Г-су аз жылдар 
 

Су қоймаларының құрылысы су қоймасының өзінде жəне су 
қоймасынан жоғары ауыспалы тіреу аймағында су деңгейінің көтерілуіне 
əкеледі (6.11.5-бөлімді жəне 7-тарауды қараңыз). Су қоймасының төменгі 
бьефінде, эрозия аймағында (6.21-суретті қараңыз) су деңгейі төмендейді 
(бұл құбылыс кейде «қону» деңгейі деп аталады). Мұндай деңгейдің 
төмендеуі көбінесе су торабының төменгі бьефінің бойында орналасқан 
шаруашылық объектілері мен елді мекендерге теріс əсер етеді. 

Өзен режиміне жергілікті гидротехникалық шаралардың əсері. 
Жергілікті гидротехникалық іс-шаралар (көпір өткелдері, жартылай 
бөгеттер, жағалаудың опырылуы, фарватердің тереңдеуі жəне т.б.) өзен 
ағынына іс жүзінде əсер етпейді, бірақ əдетте гидротехникалық жұмыстар 
жүргізілетін аудандағы өзеннің су режиміне (ағыс жылдамдығы, су 
деңгейі) қатты əсер етеді. Көпірлерден жəне жартылай бөгеттерден жоғары 
жергілікті тіреу аймағы құрылады, су деңгейі көтеріледі; арнаның жасанды 
тарылу орындарында су жылдамдығы артады, бұл түбінің шайылуына 
əкелуі мүмкін жəне қорғаныс шараларын қажет етеді. Арнаның опырылуы 
су тасқынының бір бөлігін белсенді су алмасудан алып тастайды, бұл су 
тасқыны кезінде арнаның құламаған бөлігінде су ағынының 
шоғырлануына, су деңгейінің біршама жоғарылауына жəне ағыс 
жылдамдығының артуына əкелуі тиіс. Құрғақ жүру жағдайларын жақсарту 
үшін орамдағы саңылаудың құрылысы арнаның жоғарғы бөлігіндегі су 
деңгейінің төмендеуіне («қону») əкеледі. Орамдарды жасанды түзету де 
осындай салдарға əкеледі. 

Ағынды аумақтық қайта бөлу («ағынды қайта бөлу»). Ол басқа 
өзен бассейндерінен осы өзен жүйесіне су тарту мақсатын көздейді. Қазіргі 
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уақытта И.А. Шикломановтың бағалауы бойынша əлемдегі «ағынды 
лақтыру» жиынтық көлемі жылына 400 км3 құрайды, оның ішінде 
Канадада – 140, Ресейде жəне ТМД – ның басқа елдерінде – 60, Үндістанда 
– 50, АҚШ-та-жылына 30 км3. Қазіргі уақытта Қытайда Янцзы өзенінің 
суын жылына 25-тен 70 км3-ке дейін солтүстікке, Сары өзен мен Хуайхэ 
өзендерінің бассейндеріне ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. 

Ағынды суларды аумақтық қайта бөлудің («ауыстыру») ең ірі 
əлемдік жүйелеріне мыналар жатады: Канададағы Джеймс Бей, Истмейн 
өзенінен Ла Гранд өзеніне жылына 25,2 км3 су жібереді, сондай-ақ 
Канададағы «Черчилль», Черчилль өзенінен Нельсон өзеніне жылына  
24,0 км3 су жібереді, АҚШ-тағы Орталық алқап, Сакраменто өзенінен  
7,5 км3 су жыл сайын Калифорнияның оңтүстігінің құрғақ аймақтарына 
жіберіледі. Суды тұтынушылар аталған алғашқы екі жағдайда – 
гидроэнергетика, үшіншісінде-сумен жабдықтау жəне суару. Бұрынғы 
КСРО – дағы ағындарды аумақтық қайта бөлудің ең үлкен жүйелері-
Солтүстік Қырым каналдары (жылына 3,8 км3 су құйылады), Днепр-
Донбасс (жылына 3,6 км3), Қарақұм (жылына 11 км3), үлкен Ферғана 
(жылына 5,3 км3), Амубухар (жылына 5,8 км3). Бұл жүйелердің негізгі 
мақсаты-жерді суару. Су ресурстарын аумақтық қайта бөлу су жіберілетін 
өзендегі ағынның ұлғаюына жəне ағын жіберілетін өзендегі («донор 
өзенде») ағынның азаюына əкеледі. Ағынды кез-келген ірі қайта бөлу 
каналдардың, су қоймаларының жəне басқа да гидротехникалық 
жүйелердің құрылысымен байланысты болғандықтан, булану мен 
инфильтрацияға өзен ағынының жоғалуы сөзсіз. 

 «Донор өзендеріндегі» жəне Арктика теңіздерінің жағалау 
суларындағы күтілетін экологиялық зардаптардың толық анықталмауына, 
сондай-ақ экономикалық жəне қаржылық проблемаларға байланысты 
1986 жылы осы жобалар бойынша зерттеу жəне жобалау жұмыстары 
тоқтатылды. 

Қазіргі уақытта «еуропалық ауыстыру» мəселелерін қайта қарау, 
мүмкіндігі, маңызды емес, өйткені климаттық себептерге байланысты 
Еділдің ағысы едəуір өсті, ал Каспий теңізінің деңгейі төмендеуді 
тоқтатып қана қоймай, 1978-1995 жылдары 2,3 м көтерілді (7-тарауды 
қараңыз). Бұрынғы Кеңес Одағы республикаларының (Қазақстан, 
Өзбекстан, Түркіменстан) қазіргі таңда тəуелсіз мемлекеттері үшін Сібір 
өзендерінің суын тарту қажеттілігі жойылған жоқ. Тұщы судың елеулі 
жетіспеушілігі осы елдер экономикасының дамуын тежейді, осы өңірдің 
халқы сапалы сулардың болмауынан зардап шегеді. Жалпы климаттың 
жылынуына байланысты (3.2-бөлімді қараңыз), ХХІ ғасырда Орта 
Азиядағы су ресурстарының тапшылығы одан əрі артуы мүмкін. Егер Обь 
ағыны мен оның салаларының бір бөлігін ауыстырудың мүмкіндіктері мен 
перспективалары байыпты қарастырылса, онда ең күрделі əлеуметтік-
экономикалық, техникалық жəне экологиялық мəселелерді шешу қажет 
болады. Атап айтқанда, Обь ағысының бір бөлігін алу осы өзеннің төменгі 



168 
 

ағысы мен Қара теңіздің Об ернінің гидрологиялық жəне экологиялық 
жағдайларына қаншалықты əсер ететінін бағалау қажет. 

Сонымен, үшінші жобаның мақсаты – Дунай-Днепр кешені-Дунай 
суының едəуір көлемін (жылына 17 км3 дейін) Днестр мен Днепр-Буг 
эстуарийлерін тұщыландыру жəне Украинаның оңтүстігіндегі жерлерді 
суару үшін арналар жүйесіне беру болды. Бұл жобаның əзірлемелері  
1988 жылы эстуарийлердің жабылуы жəне олардың Тұщы су қоймаларына 
айналуы экологиялық жағдайдың нашарлауына əкелуі мүмкін (судың 
гүлденуіне жəне ластануына, оның сапасының нашарлауына жəне су 
объектілерінің эвтрофиясына əкеледі) деген қорқынышпен тоқтатылды. 
Сонымен қатар, Дунай ағынын көп мөлшерде алып тастағанда, осы өзеннің 
атырауындағы гидрологиялық жəне экологиялық жағдайлар сөзсіз 
нашарлады. 

Өзен ағысының антропогендік өзгерістерінің гидрологиялық-
экологиялық салдары. Өзен ағындарының айтарлықтай антропогендік 
əсерлердің салдарынан азаюы көбінесе өзендердің гидрологиялық режимі 
мен экологиялық жағдайларына, сондай-ақ оларды одан əрі экономикалық 
пайдалану мүмкіндіктеріне теріс əсер етеді. Өзен ағысының азаюы су 
тасқынының азаюына немесе тіпті толық тоқтатылуына жəне, тиісінше, 
оның кебуіне, шабындық жерлер мен уылдырық шашатын жерлердің 
азаюына, арнаның таяз жəне толып кетуіне əкеледі жəне судың сапасын 
нашарлатады. Төменгі жəне өзен сағаларындағы ағындардың азаюының 
салдары əсіресе қолайсыз: дельта кебеді, оның ағындары мен су 
қоймалары өледі, ерекше дельта табиғи кешені нашарлайды, теңіз 
факторларының гидрологиялық режимге əсері күшейеді (толқындар мен 
көтерілістердің рөлі артады, өзенге ену ауқымы артады).теңіз суларының 
шеті абразиясы күшейеді, жағалау сулары тұзданады). Бұл процестердің 
кейбіреулері Еділ, Кубань, Дон, Терек, Сулак, Іле, Ніл, Миссисипи  
жəне т. б. төменгі ағысы мен атырауларында байқалды. Аталған  өзгерістер 
режимді бұзу өзендерді кеме қатынасы жəне су алу үшін пайдалануды 
қиындатады, жайылмалар мен атыраптардың ауыл шаруашылығын игеру 
жағдайларын нашарлатады, кейде балық шаруашылығына зиян келтіреді. 

Өзен ағысының антропогендік əсерлерден азаюынан туындаған 
табиғи жағдайлардың ең қолайсыз өзгерістері Амудария төменгі ағысы 
мен атырауында болды. Осы өзеннің суларын жерді суаруға талдау 
жасауына байланысты су ағыны минимумға дейін қысқарды (кейбір 
жылдары өзен өз суларын Арал теңізіне мүлде жеткізбейді). Нəтижесінде, 
бұл бірегей су қоймасы ғана емес (7-тарауды қараңыз), сонымен қатар 
өзеннің жайылмасы мен атырауы кеуіп қалды. Бір кездері Амудария 
атырауы шөлдер арасында нағыз оазис болған. Ол судың көптігімен 
ерекшеленді – жеңдер мен көлдер, қамыс пен тоғай ормандары, құстардың, 
балықтардың, мускраттардың көптігі; 1930 жылдары мұнда тіпті Орта 
Азия жолбарысы өмір сүрді. Енді Амудария атырауы ыстық күн астында 
өртеніп, іс жүзінде өмір сүрмеген жерлерге айналды. 
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ТАРАУ 7.  КӨЛДЕРДІҢ ГИДРОЛОГИЯСЫ 
 
Көл - баяу су алмасуы бар табиғи құрлық су айдыны. Əдетте, көлдер 

жел толқындарының əсерінен дамыған жағалауларға ие. Көлдердің 
мұхитпен тікелей байланысы жоқ.  

Көлдің пайда болуы үшін екі міндетті шарт қажет - табиғи 
бассейннің болуы, яғни.жер бетінің жабық төмендеуі жəне осы бассейндегі 
белгілі бір су көлемі. 

 
7.1 Көлдер жəне олардың жер шарында таралуы 
 
Көлдер жер бетінде барлық жерде таралған. Ең үлкен көл (көлдер 

аймағының жердің жалпы ауданына қатынасы) ежелгі мұзданудың 
ылғалды аймақтарына тəн (Еуропаның солтүстігі, Канада, АҚШ-тың 
солтүстігі). Көпжылдық суық жерлерде, ішкі ағынның кейбір құрғақ 
аудандарында (Батыс Сібірдің оңтүстігі, Солтүстік Қазақстан), өзендердің 
алқаптары мен атырауларында көптеген көлдер бар. 

Финляндияда  көлдер 9,4%, Швецияда - 8,6% құрайды. Ресейде 
көлдер ең көп Кола түбегінде (аумақтың 6,3%), Карелияда жəне Еуропалық 
бөліктің солтүстік-батысында (5,45), Батыс Сібір ойпатында (4,3%). Бүкіл 
Ресейдің көлдері шамамен 2,1% құрайды. 

Ауданы 100 км3-ден асатын ірі көлдердің ең көп саны Африка, Азия 
жəне Солтүстік Америкада орналасқан. Жер шарының ең ірі  көлдерінде 
168 мың км3 су шоғырланған, яғни жер бетіндегі барлық көлдер көлемінің 
95% - ға жуығы. 

Жер бетіндегі ең үлкен көл - Каспий теңізі. Тұщы көлдердің ішіндегі 
ең үлкені - Жоғарғы. Судың ең көп мөлшері Каспий теңізінде, ал тұщы 
көлдер арасында Байкал көлінде шоғырланған. Байкал сонымен қатар 
əлемдегі ең терең көл. 

 
7.2 Көлдердің түрлері 
 
Көлдер мөлшері, тұрақтылық дəрежесі, географиялық орналасуы, 

бассейннің шығу тегі, су алмасу сипаты, су балансының құрылымы, жылу 
режимі, судың минералдануы, су организмдерінің қоректену жағдайлары 
жəне басқалары бойынша бөлінеді. 

Көлемі бойынша көлдер өте үлкен, ауданы 1000 км2 - ден асады, 
үлкендері - ауданы 101 - ден 1000 км2-ге дейін, орташа-ауданы 10-нан  
100 км2-ге дейін жəне кіші-ауданы 10 км2-ге дейін болып ажыратылады. 

Тұрақтылық дəрежесі бойынша көлдер тұрақты жəне уақытша 
(эфемерлік) болып бөлінеді. Соңғыларына тек жылдың ылғалды 
кезеңдерінде сумен толтырылатын, ал қалған уақытта кеуіп кететін су 
объектілері, сондай-ақ жазда суды жоғалтатын кейбір термокарст көлдері 
кіреді. 
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Географиялық орналасуы бойынша көлдер интразональды 
болып бөлінеді, олар көлдің су жинауымен бірдей географиялық 
(ландшафттық) аймақта орналасқан жəне су жинау бірнеше географиялық 
аймақта орналасқан полизональды болып табылады. Жазықтағы кіші 
көлдер əдетте интразональды, үлкен көлдер əдетте полизональды. Тау 
көлдері де полизональды, олардың  су жинауы бірнеше биік ландшафт 
аймақтарында орналасқан. 

Шығу тегі бойынша көл бассейндері тектоникалық, жанартау, 
метеорит, мұздық, карст, термокарст, суффозия, өзен, теңіз, эол, 
органогендік болуы мүмкін. Дəл осындай атау осы бассейндердегі 
көлдерге беріледі. 

Тектоникалық қазаншұңқырлар жазықтағы ірі тектоникалық 
ойыстарда (Ладога, Онега, Ильмен, Верхнее жəне басқалары), ірі 
тектоникалық тау бөктеріндегі ойпаттарда (Балқаш көлі), ірі тектоникалық 
жарықшақтар - рифтер, тастандылар, грабендер (Байкал көлі, Танганьика, 
Ньяса жəне басқалары) орналасқан.Каспий теңізі орналасқан ойық күрделі, 
бірақ əрине тектоникалық сипатқа ие. Арал теңізінің бассейнін 
қалыптастыруда тектоникалық фактордан басқа, үрлеу, яғни жел эрозиясы 
маңызды рөл атқарды деп саналады. Жер шарындағы ірі көлдердің 
көпшілігінің шығу тегі -  тектоникалық. 

Жанартау қазаншұңкырлар жойылған жанартаулардың 
кратерлерінде орналасқан (Италиядағы кейбір көлдер, Ява көлінде, 
Жапонияда жəне т.б.) немесе өзендерді вулканизм өнімдерімен - лавамен, 
тау жыныстарымен, күлмен (Камчаткадағы Кроноцкое көлі немесе 
Африкадағы Киву көлі) жүктеу нəтижесінде пайда болды. 

Метеорит қазаншұңқырлар  метеориттердің құлауы нəтижесінде 
пайда болды (Эстониядағы Каали көлі). 

Мұздықты қазаншұңқырлар қазіргі немесе ежелгі мұздықтардың 
қызметі нəтижесінде пайда болды.Мұздық көл бассейндері мұздықтардың 
«жыртылуымен» байланысты (Женевское көлі, Скандинавиядағы, 
Карелиядағы, Кола түбегіндегі көптеген көлдер) троголық; қараларда 
орналасқан қаралық (Альпідегі, Кавказдағы тау көлдері); мореналық 
шөгінділер арасында пайда болған мореналық болып бөлінеді.Троголық 
жəне каралық қазаншұңқырлар эрозия салдарынан түзілсе, 
моренналықтар- мұздықтардың аккумулятивтік əрекеттері салдарынан 
түзіледі.Мұздық көлдерге сонымен қатар өзендерді мұздықтармен толтыру 
нəтижесінде пайда болған немесе мұздықтың денесінде пайда болатын 
нақты көлдер (көбінесе уақытша) жатады.Мұздықтың мореналық-
аккумуляциялық əрекеті нəтижесінде немесе мұздықтардың өзендерінің су 
астында қалуы нəтижесінде пайда болған мұздық көлдерін мұздық 
жанындағы деп атауға болады, ал мұздық денесінде пайда болған 
көлдерді мұздықүстіндегі деп атауға болады. 

Мұзды көлдердің ерекше категориясы əлі де аз зерттелген жабындық 
мұздану аудандарында орналасқан көлдерден тұрады, мысалы, 
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Антарктидада. Антарктидада соңғы онжылдықтарда аудандары, судың 
температурасы мен минералдануы, мұз режимі əртүрлі үлкен жəне кіші 
көлдердің үлкен саны ашылды жəне зерттелді (жаз мезгілінде ашылатын 
немесе əрдайым мұз астында болатын көлдер бар).Мұндай мұзды көлдің 
мысалы ретінде жақында Антарктидадағы Ресейдің «Восток» 
станциясының жанында ашылған Восток көлі қарастыруға болады. Бұл 
көлдің айнасы мұздық қалқанның бетінен шамамен 3800 м төмен 
орналасқан.Восток көлі əлемдегі ең үлкен көлдердің бірі: оның ауданы 
10000 км2, ұзындығы 250 км, ені 50 км, тереңдігі 750 м.Көлдегі су жер 
қойнауынан геотермиялық жылу ағынының арқасында сұйық күйде 
болады.Бұл көлді зерттеу бірнеше миллион жылдық архаикалық тіршілік 
формаларының ашылуына əкелуі мүмкін. Еуропаның Юпитер 
спутнигіндегі қуатты мұз қабатының астында Восток көліндегідей сұйық 
су қабаты бар деген болжамдар бар. 

Карст қазаншұңқырлары əктас, доломит жəне гипс пайда болған 
жерлерде осы жыныстардың жер үсті жəне əсіресе жер асты суларымен 
химиялық еруі нəтижесінде пайда болады.Карст шөгінділерінің 
аудандарында немесе карст шұңқырлары мен үңгірлерінде пайда болған 
көлдер жер үсті де, жер асты да болуы мүмкін.Оралда, Кавказда, Қырымда 
мұндай көлдер көп. 

Термокарсттық қазаншұңқырлар көпжылдық тоңды 
топырақтардың таралу аудандарында олардың еруі жəне топырақтың қатар 
отыруы (тундра мен тайгадағы шағын көлдер) нəтижесінде пайда болады. 

Суффозиялық қазаншұңқырлар жер асты суларының топырақтан 
ұсақ бөлшектер мен цементтейтін заттарды шаймалауынан туындаған 
шөгу нəтижесінде пайда болады (мұндай кішкентай көлдер дала мен 
орманды-дала аймақтарына тəн, мысалы, Батыс Сібірдің оңтүстігінде). 

Өзен тектес қазаншұңқырлары өзендердің эрозиялық жəне 
жинақтау белсенділігімен байланысты. Бұл генезис бойынша əр түрлі су 
қоймалары (старицалар, шұңқырлар, кішігірім көлдер), дельта жəне дельта 
маңындағы тоғандар, құрғап жатқан өзендер жəне басқалар. 

Өзендерде тау көшкіндері нəтижесінде (Мургаб өзеніндегі 
Сарезский, Əзірбайжандағы Ақсу өзеніндегі Гөкгел көлдерінің үйінді 
қазаншұңқырлары жəне т.б.), немесе өзендердің бүйір ағыстарын шығару 
конустарына су басуы нəтижесінде (көбінесе сел тасқыны салдарынан) 
пайда болатын алқап қазаншұңқырлары да пайда болады. 

Теңіз тектес қазаншұңқырлар теңіздің тірек əсерімен (теңіз 
деңгейінің көтерілуінен кейін өзен аңғарларын су басу нəтижесінде пайда 
болған лимандар) немесе шағын теңіз суларының (көлдердің) жинақталған 
өрімдері мен барларының жағадан бөлінуімен байланысты.Əдетте, бұл су 
объектілері көлдерге жатпайды, бірақ өзендердің сағалық аймақтарының 
бөліктері немесе теңіз суларының бөліктері ретінде қарастырылады. 

Эол қазаншұңқырлары құм төбелері арасындағы төмендеулерде 
пайда болады жəне өзен немесе теңіз суларымен су басу нəтижесінде 
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көлдерге айналады. Эол көлдері теңіз жағалауларының жанында, 
өзендердің атырауында кездеседі (мысалы, Еділ, Іле, Дунай). 

Органогендік қазаншұңқырлар батпақтарда пайда болады, ал пайда 
болған су объектілері батпақты көлдер немесе көлшіктер деп аталады. 

Су алмасу сипаты бойынша көлдер ағынды жəне ағынсыз болып 
бөлінеді.Олардың біріншісі өзен ағысының кем дегенде бір бөлігін төмен 
қарай ағызады (мысалы, Байкал, Онега, Ладога жəне басқалары сияқты 
көлдер).Ағынды көлдерде жиі кездесетін жағдайы ағынды көлдер болып 
табылады, олар арқылы өзеннің транзиттік ағыны жүзеге асырылады; 
мұндай су қоймаларына  Чудское жəне Псков (Великая өзені), Сарез 
(Мургаб өзені), Боденское (Рейн өзені), Женевское (Рона өзені) көлдері 
кіреді.Сырттан ағынды алып, оны табиғи немесе жасанды су ағынына 
мүлдем бермей, тек булануға, инфильтрацияға немесе жасанды су алуға 
жұмсайтын көлдер ағынсыз деп саналады.Басқаша айтқанда, мұндай су 
қоймаларынан жер үсті ағындары болмайды  (мысал ретінде Каспий жəне 
Арал теңіздері, Ыстықкөл, Балқаш, Чад көлдері жəне т. б. қарастыруға 
болады). 

Каспий жəне Арал теңіздері ғылыми тұрғыдан анықтамаға сəйкес 
дəл ағынсыз көлдер болып есептелуге тиіс.Алайда, олардың үлкен мөлшері 
мен теңізге ұқсас режимінің арқасында бұл су объектілері шартты түрде 
теңіздер деп аталады. 

 
7.3 Көлдердің морфологиясы мен морфометриясы 
 
Барлық көлдерде көп немесе аз айқындалған негізгі морфологиялық 

элементтері ерекшеленеді: шұңқыр, яғни, көл орналасқан шығу тегі əр 
түрлі  жер бетінің табиғи төмендеуі; тікелей су алып жатқан көлдің төсегі 
(немесе тостағаны).Көл бассейнінің маңызды элементі жағалау аймағы 
болып табылады, ол жағаның абразиялық сипатында жағалау кемері, 
жағалау жəне жағалау таяздарын қамтиды.Көл бассейнінің  

 
 
Сурет - 7.1 - Көл қазаншұңқырының (а) жəне оның жағалау аймағының (б) схемасы: 

1-шұңқыр; 2-төсек (тостаған); 3-жағалау аймағы; 4-жағалау жиегі; 5-жағалау; 6-жағалау 
таяздығы; 7, 8 - жағалау таязының абразивті жəне аккумулятивті бөліктері; 9-су 
астындағы көлбеу; 10, 11-судың ең төменгі жəне ең жоғары деңгейі; 12-байырғы 

жыныстар; 13-жағалаудың бастапқы профилі 
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соңғы екі элементі көбінесе литораль деп аталады, оның сипаттамалары 
таяз жəне толқудың əсерін қамтиды.Литоралдың сыртында су асты беткейі 
(немесе сублитораль) орналасқан.Көлдің терең сулы бөлігі - пелагиаль; 
көлдің түбін профундаль деп атайды. 

Жоғары өсімдіктердің (макрофиттердің) дамуы, əдетте, литоральмен 
шектеледі. 

Көлдің ішінде плес, шығанақ, су басқан жерлер сияқты 
морфологиялық элементтер де ерекшеленеді. 

Көлдің негізгі морфометриялық сипаттамалары: көлдің ауданы - 
Fоз; көлдегі су көлемі - Vоз; су кемері бойымен жүргізілген жағалау 
сызығының ұзындығы – Lбер.л; көлдің ұзындығы - жағалау сызығының ең 
алыс нүктелері арасындағы көл осі бойымен су беті бойынша ең қысқа 
қашықтық - Lоз; көлдің ені - көлдің кез келген бөлігіндегі көл осіне 
перпендикуляр сызық бойынша өлшенген көлдің қарама-қарсы 
жағалаулары арасындағы қашықтық -  Воз. Соңғы шаманың ең үлкен мəні 
көлдің максималды ені деп аталады – Bоз.max. Көлдің орташа ені формула 
бойынша есептеледі 

Воз.сред. 	 	 оз оз⁄                         (7.1) 
 

 
 

Сурет 7.2 – Көлдің морфометриялық 
сипаттамалары 

 

Көлдің маңызды морфо-
метриялық сипаттамалары оның 
тереңдігі (көлдің əртүрлі 
бөліктерінде ол əр түрлі) - hоз, 
максималды тереңдігі - hозmax, 
формула бойынша анықталатын 
орташа тереңдігі - hозср жатады. 

 

озср	 	 оз ⁄ оз                             (7.2)
Көлдің жоғарыда аталған барлық морфометриялық сипаттамалары 

ондағы су деңгейінің биіктігіне немесе су бағанында таңдалған кері 
горизонтқа (немесе тереңдікке) байланысты.Көлдің ауданы, ондағы су 
көлемі, орташа жəне максималды тереңдігі сияқты сипаттамалардың 
деңгейдің (немесе тереңдіктің) өзгеруімен қалай өзгеретінін білу өте 
маңызды.Тиісті сипаттамалардың деңгеймен (тереңдікпен) байланысы 
аудан қисығы, көлем қисығы жəне орташа тереңдік қисығы деп аталады 
(сурет 7.3). Аталған қисықтардың табиғаты көл төсегінің пішініне 
байланысты. 
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Сурет 7.3 - Көлдің аудандары (1), көлемі (2) жəне орташа тереңдігі (3) қисықтары 
 
Аудан қисығы көл бетінің қай ауданы осы деңгей биіктігіне немесе 

тереңдікке сəйкес келетінін көрсетеді, көлем қисығы судың қандай көлемі 
берілген деңгейден (немесе тереңдіктен) төмен екенін көрсетеді. Бұл екі 
қисық көлдерде пайда болатын жəне су деңгейінің биіктігіне байланысты 
көптеген гидрологиялық процестерді - көлдің су балансының 
элементтерін, атап айтқанда, көлдің бетінен булануға судың жоғалуын , су 
алмасу сипаттамаларын, су қоймасының реттеуші рөлін жəне т. б. есептеу 
кезінде кеңінен қолданылады. 

 
7.4 Көлдердің су балансы 
 
Көлдің су балансының теңдеуі. Кез келген көлдің су балансы 

теңдеуінің кіріс бөлігінің құраушылары атмосфералық жауын-
шашынxжер үсті ағыны пов.пр,су буының кондкөлінің бетіне 
конденсациясы, жер асты ағыны пр. Жер үсті ағыны табиғи (өзен ағыны 

пр) жəне антропогендік болуы мүмкін (пайдаланылған суларды төгу, 
мысалы, қайтарылатын суару сулары, сондай-ақ өнеркəсіптік жəне 
коммуналдық ағынды сулар, сбр). 

Ағынды көлдің су балансы теңдеуінің шығыс бөлігінің құрамдас 
бөліктері - бұл көлден жер үсті ағыны пов.ст, көлінен жер асты ағысы ст 
(сүзу), испкөлінің бетінен булану. Жер бетіндегі ағыс  өзенінен ағатын 
ағыннан ст жəне  шаруашылық қажеттіліктеріне жасанды су тартудан вдзб 
(суаруға, сумен жабдықтауға жəне т.б.) құралады. Көлдегі су қорының 
өзгеруі ∆  арқылы белгіленеді. 

Кез-келген су объектісінің су балансының жалпы теңдеуіне сүйене 
отырып (2.2-бөлімді қараңыз) жəне қабылданған белгілерді ескере отырып, 
ағынды көлдің су балансының теңдеуін келесі түрде ұсынамыз: 

пр сбр конд пр ст вдзб исп ст ∆ .      (7.3) 
Ағынсыз көл үшін су балансының теңдеуі бірдей болады, бірақ 

шығыс бөлігінде ст мүшесі болмаса ғана. 
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Басқа су объектілері сияқты, (7.3) теңдеудің мүшелері ∆t белгілі бір 
уақыт аралығын (ай, жыл, орта есеппен бірнеше жыл жəне т.б.) білдіреді 
жəне қабат шамаларында (м, см, мм) немесе көлем бірліктерінде (км3, м3) 
білдіреді. 

Ыңғайлы болу үшін есептеу жəне талдау кезінде бұдан əрі осы 
тарауда (7.3) теңдеудің мүшелері көлемдік бірліктерде ұсынылған 
жағдайда бас əріптерді (X, Y, Z жəне т.б.) қолданамыз, ал қабат шамаларын 
пайдаланған жағдайда кіші əріптерді (x, y, z жəне т. б.) сақтаймыз. Қабат 
шамаларын көлемдік шамаларға жəне керісінше аудару көлдің ауданын 
ескере отырып жүзеге асырылады. Мысалы, жауын-шашын мөлшері үшін 
X, км3, бізде: 

Fx,                                    (7.4) 
мұндағы x мм, ал F км2 жəне 10 . 

Егер (7.3) теңдеудің мүшелері көлемдік бірліктермен ұсынылса, онда 
±∆U (7.3)  теңдеудегі – бұл көлдегі су көлемінің ∆t уақыт аралығы үшін 
өзгеруінен (яғни ±∆V) басқа ештеңе емес, егер (7.3) теңдеудің мүшелері 
қабат шамаларында белгіленсе, онда ±∆u – бұл ∆T уақыт аралығы үшін 
көлдегі су деңгейінің өзгеруінен (яғни ∆ ) басқа ештеңе емес. Онда ∆V 
көл көлемінің өзгеруін оның деңгейінің өзгеруіне қайта есептеу мына 
формула бойынша жүзеге асырылады 

∆ ∆ / ,                               (7.5) 
мұндағы ∆  см, ∆  км3, F км2 жəне 10 . 

Теңдеудің кіріс мүшелерінің қосындысы шығын сомасынан асса, 
∆∆ 0, жəне көлдегі су көлемі артады (∆ 0), ал оның деңгейі артады 
(∆ 0); теңдеудің кіріс бөлігі шығыннан аз болса, ∆ 0 жəне көлдегі 
су көлемі азаяды (∆ 0), ал ондағы су деңгейі төмендейді (∆ 0 . 

Ағынсыз көлдердің су балансын талдау кезінде тепе-теңдік деңгейі 
немесе тартылыс деңгейі ұғымы жиі қолданылады. Бұл ағынсыз көлдің су 
балансының кіріс компоненттері шығындарға тең болатын деңгей. 
Мысалы, ағынсыз көлге келетін өзен ағысының азаюымен тепе-теңдік 
деңгейі бірден өзгереді. Көлдегі деңгей төмендей бастайды, бұл 
резервуардың су балансын тепе-теңдік күйіне жақындатады. Су 
балансының барлық компоненттері үнемі өзгеріп отыратындықтан, тепе-
теңдік деңгейіне ешқашан қол жеткізілмейді. 

Көлдің су балансының құрылымы. Кез-келген су қоймасының су 
балансының құрылымы бойынша су балансының теңдеуінің əр түрлі кіріс 
жəне шығыс компоненттерінің арақатынасы түсініледі. 

Су қоймасының су балансы теңдеуінің кіріс жəне шығыс 
бөліктерінің құрылымын сипаттау үшін К.К. Эделштейн теңдеудің екі 
бөлігіндегі жауын-шашын мен булану үлесін ескеруді ұсынды. Ағынды 
көлдің су балансының тепе-теңдік жағдайын қарастырыңыз: судың келуі 
олардың ағынына тең жəне резервуардың деңгейі тұрақты. Су балансының 
теңдеуінде (7.3) біз 	 , пр, исп, и	 ст-тен басқа барлық мүшелерді 
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елемейміз. содан кейін мұндай көлдің су балансының судың өзгермейтін 
деңгейі бар теңдеуі (7.4-сурет) көлемдік бірліктерде келесідей болады: 

оз пр ст оз,                                              (7.6) 
яғни, бір жағынан көлдің бетіне жауын-шашын жəне көлге ағу, екінші 
жағынан көлден өзен ағыны жəне оның бетінен булану тең. 

Жауын-шашын мен буланудың теңдеудің кіріс жəне шығыс 
бөліктеріне қосқан үлесі коэффициенттермен көрсетілген: 

оз

пр оз
,                                                                 (7.7) 

оз/ ст оз оз/ оз/ пр оз .           (7.8) 
(7.8) теңдеуде ст оз - ны пр оз- ға ауыстыру су балансының 

(7.6) теңдеуінде кіріс жəне шығыс бөліктері бір-біріне тең екендігімен 
негізделген. 

Көлдің бетіне жауын-шашын мөлшері (7.4) формуласы бойынша 
жауын-шашын қабатын білдіреді: оз ох оз. Сол сияқты біз аламыз: 
оз ох оз. Өзен ағыны көліне пр айтамыз қабаты арқылы ағатын су 
жинаудағы су көлдер: пр пр в немесе пр в в,, онда в  – 
қабаты жауын-шашынның су жинаудағы су көлінің; в– су жинау көлемі; 

 – коэффициенті ағынының тең в/ в. 
Тиісті ауыстырулар кезінде (7.7) жəне (7.8) формулалар мынадай 

түрге ие болады: 
оз оз/α в в оз оз,                       (7.9) 
оз оз/α в в оз оз,                       (7.10) 

 
Екі өрнектің алымы мен бөлгішін оз оз деп бөліп, в/ озқатынасын 

φ -ге ауыстырыңыз: 

в/ оз
 ,                                        (7.11) 

	 оз/ оз

в/ оз
,                                         (7.12) 

Бұл формулаларда φ - көлдің су жинау алаңының көлдің ауданына 
қатынасына тең нақты су жинау деп аталады.  жəне  1 немесе % 
үлестерінде көрсетілуі мүмкін. 

Өрнектерді талдау (7.11) жəне (7.12) мыналарды көрсетеді: 
1) көлдің су балансындағы жауын-шашынның үлесінеғұрлым 

көпболса (жəне оған ағу үлесі неғұрлым аз болса),  φ  (яғни, су жинау 
алаңымен салыстырғанда көлдің ауданы көбірек болса); ағынның 
коэффициенті α неғұрлым аз болса, яғни су жинаудың құрғақтық 
дəрежесі соғұрлым жоғары болады; хв/хоз қатынасы неғұрлым аз болса 
(яғни, су жинаудың ылғалданған бөлігінде көл неғұрлым); 

2) көлдің су балансындағы булану үлесінеғұрлым көп болса (жəне 
көлден ағу үлесі соғұрлым аз), φ, α жəне хв/хозсоғұрлым аз болады, яғни 
көл аймағында «құрғақтық индексі» көбірек болады (М.И. Будыко 
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бойынша). Бұл жағдайда біз көлдің бетінен булану булану мөлшеріне 
сəйкес келеді деп шартты түрде қабылдаймыз. 

Су балансының теңдеуінен (7.6) ағынсыз көлдің болу жағдайын 
анықтауға болады. ст 0 қабылдап, оз пр оз  немесе оз оз в в

оз оз аламыз. Су жинау теңдеуінен в в в табамыз в в в. 
Содан кейін біз оз оз в в в оз оз,	 аламыз	 оз оз в в в

оз оз,  қайдан оз оз оз
в в

в
 немесе 

оз оз

в в
.                       (7.13) 

Соңғы өрнек ағынсыз көлдің болуы үшін нақты су жинаудың 
өсуімен көл бетіндегі жауын-шашыннан артық буланудың су жинаудағы 
буланудан артық жауын-шашынға қатынасы пропорционалды түрде артуы 
керек дегенді білдіреді. Басқаша айтқанда, ылғалды жерлерде ағынсыз 
көлдер φ – нің кіші мəндерінде ғана, ал құрғақ жерлерде-φ-нің үлкен 
мəндерінде ғана өмір сүре алады, ал аудан неғұрлым құрғақ болса, φ-нің 
мəні соғұрлым көп болуы керек. 

Су балансы теңдеуінің шығыс бөлігінің құрамдас бөліктерінің 
қатынасы бойынша барлық көлдер, б. б. Богословскийге сəйкес, екі топқа 
бөлінеді: бірінші топтағы көлдерде ағын С олардың бетіндегі буланудан  И 
асып түседі: ст оз, екінші топтағы көлдерде: ст оз. Кіріс бөлігінің 
құрамдас бөліктерінің қатынасы бойынша екі топтың көлдерінің су 
балансының теңдеуі үш түрге бөлінеді: ағынды П, жауын-шашыннан ағым 
жауын-шашыннан басым болған кезде ( пр оз , бейтарап Н, пр оз 
кезінде жəне жаңбыр Д, егер жауын-шашын ағыннан басым болса пр

оз . 
Ағынды көлдер жеткілікті жəне шамадан тыс ылғалдану 

аймақтарына, буландырғыш – ылғал жеткіліксіз аймақтарға тəн. Көлдің 
түрі нақты су жинау мөлшеріне байланысты: бейтарап жəне жаңбыр 
түрлеріне, əдетте, φ мөлшері аз көлдер жатады. 

Көлдегі су алмасу. Көлдегі су алмасудың немесе көлдегі су 
алмасудың (ауысудың) қарқындылығының көрсеткіші - бұл көлдер үшін 
көбінесе формула түрінде көрінетін шартты су алмасу коэффициенті 

в
пр	 	 оз 	 ст	 	 оз(7.14) 

мұндағы V - көлдің көлемі. 
Кейде көлдегі шартты су алмасу коэффициенті басқаша анықталады: 

в
, пр немесе    Kв

,, 	 Yст /V.  в
,     ол су алмасудағы өзен суларының 

ағынының салыстырмалы рөлін, в
,, өзен суларының ағуының 

салыстырмалы рөлін сипаттайды. Ағынсыз көлдер үшін в
,, 	 0.  Егер 

көлдің су балансының құрамдас бөліктері км3/жылына ұсынылса, онда сан  
в⁄  жылдармен көрсетілген шартты су алмасу кезеңіне (су жаңарту) тең 

болады.   
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  Көлдің су алмасуына тəн ең көп таралған үлгі келесідей: көлдің 
көлемі неғұрлым аз болса, су алмасу коэффициенті соғұрлым жоғары 
болады. Сонымен, Ильмен көліне Кв=1,35, яғни көлдегі судың жаңаруы 
орташа есеппен 0,74 жыл ішінде жүреді. Кола бұғазындағы кішігірім 
ағынды көлдерде Кв 1000-ға жетеді(су орта есеппен жылдың  
0,001 бөлігінде, яғни 9 сағатта жаңартылады). Байкал көлі жəне Каспий 
теңізі сияқты ірі су қоймаларында Кв 0,0032 жəне 0,0049 құрайды, яғни 
судың шартты Жаңару уақыты сəйкесінше 312 жəне 204 жылға тең. 

 
7.5 Көлдердегі су деңгейінің ауытқуы 
 
Су деңгейінің ауытқуы - бұл көл режимінің негізгі сипаттамасы. 

Естеріңізге сала кетейік, көлдерге қатысты олардың су режимі су 
деңгейінің, ауданның, су көлемінің, сондай-ақ ағымдар мен толқулардың 
сипаттамаларының табиғи өзгерістері болып саналады.Көлдің су режимі 
көлдің ледотермиялық, гидрохимиялық, гидробиологиялық жəне басқа 
сипаттамаларының өзгеруімен бірге гидрологиялық режим деп аталатын 
көлдің барлық компоненттерінің тұрақты өзгерістерінің жиынтығын 
құрайды. 

Оларды тудыратын себептер бойынша көлдердегі су деңгейінің 
ауытқуын екі топқа бөлуге болады: 1) көлдегі су көлемінің (массасының) 
өзгеруіне байланысты жəне осылайша негізінен су қоймасының су 
балансының құрамдас бөліктерінің өзгеруімен анықталады (деңгейдің 
мұндай ауытқулары кейде көлемдік немесе су-баланстық деп аталады) 
жəне 2) көлдегі су көлемінің өзгеруіне байланысты емес, бірақ көл 
кеңістігінде өзгермейтін көлемнің қайта бөлінуімен анықталады (деңгейдің 
мұндай ауытқулары көбінесе деформация деп аталады). 

Бірінші топ деңгейінің ауытқуы ең алдымен климаттық себептерге, 
атап айтқанда, климатқа байланысты су балансының кіріс 
компоненттерінің өзгеруіне байланысты (өзен суларының ағуы, көл бетіне 
жауын-шашын). Өзеннің ағысы мен аумақтың ылғалдануы климаттық 
тұрғыдан ғасырлық, көпжылдық жəне маусымдық ауытқуларға бейім 
болғандықтан, көлдердегі су деңгейі де ұқсас ауытқуларға ие. Соңғы 40- 
50 жылда өзендер ағысының көл деңгейінің көлемді ауытқуларындағы 
антропогендік өзгерістерге байланысты антропогендік фактор айтарлықтай 
əсер етті. 

Екінші топ деңгейінің ауытқуы, ең алдымен, желдің əсерінен 
болатын деңгейлік денивеляциямен байланысты. Мұндай ауытқулар қысқа 
мерзімді сипатқа ие. 

Көлдер деңгейінің ғасырлық жəне көпжылдық ауытқулары. 
Ғасырлар мен көпжылдық көлдер деңгейінің ауытқуы - су қоймаларының 
гидрологиялық режимінің ең айқын көрінісі; олар сонымен қатар көлдер 
мен іргелес аумақтарды экономикалық пайдалануға қатты əсер етеді 
(көбінесе қолайсыз). Жоғарыда айтылғандай, мұндай ауытқулардың негізгі 



179 
 

себебі Климаттық болып табылады, сондықтан көлдер деңгейінің ғасырлар 
бойғы жəне көпжылдық ауытқуларын зерттеу аумақтың 
ылғалдылығындағы климаттық өзгерістердің бар екендігінің жанама дəлелі 
бола алады. 

Соңғы 100-200 жылда көптеген ағынсыз көлдер деңгейінің төмендеу 
фактісі өзіне назар аударады, бұл континенттер ылғалдылығының жалпы 
төмендеуімен байланысты. 

Севан көлінің деңгейінің төмендеуі таза антропогендік болды: 
көлден ағып жатқан Раздан өзенінің гидроэнергетикалық əлеуетін арттыру 
үшін, сондай-ақ булану үшін судың жоғалуын азайту үшін көлдің таяз 
бөлігінің ауданын азайту үшін деңгей 18 м-ге төмендеді. 

Деңгейлердің ғасырлық жəне көпжылдық ауытқулары аридтік 
аудандарда (Каспий жəне Арал теңіздері, Балқаш көлдері жəне басқалары) 
орналасқан ағынсыз көлдерде барынша байқалады. Бұл үлкен аумақтардың 
ылғалдылық дəрежесі өзгерген кезде өзен суларының көлге ағуы жəне 
оның бетінен булануға кететін шығындар антифазада дерлік 
өзгеретіндігімен түсіндіріледі: құрғақ кезеңдерде көлге аз ағын түседі, ал 
булануға кететін шығындар ең көп, ылғалды кезеңдерде көлдің бетіне ағын 
мен жауын-шашынның түсуі артады, ал булануға кететін шығындар 
біршама азаяды. 

 
Сурет 7.5 - Телецкий (1), Плещеев (2), Ладога (3) деңгейлерінің маусымдық 

ауытқуларының типтік графиктері  (I-XII-айлар) 
 

Көлдер деңгейінің маусымдық ауытқуы. Бұл деңгейдің ауытқуы 
негізінен көлдердің су балансының құрамдас бөліктерінің өзгеруімен 
байланысты. Көлдер деңгейінің жоғарылауы өзен ағысының жыл сайынғы 
режимінің түрімен анықталатын көлдерге су ағынының жоғарылауы 
кезеңінде жүреді. Сонымен, Онега, Плещеев, Кубенский, Лача, Воже 
көлдерінде деңгейдің көтерілуі көктемде өзендердегі қар су тасқыны 
кезінде байқалады; мұздықтар мен биік таулы қарлардан (Телецкое, 
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Ыстықкөл) сулармен қоректенетін көлдер жаздың екінші жартысында ең 
жоғары деңгейге ие (7,5-сурет). 

Көлдер деңгейінің маусымдық ауытқуларының мөлшері көл бетінің 
ауданына жəне нақты су жинауға байланысты φ: көл аймағының азаюымен 
жəне φ жоғарылауымен ол артады. 

Көлдер деңгейінің қысқа мерзімді ауытқулары. Бұл түр 
деңгейінің ауытқуы шоғырлану құбылыстарына, сейшаларға, 
атмосфералық қысымның ауытқуларына байланысты болуы мүмкін. 

Желдің əсері желде (айдау) су деңгейінің жоғарылауына жəне желде 
(айдау) жағалауда су деңгейінің төмендеуіне əкеледі. Желдің ұзақ тұрақты 
əсерінен су бетінің көлбеу бағыты желдің бағытына қарама-қарсы бағытта 
пайда болады. Көлбеу шамасы желдің жылдамдығына W жəне желдің 
бағыты бойынша көлдің ұзындығына оз

` байланысты. Желдің 
тангенциалдық кернеуінің тепе-теңдік шарты жəне ауырлық күшінің 
қарама-қарсы бағытталған бойлық компоненті айдау кезінде су бетінің 
келесі көлбеуіне сəйкес келеді: 

наг 	 возд ветр

⍴
.                             (7.15) 

Көлдегі көлбеу деңгейдің шамасы 
∆ наг оз

`
оз
` /  .                       (7.16) 

Бұл жағдайда желдің бағыты мен деңгейдің көтерілуі бірдей болады. 
Желдің жылдамдығы W неғұрлым жоғары болса, оз

`    үдеткіш ұзындығы 
соғұрлым үлкен болады жəне  тереңдігі соғұрлым аз болады. 

	

 
 

7.6  сурет - Шоғырлану-қуғындау құбылыстары (а), бір торапты (б) жəне екі торапты (в) 
сейштар кезінде көл деңгейінің денивеляциясының схемасы: I - көлденең қима,  

II - көлдің қарама-қарсы жағалауларындағы (1, 2) деңгейдің ауытқуы 
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Қуғындау кезінде көлдегі деңгей қисаюының шамасы (7.6, а;  
7.7-суреттер) екі бөліктен: жел жағасындағы деңгейдің айдалып көтерілуі 
жəне əдетте мөлшері бойынша жел жағасындағы деңгейдің төмендеу 
шамасынан құралады. 

Атмосфералық қысымның біркелкі бөлінбеуі су деңгейінің ауытқуын 
тудырады. Бұл ретте су деңгейі «кері барометр» сияқты əрекет етеді: 
∆ ∆ /⍴  теңдеуіне сəйкес атмосфералық қысым төмендеген кезде 
жоғарылайды жəне төмендейді, мұндағы ∆p – атмосфералық қысымның 
өзгеру шамасы. Сонымен, атмосфералық қысымның 1 гПа-ға өзгеруі осы 
жердегі су деңгейінің шамамен 1 см өзгеруіне əкелуі керек. 

 

 
 

7.7-сурет - Ладога көлінің қарама-қарсы жағалауларындағы су деңгейінің ауытқуы-
желге қарсы (1) жəне желдің астында (2) жəне желдің жылдамдығы (3) 1962 жылғы 11-

13 қазанда (Т. И. Малинина бойынша) 
 

Желдіңəрекетітоқтағаннанкейіннемесеатмосфералыққысымградиент
терітеңестірілгенненкейін, көлдегісудыңмассасытепе – 
теңдіккүйінеоралуғатырысып, 
біртіндепжойылыпбаражатқантербелмеліқозғалыстарды- 
сейшанысезінебастайды. 
Деңгейдіңауытқуымаксималдыболатыннүктелертүйіндердепаталады, 
ондадеңгейөзгермейді – түйіндер. Біржəнекөптүйінді (екітүйінді, 
үштүйіндіжəнет.б.) сейшаларбар (7.6, б, в - сурет). 

Сейшалардыңкелесінегізгісипаттамаларыбар: амплитудасы A 
(деңгейдіңорташадеңгейденауытқуы), ұзындығыλжəнекезеңτ. 
Сейшакезеңінформулабойыншаанықтауғаболады 

2 / ,                          (7.17) 
мұндағы -көлдің ұзындығы;  - сейша түйіндерінің саны;  - көлдің 
тереңдігі. (7.17) формуласынан бір түйінді тербеліс кезеңі ең үлкен жəне 
тербеліс кезеңі көл ұзындығының ұлғаюымен жəне оның тереңдігінің 
төмендеуімен артады. Бір түйінді сейшаның ұзындығы көлдің 
ұзындығынан екі есе көп. Есептеулер мен бақылаулар кейбір көлдердегі 
сейшалардың келесі сипаттамаларын береді. Бұл сейшалардың 
амплитудасы 6-7 см. Женева көлі үшін τ = 73 мин, А – 1 м-ге дейінгі 
шамалар тəн, А. С. Блатов, Д. Л. Ведев жəне А. Н. Косаревтің айтуынша, 
Каспий теңізіндегі сейший тербелістерінің кезеңдері 4,1-4,5; 5,3-5,7; 8,3- 
8,7 сағат (желдің əсері), 12,1 сағат (толқындардың əсері), 24 сағат (жел 
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айналымының салдары). Бұл тербелістердің амплитудасы 10-15 см-ден 
аспайды. 

7.6 Көлдердегі судың ағымы, толқуы жəне араласуы 
 
Көлдердегі ағымдар. Көлдердегі ағындардың негізгі себептері-жел, 

көлге ағатын өзендердің ағуы, судың температурасы мен 
минералдануының біркелкі бөлінбеуі, сондай-ақ атмосфералық қысым. 

Жел жел ағынын тудырады (7.8-сурет). Тұрақты жел ағымы дрейф 
ағымы деп аталады. 

Ірі көлдерге теңіз жел ағындары теориясының бірқатар ережелері 
қолданылады. Көлдердегі теңіздерден айырмашылығы, əсіресе Кориолис 
күшінің əсерінен жер үсті ағындарының шамалы, айқын бұрылысы əдетте 
болмайды жəне көп жағдайда жер үсті ағымының бағыты желдің 
бағытымен сəйкес келеді. Желдің жылдамдығы W (м/с) Мен v (м/с) беткі 
қабатындағы жел ағынының жылдамдығы арасында v=KW түрінің 
тəуелділігі табылуы мүмкін, мұнда көлдер үшін K жел коэффициенті 
əдетте 0,01-0,02 құрайды. Көлдердегі жел ағындары 0,5 м / с жетеді. 

 

 
Сурет 7.8 - Көлдегі жел (1) жəне өтемдік 

(2) ағыстардың пайда болу схемасы 
жəне ағыс жылдамдығының тік таралуы 

(3) 
 

Жел толқындардың таралу 
бағытына сəйкес келетін 
толқындық ағындарды да 
жасайды. 

Көлдерге ағып жатқан 
өзендер су деңгейінің жергілікті 
бұрмалануын тудырады, 
нəтижесінде гравитациялық 
(ағынды) ағымдар пайда болады, 
кейде бүкіл көлге таралады, 
əсіресе егер ол кішкентай болса 
жəне ағып кетсе. 

Ағынды ағындардың жылдамдығы көлге ағатын өзен ағысының 
жылдамдығына байланысты жəне өзен сағасына жақын жерде 1-2 м/с 
жетуі мүмкін.Ерекше ағымдар көлден ағып жатқан өзен көзінің жанында 
пайда болады. 

Көлдің кеңістігінде температураның біркелкі бөлінбеуі, кейде судың 
минералдануы тығыздықтың көлденең градиенттерін жəне тығыздық 
ағындарын тудыратын деңгей қисықтарын тудырады. Көлдің қызуы 
кезінде жағалауға жақын судың температурасы көлдің ортасына қарағанда 
жоғары. Су температурасының мұндай таралуы судың термиялық 
кеңеюіне жəне жағалау аймағындағы деңгейдің көтерілуіне əкеледі жəне 
Солтүстік жарты шардағы үлкен терең көлдерде Кориолис күшін сағат 
тіліне қарсы бағытта бағытталған тығыз көлденең айналым жасайды. 
Салқындату кезеңінде жағалауда судың температурасы көлдің ортасына 
қарағанда төмен болған кезде, деңгейдің жағаға қарай қисаюы пайда 
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болады, бұл сағат тілімен бағытталған тығыз көлденең айналым жасайды. 
Атмосфералық қысымның өзгеруіне байланысты деңгейдің өзгеруі желдің 
деңгейінің өзгеруіне байланысты өтемақы ағындарына ұқсас 
бароградиентті ағындарды тудырады (7.8-суретті қараңыз). 

Көлдердегі толқулар, əсіресе кішігірім, резервуардың шектеулі 
мөлшерімен жəне, əдетте, таяз тереңдікпен байланысты бірқатар 
ерекшеліктерге ие. 

Көлдердегі толқулар, əдетте, теңіздерге қарағанда аз реттелген. 
Толқындар, əдетте, үш өлшемді (толқынның жақсы анықталған фронты 
жоқ), теңіздерге қарағанда тік. Толқынның көлбеулігі - толқынының 
биіктігінің в оның λ ұзындығына қатынасы. 

Үлкен көлдерде толқындардың максималды биіктігі 3-4, кейде 5-6 м 
жетуі мүмкін (Мичиган көлі, Ладога көлі). Каспий теңізінде толқындардың 
максималды биіктігі одан да көп. Шағын көлдерде толқындардың биіктігі 
əдетте 0,5 м-ден аспайды, көлдердегі толқындардың көлбеулігі орташа 
есеппен 0,1 құрайды. 

Көлдердегі толқындардың параметрлері (биіктігі в жəне λ 
ұзындығы) желдің жылдамдығына W жəне толқындардың үдеу 
ұзындығына D байланысты жəне В. Г. Андрейновтың формулаларына 
сəйкес тең: 

в 0,0208 / / ;                                   (7.18) 
0,304 / ,                                            (7.19) 

Мұндағы в жəне λ м, W – в м/с, D – км. таяз суда толқынының 
таралу жылдамдығын c шамамен Лагранж-Эри формуласы бойынша 
анықтауға болады: 

~ ,                                                              (7.20) 
мұндағы  - орынның тереңдігі. Содан кейін толқын кезеңін τ=λ/c 
қатынасы бойынша есептеу оңай. 

Көлдердегі толқындардың параметрлерін анықтау үшін желдің 
жылдамдығы W жəне оның əрекет ету уақыты t, үдеу ұзындығы D жəне 
тереңдігі туралы мəліметтерге сəйкес в, λ жəне τ есептеуге мүмкіндік 
беретін арнайы номограммалар жасалды. 

Көлдердегі суды араластыру. Көлдердегі суды тік араластырудың 
физикалық себептері конвективті араластыруды тудыратын су 
тығыздығындағы айырмашылықтар жəне динамикалық араластыруға 
əкелетін желдің əсері (қозу, жел ағындары) болып табылады. 

Конвективті араластыру тұщы немесе суы бар көлдерде судың 
тығыздығы бұзылған кезде байқалады, мысалы, көктемгі жылыту немесе 
судың беткі қабатын ең жоғары тығыздық температурасына дейін 
салқындату (7.7.3 бөлімін қараңыз). Көлдердегі тік тығыздық 
стратификациясы динамикалық араластыруға жол бермейді. 
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7.7 Көлдердің термиялық жəне мұз режимі 
 
Көлдердің жылу балансы. Көптеген көлдер үшін жылу балансының 

негізгі кіріс компоненттері-күн радиациясы Ɵс, төменгі топырақтардан Ɵгр 
турбулентті жылу алмасу кезінде атмосферадан жылудың түсуі Ɵатм, өзен 
ағындары Ɵреч  мен жер асты сулары Ɵподз, су буының конденсациясы  
Ɵконд кезінде жəне мұз пайда Ɵлед болған кезде жылудың бөлінуі. Жылу 
көлдерде тиімді сəулеленуге , турбулентті жылу алмасу процесінде 
атмосфераға  Ɵатм берілу кезінде, төменгі топыраққа түсу кезінде Ɵгр, 
мұздың булануы Ɵисп мен Ɵпл еруіне жұмсалады.Жылудың бір бөлігі Ɵреч 
көлден ағып жатқан өзен суларымен (ағынды көлдер үшін) жəне жер асты 
ағысымен Ɵподз  алынады. Жылудың келуі мен ағымының үйлесуі 
нəтижесінде көлдегі судың жылу мөлшері ∆Ɵ  өзгереді. 

Осыған байланысты көлге қатысты су объектісінің жылу 
балансының жалпы теңдеуін келесі түрде ұсынуға болады: 

Ɵс	 	Ɵатм 	Ɵгр 	 	Ɵреч 	Ɵподз 	Ɵконд 	Ɵлед
	 	Ɵатм 	Ɵгр 	 	Ɵреч 	 	Ɵподз 	 	Ɵисп 	Ɵпл 	
	∆Ɵ																																																																																														 7.21  

Еске салайық, күн радиациясы  Ɵс 	 	 , мұнда Q жəне q 
тікелей жəне шашыраңқы күн радиациясы;  r - көл бетінің альбедосы. Ɵс 
жəне I айырмашылығы радиациялық тепе-теңдік деп аталады. 
конд, лед, исп, плформулалармен анықталады (1.11) – (1.12). Өзен 

ағынымен жылудың түсуі мен түсу шамаларын өзендердің жылу 
ағысының формуласы бойынша анықтауға болады (6.57). Көлдердің жылу 
тепе-теңдігі теңдеуінің мүшелері жылу бірліктерінде, Дж немесе (көбінесе) 
көлдің ауданы бірлігіне (Дж/м2) жатады. 

Көлдегі судың жылу құрамының өзгеруі ∆ ⍴⍴ ∆ , мұндағы  
V-көлдің көлемі (немесе оның қарастырылатын қабаты); ∆T – су 
температурасының өзгеруі. Егер жылу балансының теңдеуінің кіріс бөлігі 
шығыннан үлкен болса, онда ∆Θ	 0, ал көлдегі су қызады (∆ 0).. 
Керісінше жағдайда ∆ 0 жəне көлдегі су салқындатылады (∆T < 0). 

Көптеген көлдер үшін жылу балансының теңдеуінің кіріс бөлігіне ең 
үлкен үлес , сонымен қатар атм береді. Көлдердегі жылуды тұтынудың 
ең маңызды түрі-булану шығыны исп өзен ағынымен жылуды қабылдау 
жəне алып кету үлкен көлдердегі судың ағу жəне ағу мөлшеріне 
байланысты реч əдетте теңдеудің кіріс немесе шығыс бөлігінің 2-3% 
құрайды. Алайда, кішігірім көлдерде (жəне одан да көп су қоймаларында) 
реч 20-25% жетуі мүмкін. 

Көлдердің термиялық жіктелуі. XIX ғасырда швейцариялық көл 
танушы Ф. А. Форель ұсынған көлдердің қарапайым термиялық 
жіктелуінің мəнін түсіндірмес бұрын, біз су қоймаларындағы жылу 
стратификациясының түрлеріне тоқталамыз. 
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Су температурасының түбінен жер бетіне көтерілуі тікелей 
температуралық стратификация деп аталады; су температурасының 
түбінен жер бетіне төмендеуі кері температуралық стратификация деп 
аталады; су температурасының тереңдікте біркелкі таралуы гомотермия 
деп аталады. 

Ф.А. Форель əлемнің барлық тұщы су қоймаларын үш топқа бөлді:  
1) жыл бойы температурасы 4°С төмен жəне кері температуралық 
стратификация басым полярлық (немесе суық) (7.9-сурет, а); 2) жыл бойы 
температурасы 4°С жоғары жəне тікелей температуралық стратификация 
басым тропикалық (немесе жылы) (7.9-сурет, б); 3) температурасы 4°С-
тан жоғары жəне жазда тікелей температуралық стратификациясы жəне 
температурасы 4°С-тан төмен жəне қыста кері температуралық 
стратификациясы бар қоңыржай климат жағдайындағы көлдер 
(7.9, в-сурет). 

Тікелей жəне кері температуралық стратификацияның қалыптасуы, 
əсіресе тікелей стратификацияның кері жəне керісінше өзгеруі көлдегі 
судың тік айналымымен, яғни тік араластырумен бірге жүреді. 

Д. Хатчинсон, су айдынында тік тығыздықтық айналымының 
сипатын келісілген судың жылуы  немесе салқындауын ескере отырып,  
Форелдің  термиялық жіктелуін  жетілдірді. Хатчинсон, біріншіден, 
амиктикалық көлдерді, олар жыл бойы мұз астында болған кезде ешқашан 
тігінен араласпайды; екіншіден, голомикалық, түбіне дейін тік 
араластыруға бейім; үшіншіден, меромикалық, олардың минералдануының 
айырмашылығынан туындаған беткі жəне терең қабаттардың 
тығыздығындағы үлкен айырмашылыққа байланысты араластыру тек 
жоғарғы қабатты қамтитының анықтады. Голомик көлдері өз кезегінде 
мономикалы жəне димикалы болып бөлінеді. Мономикалы көлдер жылына 
бір-ақ рет тігінен араласады: жазда (бұл Форель классификациясы 
бойынша жылы көлдер) немесе қыста (суық көлдер). Димиктік көлдер 
жылына екі рет - көктемде жəне күзде араласады; бұл Форель 
классификациясы бойынша қоңыржай климат көлдері. 

Қалыпты климат жағдайындағы көлдердің жылу режимі. 
Үшінші топтағы көлдердің термикалық режимі, Форель классификациясы 
бойынша жəне димиктикалық, Хатчинсон классификациясы бойынша ең 
қиын. Қалыпты климаттағы өте терең, төмен ағынды тұщы су көлін 
қарастырайық. Көлдегі судың температурасы режимінде төрт мезгіл 
(кезең) бөлінеді: көктемгі жылыту, жазғы жылыту, күзгі салқындату, 
қысқы салқындату. 

Қыста мұз астында көлде температураның кері стратификациясы 
байқалады (7.9, в, 1-сурет). Беткі қабатта температура 0°C – қа жақын, 
төменгі қабатта-шамамен 3-4°c (төменгі қабаттағы таяз су қоймаларында 
температура сəл төмен). 
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Сурет 7.9 - полярлық (а), тропикалық (б) жəне қоңыржай (в) климат көлдеріндегі 

температуралық стратификация схемасы: 
1-қыста кері температуралық стратификация; 2-көктемгі гомотермия; 3 – жазда тікелей 
температуралық стратификация; 4 – күзгі гомотермия; А – көктемгі жылыту; Б – жазғы 

жылыту; В – күзгі салқындату; Г – қыс алдындағы жəне қысқы салқындату;  
I - эпилимнион, II – металимнион, III – гиполимнион, IV – мұз қабаты 

 
Көктемгі жылыту кезеңінде беткі қабаттағы судың температурасы 

көтеріледі. Бұл процесс көл əлі мұзбен жабылған кезде басталады жəне мұз 
қабаты ерігеннен кейін жалғасады. Беткі қабаттың температурасы төменгі 
қабаттардың температурасынан біршама жоғары болған кезде судың тік 
тығыздығы бұзылады: жылы жəне тығыз су түсе бастайды, ал аз жылы 
жəне аз тығыз су бетіне көтеріледі. Пайда болған қарқынды тік конвективті 
араластыру температураның тігінен туралануына əкеледі (7.9-сурет, в,2), 
көктемгі гомотермия пайда болады (əдетте 2-ден 4°C-қа дейінгі 
температурада). Бұл уақытта тік динамикалық (жел) араластыруға қолайлы 
алғышарттар жасалады. Көлдің қалыңдығындағы су жаңаруы мүмкін. 

Жазғы жылыту кезеңінде көлде тікелей температуралық 
стратификация орнатылады (7.9, в, 3 - сурет). Судың беткі қабаты – 
эпилимнион ең жоғары температураға ие болады. Бұл қабаттың астында 
температура секірісі деп аталатын қабат – металимнион жатыр. Көл 
суларының негізгі қалыңдығы салыстырмалы түрде төмен температураны 
сақтайды. Бұл қабат гиполимнион деп аталады. Эпилимнионда судың 
температурасы 20-25°C-қа дейін көтерілуі мүмкін, гиполимнионда 
температура 5-6°C-қа тең болуы мүмкін. Осылайша, секіру қабатында 
температура күрт 20°C-қа дейін өзгеруі мүмкін (температураның тік 
градиенттері кейде 1 м-ге 8-10°C жетеді). Жазда терең көлде 
температураның тік таралуының мысалы 7.10-суретте келтірілген. Суретте 
бір уақытта оттегі мен СО2 мөлшерінің тік таралуы көрсетілген, ол 
төменде толығырақ талқыланады.араластыру. Көлдің қалыңдығындағы су 
жаңаруы мүмкін. 
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Сурет 7.10 - Жазғы уақытта терең көлдегі су температурасының (1) тереңдігі, оттегінің 
(2) жəне көмірқышқыл газының (3) мөлшері бойынша типтік таралуы 

 
Күзгі салқындату кезеңінде беткі қабаттағы температура төмендейді. 

Төменгі қабаттардың температурасынан сəл төмен болғаннан кейін, тығыз 
сулар төмендей бастайды, белсенді конвективті араластыру пайда болады. 
Нəтижесінде күзгі гомотермия орнатылады (7.9, в, 4-сурет). Көктемгі 
гомотермия кезіндегідей, тік динамикалық араластыру үшін қолайлы 
жағдайлар жасалады. Төменгі қабаттардағы су жаңартылады. Гомотермия 
əдетте шамамен 4°C температурада, кейде (көлдің бетіне қатты желдің 
əсерінен) жəне сəл жоғары температурада (5-6 ° C жəне одан жоғары) 
орнатылады. 

Ақыр соңында, қыста жəне қыста салқындату кезеңі келеді. Бұл 
уақытта беткі қабаттағы температура біртіндеп мұздату температурасына 
дейін төмендейді (Тұщы су үшін 0°C), су бағанында кері температура 
стратификациясы орнатылады, ал көлдің бетінде мұз қабаты пайда болады 
(7.9, B, 1-сурет). Төменгі қабаттардағы Температура 4 - ке дейін, кейде 2-
3°C - қа дейін, ал өте таяз көлдерде-0,5-1°C-қа дейін төмендейді, бірақ 
көлдің тереңдігіндегі Су 0°C-қа жетпейді жəне қатып қалмайды, бұл тірі 
организмді өлімнен қорғайды. 

Қарастырылып отырған көлдегі су температурасының жыл сайынғы 
өзгеруі 7.11-суретте схемалық түрде көрсетілген. Көлдегі су 
температурасының жыл ішіндегі негізгі ерекшеліктері назар аудартады. 

Біріншіден, су бетіндегі температураның өзгеруі ауа 
температурасының өзгеруінен артта қалады. Екіншіден, Тұщы су көліндегі 
судың температурасы теріс мəндерді қабылдай алмайды,сондықтан көлдің 
беткі қабатындағы судың орташа жылдық температурасы ауаның орташа 
жылдық температурасынан жоғары. Үшіншіден, жер бетіндегі қабаттағы 
су температурасының тербелісі тереңдікке қарағанда едəуір үлкен. Егер 
жер бетінде бұл мəн 15-20 жəне тіпті 20-25°C – қа жетсе, онда терең көлдің 
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түбінде-тек 2-4°C. Тереңдіктегі температураның өзгеруі əрдайым оның 
жоғары қабаттарындағы өзгерістерден артта қалады. 

 
сурет 7.11 – Солтүстік жарты шардың қалыпты ендіктеріндегі терең тұщы су көлінің 

беткі (2) жəне төменгі (3) қабаттарындағы ауа температурасының (1) жəне су 
температурасының жыл ішіндегі өзгеру схемасы; 4 – мұз қату; кезеңдер: А – көктемгі 
қыздыру, Б – жазғы қыздыру, В – күзгі салқындату, Г-қыс алдындағы жəне қысқы 

салқындату (басқа белгілеулерді мəтіннен қараңыз) 
 
7.11-суретте терең көлдің жылу режимінің тəн кезеңдері көрсетілген. 

А көктемгі жылыту кезеңі көл əлі мұзбен жабылған кезде басталады, бірақ 
судың температурасы (а нүктесі) көтеріліп, беткі жəне төменгі 
қабаттардағы температура тегістеліп, шамамен 4°C (b нүктесі) болған 
кезде аяқталады. Б жазғы қыздыру кезеңі беткі қабаттағы температура 
максимумға жеткенде аяқталады (c нүктесі). Төменгі қабатта 
температураның максимумы кейінірек пайда болады ( ʼнүктесі). Күзгі 
салқындату В кезеңі беткі жəне төменгі қабаттардағы температура тең 
болған кезде аяқталады (шамамен 4°C, d нүктесі). Ақыр соңында, қыстың 
алдындағы жəне қысқы салқындату Г кезеңі қыстың соңында төменгі 
қабаттың температурасы минимумға жеткенде аяқталады ( ʼнүктесі), ал 
беткі қабатта температура көтеріле бастайды (а нүктесі). 

Су температурасының тəуліктік ауытқуы, маусымдық сияқты, 
тереңдеген сайын жоғалады. 

Көлді жылыту жəне салқындату процесінде, əсіресе үлкен көлдерде, 
су температурасының үлкен көлденең гетерогенділігін атап өтуге болады. 
Жағалаудағы таяз суларда су тез қызады жəне тез салқындатылады. Көлдің 
орталық аудандарында судың үлкен көлеміндегі жылу процестерінің 
инерциясына байланысты температура баяу өзгереді. 

Үлкен жəне терең көлдерге қоңыржай климат жағдайында көктем 
мен күзде су температурасының көлденең гетерогенділігі тəн. Көктемгі 
жылыту кезінде жағалаудағы аудандардағы судың температурасы көлдің 
орталық бөлігіне қарағанда 4°C-қа тез жетеді. Кейіннен 4°С-тан жоғары 
температураға дейін қыздырылған жағалау сулары мен 4°С-тан төмен 
температурадағы көлдің орталық бөлігінің сулары арасында қыздыру 
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кезінде (7.12, а-сурет). Бұл белдеуде тығыздығы жоғары су төмендейді. 
Жылу бары жағалаудағы тез қызатын суларды (жылу белсенді аймақ - 
ЖБА) көлдің орталық бөлігінің (жылу инерттік аймақ - ЖИА) суық 
суларынан оқшаулайды. Жылу жолағы арқылы су мен жылу беру қиын. 
Резервуар жалпы қызған сайын, жылу жолағы көлдің ортасына қарай 
жылжиды жəне соңында жоғалады. 

 
 

Сурет 7.12 - көктемде (а) жəне күзде (б) термиялық бардың схемасы  
(А. М. Тихомировау бойынша): 1-термиялық бар; 2-су айналымы; 3-изотермалар 

 
Күзде жағалаудағы сулар көлдің орталық суларына қарағанда 4°C-қа 

тез салқындатылады. Суды одан əрі салқындату кезінде, сондай-ақ 
көктемде, 4°C-тан төмен температурадағы суық жағалау суларын 4°C-тан 
жоғары температурадағы сулардан бөлетін жылу бары (7.12-сурет, б) 
пайда болады. Ең алдымен, көлдің қалыңдығындағы жылу бергіштің бір 
түрі бола отырып, жылу бары сонымен қатар жағалау сулары мен көлдің 
орталық бөлігінің сулары арасындағы динамикалық тосқауыл ретінде 
қызмет етеді, соның арқасында əртүрлі физика-химиялық жəне 
гидробиологиялық қасиеттерге ие бола алады. Сондықтан су 
қоймаларындағы жылу барының рөлі өте зор. Бұл құбылысты алғаш рет 
Ф.А. Форель ашты жəне оны отандық көл зерттеушісі А. И. Тихомиров 
егжей-тегжейлі зерттеді. 

Көлдердегі мұз құбылыстары. Көлдер мұз режимінің сипаты 
бойынша климаттық жағдайларға байланысты төрт топқа бөлінеді: мұз 
құбылыстары жоқ, тұрақсыз мұз қатумен, қыста тұрақты мұз қатумен, жыл 
бойы мұз қатумен (мысалы, Антарктидадағы мұз асты көлдері). 

Негізінен қоңыржай климат жағдайларында орналасқан үшінші 
топтағы көлдерде, сондай-ақ өзендерде мұз режимінің үш тəн кезеңі бар: 
қату (күзгі мұз құбылыстары), мұз қату, ашу (көктемгі мұз құбылыстары). 
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Мұз құбылыстары беткі қабаттың температурасы қату нүктесіне 
жеткеннен кейін басталады (жеке су көлдері үшін 0°С, 7.11-суреттегі  
нүктесі). Бұл сəт, өз кезегінде, орташа тəуліктік ауа температурасының 0°C 
( 	 нүктесі) өтуінен сəл кешірек келеді. Мұз қату мұз құбылыстары 
басталғаннан кейін орнатылады (  нүктесі). 

Дəл осындай ретпен көктемде мұз режимінің тəн сəттері пайда 
болады: алдымен ауаның орташа тəуліктік температурасы 0°C ( 	нүктесі) 
арқылы өтеді, содан кейін жусандар мен шұңқырлардағы судың 
температурасы көтеріле бастайды ( 	 нүктесі) жəне соңында біраз 
кідіріспен көл мұздан босатылады ( 	нүктесі). 

Күзгі мұз құбылыстары көлдің ең тез салқындаған жағалау 
аймақтарында басталады. Жағалауда таяз жерлер мұз жамылғысының 
жолақтары пайда болады. Ірі көлдерде бұл мұз түзілімдері 
(теңіздердегідей) қозғалмайтын мұз деп аталады.Су кеңістігінің қалған 
бөлігі қатпайтын кезде су жағалауларымен шектесетін мұз жамылғысының 
жолақтары жəне жағалау бойындағы қозғалмайтын мұздың түзілуіне  
толқулар кедергі келтіреді. 

Мұз қату кезеңінде мұздың өсуі неғұрлым тез болса, соғұрлым қыс 
қатты болады жəне мұздағы қар қабаты аз болады. Өзендерге ұқсас, мұз 
қалыңдығының өсуін есептеу үшін Быдин формулалары қолданылады 
(6.58) – (6.59). 

Көл мұзы əдетте қабатты құрылымға ие. Тікелей су бетінде мөлдір 
сулы кристалды мұз жатыр, онда жарықтар арқылы су шыққан жағдайда су 
қосылған қардан аз мөлдір сулы-қар мұзы (қатпарлану) пайда болады. 
Мұзда жатқан қарды еріту жəне кейіннен мұздату кезінде қар мұзы пайда 
болады. 

Ресейдің еуропалық бөлігінің солтүстік-батысындағы көлдердегі 
мұздың қалыңдығы 50-60 см, Сібірдің солтүстігіндегі көлдерде – 2-3 м 
жетеді. 

Көлдерде мұздың еруі жəне жойылуы күн радиациясының, мұздың 
атмосферамен жəне көлдің өзі жылытатын сумен жылу алмасуының, 
еріген қар, жаңбыр жəне өзен суларымен келетін жылудың əсерінен 
болады. Кейбір жағдайларда механикалық факторлар айтарлықтай əсер 
етеді-ағымдар, толқулар, жел. Көбінесе көлдердегі мұз орнында ериді, ал 
мұз жоғарғы жағынан да, төменгі жағынан да ериді. Бұрын мұз 
жағалаулардың жанында ериді, олар қар жамылғысынан босатылған, 
сондықтан тез қызады. Жағалаулардағы таза су учаскелері, сондай-ақ 
өзендердегі мұздатылған жағалау мен мұз жиегі арасындағы шағын су 
кеңістігі деп аталады. Бөлігі мұздың болуы мүмкін шығарылды көлінен 
туындайтын одан өзені. Мұз өзендерге қарағанда көлдерге қарағанда 
кешірек түсетіндіктен, көлден ағып жатқан өзенде екі мұздық байқалуы 
мүмкін: «өзен» жəне «көл». Сонымен, Невада «Нева мұзынан» тазарғаннан 
кейін  «Ладога мұзының» пайда болуы өте кең таралған құбылыс. 
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7.8 Гидрохимиялық жəне гидробиологиялық жағдайлардың 
негізгі ерекшеліктері. Көлдердің төменгі шөгінділері 

 
Көлдердің гидрохимиялық сипаттамалары. Көлдердің 

минералдануы бойынша жіктелуі. Табиғи сулардың жалпы 
классификациясына сəйкес көлдерді минералдандыру бойынша тұздылығы 
1‰ - дан кем тұщы (немесе тұщы су), тұздылығы 1-ден 25‰ - ға дейін 
тұздылау, тұздылығы 25-50‰ тұзды (теңіз тұздылығы бар көлдер) болып 
бөлуге болады.Соңғы топтағы көлдер кейде тұзды көлдер деп 
аталады.Тұздылығы 50‰ - дан асатын көлдердегі суды тұздық деп 
атайды. Судың тұздылығы мұхитқа қарағанда жоғары (35‰) көлдер кейде 
минералды деп аталады. 

Шамадан тыс жəне жеткілікті ылғалдану аймағының көлдері ең аз 
минералдануға ие. Байкал, Онега, Ладога көлдеріндегі судың 
минералдануы 100 мг/л-ден аз.ылғал жеткіліксіз аймақта көл суының 
минералдануы жоғарырақ. Севанда судың тұздылығы шамамен 0,7, 
Балқаш 1,2-4,6, Ыстықкөл 5-8, Каспий теңізінде 11-13‰. Арал теңізіндегі 
тұздылық жəне оның тез өсуі туралы 7.10-бөлімде арнайы айтылады. 
Көлдің ең үлкен минералдануы құрғақ климат жағдайында. Сонымен, 
Элтон жəне Баскунчак көлдеріндегі судың тұздылығы 200-300‰құрайды. 
А. М. Никанорова мəліметтері бойынша, Өлі теңізде судың беткі 
қабатының тұздылығы 262‰, төменгі қабатта - 287‰, АҚШ-тағы үлкен 
тұзды көлде судың  тұздылығы 266‰, Каспий теңізінің Қара-Богаз - Гол 
шығанағында-291‰. 

Көлдердің тұзды балансы. Көлдерге қатысты тұз балансының 
теңдеуін келесідей жазуға болады: 

реч 	 подз 	 	 х 	 	 реч 	 подз 	 ветр 	 	 ос 	∆          (7.22) 
 мұнда реч жəне подз  жер үсті (өзен) ағысы бар тұздардың келуі мен 
шығыны; подз	және	 подзсондай, жер асты ағысы бар тұздардың түсуі; 

х 	 	атмосфералық жауын-шашынмен тұздардың түсуі; ветр 	 көлдің 
бетінен желмен тұздарды шығару; ос 	түбіне шөгетін тұздардың 
мөлшері; 	∆  – уақыт ∆t аралығы ішінде көл суындағы тұздардың 
мөлшерінің өзгеруі, бұл  ∆ 	 кон 	 нач ретте 
кон	және	 начаралықтағы тұздардың соңғы жəне бастапқы мөлшері ∆t. 

Теңдеудің мүшелері масса бірліктерінде (кг) көрсетіледі. 
Теңдеудің (7.22) кез келген мүшесі келіп түсетін (кететін) су 

көлемінің тиісті минералдануға көбейтіндісі ретінде ұсынылуы мүмкін: 
0,001 	 , мұнда су көлемі су шығыны арқылы көрсетілуі мүмкін 
∆ ; минералдану M мг/л немесе г/м3, V – в м3; 0,001 көбейткіші 

граммды килограммға ауыстыру үшін қажет. Сондай-ақ, көлем бірлігінде 
(м3) немесе қабатта (мм) көрсетілген судың өзі мен шығыны көлдің су 
балансының теңдеуіне (7.3) бағынуы керек екенін ескеріңіз. 
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Ағынды көлдер үшін теңдеуге қосқан үлесі (7.22) өзен ағынымен 
тұздардың түсуін жəне кетуін қамтамасыз етеді. Сонымен, Ладога көлі 
үшін реч  тұз балансының теңдеуінің кіріс бөлігінің 96%, реч - шығыс 
бөлігінің шамамен 100% құрайды. Құрғақ аймақтың жоғары 
минералданған ағынсыз көлдері үшін теңдеудің кіріс бөлігінде жер асты 
ағынымен тұздардың ағу рөлі артады, шығыс бөлігінде маңызды рөл 
тұздардың жауын-шашынына жəне оларды желмен шығаруға жатады. 

Көл суларының химиялық құрамы. Аз құрғақ аудандардан құрғақ 
аудандарға дейін көлдер суының минералдануы артады; сол бағытта 
негізгі химиялық құрамның өзгеруі жүреді( аниондар мен катиондардың 
құрамы): гидрокарбонат класындағы сулар сульфат пен хлоридке, ал 
кальций тобынан магний мен натрийге келесі схема бойынша өтеді: 

→	 → 	
→ →	

                                        (7.23) 

Тундраның көлдерінде суда    иондар басым, орман аймағы 
көлдерінде   жəне , дала аймағы көлдерінде  - , ,  
жəне , шөл көлдерінде -  жəне  (мұндай көлдердегі су өзінің 
құрамына қарай мұхиттық судың кұрымына жақындайды). 

Кейбір тұзды көлдерде су тұзды немесе тұзды қаныққан күйде 
болатын hапа болып табылады. Егер мұндай қанықтылыққа қол жеткізілсе, 
онда тұздардың тұнбасы басталып, көл өзін-өзі отырғызуға айналады. Өзі 
шөгетін көлдер карбонатты, сульфатты, хлоридті болып бөлінеді. 
Бірінші оларда карбонаттар тұнады, мысалы, сода 10  (мысал 
ретінде Құлынды даласындағы сода көлдері). Екіншіден сульфаттар 
тұнады, мысалы, мирабилит 10  жəне эпсомит 7  
(Каспий теңізіндегі Қара-Боғаз-Гол шығанағы). Үшіншіден, хлоридтер, 
мысалы, галит (ас тұзы)  (Баскунчак көлі) тұндырылады. 

Еріген тұздардан басқа көл суында биогендік заттар (азот N, фосфор 
P, кремний Si, темір Fe жəне т.б. қосылыстары); еріген газдар (оттегі O2, 
азот N2, көмірқышқыл газы CO2, күкіртсутек H2S жəне т. б.); органикалық 
заттар бар. 

Көл суындағы биогендік заттар су организмдерінің тіршілігі үшін 
қажет, бірақ олардың артық болуы көлдердегі су сапасының нашарлауына 
əкеледі. 

Оттегі көлдерге негізінен атмосферадан түседі, сонымен қатар 
фотосинтез арқылы шығарылады. Артық болған кезде оттегі cудан 
атмосфераға шығады. Ол сонымен қатар су ағзаларының тыныс алуында, 
көлдегі jрганикалық заттардың ыдырауы мен тотығуында жұмсалады. 
Көлдің су бағанындағы оттегінің мөлшері көптеген су ағзаларының өмірі 
мен дамуының міндетті шарты болып табылады. Олардың өмір сүру 
процесінде оттегі тұтынылып, көмірқышқыл газы шығарылады. 
Сондықтан, жазғы кезеңнің соңында көлдің терең жерлерінде оттегі 
жетіспеуі жəне көмірқышқыл газының көп болуы мүмкін (7.10-суретті 
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қараңыз).Тығыздық (температура) стратификациясы бұл уақытта суды тік 
араластыруға жəне жаңартуға жол бермейді. Ұқсас жағдай, əдетте, қыстың 
соңында, төменгі қабаттарда оттегінің болмауы тіпті балықтың қырылуына 
əкелуі мүмкін. 

Су бағанын оттегімен байыту қарқынды тік конвективті жəне 
динамикалық араластыру кезінде жүреді (əдетте көктемгі жəне күзгі 
гомотермия кезеңінде). 

Күкіртсутегі кейбір көлдердің төменгі қабаттарында оттегі болмаған 
жағдайда органикалық заттардың ыдырауы кезінде пайда болуы мүмкін. 

Су айдынының атмосферамен газ алмасуының қарқындылығы мен 
бағыты (су айдындарындағы газдардың түсуі мен шығуының негізгі түрі) 
судың газдармен қанығу дəрежесімен анықталады, бұл өз кезегінде 
температура мен қысымның белгілі бір мəндерінде газдың ерігіштігіне 
байланысты болады. Егер көлдің беткі қабатының суы, мысалы, оттегімен 
қанықтырылмаса, онда ол атмосферадан сіңеді; егер су оттегімен қаныққан 
болса, оның бір бөлігі атмосфераға шығарылады. 

Көлдердің гидробиологиялық сипаттамалары. Басқа су 
объектілері сияқты көлдерде де су ағзалары (гидробионттар) 
мекендейді.Су ағзаларының қоректену жағдайларына (трофикалық 
жағдайларға) сəйкес көлдер олиготрофты (Байкал, Ыстықкөл, Телецкое 
жəне т. б. терең көлдер, қоректік заттардың аз мөлшері жəне органикалық 
заттардың аз өнімі бар); евтрофты (қоректік заттардың көп мөлшері бар 
көлдер, органикалық заттардың көп мөлшері, олардың өндірісі судың беткі 
қабатында оттегімен қанықтыруға əкеледі, ал ыдырауы гиполимниондағы 
оттегінің жетіспеушілігіне əкеледі); дистрофты (суда органикалық 
заттардың шамадан тыс мөлшері бар көлдер, оның толық емес тотығу 
өнімдері, мысалы, кейбір сулы-батпақты жерлерде сияқты, организмдердің 
өміріне зиянды болады); мезотрофты (орташа трофикалық жағдайлары 
бар көлдер). 

Суық жəне қоңыржай климаттағы кішігірім көлдердің табиғи 
эволюциясы келесі схема бойынша жүреді: олиготрофты → мезотрофты → 
евтрофты → дистрофты көлдер → батпақтар. 

Шаруашылықтық қызмет көлдердің эвтрофиясына айтарлықтай əсер 
етеді - фосфор мен азоттың қосылыстарына бай ластанған суларды ағызу 
(коммуналдық, ауылшаруашылық жəне өнеркəсіптік ағынды сулар, 
қайтарылатын суару сулары жəне т.б.). Халқы тығыз орналасқан шағын 
көлдер антропогендік евтрофияға өте сезімтал. Қатты ластанған жəне 
Еуропа мен АҚШ-тың өнеркəсіптік аймақтарындағы евтрофты көлдерге 
айналады. Кейбір ұлы американдық көлдерде суды қорғау шараларының 
арқасында эвтрофия басталды. Евтрофия белгілері Ладога жəне Онега 
сияқты көлдерде пайда болды. 

Көлдің жағалаулық аудандары өмірге ең бай (толқудың қатты 
əсеріне ұшыраған жағалауларды қоспағанда). Бентостың түрлік құрамы - 
жоғары сулы өсімдіктер (макрофиттер), моллюскалар жəне т.б. - су асты 



194 
 

баурайы бойымен тереңдіктің жоғарылауымен өзгереді. Қалыпты 
климаттағы көлдер үшін бұл өте тəн, мысалы, су өсімдіктерінің кейбір 
түрлерінің тереңдікке «тартылуы»келесі: аршу  жағалауда жəне 10-20 см - 
ден аспайтын тереңдікте өседі, тростник шамамен 1 м тереңдікке дейін 
өседі, қамыс - 2, су лалагүлі - 2,5, рдест-шамамен 3 м (1-сурет), өйткені 
түбіндегі шөгінділер жиналып, көл түбінің сол бағытта көтерілуіне 
байланысты көлдің өсуі де жүреді. Көлдің орталық бөлігіне қарай 
планктон мөлшері азаяды. 

 
 

Сурет 7.13 -Көлдің жағалау бөлігінде өсімдіктердің орналасу схемасы жəне көлдің өсуі 
1- осока; 2 – тростник; 3- қамыс; 4- су лалагүлі; 5 – рдест; 6- шымтезек; 7 - сапропель 

 
Қалыпты климаттағы көлдер үшін гидробиологиялық процестердің 

жыл ішіндегі өзгерістері тəн. Көктемде ауа мен су температурасының 
жоғарылауы макрофит өсімдіктерінің тіршілігінің басталуына, ал су 
бағанында фитопланктонның дамуына əкеледі (судың алғашқы 
«гүлденуі»). Жаздың екінші жартысында судың максималды 
температурасында фитопланктонның қарқынды дамуының жаңа кезеңі 
жəне судың екінші «гүлденуі» басталады. Фитопланктонның дамуынан 
кейін зоопланктон санының өсуі байқалады. Жазда бентос белсенді дамып 
келеді. Ауа мен су температурасының төмендеуімен макрофиттер күзде 
өле бастайды, көлдің биомассасы төмендейді. Олар көктемде жəне жазда 
уылдырық шашатын маусымдық өмірлік циклді; қыста көптеген балықтар 
суық ұйқышылдық деп аталатын күйді бастан кешіреді. 

Көлдердегі шөгінділер мен түптік шөгінділер. Кез – келген су 
объектісіне ұқсас, көлдердегі өлшенген шөгінділердің балансы келесі 
негізгі компоненттерден тұрады: кіріс бөлігі – реч өзен ағынымен 
шөгінділердің түсуі, бер жағалауының жойылуы, ээолдық əкелінуі, тірі 
организмдердің өлуі отм; шығыс бөлігі - реч өзен ағынымен алып кету, 

акк түбінде жинақтау. Судағы суспензия құрамының өзгеруі ± ∆R. Барлық 
аталған шамалар масса бірліктерінде көрсетілуі керек жəне белгілі бір 
уақыт интервалына ∆t жатқызылуы керек. 

Осылайша, көлдегі шөгінділердің тепе-теңдік теңдеуі келесідей: 
реч бер э отм реч акк ∆               (7.24) 
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Көптеген көлдерде шөгінділердің балансына негізгі үлес кіріс 
бөлігіндегі реч жəне отм жəне шығыс бөлігіндегі реч (ағынды көлдер 
үшін) жəне	 акк береді. 

Түбіндегі шөгінділердің жинақталуы төменгі шөгінділердің пайда 
болуына əкеледі, олардың құрамдас бөліктерінің шығу тегі бойынша 
терригендік (негізінен су жинау мен көлдің жағасынан келетін минералды 
бөлшектер), биогендік жəне хемогендік (негізінен көлдің су қабатындағы 
гидробиологиялық жəне гидрохимиялық процестердің нəтижесі) болып 
бөлінеді. 

Төменгі шөгінділердің құрамы минералды (құм, минералды 
тұнбалар, тұздар), сапропельдер (биогендік тұнбалар) жəне шымтезек 
болып бөлінеді. Сапропельдер негізінен орман аймағының кіші жəне орта 
евтрофты көлдерінде қалыптасады. Сапропельдің қуаты 30-40 м-ге жетуі 
мүмкін, өздігінен отырғызылатын тұздардың пайда болуы туралы  
7.7.1-бөлімде айтылды, шымтезектің пайда болу заңдылықтары 9-тарауда 
қарастырылады. 

Төменгі шөгінділердің көл кеңістігінде таралуында аймақтық 
байқалады. Ең үлкен бөлшектер, негізінен минералды заттар, əсіресе толқу 
əсеріне ұшыраған литоралдарға бөлінеді. Көлдің ең терең бөліктеріне 
қарай төменгі шөгінділердің бөлшектердің мөлшері азаяды, ал олардың 
құрамында органикалық тұнбалар үлкен үлес алады. Шөгінділердегі 
биогендік бөлшектердің үлесі əдетте көлдер мөлшерінің азаюымен артады. 

 
7.9. Көлдердің су массалары 
 
Көлдер, мұхиттар мен теңіздер сияқты, кеңістіктегі жəне уақыттағы 

су сипаттамаларының үлкен гетерогенділігімен сипатталады. Сонымен 
қатар, көлдерде ұзақ уақыт бойына қалыптасқан жəне көп немесе аз 
біртекті физикалық, химиялық жəне биологиялық қасиеттерімен 
сипатталатын судың жеткілікті үлкен көлемін бөлуге болады. Мұндай 
үлкен су көлемі су массалары, ал олардың тұрақты кеңістіктік 
комбинациясы – су қоймасының гидрологиялық құрылымы деп аталады. 

Бір су массасын екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін су 
қоймаларының су массаларының негізгі көрсеткіштері тығыздық, 
температура, электр өткізгіштігі, лайлылық, судың мөлдірлігі жəне басқа 
да физикалық көрсеткіштер; судың минералдануы, жекелеген иондардың 
болуы, судағы газдардың болуы жəне басқа да химиялық көрсеткіштер; 
фито - жəне зоопланктонның болуы жəне басқа да биологиялық 
көрсеткіштер болып табылады. Бұл сипаттамалардың ішінде көбінесе 
құрлық су қоймаларының – көлдер мен су қоймаларының су массаларын 
бөлу үшін судың температурасы, мөлдірлігі жəне электр өткізгіштігі 
(судың минералдану көрсеткіші), сондай – ақ ерітілген оттегінің мөлшері 
туралы мəліметтер қолданылады. 



196 
 

Резервуардағы кез – келген су массасының негізгі қасиеті-оның 
генетикалық біртектілігі. Генезис бойынша су массаларының екі түрі 
бөлінеді: бастапқы жəне негізгі. 

Көлдердің бастапқы су массалары олардың су жинақтарында 
қалыптасады жəне су қоймаларына өзен ағыны түрінде келеді. Бұл су 
массаларының қасиеттері су жинаудың табиғи ерекшеліктеріне 
байланысты жəне өзендердің гидрологиялық режимінің фазаларына 
байланысты жыл сайын өзгереді. Су тасқыны фазасының бастапқы су 
массаларының басты ерекшелігі-төмен минералдану, судың бұлдырлығы, 
еріген оттегінің мөлшері өте жоғары. Қыздыру кезеңіндегі бастапқы су 
массасының температурасы əдетте жоғары, ал салқындату кезеңінде - 
тоғанға қарағанда төмен. 

Негізгі су массалары су айдындарының өзінде қалыптасады; олардың 
сипаттамалары су айдындарының гидрологиялық, гидрохимиялық жəне 
гидробиологиялық режимдерінің ерекшеліктерін көрсетеді. Негізгі су 
массалары қасиеттердің бір бөлігін бастапқы су массаларынан алады, бір 
бөлігі суды қажет ететін процестер нəтижесінде, сондай-ақ су қоймасы, 
атмосфера жəне төменгі топырақ арасындағы зат пен энергия алмасуының 
əсерінен алады. Негізгі су массалары жыл бойына қасиеттерін өзгертсе де, 
бастапқы су массаларына қарағанда инертті болып қалады. 

Негізгі су массаларының бастапқы су массаларынан айырмашылығы 
көптеген факторларға байланысты, олардың арасында су балансының 
құрылымы жəне су қоймасының су алмасуы басты орын алады. КВ шартты 
су алмасу коэффициенттері неғұрлым аз болса, су қоймасының негізгі су 
массасын қалыптастырудағы өзен ағысының рөлі соғұрлым аз болады, 
негізгі су массасының сипаттамалары бастапқы су массасының 
сипаттамасынан ерекшеленеді. Сонымен, үлкен көлемі мен тереңдігі бар 
көлдерде негізгі су массасы бастапқы қасиеттерден айтарлықтай 
ерекшеленуі мүмкін. Көлдің көлемі неғұрлым аз болса жəне КВ 
коэффициенті неғұрлым көп болса, резервуардың ағысы соғұрлым жоғары 
болады, негізгі жəне бастапқы су массалары олардың қасиеттеріне жақын 
болады. Кейбір жағдайларда (шағын ағынды көлдер) негізгі су массасы 
бастапқы массадан аз ерекшеленеді жəне трансформацияланған өзен 
суларымен ұсынылған. 

Жылдың жекелеген маусымдарында су қоймасының негізгі су 
массасында оның модификацияларын бөлуге болады: жер үсті, аралық, 
терең жəне төменгі су массалары. Негізгі су массасының модификациясы, 
ең алдымен, су температурасы, оттегі жəне органикалық заттар 
құрамындағы су қоймасының тереңдігіндегі айырмашылықтармен 
анықталады. Негізгі су массасының ең айқын модификациялары жазда 
қоңыржай климат жағдайында су қоймаларында ерекшеленеді. 

Жер үсті су массасы - бұл судың ең жоғары қыздырылған қабаты 
(эпилимнион); терең су массасы – əдетте суық судың ең күшті жəне 
салыстырмалы түрде біртекті қабаты (гиполимнион); аралық су 
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массасытемператураның секіру қабатына сəйкес келеді (металимнион); 
төменгі су массасы – бұл минералданудың жоғарылауымен жəне белгілі 
бір су организмдерімен сипатталатын түбіндегі тар су қабаты. 

Бастапқы (өзен) жəне негізгі (көл) су массаларының өзара 
əрекеттесуі нəтижесінде араластыру аймағы пайда болады, онда бір су 
массасы екіншісіне айналады. Араластыру аймағында фронтальды аймақ, 
фронтальды бөлім жəне гидрофронт бар. Су массаларының орналасуы 
жəне сəйкесінше фронтальды бөлім мен гидрофронт жыл бойы өзен 
ағысының өзгеруіне жəне көлдің жылу режиміне байланысты өзгереді. 

 
7.10 Каспий жəне Арал теңіздерінің гидрологиялық режимінің 

өзгеруі 
 
Каспий жəне Арал теңіздерінің тағдырымен байланысты 

проблемалар. Каспий жəне Арал теңіздерінің тағдырымен байланысты 
проблемалар кешені соңғы 30-40 жылда ерекше өзектілікке ие болды. Бұл, 
біріншіден, адамдардың бір ұрпағының көз алдында болған осы көлдердің 
табиғи келбеті мен режимінің айтарлықтай өзгеруімен түсіндіріледі 
(сонымен бірге Арал теңізінің өзгеруі шын мəнінде күрт болды жəне  
ХХ ғасырдағы жер бетіндегі ең үлкен экологиялық апат ретінде 
қарастырылуы мүмкін); екіншіден, бұл су объектілерінің үлкен 
экономикалық жəне экологиялық маңызы жəне соңғы онжылдықтарда 
пайда болған экономика мен табиғатқа айтарлықтай зиян; үшіншіден, 
бағалаудағы ғылыми əдебиетте жəне бұқаралық ақпарат құралдарының 
ғана емес үлкен алшақтық бар,  əсіресе Аралда болып жатқан су 
режимінінің өзгерістері жүреді. Қарастырылып отырған проблемаларда 
Каспий жəне Арал теңіздерінің тағдырымен байланысты гидрологиялық, 
өткір мəселелер маңызды рөл атқаратындықтан, оқулыққа арнайы бөлім 
арнау туралы шешім қабылданды. 

Каспий жəне Арал теңіздері əртүрлі географиялық орналасуы мен 
тағдырына қарамастан, көптеген ұқсастықтарға ие. 

Бірінші. Каспий мен Арал - жер бетіндегі ең ірі ағынсыз көлдер. 
Каспий теңізі - жалпы əлемдегі ең үлкен көл. Аудан көлемінде ол екінші 
жəне үшінші орындарындағы Жоғарғы жəне Виктория көлдерінің 
əлдеқайда үлкен. ХХ ғасырдың ортасында Арал теңізі əлемдегі көлдер 
арасында төртінші орынды иеленді. Қазіргі уақытта ол бұл позицияны 
жоғалтты, бірақ Каспийден кейінгі планетаның екінші ірі су қоймасы 
болып қала береді. Деградация салдарынан ол  көлемі бойынша біртіндеп 
Балқаш көлінің мөлшеріне жақындап келеді. 

Екінші. Бұл көлдердің режимі көбінесе теңізге ұқсайды (ішінара бұл 
көлдер теңіздер деп аталады). Жел ағындары, термика, судың тұздылық 
режимі, оның тұз құрамы теңіз ерекшеліктеріне ие, сондықтан оларды 
негізінен арнайы океанологтар, атап айтқанда Мемлекеттік 
океанографиялық институт пен Мəскеу мемлекеттік университеті зерттеді. 
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Үшінші. Ағынды су қоймалары бола отырып, Каспий мен Арал 
ағынды көлдердегідей су қоймасынан ағып жатқан өзеннің ағынын өзгерту 
арқылы өз режимін реттей алмайды. Каспий мен Аралда режимді реттеудің 
басқа тетігі жұмыс істейді. Өзен ағысының жоғарылауы кезінде көлдердің 
деңгейі мен ауданы артады, бұл булану кезінде судың жоғалуының 
жоғарылауына əкелуі керек (олар осы климаттық аймақта өте үлкен). 
Керісінше, өзен суларының ағынын азайту кезінде су қоймасының 
ауданын азайту булану үшін су шығынын азайтуға əкелуі керек. Алайда, 
Каспий мен Арал режимінің өзін-өзі реттеу мүмкіндіктері шектеулі. 
Сондықтан бұл су қоймаларының деңгейдің едəуір ғасырлық жəне 
көпжылдық ауытқуларымен сипатталады. 

Төртінші. Екі су айдыны деңгейінің ауқымды ауытқуы көлдердің 
барлық басқа гидрологиялық, гидрохимиялық жəне экологиялық 
сипаттамаларының, сондай-ақ оларды шаруашылықта пайдалану 
мүмкіндіктерінің өзгеруіне əкеп соғады. 

Бесінші. Каспий мен Аралдың салыстырмалы су жинауының 
маңызы зор (ХХ ғасырдың ортасындағы жағдай тиісінше 4,7 жəне 7,9), 
сондықтан екі көлдің режимі өзен суларының ағысына байланысты. Ол 
көлдерге құятын өзендердің бассейндерінде қалыптасады жəне 
айтарлықтай табиғи жəне антропогендік өзгерістерге ұшырайды. Ауқымды 
аумақтарда сенімді ұзақ мерзімді Климаттық болжамдар мен өзен 
ағысының ұқсас болжамдары болмаса, Каспий мен Арал режимінің 
өзгеруін алдын ала дəл болжау мүмкін емес. 

Каспий теңізі. Қазіргі уақытта Каспий теңізінің деңгейі Балтық 
биіктік жүйесінде (БС) шамамен – 27 м белгісінде тұр. 2004 жылы 
Махачкала бекетіндегі орташа жылдық деңгей - 27,04 м БС құрады. 
Осылайша, Каспий əлемдік мұхит деңгейінен шамамен 27 м төмен жатыр. 
27 м БС деңгейінде Теңіз ауданы 392,6 мың км2 құрайды. Бұл (формуланы 
қараңыз (7.5)) 1 см деңгейдің өзгеруі көлдегі су көлемінің ұлғаюына 
(азаюына) немесе судың түсуін немесе жоғалуын 4 км3 (дəл – 3,926) 
ұлғайтуға (азайтуға) тең екенін білдіреді. Су қоймасының су көлемі -27 м 
БС деңгейінде 78,84 мың км3 құрайды. Көлемнің ауданға бөлінуі көлдің 
орташа тереңдігін шамамен 201 м береді. 

Каспий теңізі үшін қатты жел ағыстары (əсіресе Солтүстік 
Каспийде), деңгейдің шамалы сейшті жəне тіпті толқындық ауытқулары, 
қатты толқу, елеулі қуғындау, судың тұздылығының шамалы өзгерістері 
(өзен сағасынан қашықта ол 11-13‰ - ге тең) тəн. Каспий балыққа өте бай; 
ол бұрынғы КСРО-да бекіре тұқымдас балықтардың 90% - ын құрады. 

Каспийдің басты ерекшеліг і -оның деңгейінің тұрақсыз режимі. 
Плейстоцен кезеңінде (соңғы 700 мың жыл), Г.И. Рычаговтың мəліметтері 
бойынша, су қоймасының деңгейі шамамен 200 м - ден  -140-тан + 50 м 
БС-ге дейін диапазонда, яғни деңгей 113 м төмен түсіп, қазіргі деңгейден 
77 м жоғары көтерілді. Каспий тарихында ірі трансгрессиялар (баку, хазар, 
хвалынск, каспий) жəне регрессиялар (мысалы, енотаевск, маңғышлақ 
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жəне т.б.) болды. Дəлелденген (Г. И. Рычагов) (40-70 мың жыл бұрын) 
Каспий деңгейі БС 47 м-ге дейін көтеріліп, терең енотай регрессиясы 
кезінде (17-20 мың жыл бұрын) деңгей - 64 м БС белгісіне дейін төмендеді. 

Каспий деңгейінің айтарлықтай ауытқуы голоцен кезеңінде де болды 
(соңғы 10 мың жыл). Г.И. Рычаговтың деректері бойынша тарихи уақыт 
ішінде (соңғы 2000 жыл) Каспий деңгейінің өзгеру диапазоны 7 м құрады: 
-32-ден -25 м-ге дейін; ең төменгі деңгей дербенттік регрессия кезінде 
болды (VI-VII ғғ.), ең жоғары деңгей XVIII ғасырда байқалды.  
Г. И. Рычагов соңғы 1000 жылдағы -32-ден -25 м-ге дейінгі деңгей 
белгілерінің диапозонын «тəуекел аймағы» деп атады; бұл қазіргі 
климаттық дəуірдегі осы диапазонда Каспий деңгейінің өзгеруі мүмкін 
екенін білдіреді жəне жағалауды шаруашылықтық игеру кезінде мұны 
елемеуге болмайды. 

Махачкала бекетіндегі су деңгейін аспаптық бақылаудың сенімді 
деректері тек 1900 жылдан бастап қол жетімді (6.7, в-суретті қараңыз). 
Осы уақыт ішінде Каспийдің орташа жылдық деңгейі -29,01 (1977) - 
25,55 М БС (1903) диапазонында, яғни 3,5 м-ге дерлік өзгерді. 

1900-2004 жылдары Каспий деңгейінің ауытқуларында бес кезең 
нақты ерекшеленеді: 1) баяу төмендеу (1900-1929); 2) тез жəне күрт құлау 
(1930-1941); 3) баяу төмендеу (1942-1977); 4) тез жəне күрт көтерілу (1978-
1995); 5) соңғы жылдары баяу төмендеу (1996-2004) (7,2-кесте). 

 

Кесте 7.2  - 1900-2004 жылдардағы Каспий теңізінің (Махачкала) орташа 
жылдық деңгейлеріндегі өзгерістер туралы деректер. 

Кезең (жылдар 
саны) 

Су деңгейі, м БС Кезең ішіндегі деңгейдің өзгеруі 
кезеңнің 
басында 

кезеңнің 
соңында 

м см/год 

1900-1929 (30) -25,57 -25,88 -0,31 -1,0 
1930-1941 (12) -25,88 -27,84 -1,96 -16,3 
1942-1977 (36) -27,84 -29,01 -1,17 -3,3 
1978-1995 (18) -29,01 -26,66 +2,35 +13,1 
1996-2004 (9) -26,66 -27,04 -0,38 -4,2 

 
1930-1941 жəне 1942-1977 жылдары Каспий деңгейінің төмендеуі 

жəне 1978-1995 жылдары көтерілу кезеңдері үлкен қызығушылық 
тудырады.40-70 жылдардағы су қоймасының деңгейі тұрақты төмендеген 
кезде, болжамдардың көпшілігі бұл құлдырау одан əрі жалғасады, теңіз 
деңгейі 2000 жылға қарай -30 м БС-қа дейін төмендеуі мүмкін.  
1978 жылдан басталған деңгейдің көтерілуі өткір ғана емес, күтпеген де 
болды. Орташа жылдық мəндер бойынша ол 1995 жылға қарай 2,35 м 
құрады; егер орташа айлық деңгейлер ескерілсе (1977 жылғы қазанда -
29,16 жəне 1995 жылғы шілдеде -26,46 м), онда деңгейдің көтерілу шамасы 
2,70 м құрады. 80-90-шы жылдары Каспий деңгейі тез көтерілген кезде, 
бірқатар болжамдарда ХХІ ғасырдың басында деңгей -25 немесе тіпті -20 м 
БС деңгейіне жетеді деп болжалды. Бұл болған жоқ жəне 1996 жылдан 
бастап деңгей баяу төмендей бастады жəне соңғы жылдары тұрақтанды. 
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1930-1970 жылдары Каспий деңгейінің төмендеуі жағалау 
аймағының таяздануына, жағалау сызығының теңізге қарай жылжуына, 
кең жағажайлардың пайда болуына əкелді. Соңғысы, мүмкін, құлдыраудың 
жалғыз оң нəтижесі болды. Теріс салдар едəуір көп болды: Солтүстік 
Каспийдегі балық табынына арналған жем-шөп алқаптарының аудандары 
азайды; Еділдің таяз сағалық суы су өсімдіктерімен қарқынды өсе бастады, 
бұл балықтардың өзенге уылдырық шашу жағдайларын нашарлатты; 
балық аулау, əсіресе құнды тұқымдар (бекіре, стерлет) күрт азайды; кеме 
жүретін каналдардағы тереңдік азайды. 1978-1995 жылдардағы деңгейдің 
көтерілуі одан да үлкен теріс салдарға əкелді. Осы уақытқа дейін 
экономика мен халық төмен деңгейге «бейімделді» жəне, өкінішке орай, 
«тəуекел аймағын» игерді. Нəтижесінде су басу жəне су тасу аймағында, 
əсіресе Дағыстанның жазық бөлігінде, Қалмықия мен Астрахань 
облысында айтарлықтай дамыған аумақтар болды. Теңіз деңгейінің 
көтерілуінен Дербент, Каспий, Махачкала, Сулак, Каспий (Лаган) 
қалаларының теңіз жағалауындағы аудандары жəне ондаған ұсақ елді 
мекендер зардап шекті. ауыл шаруашылығы алқаптарының айтарлықтай 
алаңдары суға кетті. Теңіз жағалауының шайылуы (абразия) күшейе түсті. 
Каспий деңгейінің көтерілуінің бірден-бір (маңызды емес) оң салдары Еділ 
жағалауында су өсімдіктерімен айналысатын тереңдіктердің ұлғаюы жəне 
аудандардың қысқаруы болды, бұл балықтардың қоныс аудару жəне балық 
ресурстарының көбею жағдайларын жақсартты. 

Геологиялық тұжырымдамаға сəйкес резервуар деңгейінің өзгеру 
себептері екі топтың процестерін қамтиды. Геологтардың пікірінше, 
бірінші топтың процестері Каспий ойпатының мөлшерінің өзгеруіне жəне 
нəтижесінде су қоймасының деңгейінің өзгеруіне əкеледі. Мұндай 
процестерге жер қыртысының тік жəне көлденең тектоникалық 
қозғалыстары, төменгі жауын-шашынның жиналуы жəне сейсмикалық 
құбылыстар жатады. Екінші топқа геологтардың пікірінше, теңіздегі жер 
асты ағынына əсер ететін, содан кейін оны көбейтетін немесе азайтатын 
процестер кіреді (мысалы, тау жыныстарын қысу жəне созу кезінде суды 
мезгіл-мезгіл сығып алу немесе сіңіру). 

Геологиялық процестер, əрине, Каспий ойпаты мен жер асты 
ағынына əсер етеді. Алайда, олар баяу жəне жергілікті əрекет етеді. 
Төменгі шөгінділердің жиналуы, мысалы, төменгі белгілердің жылына  
1 мм-ден аспайды. Каспий теңізіне жер асты суларының ауқымды түрде 
ағуы əзірге расталған жоқ. Геоморфолог Е.Г. Маев пен океанолог  
А. Н. Косарева пікірінше, мұндай гипотезаға қайшы келеді, мысалы, теңіз 
түбіндегі тұнба суларының бұзылмаған құрылымы жəне су қоймасында 
айтарлықтай гидрологиялық жəне гидрохимиялық ауытқулардың болмауы, 
олар сөзсіз жер асты суларын теңіз деңгейінің өзгеруіне жеткілікті 
мөлшерде түсірумен бірге жүруі керек еді. 

Алғаш рет Э.Х. Ленц (1836) жəне А. И. Воейков (1884) Каспий теңізі 
деңгейінің ауытқуының климаттық табиғаты туралы жазды. Кейінірек 
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Каспий деңгейінің ауытқуларындағы көлдің су балансы компоненттерінің 
өзгеруінің жетекші рөлін көптеген гидрологтар, океанологтар, 
геоморфологтар бірнеше рет дəлелдеді. Осындай дəлелдемелердің кілті 
Каспийдің су балансы теңдеуін жəне оның құрамдастарын талдау болып 
табылады. 

Мұндай теңдеуді келесі түрде жазуға болады: 
кбг ∆                                  (7.25) 

мұндағы  -су айдыны бетіндегі атмосфералық жауын-шашын;  -теңізге 
құятын барлық өзендердің су ағыны;  – жер асты ағыны;  – су 
айдынының су бетінен булануы (Қара-Богаз-Гол шығанағынан басқа); кбг 
- Қара-Богаз-Гол шығанағына судың ағуы (су толығымен булануға 
жұмсалатын жерде); ∆  – теңіздегі су көлемінің өзгеруі. Əдетте 
теңдеудің мүшелері (7.25) км3/жылына орнатады немесе см/жылына қайта 
есептейді. 

Каспий теңізінің су балансы туралы неғұрлым анық жəне жаңа 
деректер 7.3-кестеде келтірілген.   

Кестеден алынған су балансы есеппен шамасының өзгеру деңгейін 
су айдынының жалпы тиісті бақылаудың деректері. Есептеу жəне бақылау 
мəліметтері əсіресе сəйкес келді. Деңгейдің ең көп өзгеруінің екі кезеңі 
үшін есептеу жəне бақылау деректері өте жақсы сəйкес келді  
(1930-1941 жылдардағы құлдырау жəне 1978-1995 жылдардағы өрлеу). Бұл 
Каспий деңгейінің ауытқуының климаттық (су балансы) 
тұжырымдамасының негізділігін растайды. Су балансының кіріс бөлігі (ең 
алдымен өзендердің су ағыны) өсіп, шығыс бөлігінен асып кеткен кезде 
теңіз деңгейі көтеріледі; егер су ағыны төмендесе, деңгей төмендейді. 
Каспий деңгейінің ауытқуларындағы атмосфералық жауын-шашын мен 
буланудың өзгеруінің рөлі əлдеқайда аз. 

Каспийдің су балансындағы Еділ ағынының жəне оның деңгейінің 
ауытқуларындағы (6.7-суретті, 6.2 кестені қараңыз) Еділ суы аз жəне 
сулылығы орташа кезеңдерде Каспийдегі барлық өзендер ағынының 
шамамен 75% - ын жəне су балансының кіріс бөлігінің 60% - дан астамын 
береді. Ал 1978-1995 ж. ж. өте көп сулы кезеңде Еділ теңізге өзен 
ағынының 87% жəне су балансының 68% берді. 

Каспийдің су балансындағы Еділ ағынының үлкен рөлін ескере 
отырып, Еділ мен теңіз деңгейін төмендетуге бірнеше рет əрекет жасалды. 
Мұндай тікелей корреляция қанағаттанарлық нəтиже бермейді. Алайда, 
корреляция қанағаттанарлық нəтиже бермейді. Алайда, теңіз деңгейінің 
Еділ ағысының нормаланған айырмалық интегралдық қисығының (НРИК) 
ординаттарымен арақатынасы (деңгей жүрісі қисығы мен НРИК-ті 
салыстыру 6.7-суретте келтірілген) айтарлықтай құлау жəне көтерілу 
кезеңі үшін корреляция коэффициенті 0,987 болатын регрессия теңдеуін 
алуға мүмкіндік берді, ал осы кезеңдердің əрқайсысы үшін тиісінше 0,990 
жəне 0,979. Бұл Каспий деңгейінің ауытқуының су балансының сипатын 
тағы да растады. 
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Каспий деңгейінің көпжылдық ауытқуларында басты рөл Климаттық 
факторға тиесілі болғанымен, шаруашылық қызметтің су деңгейіне əсерін 
бағалау да маңызды мəнге ие. Су қоймаларын толтыру үшін судың үлкен 
көлемін алу, шаруашылық қажеттіліктерге су алу, су қоймаларының 
бетінен булану үшін судың жоғалуы, əрине, Каспийге өзен суларының 
ағынын қысқартты. Уақыт өте келе су қоймасынан «алынбаған» ағынның 
көлемі артты ( 6.3-кестені қараңыз), сондықтан теңіздің нақты (байқалған) 
деңгейі «табиғиға» қарағанда біртіндеп төмендеп, азайды, яғни. 
антропогендік фактордың əсері болмаған жағдайда (бұл деңгей су 
балансының есептеулері арқылы анықталады). 

И.А. Шикломановтың есептеуі бойынша, Каспийге құятын өзендер 
ағынының антропогендік азаюы ХХ ғасырдың 50-ші жылдары 
айтарлықтай ұлғая бастады жəне 80-ші жылдардың басында максимумға 
(жылына 40 км3) жетті. Бұл су қоймасы деңгейінің төмендеуін тездетті. 
Қазіргі уақытта шаруашылық қызметке байланысты Каспийге құятын 
барлық өзендер ағынының қысқаруы жылына 28 км3 құрайды. 

Каспий деңгейіне жəне 1980 жылы теңізді Қара Богаз-Гол 
шығанағымен байланыстыратын бұғаздың жабылуына аздап əсер етті, 
оның ішінара жəне толық ашылуы сəйкесінше 1984 жəне 1992 
жылдары.Бұғаздың жабылуы  булану үшін судың жоғалуын азайтып, теңіз 
деңгейінің өсуін тездетті, ашылу, керісінше, теңіз деңгейінің көтерілуін 
біршама баяулатты. 

В. Н. Малининнің (1994) есептеулері бойынша, шаруашылық 
қызметтің барлық түрлерінің жиынтық əсері Каспийдің нақты деңгейін  
ХХ ғасырдың 60-жылдарының басындағы «табиғиға» қарағанда небəрі  
5 см – ге, 1965 жылға қарай (судың үлкен көлемі ірі су қоймаларын 
толтыруға кеткен кезде) – 76 см – ге, 1980 жылға қарай-127 см-ге,  
1990 жылға қарай-157 см-ге азайтты. Қазіргі уақытта «табиғи» жəне нақты 
деңгей арасындағы айырмашылық шамамен 170 см құрайды. Егер 
Каспийдің ең жоғары деңгейіне (1995 ж. -26,7 м БС жуық) аталған 
айырмашылықты қоссақ (1995 ж. – шамамен 1,6 м), содан кейін біз  
Г.И. Рычаговтың «қауіп аймағы» деп аталаған диапазонның жоғарғы шегін 
аламыз - шамамен – 25 м БС. 

Осылайша, бұрын Каспий теңізі деңгейінің кең ауқымды 
ауытқуының негізгі себебі климаттық факторлар болғандығы дəлелденді 
деп санауға болады. Айта кету керек, су қоймасына ағатын өзендердің 
ағуы жоғарылаған кезеңдерде (жəне бұл, əрине, өзен бассейндеріндегі 
жауын-шашынның көбеюінің салдары), сонымен бірге көлдің бетіне 
жауын-шашын аздап көтеріліп, булану азайды. Өзен ағынының төмендеу 
кезеңдері (жəне өзен бассейндеріндегі жауын-шашынның төмендеуі), 
əдетте, теңіз бетіне жауын-шашынның азаюы жəне буланудың көбею 
кезеңдерімен сəйкес келді. Басқаша айтқанда, біртекті климаттық 
өзгерістер үлкен кеңістікті – Каспийді тамақтандыратын өзендер мен 
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көлдердің бассейндерін басып алды; сонымен қатар, анықтайтын 
факторлардың өзгеруі су қоймасының су балансына бір бағытта əсер етті. 

Су қоймасының трансгрессиясы мен регрессиясы кезінде Каспийдегі 
судың тұздылығы қалай өзгерді деген сұрақ даулы болып қала береді. 
Каспийдің көлемі өте үлкен болғандықтан, соңғы 100-150 жылда болған 
оның көлемінің өзгеруі 2% - дан аспайды. Сондықтан судың 
тұздылығындағы өзгерістер өте аз, сондықтан оларды бақылау мүмкін 
емес. Алайда Арал теңізімен ұқсастық (7.10.3-бөлімді қараңыз) Ағынсыз 
су қоймасы деңгейінің төмендеуі судың тұздылығының артуымен қатар 
жүруі тиіс екенін көрсетеді. 

Каспий суларының тұз құрамын тұщы көлдер мен мұхит суларының 
тұз құрамымен салыстыру Каспий суының химиялық құрамы бойынша 
тұщы көлдердің (мысалы, Байкал) суынан түбегейлі ерекшеленетінін жəне 
мұхитқа жақындағанын көрсетеді. Өзендер мен тұщы көлдердің суларынан 
айырмашылығы, онда хлор ионы, сульфат ионы (аниондардан) жəне 
натрий мен магний (катиондардан) басым. Қара Богаз-Гол шығанағының 
өте минералданған сулары ұқсас құрамға ие. 

Болашақта Каспий теңізінің ықтимал ауытқуы туралы мəселе ашық 
күйінде қалып отыр. Теңіз деңгейінің өзгеруіндегі жетекші фактор - 
əсіресе климаттың тұрақсыздығы жағдайында өзен ағынының сенімді ұзақ 
мерзімді болжамдары əлі жоқ. Қазіргі уақытта антропогендік фактордың 
əсерін ескере отырып, Каспий деңгейі жақын болашақта-26-26,5 м БС-дан 
аспауы мүмкін деп айтуға болады. Алдағы жылдары 1997- 
2004 жылдардағыдай  деңгейдің біршама төмендеуі (мысалы, -27,5 м БС 
дейін) немесе азды-көпті өзгерістер болуы мүмкін. 

Арал теңізі. Каспий сияқты Арал теңізі де өте өзгермелі деңгейдегі 
су қоймасы болып табылады. Алыс өткен кезеңдерде Аралдың мерзімді 
трансгрессиясы мен регрессиясы орын алған.  Бұл негізінен Амудария 
ағып жатқан жерге – Аралға, Сарықамыш ойпатына немесе өзен арқылы 
Каспий теңізіне байланысты болды. А. С. Кесьтің мəліметтері бойынша, 
Амударияның кейінгі плейстоцен кезеңінде Аралға құяды жəне оның 
деңгейі 69-72 м БС деңгейінде болды (яғни, ХХ ғасырдың 60-жылдарына 
қарағанда едəуір жоғары). Төменгі жəне орта голоценде  
(б.з. д. II мыңжылдыққа дейін) Амудария Сарықамыш ойпатына жəне өзен 
бойымен Каспийге құяды. Аралдағы су деңгейі сол кезде өте төмен болды 
(30-35 м БС), яғни қазіргі заманға жақын. Б.з. д. II –I мыңжылдықтарда 
Амудария Аралға қайта құяды жəне оның деңгейі 58-60 м БС дейін 
көтерілді. Болашақта Амудария батысқа қарай бірнеше рет бұрылды, бұл 
Арал деңгейінің төмендеуіне əкелді. Аралдың ең ұзақ регрессиясы IV-VI, 
XIII жəне XIV-XVI ғасырларда, су қоймасының деңгейі 40-41 м БС дейін 
төмендеген кезде болды. VII-XIII ғасырларда жəне XVII ғасырда Амудария 
аралға ағымы толығымен қалпына келді, ал су қоймасының деңгейі 50- 
55 м БС болды. Бұл диапазонда көлдің деңгейі ХХ ғасырдың ортасына 
дейін өзгерді. 
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Жақында, осыдан 40-50 жыл бұрын Арал теңізі Орта Азия 
шөлдерінің арасында ерекше су қоймасы болды, ол көптеген балықтармен, 
жағажайлармен, көк сумен танымал болды. Амудария мен Сырдария 
өзендерінің атыраулары шөлдер арасында ерекше Жасыл оазис болды; 
атыраулардың табиғи байлығы тығыз қамыс, өтпейтін тоғай ормандары, 
балықтар, суда жүзетін құстар мен мускраттар мекендейтін көлдер, 
шабындық жерлер, суармалы жерлер мен жайылымдар болды. Арал сол 
кезде оған құятын Амудария жəне Сырдария өзендерінің суымен үнемі 
қоректеніп отырды жəне шамамен 53 м БС деңгейінде тұрақты деңгейге ие 
болды. 

Алайда, ХХ ғасырдың 60-70-ші жылдары жағдай күрт өзгерді.  
1961 жылдан бастап Арал деңгейі тез төмендей бастады, ал көлдің өзі 
құрғап кетті. Өткен 40 жыл ішінде бірегей су қоймасы бұрынғы көрінісін 
жоғалтты (7.14-суреттегі ғарыштық суреттерді қараңыз). 

 

 
 
Сурет 7.14 - 1977-2014 жылдардағы Арал теңізі кескінінің өзгеруі (ғарыштық суреттер) 

 
Арал теңізінің жүйелі гидрологиялық зерттеулері ХХ ғасырдың 90-

шы жылдарының басынан бастап тоқтатылғанын атап өтеміз; осы уақытта 
Лазерева жəне Барсакелмес аралдарындағы соңғы гидрологиялық бекеттер 
жабылды. Соңғы жылдары Арал жағдайын жүйелі бақылаудың жалғыз 
тəсілі ғарыштан түсіру болып табылады (эпизодтық жəне жергілікті 
бақылауларды есептемегенде). Мəскеу мемлекеттік университетінде 
ғарыштық суреттердің көмегімен алынған су қоймасы мен оның бөліктері 
туралы мəліметтер бойынша Аралдың белгісіз сипаттамаларын (судың 
деңгейі, көлемі жəне тіпті тұздылығы) есептеудің арнайы əдістемесі 
жасалды. Əдістеме негізіне: 1) су айдыны мен оның жекелеген бөліктерінің 



205 
 

деңгейі мен олардың ауданы арасындағы жəне деңгейі мен тиісті 
көлемдері арасындағы айқын аналитикалық байланыстар (бұл байланыстар 
1961 жылға Арал түбі бедерінің егжей-тегжейлі картасының көмегімен 
алынған); 2) 1990 жылға дейінгі бақылау деректері бойынша су 
айдынының көлемі мен судың тұздылығы арасындағы эмпирикалық 
тəуелділік жатады. Көрсетілген əдістеменің көмегімен (ол судың деңгейі 
мен тұздылығы əлі өлшенген жылдардағы деректер бойынша тексерілді) 
1990 жылдан басталатын Арал кезеңінің кейбір сипаттамалары есептелді. 

Түбегейлі өзгерістер су қоймасының барлық физикалық-
географиялық, гидрологиялық жəне экологиялық сипаттамаларына əсер 
етті (7.15, 7.16 суреттер): 

1. 1960 жылдан 2002 жылға дейін Арал деңгейі 220 м-ден астам 
төмендеді, 42 жыл ішінде деңгейдің төмендеуінің орташа қарқындылығы 
жылына 0,5 м-ден астам болды. Кейбір жылдары су қоймасының деңгейі  
1 м-ден астам мөлшерге төмендеді. 

2. Осы кезеңде бүкіл Арал теңізінің ауданы шамамен 67-ден 19 мың 
км2-ге дейін, яғни 3,5 есе қысқарды. Бүкіл су қоймасының көлемі 1090-нан 
130 км3-ге дейін қысқарды, яғни 8 еседен астам. Осы уақыт ішінде орташа 
тереңдік 16 - дан 6,8 м-ге дейін төмендеді, ал ең үлкені (бұл нүкте көлдің 
батыс терең бөлігінде орналасқан) 69-дан 47 м-ге дейін. 

 

 
 

Сурет 7.15 - Арал теңізінің жағалау жиегіндегі 1957-2002 жылдар аралығындағы 
өзгерістер схемасы (В .И. Кравцованың деректері бойынша) 

 
3. 1988-1989 жылдары Арал екі су қоймасына - үлкен жəне кіші 

теңізге бөлінді. Бұл екі «плеса» бұрын болған; бір Аралмен оларды Берга 
бұғазы байланыстырды. Бөлінгеннен кейін, Кіші теңізден артық су мезгіл-
мезгіл кішкене канал арқылы Үлкен теңізге ағып жатты. Аралдың негізгі 
бөлігінен бөлінген шағын теңіз 1989 жылдан кейін өзінің ауданын, көлемін 
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жəне деңгейін аз өзгертті. Үлкен теңіздің деңгейі, ауданы мен көлемі 
төмендей бергенімен, Кіші теңіздің мөлшері 2800-3000 км2 (аудан), 
шамамен 18 км3 (көлем); кіші теңіздегі деңгей БС 39,5-40,5 м белгісінде 
сақталды. 

4. Аралдың жағалау сызығы (негізінен үлкен теңіз жəне оның таяз 
шығыс бөлігі) өте үлкен қашықтыққа жылжып, тегістелді (7.15-суретті 
қараңыз). көптеген шығанақтар құрғап кетті (əсіресе су қоймасының 
шығысы мен оңтүстігінде), аралдар жағаға жабылып, түбекке айналды. 
Амудария мен Сырдария сағасы түгел дерлік құрғап кетті. 2001 жылы 
Аралдың оңтүстік жағалауымен су қоймасындағы ең үлкен арал - 
Возрождение аралына қосылды. Бірте – бірте үлкен теңіздің екі бөлікке 
бөлінуі байқалады  - Үстірт үстіртіне іргелес терең батыс жəне таяз шығыс. 
Бұл үлкен теңіздің бөлінуі алдағы жылдары болуы мүмкін. Үлкен теңіздің 
шығыс бөлігіндегі максималды тереңдік 2002 жылы шамамен 6 м болды. 

5. Арал көлемінің азаюына қарай (оның деңгейінің төмендеуіне 
қатысты «айнадай» дерлік) оның суларының тұздылығы артты. Деңгей 
төмендей бастағанға дейін Арал суларының тұздылығы Каспий суының 
тұздылығына ұқсас болды жəне 10-11‰ құрады. ХХ ғасырдың 80-ші 
жылдарының соңында тұздылық 25‰ - ден асты, яғни су қоймасы өз 
класын тұздылаудан тұздыға өзгертті. Шамамен 1992-1993 жылдары 
Аралдың тұздылығы əлемдік мұхит суларының орташа тұздылығына жетті 
(35‰). 2000 жылға қарай Арал (бұл жағдайда біз тек үлкен теңіз туралы 
айтып отырмыз) өзінің класын қайтадан өзгертті: оның суы тұздан 
тұздыққа айналды (S> 50‰). 2003 жылдың аяғында Ресей Ғылым 
академиясының Океанология институтының экспедициясы үлкен теңіздің 
батыс бөлігінде жер бетіндегі тұздылықты шамамен 85‰, ал түбінде одан 
да көп өлшеді. Аралдағы судың тұздылығының тез артуы, резервуар 
құрғаған кезде жəне оның көлемінің азаюымен, оның жалпы тұз массасы аз 
өзгереді: тұздардың түбіне тұнуы немесе оларды желмен алып кетуі 
тұздардың жалпы құрамымен салыстырғанда аз болады. Сондықтан 
~ шарты орындалады, мұндағы V – теңіз көлемі, ал n - шамамен 1. 

6. Судың тұздылығы артқан сайын бір мезгілде жəне оның тұзды 
құрамыда  өзгерген. Судың тұздануы нəтижесінде хлор ионының, 
натрийдің, магнийдің салыстырмалы мөлшері едəуір өсті, сульфат 
ионының, кальцийдің (кальций карбонаттарының тұндырылуына 
байланысты) азайды (7.4 бөлімін қараңыз). Арал суларының тұзды 
құрамының өзгеруі оны тұз құрамы бойынша Қара-Богаз-Гол 
шығанағының суларына жақындататын бағытта жүріп жатқан сияқты. 

7. Резервуардың жылу режимі айтарлықтай өзгерді. Судың 
тұздылығы 80‰ - ден асқан кезде судың қату температурасы (1-тарауды 
қараңыз) -4°С дейін төмендейді. Резервуардағы беткі қабат қыста өте 
төмен температураға ие болды. Сонымен қатар, көктем мен жазда кең таяз 
сулар жақсы жылынып, мұнда судың температурасы сəл көтерілді. 
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Осылайша, су температурасының маусымдық ауытқуы артты. Көлдің мұз 
режимі де өзгеріп, қатал бола бастады. 

8. Арал экожүйесі бұзылды. Барлық тұщы жəне тұзды су ағзалары 
жойылды. Су организмдерінің түрлік құрамы мен жалпы биомассасы күрт 
төмендеді. 

9. Көлдің ғана емес, бүкіл Арал өңірінің табиғи жағдайы нашарлады. 
Тоған қыста қоршаған ортаға қатты салқындату əсерін тигізе бастады. 
Ауаның ылғал мөлшері азайды. Шаң дауылдарының қайталануы артып, 
сортаңға айналған су қоймасының кептірілген бөлігінен құм мен тұздарды 
желмен шығару күшейе түсті. Бүкіл Арал өңірінің үдемелі шөлейттенуі 
жүріп жатыр. 

Каспий теңізі жағдайындағыдай, Арал деңгейінің айтарлықтай 
төмендеу жəне оның азып-тозуының себептерін түсіндіруде геологиялық 
жəне су балансының тұжырымдамалары қарсы тұруда. Мысалы, кейбір 
геологтар Арал мен Каспий бассейндерінің арасында судың жерасты 
ағыны бар деп санайды, ол өз бағытын мезгіл-мезгіл өзгертеді; басқа 
гипотезаның мəні-Амудария арнасынан Каспийге, əсіресе жер 
сілкіністерінен кейін белсендірілетін бір жақты жерасты ағыны бар. 

Аталған гипотезалар əлі расталған жоқ. Алайда, біріншіден, Арал 
өлшемі мен режимінің барлық өзгерістері су балансының теңдеуін талдау 
негізінде түсіндірілуі мүмкін екендігі сенімді дəлелденді; екіншіден, бұл 
өзгерістердің басты себебі - Амудария жəне Сырдария ағындарының 
антропогендік қысқаруы. 

Арал теңізінің су балансының теңдеуін екі тəуелсіз бөлікке 
бөлінгенге дейін осы түрде жазуға болады: 

Ад Сд ∆ ,                                    (7.26) 
мұндағы Ад жəне Сд - Амудария жəне Сырдария өзендері суының ағуы;  
X – көл бетіне жауын-шашын; Z - булану; ±∆V -көл көлемінің өзгеруі.  
 

Кесте 7.4 –Арал теңізінің су балансы* 
Кезең 

(жылдар 
саны) 

Кіріс, 
км /жыл

см/жыл
 Шығыс, 

км /жыл

см/жыл
 

Алынған баланс, 
км /жыл

см/жыл
 

Кезең ішіндегі 
деңгейдің 

өзгеруі,
есептеулер	бойынша

бақылаулар	бойынша
 

өзен 
ағыны 

жауын-
шашын 

булану 

1911-1960 
(50) 

56
85

 
9
14

 
66
100

 
1
1
 

50
 

1961-1970 
(10) 

43
69

 
8
13

 
65
104

 
14
22

 
220
199

 

1971-1980 
(10) 

17
29

 
6
11

 
55
97

 
32
57

 
570
566

 

1981-1985 
(5) 

2
4
 

7
15

 
46
96

 
37
77

 
385
381

 

1985-1988 
(3) 

11
28

 
6
15

 
47
116

 
30
73

 
219
228

 

* В. Н.Бортниктің, В. И. Куксаның, А. Г. Цыцариннің (1991) деректері бойынша 
нақтылаулармен жəне дөңгелектеулермен. Сызықша деректердің жоқтығын білдіреді. 
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7.4-кестеден есеп деректері бақылау деректерімен жақсы сəйкес 
келетіні жəне Аралдан судың қандай да бір байқалатын жерасты 
ысыраптары үшін мұндай талдауда орын жоқ екені келіп шығады. 

Осылайша, Арал теңізі деңгейінің төмендеу себебі – су балансы, атап 
айтқанда - Амудария жəне Сырдария өзендері ағынының айтарлықтай 
қысқаруы. Бұл төмендеу шамамен 20% климаттық себептермен (бүкіл 
Орта Азияның құрғақшылығының күшеюімен) жəне 80% - антропогендік 
фактормен түсіндіріледі деп саналады. 

Амудария жəне Сырдария өзендері ағындарының айтарлықтай 
антропогендік азаюы туралы 6-тарауда айтылған. Суаруға ауқымды су алу 
ХХ ғасырдың 80-90-шы жылдары осы екі өзеннің су ресурстары іс жүзінде 
таусылды. 7.16-суреттен Арал теңізіне Амудария мен Сырдарияның ағысы 
тұрақты түрде төмендегенін көруге болады. 

 
 

Сурет 7.16 -  Арал теңізінің гидрологиялық сипаттамаларының өзгеруі: 
а – теңіз деңгейі (м БС): бөлек Үлкен теңіз – 1 жəне Кіші теңіз – 2; б - судың тұздылығы 

( ‰ ); в - су қоймасына құятын өзендердің ағысы: бөлек Амудария – 3, Сырдария-4 
жəне қос өзен - 5 

 
Кейбір жылдары бұл өзендер өз суын Аралға дейін жеткізбеген.  

1982 жылы Амудария суын Аралға негізгі каналмен ағызу тоқтатылды: 
Қызылжар қыстағының жанында бітеу үйінді бөгет салынды, өзеннің 
барлық қалдық ағыны Дельтаның сол жағалауын суаруға жəне оның 
құрғаған су қоймаларын суландыруға жіберілді. 1982, 1985 жəне  
1986 жылдары Амудария суларының Аралға ағуы мүлдем болмады. Сол 
сияқты 1982-1987 жылдары Аралға Сырдария суларының келуі болған 
жоқ. Тек 80-жылдардың аяғы мен 90 – жылдардың басында аралға өзен 
ағысының бір бөлігі келді. Өкінішке орай, 1994 жылдан кейін бұл 
өзендердің ағысы туралы мəліметтер жоқ. 
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Жақын болашақта Арал теңізі мен оның режиміндегі қандай 
өзгерістер болуы мүмкін? Аралдың тозуы жалғаса беретіні сөзсіз. Бірнеше 
жылдан кейін ол іс жүзінде оқшауланған үш су қоймасынан тұрады: 
Сырдария ағысының мезгіл-мезгіл түсуіне жəне аралдың қалған бөлігіне 
жасанды түрде реттелетін судың ағып кетуіне байланысты аз немесе аз 
тұрақты режимі бар шағын теңіз; егер деңгей 26 м БС белгісіне дейін 
төмендесе, толығымен құрғап кететін үлкен теңіздің шығыс бөлігімен тез 
таяз; 100‰ - ден асатын тұзды су қоймасына айналатын үлкен теңіздің 
терең батыс бөлігі. Үлкен теңіздің шығыс жəне Батыс бөліктерінің 
деградациясының қарқындылығы оған кіретін Амудария ағысының 
мөлшеріне байланысты болады. Егер өзен суы бұрынғы Арал теңізінің 
қалдық су қоймаларына ағып кетпесе, онда олар сөзсіз жəне тез кебеді, ал 
түбі тұзды батпақтарға айналады. Бұл 7.4 деректерінен көрініп тұрғандай, 
осы климаттық жағдайларда су бетінен жыл сайынғы булану қабаты  
(~ 1000 мм) жылдық жауын-шашыннан (~ 140 мм) едəуір үлкен. 

Арал өңірінің табиғи жағдайларының нашарлау үрдісі сақталуы 
ықтимал. 

Арал теңізін құтқару мүмкін емес екені анық. Оны 1961 жылға дейін 
осы көл түрінде қалпына келтіру мүмкін емес; ол үшін резервуарға кем 
дегенде 900 км3 су беру керек еді. Амудария дельтасының кейбір 
шығанақтары мен көлдерін сақтау үшін оларды құрғататын су 
қоймасының қалған бөлігінен қоршау жəне Амудария суымен қамтамасыз 
ету қажет. Мұндай жобалар өткен ғасырдың 80-ші жылдары жасалған, 
бірақ əлі іске асырылған жоқ. Сондықтан, Арал мен Амудария 
атырауының өзі толық деградацияны күтеді. 

 
7.11 Көлдердің өзен ағынына əсері. Көлдерді шаруашылық 

мақсатта пайдалану 
 
Көлдердің табиғи ортаға əсері ең алдымен өзен ағысы арқылы 

көрінеді. Көлдердің өзен бассейндеріндегі су айналымына жалпы тұрақты 
əсері жəне өзендердің ішкі режиміне реттеуші əсері ажыратылады. 

Құрлықтағы ағынды су қоймаларының су айналымының материктік 
буынына негізгі əсері (сонымен қатар тұздар, шөгінділер, жылу жəне т.б.) 
гидрографиялық желідегі су, тұз жəне жылу алмасудың баяулауында 
жатыр. Көлдер (су қоймалары сияқты) - бұл гидрографиялық желінің 
сыйымдылығын арттыратын судың жиналуы. Шын мəнінде, əлемдегі 
тұщы көлдерде шоғырланған су көлемі - 91 мың км3, ал өзендерде, өзен 
бассейнінің көлдері неғұрлым көп болса, оның гидрографиялық желісінде 
су алмасуы соғұрлым баяулайды. 

Көлдерді (жəне су қоймаларын) қамтитын өзен жүйелеріндегі су 
алмасудың төмен қарқындылығы бірқатар ауыр зардаптарға ие: су 
қоймаларында тұздардың, органикалық заттардың, шөгінділердің, 
жылудың жəне өзен ағынының басқа компоненттерінің жинақталуы 
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(терминнің кең мағынасында). Ірі көлдерден ағатын өзендер, əдетте, аз 
тұздар мен шөгінділерді алып жүреді. Сонымен, Селенга Байкал көліне 
минералдануы 100-250 мг/л жəне лайлылығы 100-250 г/м3 болатын су 
əкеледі; көлден ағып жатқан Ангара өзенінің суында бұл сандар едəуір аз: 
сəйкесінше 90-100 мг/л жəне шамамен 20 г/м3. 

Егер судың су бетінен жауын-шашынның мөлшерінен көп буланып 
кетсе, онда ағынды сулар олардан ағып жатқан өзендердің ағынын 
азайтады. Сонымен қатар, ағынды көлдер (су қоймалары сияқты) өзен 
ағынын уақыт өте келе қайта бөледі, оған реттеуші əсер етеді жəне оны 
жыл бойына тегістейді (толығырақ 6.15.3 бөлімін қараңыз). Көлдердің су, 
тұз жəне тұнба ағынына реттеушілік əсер ету дəрежесі шартты су алмасу 
коэффициентіне кері пропорционал КВ (формула (7.14)). Көлдің көлемі су 
қоймасынан ағатын өзеннің жылдық ағысының көлемімен салыстырғанда 
неғұрлым көп болса, соғұрлым КВ аз болады жəне ағын біркелкі болады. 

Көлдер судың ағуына ғана емес, сонымен қатар тұздардың, 
шөгінділердің, жылудың ағуына да реттеуші əсер етеді. Терең көлдерден 
ағатын өзендер суының температурасы қыздыру кезеңінде төмен, ал 
салқындату кезеңінде – сол табиғи жағдайда су қоймаларымен реттелмеген 
өзендерге қарағанда жоғары. 

Көлдердің өзен ағынына тікелей əсер етуінен басқа, олардың табиғи 
ортаға əсерін де ескеру қажет. Құрлық тоғандары жергілікті климаттық 
жағдайларға айтарлықтай əсер етеді, климаттың континенталдылығын 
азайтады жəне көктем мен күздің ұзақтығын арттырады, жауын-
шашынның жоғарылауына, тұманның пайда болуына жəне т. б. ықпал 
ететін ішкі ылғал айналымына (шамалы) əсер етеді. Су объектілері жер 
асты суларының деңгейіне, тұтастай алғанда оны көбейтеді, іргелес 
аумақтардың топырақ-өсімдік жамылғысы мен жануарлар əлеміне əсер 
етеді, түрлердің алуан түрлілігіне, санына, биомассасына жəне т. б. əсер 
етеді. 

Көлдер балық шаруашылығы, су көлігі, сумен жабдықтау, 
минералды шикізат өндіру, демалыс, туризм жəне спорт үшін кеңінен 
қолданылады. Табиғи (су, жер, балық жəне т.б.) ресурстарды қорғау 
талаптарын міндетті түрде ескере отырып, көлдердің су жəне басқа да 
ресурстарын кешенді жəне ұтымды пайдалану қажеттігін атап өту 
маңызды. 

Көлдердің (əсіресе ағынсыз) табиғи ресурстарын қорғау проблемасы 
осы көлдерді қоректендіретін өзен бассейндеріндегі су ресурстарын 
ұтымды пайдалану мен қорғаумен тығыз байланысты. Бұл əсіресе Арал 
теңізінің мысалында айқын көрінеді, оның тағдыры Амудария мен 
Сырдария өзендерінің бассейндерінде су ресурстарын пайдаланумен тығыз 
байланысты (7.10-бөлімді қараңыз). Оған ағатын өзендер ағынының күрт 
азаюынан туындаған Арал теңізі режимінің өзгеруі экономикалық 
қызметтің табиғатқа кең ауқымды теріс əсерінің айқын мысалы болып 
табылады. 
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орналасуымен жəне олардың арасында алып күмбездердің болуымен 
сипатталатын Шалқар-Индер аймағына жатады. 

Осылайша Шалқар көлі тұз массивінің ортасында үлкен 
қазаншұңқырды алып жатыр. Көл солтүстіктен жəне оңтүстіктен тұз 
күмбезінің көтерілген жақтары болып табылатын Сантас пен Сасайдың екі 
төбесімен қысылған сияқты. Сантас тауы (Шалқар көлінің солтүстік 
бөлігінде) облыстық маңызы бар геологиялық-ботаникалық ескерткіш 
болып табылады. Сасай тауы (Шалқар көлінің оңтүстік бөлігінде) жол 
құрылысына қиыршық тас жəне кесек тас ретінде жарамды гипс жəне құм 
кен орындарына бай. 

Қазіргі уақытта Шалқар көлі солтүстіктен оңтүстікке қарай сəл 
созылған дөңгелек жұмыртқа тəрізді пішінге ие. Оның ауданы өзгеріп 
отырады жəне орта есеппен 210 км2 су бетін құрайды. Ұзындығы жағадан 
периметрі бойынша 57 км, су айдынының ені 15 км, ұзындығы 18 км. 
Максималды тереңдігі, көлдегі судың -18 м, тереңдігі 2 м кем жалпы 
ауданының 13% алады, 2-10 м шегінде тереңдігік – 30% құрайды. 

Су қоймасының қоректенуі негізінен қар болып табылады, осыған 
байланысты су қоймасына көктемгі кезеңде судың көп түсуі жəне келесі су 
тасқыны кезеңіне дейін оның біртіндеп төмендеуі тəн. Су жинау екі 
өзеннің бассейндері бойынша шығыс жағынан: есен Аңқаты (үлкен 
Аңқаты) жəне Шолақ Аңқаты (Кіші Аңқаты), сондай-ақ көлдің 
салыстырмалы түрде жайпақ жағалауымен өтеді. Су айдынының ағысы 
Жайық – Жайық өзеніне құятын Солянка (Ащы) өзенімен қамтамасыз 
етіледі. 

Осылайша, су қоймасының таяз болуына байланысты 
минералданудың жоғарылауы туралы бұрын айтылған болжам осы кезеңде 
гидрохимиялық талдау деректерінде расталады. Неғұрлым өкілдік 
деректер үшін резервуардың гидрологиялық жəне гидрохимиялық 
режимдерін қосымша зерттеу жəне бақылау қажет. 

Жоғарыда аталған барлық факторлар балық шаруашылығына теріс 
əсер етеді. Су айдынының күрт таяздануы, су айдыны жағалау бөлігінің 
купак-камысты  өсімдіктері су кесіндісінің сыртында қалды. Осылайша, 
көптеген балық түрлері табиғи мекендейтін жерлерін жоғалтты. Сонымен 
қатар, жағалаудағы өсімдіктердің баурайында орналасқан жемдік 
организмдердің жоғары концентрациясы жоғалып кетті. Сонымен қатар, 
соңғы жылдары уылдырық шашу үшін қолайсыз жағдайларға жəне 
браконьерлікке байланысты балық саны жылдан жылға азайып келеді. 
Сонымен, егер 2011 жылы көлдің солтүстік жартысында балық аулау 
лимиті 90 тонна болса, қазіргі уақытта тек 30-дан асады. Сондықтан балық 
ресурстарының таусылатынын ұмытпау өте маңызды. Өйткені облыс, 
əсіресе қала базарларына келіп түсетін балықтың басым бөлігі Шалқар 
көлінде ауланады. Осыған байланысты биологиялық ресурстарды ұтымды 
пайдалану мүмкіндігі, ең алдымен тоғандағы балық аулауды оңтайландыру 
үлкен мəнге ие болады. 
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қоймалары барлық жерде салына бастады. Қазіргі уақытта олардың жер 
шарында 60 мыңнан астамы бар; жыл сайын бірнеше жүз жаңа су 
қоймалары іске қосылады. Əлемдегі барлық су қоймаларының жалпы 
ауданы 400 мың км2 - ден асады, ал жүктелген көлдерді ескере отырып-600 
мың км2. Су қоймаларының жалпы көлемі 6,6 мың км2-ге жетті. Жер 
шарының көптеген өзендері - Еділ, Днепр, Ангара, Миссури, Колорадо, 
Парана жəне басқалары - су қоймаларының каскадтарына айналды. 30- 
50 жылдан кейін жер шарының өзен жүйелерінің 2/3-і су қоймаларымен 
реттелетін болады. 

 
8.1Су қоймаларының мақсаты жəне оларды жер шарында 

орналастыру 
 
Əлемдегі барлық су қоймалары көлемінің шамамен 95% - ы толық 

көлемі 0,1 км3 асатын ірі су қоймаларында шоғырланған. Қазіргі уақытта 
мұндай су қоймалары 3000-нан асады. Олардың көпшілігі Азия мен 
Солтүстік Америкада (əрқайсысы 31%), сондай-ақ Еуропада (20%) 
орналасқан. 

Қазақстандағы ең ірі су қоймалары  
Бұқтырма 
Ауданы км2 : 5500, Пайдалануға берілген жылы: 1967, Ұзындығы: 

600 км, Ені: 40 км,  Тереңдігі: 80 м 
Бұқтырма бөгені - Ертіс өзенінде, Шығыс Қазақстан облысы 

аумағында, Қалба, Нарын, Күршім жоталары аралығында орналасқан 
Қазақстандағы ең ірі бөген. Бұқтырма бөгенін толтыру 1960 жылдың сəуір 
айында басталып, 1962 жылы Ертіс өзенінің суы Зайсан көлімен қосылған 
соң біртұтас су айдынына айналды. Суының көлемі 49,6 км3. Бөгеннің 
құрамына Қара Ертіс өзенінің атырауы, Зайсан көлі, Ақ Ертіс өзенінің бір 
бөлігі (бастауынан Серебрянск қаласына дейін), Бұқтырма, Нарын 
өзендерінің төменгі ағысы кіреді. Су деңгейі мамыр айының бас кезінде 
көтеріле бастайды да, тамызда ең жоғарғы биіктігіне жетеді. Қыркүйек 
айынан сəуірге дейінгі мерзімде су деңгейінің көп жылдық ауытқуы 5,0 м-
ге жетсе, маусымдық тербелісі – 1,3 – 3,8 м аралығында болады. Суы 
тұщы. Минералдылығы 0,05 – 0,14 г/л, жұмсақ, химиялық құрамы – 
гидрокарбонатты кальцийлі. 

Бөгенде фитопланктонның 280, зоопланктонның 260 түрі кездеседі. 
Сазан, Табан балық, көксерке, түрке балық (омуль), шармай, ақ амур, 
бақтақ, т.б. балықтар өседі. Жылына орта есеппен 8 – 9 мың т балық 
ауланады. Бұқтырма бөгеніндегі Өскемен, Бұқтырма су электр 
станциялары Шығыс Қазақстан облысының аудандарын электр 
энергиясымен қамтамасыз етеді. Көктемде бөгеннен жіберілген су 
Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарының жүздеген мың га егісі мен 
шабындықтарын суландырады. 
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Қапшағай 
Ауданы км2 : 1847, Пайдалануға берілген жылы: 1970, Ұзындығы: 

187, Ені:23, Тереңдігі: 43 
Қапшағай бөгені — Іле бойында, Алматы облысы Қапшағай қалалық 

əкімдігі аумағы жəне Талғар, Еңбекшіқазақ аудандары жерін қамтиды. 
Қапшағай су электр станциясына байланысты салынған. Қапшағай 
бөгенінің суға толтырылуы 1970 жылы басталды. Шарасының жоспарлы 
сыйымдылығы 28 км3. Су жиналатын алабы 113 мың км², жағасының 
ұзындығы 430 км. Бөгеннің солтүстік жағасы құмды-малтатасты, едəуір 
бөлігі биік жəне тік жарлы, оңтүстік жағасы аласа, жайпақ, құмды, 
саздақты келеді. Бөгенде балықтың 26 түрі (ақмарқа, мөңке, тұқы, табан 
балық, т.б.) кездеседі, олардың ішінде 16 түрінің кəсіптік маңызы бар. 
Жылына 2 мың тоннадай балық ауланады. Бөген суымен 450 мың га-дан 
астам жер суғарылады. Онда күріш, бақша дақылдары егіледі. Сонымен 
бірге шабындық жəне жайылым суландырылады, Қапшағай қаласының 
кəсіпорындары пайдаланады. 

Шардара 
Ауданы км2 : 900, Пайдалануға берілген жылы: 1968, Ұзындығы: 48, 

Ені: 20, Тереңдігі:26 
Шардара бөгені — Шардара, Мақтаарал, Сарыағаш аудандары 

жеріндегі ірі жасанды су айдыны. Сырдария өзеннің арнасына салынған. 
1968 ж. бөген шарасы суға толтырылды. Суының мөлшелері 5200 млн. м3, 
су жиналатын алабы 174 мың км2. Бөген Сырдария өзеннің ағынымен жəне 
қар, жауын-шашын суымен толығады. Шардара бөгені арқылы жалпы 
394,0 мың га жер суарылады (оның ішінде 105 мың га күріш егістігі). 

Көксарай 
Ауданы км2 : 460, Пайдалануға берілген жылы: 2011 
Көксарай су қоймасы — Оңтүстік Қазақстан облысында Сырдария 

өзенінің оң жақ жағалауында, Шардара су қоймасынан 160 километр 
төмен, Көксарай ауылының оңтүстігінде орналасқан су қоймасы. 2008—
2011 жылдары салынған. Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы елді 
мекендерді су алу қауіпінен қорғауға жəне қыс айларында Шардара СЭС 
да өндірілетін электр энергиясы қуатын 20-25 %-ға арттыруға ықпал ететін 
нысан. 

 
Сергеев 
Ауданы км2 : 117, Пайдалануға берілген жылы: 1969, Ұзындығы: 75, 

Ені: 7, Тереңдігі: 20 
Сергеев бөгені— Солтүстік Қазақстан облысындағы бөген. Есілдің 

абсолюттік биіктігі 125—150 м-лік жазық өңірден өтетін орта бөлігіндегі 
аңғарында, 1969 жылы іске қосылған. Сергеевка қаласынан бастап, 
оңтүстікке қарай 75 км-ге созылған, сыйымдылығы - 695 млн. м3. 
Жағасының ұзындығы 264 км. Бөгенге Иманбұрлық өзені құяды. Есіл суын 
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тиімді пайдалану мақсатымен салынған. Облыстағы негізгі астықты 
өңірлердің экономикасында бөгеннің маңызы зор. 

Қаратомыр 
Ауданы км2 : 92, Пайдалануға берілген жылы: 1965, Ұзындығы: 72, 

Ені: 4, Тереңдігі: 16 
Қаратомар бөгені, Қостанай облысы Қашар ауданында орналасқан. 

Бөген Соколов, Сарыбай, Қашар, т.б. темір кентас орындарын игеру 
кезінде іргесі қаланған. Рудный қаласын сумен қамтамасыз ету мақсатында 
1966 жылы салынған. 

Самарқан 
Ауданы км2 :       82, Пайдалануға берілген жылы: 1941, Ұзындығы: 

25, Ені: 7, Тереңдігі: 12 
Самарқан бөгені (Теміртау бөгені, Нұра бөгені) — Нұра өзен 

аңғарында, Қарағанды облысы Осакаров аудан жерінде. 1941 ж. іске 
қосылған. Бөгеннің су жинайтын алабы 11500 км2. Шарасы қалың құмды-
малтатасты шөгінділерден, саз жəне саздақтан түзілген. Түбі тегіс, батыс 
жағына қарай еңкіштеу келеді. Солтүстігінің көк желекті жағасы демалыс 
орнына айналдырылған. Батыс жағалауы Теміртау қаласының шетіне тиіп 
жатыр. Солтүстік жағалауында Сарымсақ, Қарабұйрат қоныстары 
жайласқан. Бөгенге Ертіс — Қарағанды каналының суы Нұра өз. арқылы 
ауық-ауық қосылып отырады. Бөген деңгейінің жылдық өзгерісі 2 м 
шамасында. Суы мөлдір, минералдылығы  0,7 — 1 г/л. Бөген суын 
Қарағанды, Теміртау қалаларының өндірістік кəсіпорындары пайдаланады. 

 
8.2 Су қоймаларының түрлері 
 
Су қоймалары табанының сипаты, оны сумен толтыру əдісі, 

географиялық орналасуы, өзен бассейніндегі орны жəне ағынды реттеу 
сипаты бойынша түрлерге бөлінуі мүмкін (сурет 8.1). 

Табанының морфологиялық құрылымы бойынша  
К. К. Эдельштейнге сəйкес су қоймалары алқаптық жəне қазаншұңқырлық 
(немесе көл) болып бөлінеді.Алқаптық су қоймаларына  табаны өзен 
аңғарының бөлігі болып табылатын су қоймалары жатады. Мұндай су 
қоймаларының басты белгісі-төменгі беткейдің болуы жəне су  
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Сурет 8.1 -  Су қоймаларының негізгі түрлері (А. Б. Авакян, В. П. Салтанкин,  
В. А. Шарапов (1987)); 

а – аңғар бөгеті; б – қазаншұңқыр бөгет  (жүктелген көл); в – құйылған 
қазаншұңқырлы; г – гидроаккумуляциялық электростанция жанындағы құйма 
қазаншұңқыр; д – толу электр станциясы жанындағы аңғар бөгеу эстуарийлері;  
е – тұзсыздандырылған теңіз шығанағындағы бөгет бассейні; 1 – өзен; 2 – бөгет;  
3 - таңдау кезінде көлдің жағалау аймағы; 4 – жеткізу жəне бұру арналары; 5 – су 

таратқыштар; 6 – бағыт 7 – су қоймасының айнасы. 
 
қоймасының жоғарғы бөлігінен бөгетке қарай тереңдіктің 
ұлғаюы.Алқаптық су қоймалары, өз кезегінде, арнаның жəне өзеннің 
төменгі жайылмасының шегінде орналасқан арналық жəне олардың 
суымен арнадан басқа биік жайылма жəне кейде жайылма үстіндегі 
террассаларының учаскелері де су астында қалатын жайылма-
алқаптарға бөлінеді.Қазаншұңқыр (көл) су қоймаларына тиелген (ретке 
келтірілген) көлдер мен су қоймалары, оқшауланған ойыстар мен 
ойпаттарда, теңізден дамбалардың көмегімен қоршалған шығанақтарда, 
жайылмаларда, лагуналарда, сондай-ақ жасанды ойықтарда (карьерлерде, 
копандарда) орналасқан су қоймалары жатады.Ауданы 1 км2-ден аз шағын 
су қоймалары тоғандар деп аталады. 

Су қоймаларын сумен толтыру əдісіне сəйкес, олар орналасқан 
ағынды сулармен толтырылған кезде тоғанды жəне оларға жақын 
орналасқан ағынды сулардан немесе резервуардан су құйылған кезде 
сусымалы болып ажыратылады. Сусымалы су қоймаларына, мысалы, 
гидроаккумуляциялық электр станцияларының су қоймалары жатады. 

Географиялық орналасуы бойынша су қоймалары таулы, тау 
бөктері, жазық жəне теңіз жағалауы болып бөлінеді. Олардың 
алғашқысы тау өзендерінде салынған, олар əдетте тар, терең жəне қысымға 
ие, яғни, дамбаны 300 м немесе одан да көп салу нəтижесінде өзендегі су 
деңгейінің жоғарылауы. Тау бөктеріндегі су қоймаларында əдетте 
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қысымның биіктігі 50-100 м. жазық су қоймалары кең жəне таяз, 
қысымның биіктігі 30 м - ден аспайды.теңіз су қоймалары теңіз 
шығанақтарында, лимандарда, лагуналарда, эстуарийлерде аз (бірнеше 
метр) қысыммен салынған. 

Өзен бассейніндегі орын бойынша су қоймаларыжоғарғы жəне 
төменгі болып бөлінуі мүмкін. Өзендегі су қоймалары жүйесі каскад деп 
аталады. 

Су қоймасының өзен ағынын реттеу дəрежесі бойынша 
көпжылдық, маусымдық, апталық жəне тəуліктік реттеу болуы мүмкін. 
Ағынды реттеудің сипаты су қоймасының мақсатымен жəне су 
қоймасының пайдалы көлемінің қатынасы мен өзен суының ағу 
шамасымен анықталады. 

 
8.3  Су қоймаларының негізгі сипаттамалары 
 
Су қоймаларының морфологиялық жəне морфометриялық 

сипаттамалары үшін көлдер сияқты көрсеткіштер қолданылады. Су 
қоймасының морфометриялық сипаттамаларының ішінде оның бетінің 
ауданы   мен көлемі	  маңызды.Су қоймасының нысаны су толтырылған 
төмендіктер сипатымен анықталады. Шұңқырлы су қоймалары əдетте көл 
тəрізді, ал алқаптар ұзартылған формалы болады.Көптеген алқаптағы су 
қоймалары бөгетке қарай кеңейеді, жағалаулары мен көптеген 
шығанақтары бар (су басқан өзендердің сағалары). Су қоймасының пішіні 
су деңгейінің өзгеруімен өзгереді. 

Кез келген су қоймасы толтыру кезеңінде судың белгілі бір көлемін 
жинақтауға жəне іске қосу кезеңінде сол көлемді төгуге есептеледі. 
Қажетті су көлемінің жинақталуы деңгейдің белгілі бір оңтайлы мəнге 
көтерілуімен бірге жүреді. Бұл деңгей, əдетте, толтыру кезеңінің соңына 
дейін жетеді, оны бөгет ұзақ уақыт ұстай алады жəне қалыпты тіреу 
деңгейі (ҚТД) деп аталады.Сирек жағдайларда, жоғары су тасқыны немесе 
үлкен су жайылымы кезінде ҚТД 0,5 - 1 м-ге уақытша арттыруға жол 
беріледі.Бұл деңгей мəжбүрлі тіреу деңгейі (МТД) деп аталады.Су 
қоймасындағы су деңгейінің барынша төмендеуі өлі көлем деңгейіне 
(ӨКД) қол жеткізу болып табылады, одан төмен іске қосу мүлдем мүмкін 
емес. 

ӨКД-нен төмен орналасқан су қоймасының көлемі  (ӨК) деп 
аталады.Ағынды реттеу жəне мерзімді жұмыс істеу үшін ӨКД мен ҚТД 
арасында орналасқан су қоймасының көлемін пайдаланылады.Бұл көлем 
су қоймасының пайдалы көлемі (ПК) деп аталады. 

Пайдалы жəне өлі көлемдердің қосындысы толық көлемді немесе 
резервуардың сыйымдылығын береді. ҚТД мен МТД арасындағы судың 
мөлшері резервтік көлем деп аталады. 
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Су қоймасында бірнеше аймақ бөлінеді: ауыспалы тірек аймағы, 
жоғарғы, орта жəне төменгі. 

 
8.4 Су қоймаларының су режимі 
 
Су қоймаларының су балансы, сондай – ақ көлдердің су балансы 

(7,3) теңдеуімен, ал көпжылдық кезең үшін орташа есеппен (7.6) 
теңдеумен сипатталуы мүмкін. 

Су қоймаларының су балансы құрылымының өзіне тəн ерекшелігі – 
өзен суларының өтпелі кезеңдегі ағынының басым болуы жəне су балансы 
теңдеуінің шығыс бөлігіндегі су ағындарының басым болуы. Жауын-
шашынның үлесіне көп жағдайда су кірісінің 2-3% - ы ғана келеді, булану 
үлесіне əдетте су шығынының 10% - нан аспайды. Мұның басты себебі  -су 
қоймаларының көпшілігі үшін нақты су жинау φ мөлшерінің өте үлкен 
болуы. (7.9) жəне (7.10) формулалары бойынша айқындалған Kх жəне Kz 
шамалары су қоймалары үшін тең: Куйбышев - тиісінше 1 жəне 1%, 
Красноярск – 1 жəне 1%, Бартский – 2 жəне 2%, Цимлянский – 5 жəне 9%. 

Бұл өте үлкен су қоймалары немесе жауын-шашын мен булану 
мөлшері өте үлкен аудандарда орналасқан су қоймалары ерекшеленеді. 
Сонымен, Ганадағы өте үлкен Вольта су қоймасында жауын-шашын су 
балансының кіріс бөлігінің 22% құрайды (жауын - шашын мөлшері  
1400 мм), ал булану су балансының шығыс бөлігінің 25% құрайды (су 
қоймасының бетінен булану 1570 мм). Ніл өзеніндегі Насер су қоймалары 
үшін де (Kz = 13 %, zвдхр = 2000 мм), Замбези өзеніндегі Кариба  
(Kz = 14 %, zвдхр = 1670 мм), Колорадо өзеніндегі Лейк-Мид (Kz = 10 %, 
zвдхр = 2100 мм) коэффициентінің мəні зор.  Соңғы үш су қоймасы өте 
құрғақ климатта орналасқан. 

Артық жəне жеткілікті ылғалдану жағдайында орналасқан су 
қоймалары үшін пр ст,  яғни су қоймасының астында өзен ағысының 
біршама ұлғаюы байқалады. Керісінше, пр ст,  ылғал жеткіліксіз болған 
жағдайда жəне  вдхр 	 вдхр мəні жəне су қоймасының ауданы неғұрлым 
үлкен болса, соғұрлым су қоймаларында ағынның бір бөлігі жоғалады. 

Су қоймалары үшін су алмасудың қарқындылығы əдетте көлдерге 
қарағанда үлкен. Көптеген су қоймаларының су балансындағы жергілікті 
жауын-шашын мен буланудың рөлі аз болғандықтан, (7.14) формула 
бойынша есептелген шартты су алмасу коэффициентінің мəні су 
қоймалары үшін көлдерге қарағанда едəуір үлкен, бұл жасанды су 
қоймаларының аз көлемімен түсіндіріледі. Ресейдің көптеген су 
қоймалары үшін Kв  мəні 0,3-10 аралығында, яғни.осы су қоймаларындағы 
суды шартты түрде жаңарту кезеңі шамамен 3 жылдан 1 айға дейін. 
Əлемдегі ең ірі су қоймалары үшін шартты су алмасудың ең үлкен 
коэффициенттері: Насер – 0,5-0,6; Вольта – 0,3-0,4, Кариба – 0,3, Братское 
– 0,5 (бұл су қоймаларындағы су шамамен 2-3 жыл ішінде жаңартылады). 
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М. А. Фортунатов көрсеткендей, су қоймаларындағы су алмасу 
сипатын неғұрлым егжей-тегжейлі бағалау үшін шартты су алмасу 
коэффициенттері  вжəне шартты су алмасу кезеңдері втолық мəннен аз. 

Су қоймаларындағы су деңгейінің ауытқуы негізінен су қоймасын 
толтыру мен босатудың жасанды реттелетін процесінің салдары болып 
табылады (8.3-сурет) жəне оны су қоймасының су балансының толық 
теңдеуімен бағалауға болады (7.3). 

Толтыру кезеңінде, əдетте өзендегі су тасқыны мен су басу кезінде 
су қоймасындағы су деңгейі айтарлықтай мөлшерге көтерілуі мүмкін 
(кейде өлі көлем деңгейінен қалыпты тіреу деңгейіне дейін) (8.2-суретті 
қараңыз). Су қоймасы іске қосылған кезеңде деңгей де осындай шамаға 
төмендейді. Жазық су қоймаларында деңгейдің маусымдық ауытқу 
мөлшері əдетте 5-7 м, тауларда 50-80 м, яғни көлдерге қарағанда əлдеқайда 
көп. Су қоймаларында маусымдық көтерілістер мен су деңгейінің 
төмендеуі өте жоғары. Деңгейдің ауытқу шамасынан едəуір аз болуы су 
қоймаларын толтырудың жəне босатудың апталық жəне тəуліктік 
режиміне ілеседі. Деңгейдің ең үлкен ауытқуы резервуардың төменгі 
аймағына тəн, өзгермелі тірек аймағында деңгейдің өзгеруі өзенге ұқсас. 

 
Сурет 8.3 - Жыл бойы су қоймасындағы су деңгейінің өзгеруінің типтік кестесі: 1-

толтыру; 2-су қоймасының пайдалы көлемінің іске қосылуы (I-XII-айлар) 
 
Су қоймаларындағы толқулар олардың мөлшеріне байланысты. 

Əдетте бұл көлдерге қарағанда əлсіз, бірақ өзендерге қарағанда күшті. 
Үлкен су қоймаларында толқындардың биіктігі 2-3 м жетеді. су 
қоймаларындағы жел толқындарының маңызды салдары-судың тік 
араласуы, əсіресе таяз суларда, жағалаулардың абразиясы жəне 
макрофиттердің өмір сүру жағдайының нашарлауы. 

 
8.5 Су қоймаларының термиялық жəне мұз режимдері 
 
Су қоймаларының жылу режимі өзендердің жылу режимінен су 

температурасының ұзындығы, ені мен тереңдігі бойынша біркелкі 
бөлінбеуімен ерекшеленеді. Ірі жəне терең су қоймаларының жылу режимі 
көлдердің ұқсас режиміне ұқсас (7.7 бөлімін қараңыз), бірақ одан тұрақсыз 
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сипатта ерекшеленеді. Əдетте температура стратификациясы байқалатын 
су қоймаларының төмен ағынды учаскелері үшін жылу режимінің «көл» 
түрі тəн. 

Жылу жəне атом электр станцияларынан ағызылатын суды 
салқындату үшін арнайы қолданылатын су қоймаларының жылу режимі 
ерекше. Мұндай салқындатқыш су қоймаларында судың температурасы 
жылу процестерінің табиғи жүрісіне тəн мəндерден едəуір жоғары 
көтерілуі мүмкін. 

Су қоймаларындағы мұз құбылыстарының кезеңі, көлдердегідей, 
əдетте сол географиялық жағдайлардағы өзендерге қарағанда ұзағырақ. Су 
қоймаларындағы мұздың қалыңдығы өзендерге қарағанда үлкен. Егер 
резервуар ағынды апталық немесе тəуліктік реттеуді жүзеге асырса, онда 
деңгейдің жиі ауытқуы мұздату кезеңін ұзартады. Маусымдық жəне көп 
жылдық реттелетін су қоймаларының қысқы іске қосылуы кезінде мұздың 
үлкен көлемі жағалауларда шөгеді. 

 
8.6 Су қоймаларының гидрохимиялық жəне гидробиологиялық 

режимдері 
 
Су қоймаларының гидрохимиялық жəне гидробиологиялық 

режимдерінің ерекшеліктері негізінен үш мəн-жаймен айқындалады: 1) су 
алмасудың қарқындылығымен, 2) су басу жəне су жайылу  
аймақтарындағы топырақ пен өсімдіктердің сипатымен жəне 3) судың 
жинақталу жəне жұмсалу режимімен, су деңгейінің ауытқу шамасымен 
жəне қарқындылығымен. Су қоймаларының гидрохимиялық жəне 
гидробиологиялық сипаттамаларын бақылау өте маңызды, өйткені бұл су 
объектілерінің көпшілігі сумен жабдықтау, соның ішінде ауыз су үшін 
қолданылады. 

Су қоймасының шартты су алмасу коэффициенті неғұрлым аз болса, 
су қоймасының құрылысы нəтижесінде өзен гидрохимиялық жəне 
гидробиологиялық режимнің көлдерге тəн режимге ауысуы соғұрлым 
айқын болады. Терең су қоймаларында судың минералдануының артуы 
жəне тереңдігі бар ерітілген оттегінің азаюы байқалады. Төменгі 
қабаттарда төмен сапалы сулардың жиналуы мүмкін. Төмен ағынды су 
қоймасы салынғаннан кейін «өзен»  ағзаларын «көл»деп ауыстыру жүреді. 
Көл фито - жəне зоопланктон пайда болады. Жылдың жылы бөлігінде 
судың «гүлденуі» мүмкін (бұл өте қолайсыз құбылыс, мысалы, Днепр 
каскадының су қоймаларына тəн). Баяу су алмасуы бар су объектілеріне 
тəн ихтиофауна қалыптасады. 

Су қоймаларының гидрохимиялық жəне гидробиологиялық 
режиміне олар толтырылғаннан кейінгі алғашқы жылдары су астында 
қалған өсімдіктер мен топырақ жамылғысы айтарлықтай əсер етеді. Су 
тасқыны аймағында өсімдік қалдықтарының ыдырауы судың сапасына 
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теріс əсер етуі мүмкін. Бұл процесс су қалыңдығындағы оттегінің азаюына, 
О2 жетіспеушілігінің пайда болуына дейін, бұл балықтардың қырылуына 
əкеледі. 

Көптеген су қоймаларындағы су деңгейінің үлкен жəне күрт ауытқуы 
өзгермелі су басу жəне кептіру режимі бар кең жағалау аймағының пайда 
болуына əкеледі, онда көлдерге тəн макрофиттер мен бентостар пайда бола 
алмайды. Əр түрлі өсімдік түрлерінің тереңдігі бойынша көлдерге тəн 
зоналық (7.14-суретті қараңыз) деңгейдің үлкен ауытқулары бар су 
қоймаларында əлдеқайда əлсіз көрінеді. 

 
8.7 Су қоймаларын тұнбалануы жəне олардың жағалауларын 

қайта қалыптастыру 
 
Су қоймалары, көлдер сияқты, шөгінділердің аккумуляторлары 

болып табылады. Су қоймалары үшін шөгінділер балансының теңдеуінде 
(7.24) кіріс бөлігінде реч өзен ағынымен шөгінділердің түсуі жəне 

бержағалауының эрозия өнімдері (осы су қоймаларының алғашқы 
онжылдықтарында), ал шығыс бөлігінде акк шөгінділерінің жинақталуы 
жəне төменгі бьеф акк  сумен шөгінділердің төгілуі басым. 

Сонымен, Н.А. Зиминованың айтуы бойынша, Еділ өзеніндегі Углич 
су қоймасы үшін 1940 жылдан 1968 жылға дейін шөгінділердің тепе-теңдік 
теңдеуінің кіріс бөлігінің	 бер жəне  реч үлесі сəйкесінше 29-дан 63% - ға 
жəне 68-ден 30% - ға өзгерді, яғни жағалаулардың эрозиясының 
шөгінділер балансына қосқан үлесі тұрақты түрде төмендеді. Осы кезеңде 

реч  жəне акк   үлесі тиісінше 35% - дан 68% - ға жəне 65% - дан 32% - ға 
өзгерді,яғни тасындыларды транзиттік шығару үлесі артты, ал олардың 
жинақталуы азайды. Белгіленген заңдылықтар көптеген жазық су 
қоймаларына тəн. 

Су қоймасындағы ұсақ (қалқыма) үйінділер тұнба деп аталады, ірі 
шөгінділер – енгізулер деп аталады. Егер ұсақ жəне ірі шөгінділерді 
ажырату мүмкін болмаса, онда су қоймасындағы шөгінділердің бүкіл 
жиынтығын жинақтау процесі тұнба деп аталады. Тұндыру нəтижесінде 
су қоймасының төменгі шөгінділерінің қалыңдығы пайда болады  
(6.23-суретті қараңыз). Шөгінділердің біркелкі бөлінуімен резервуардың 
өлі көлемінің тұну кезеңін шамамен формула бойынша анықтауға болады 

зл мо/ 1 ,                             (8.1) 
мұндағы мо – су қоймасының өлі көлемі, м3;  – өзен шөгінділерінің 
орташа жылдық ағымы, м3; σ - су қоймасы арқылы өтетін шөгінділер 
ағымының үлесі (жазық су қоймалары үшін σ 0,3-0,4 жетуі мүмкін, терең 
таулы су қоймалары үшін өзен шөгінділерінің барлық ағындары су 
қоймасында кідіріп, σ 0-ге жақындайды). Өзен шөгінділерінің ағысын өз 
кезегінде • 31,5	 • 10 / отл, формуласы бойынша анықтайды, 
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мұндағы  - шөгінділердің орташа жылдық шығыны, кг/с; 31,5	 • 10 	бір 
жылдағы секунд саны; отл– шөгінді шөгінділер үшін 700-900 кг/м3 тең 
түптік шөгінділердің тығыздығы, құмтасты тұнба мен жібек құм үшін 
1900-1300 кг/м3, құм мен қиыршық тасты құм үшін 1500-2200 кг/м3. 

Шөгінділердің қарқындылығы жəне су қоймасының тұну кезеңі 
(яғни, оның «өмір сүру» уақыты) өзен шөгінділерінің ағынына жəне су 
қоймасының көлеміне байланысты. Өзендердегі жазық су қоймаларында 
шөгінділердің аз ағысы бар, түбінің жыл сайынғы өсуі аз. Сонымен, 
Еділдегі Иванковский мен Рыбинск су қоймаларында жыл сайын 
шөгінділердің қабаты сəйкесінше орташа есеппен 0,2 жəне 0,25 см 
құрайды (максималды мəні жылына 1,9 жəне 6,0 см). Мұндай су 
қоймаларының тұндыру кезеңі өте үлкен. Шөгінділердің үлкен ағысы бар 
өзендерде, əсіресе құрғақ жерлерде, шағын су қоймаларының тұндыру 
қарқындылығы өте жоғары. Мысалы, АҚШ-та шөлді аймақтағы кейбір су 
қоймалары 10-15 жыл ішінде шөгінділермен толтырылды. 

Су қоймасы салынып, су деңгейі көтерілгеннен кейін су қоймасының 
жағалары – алқаптың бұрынғы беткейлері толқындық өңдеу (абразия) 
аймағына түседі. Абразия нəтижесінде, көлдердегідей, жағалау жиегі жəне 
жағалау беткейінің жоғарғы бөлігінде абразивті таяз пайда болады  
(7.1-суретті қараңыз). Дала, шөлейт жəне шөлейт аймақтардағы су 
қоймаларының лёс тəрізді топырақтары неғұрлым қарқынды түрде 
жойылады. Резервуардың алғашқы 10 жылында жағалау 200 м немесе одан 
да көп шегінуі мүмкін. Сонымен, Дондағы Цимлян су қоймасының 
алғашқы жылдарында, С. Л. Вендровтың айтуынша, жағалаудың орташа 
қарқындылығы жылына 9 м (судың максималды мөлшері жылына 50 м) 
шегіну байқалды. Жағалаулардың қирауы нəтижесінде ғимараттар мен 
ауылшаруашылық жерлер зардап шегуі мүмкін. 

Су қоймаларының жағалауларын толқындық бұзу өнімдерінің ең 
үлкен фракциялары негізінен таяздың жинақталған бөлігін қалыптастыруға 
кетеді, ал кішілері оның терең сулы жерлерінде немесе төменгі бьефке 
шығарылады. 

 
8.8 Су қоймаларының су массалары 
 
Су қоймаларының гидрологиялық құрылымы, Н.В. Буторин мен  

К. К. Эдельштейн көрсеткендей, айтарлықтай ерекшеліктерге ие. Су 
қоймаларында, ірі көлдердегідей, екі су массасы да кездеседі – бастапқы 
(өзен) жəне негізгі (су қоймасының су массасы көл су массасына ұқсас), 
олардың көлемінің қатынасы көлдерге тəн арақатынастан өзгеше. Ірі 
көлдерде өзен массасының үлесі судың жалпы көлемінің аз бөлігін 
құрайды (Онежск көлінде орта есеппен 10-15-тен аз %); су қоймаларында 
өзен массасының салыстырмалы көлемі артады (Рыбинск су қоймасында 
су тасқынында 35-55% - ға дейін жəне сабында 10-25% - ға дейін). 
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Сондықтан су қоймаларындағы су массалары көлдерге қарағанда 
мобильді. Су қоймаларының ерекшелігі сонымен қатар негізгі су 
массасының модификациясы ретінде тығыз аймақта белгілі бір төменгі су 
массасының қалыптасуы болып табылады. 

 
8.9 Су қоймаларының өзен ағынына жəне қоршаған табиғи 

ортаға əсері 
 
Көлдер сияқты, су қоймалары өзен бассейндерінің гидрографиялық 

желісінде су алмасуды баяулатады. Су қоймаларының құрылысы 
құрлықтағы су көлемінің шамамен 6,6 мың км3 артуына жəне су 
алмасудың шамамен 4-5 есе баяулауына əкелді.  

Су қоймаларының құрылысы əрқашан су қоймасының бетінен 
булануға қосымша шығындар салдарынан су ағынының азаюына, сондай-
ақ су қоймасында толтырылуына байланысты шөгінділердің, биогендік 
жəне органикалық заттардың ағуына əкеледі. 

Су қоймасының құрылысы нəтижесінде сумен жабылған бет артады; 
су бетінен булану əрдайым жер бетінен үлкен болғандықтан, булану 
шығындары да артады. Өзен ағысының табиғи жағдайлармен 
салыстырғанда жалпы азаюы (су қоймасының құрылысына дейін) 
теңдеудің көмегімен бағалануы мүмкін 

∆ в с • вдхр • 10 ,                   (8.2) 
мұндағы ∆W – ағынның жылдық көлемінің азаю шамасы, км3; zв жəне zс су 
беті мен құрлықтан жылдық булану, мм; Fвдхр - Fρ - жасанды су қоймасы 
орнында оны құрғанға дейінгі су қоймасының ауданы жəне өзен беті, км2. 

Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында су бетінен булану жер 
бетінен буланудан асып кетпейді. Сондықтан, шамадан тыс ылғалмен су 
қоймаларының құрылысы өзен ағындарының азаюына əсер етпейді. Ылғал 
жеткіліксіз болған жағдайда, əсіресе құрғақ климат жағдайында,  
М.И. Будыконың  пікірі бойынша z0/x > 3,0, ал zв  zс-тан едəуір асып кетсе, 
су қоймаларының құрылысы ағынның айтарлықтай жоғалуына əкеледі.  
А. А. Соколов есебі  бойынша, су қоймаларын салу нəтижесінде өзен 
ағынының азаю пайызы бұрынғы КСРО-ның еуропалық бөлігінің 
аумағында Солтүстіктен оңтүстікке қарай өсіп, Орта Азияның құрғақ 
аймақтарында максимумға жетті. 

Су қоймаларын салу жəне олардағы шөгінділердің нəтижесінде өзен 
шөгінділерінің ағымы айтарлықтай төмендейді. Автордың айтуынша, су 
қоймаларын салғаннан кейін Еділ, Риони, Дунай, Кура жəне Миссисипи 
өзендерінің сағаларында шөгінділер шамамен 2 есе, Сулака, Тибр жəне Ніл 
өзендерінің сағаларында – 8-10 есе, Эбро сағасында – 250 есе азайды. 
Соңғы жағдайда шөгінділер ағынының айтарлықтай төмендеуі ірі су 
қоймаларының өзен сағасына жақын болуымен түсіндіріледі. 
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Су қоймаларындағы шөгінділердің азаюы өзен сағасындағы 
шөгінділер тепе-теңдігінің бұзылуына əкелуі мүмкін жəне 1970 жылы биік 
Асуан бөгеті салынып, Насер су қоймасы құрылғаннан кейін Ніл 
сағасында, сондай-ақ 1974 жылы Чиркей су қоймасы салынғаннан кейін 
Сулак сағасында жəне 1964 жəне 1969 жылдары Мекинес жəне Рибаррох 
су қоймалары салынғаннан кейін Эброның сағасында болған сияқты, 
Дельтаның теңіз жиегінің ішінара толқындық жойылуын ынталандыруы 
мүмкін. 

Су қоймасының өзен ағынына жəне су қоймасынан төмен өзен 
аңғарының табиғи жағдайларына ең күшті əсері су қоймаларының 
реттеуші əсерімен байланысты, бұл туралы 6.15.3-бөлімде айтылған.  
М. И. Львовичтің бағалауы бойынша су қоймаларының құрылысы жер 
шарындағы тұрақты өзен ағынының 27% - ға артуына əкелді. Су 
қоймаларынан төмен өзендердің су режимі толығымен өзгереді   
(6.23, 6.28-суреттерді қараңыз),  

Су қоймаларын салудың ең маңызды теріс салдары-су басқан кезде 
жердің жоғалуы. М. И. Львовичтің бағалауы бойынша, əлемдегі су 
тасқынының жалпы ауданы шамамен 240 мың км2 құрайды, бұл жер 
ресурстарының 0,3% мөлшері. С. Л. Вендровтың айтуынша, бұрынғы 
КСРО аумағындағы су тасқыны шамамен 80 мың км2 құрайды.  
К. К. Эделштейннің айтуынша, су қоймаларын салу нəтижесінде Ресей 
аумағының көлділігі 2,1-ден 2,5% - ға дейін өсті. 

Су қоймасы салынғаннан кейін су басқан жəне су тасыған 
жерлердегі топырақ - өсімдік жамылғысы өзгереді. Су қоймаларының əсері 
көршілес аумаққа таралады, шамамен су қоймасының өзіне тең. Сонымен 
қатар, су қоймаларын салу нəтижесінде көптеген балық тұқымдарының 
уылдырық шашуға өту жағдайлары жиі нашарлайды; жылдың кейбір 
кезеңдерінде төменгі қабаттарда оттегінің жетіспеушілігі, тұздар мен 
биогендік заттардың жиналуы, «судың гүлденуі» салдарынан судың 
сапасы жиі нашарлайды. Сондай-ақ, су қоймаларының құрылысы 
аймақтың сейсмикалылығының артуына əкелуі мүмкін деп саналады. 

Бұл ретте жағымсыз салдардың алдын алу жəне су қоймасын 
құрудан оң əсерді барынша пайдалану мақсатында су қоймасын құру жəне 
пайдалану процесінде жүзеге асырылатын іс-шаралар маңызды мəнге ие. 
Мұндай іс-шараларға мыналар жатады: аумақтар мен объектілерді (елді 
мекендерді, ауыл шаруашылығы алқаптарын, кəсіпорындарды, көпірлерді 
жəне т. б.) су басудан инженерлік қорғау; тұрғындарды көшіру, 
кəсіпорындарды, жолдарды жəне т. б. көшіру; су қоймасының төсегін 
орман мен бұталардан тазарту, су қорғау аймақтарын құру; орман, балық, 
аңшылық жəне басқа да ресурстарды қалпына келтіру; су айдынын 
көліктік, балық шаруашылық, рекреациялық жəне басқа да игеру; су 
қоймасының акваториясы мен жағалау аймағын инженерлік жайластыру 
жəне т. б. 
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ТАРАУ 9.  БАТПАҚТАР ГИДРОЛОГИЯСЫ 
 

 Географиялық əдебиетте «батпақ» термині кең немесе тар мазмұнға 
салынған. Кең түсіндіруде батпақ - бұл судың тоқырау режимімен 
шамадан тыс ылғалданған жер учаскесі, онда органикалық заттардың 
бөлінбейтін өсімдік қалдықтары түрінде жиналуы жүреді. Тар мағынада 
батпақ шымтезек батпағымен, яғни қалыңдығы кемінде 30 см шымтезек 
қабаты бар жəне белгілі бір өсімдіктермен жабылған жердің шамадан тыс 
ылғалданған бөлігімен анықталады. Қалыңдығы 30 см-ден аз шымтезек 
қабаты бар немесе мүлдем жоқ шамадан тыс ылғалданған жер учаскелері 
бұл жағдайда батпақты жерлер деп аталады. 

Біз терминнің кең түсіндірмесін ұстанамыз жəне батпақтарға тек 
шымтезек батпақтарын ғана емес, сонымен қатар батпақты ормандарды, 
шалғындарды, тундра учаскелерін жəне т.б., яғни шымтезектің айқын 
қабаты жоқ батпақты жерлерді де жатқызамыз. «Батпақ» терминін 
осындай кең түсіндіру үшін екі негіз бар. Біріншіден, көптеген сулы - 
батпақты жерлерде шымтезек қабатының қалыптасуының бастапқы 
кезеңдері байқалады (баяу болса да), оны суық климатта органикалық 
заттардың өсу қарқындылығының төмендігімен, ал ыстық климатта оның 
ыдырауының жоғары қарқындылығымен түсіндіруге болады.Сондықтан 
батпақты жерлерді батпақтарға жатқызбау бұл объектілердің генетикалық 
бірлігін ескермеуді білдіреді. Екіншіден, батпақты тропикалық 
ормандардың, теңіз жағасындағы батпақты марштардың немесе мангролық 
батпақтарының үлкен кеңістігін (олар əдетте шымтезек аз немесе мүлдем 
жоқ) батпақтарға жатқызған жөн, өйткені бұл заттардың барлығын 
шамадан тыс тұрып қалған ылғалдылығы біріктіреді. Олай болмаған 
жағдайда, сөзсіз, су объектілеріне жататын бұл табиғи нысандар, 
гидрология назарынан шығып кетер еді. 

 
9.1 Батпақтардың пайда болуы жəне олардың жер шарында 

таралуы 
 
Батпақтар жердің батпақтануы (батпақтардың пайда болуының 

негізгі түрі) жəне су объектілерінің толып кетуі (батпақтану) арқылы пайда 
болады. 

Жердің батпақтануы жер шарының көптеген табиғи аймақтарына 
тəн. Бұл шамадан тыс ылғалмен жəне қолайлы геоморфологиялық 
жағдайлармен (төмендетулер, ойпаттар жəне т.б.) жүреді, бұл судың тұрып 
қалу режиміне, органикалық заттардың жиналуына жəне батпақтардың 
пайда болуына алғышарттар жасайды. 

Жердің батпақтануының екі негізгі түрін ажыратуға болады: 
аумақты су тасқыны жəне су басу.Аумақтың су тасқыны екі себепке 
байланысты болуы мүмкін. Біріншіден, жақсы дренаж болмаған кезде 



227 
 

буланудан жауын-шашынның басым болуы. Осылайша батпақтар 
тропикалық ормандарда, тундрада пайда болады. Көбінесе, шамадан тыс 
немесе тіпті қалыпты ылғалдану жағдайында батпақтар судың аз ағып 
кетуімен тегіс бөлінетін жерлерде пайда болады.Екіншіден, іргелес жатқан 
жердің төмен бедері жағдайында аумақты жер үсті суларымен (өзендер, 
көлдер, теңіздер суларымен) су басу.  Осылайша өзендер мен көлдердің 
жағасында батпақтар пайда болады. Теңіз жағалауларындағы 
батпақтардың шығу тегі бірдей.Аумақты су басу, əдетте, қандай да бір 
жасанды іс-шаралардан: су қоймаларын салудан, артық суарудан, жер асты 
суларының табиғи ағынын бұзатын темір жол немесе тас жол 
үйінділерінен жəне т. б. туындаған жер асты сулары деңгейінің артуымен 
байланысты. 

Су объектілерінің толып кетуі немесе батпақтануы негізінен 
қоңыржай климатқа тəн. Ол əдетте жағадан басталады. Су қоймасының 
түбінде сазды бөлшектер пайда болады, су ағзаларының қалдықтары 
(планктон жəне бентос) біртіндеп органикалық сапропельге айналады. 
Тоған таяз, онда жоғары өсімдіктер орналасады: алдымен суға батырылған 
(рдест, роголистник), содан кейін қалқымалы жапырақтары бар су 
лалагүлдері, кейінірек тростник, қамыс, рогоз.Өсімдік қалдықтарының 
толық емес ыдырауы шымтезектің пайда болуына əкеледі. Резервуардан 
судың кішкентай «терезелері»  қалады, содан кейін олар толып кетеді. 
Біртіндеп тоған батпаққа айналады. Жиі сипатталған процесс су 
қоймасының бетінде өсімдіктердің тамырларынан тұрақсыз кілем 
(«зыбун», «сплавин», «плаур») пайда болуымен бірге жүреді. Бұл жағдайда 
резервуардың өсуі барлық жағынан - түбінен, жағадан жəне бетінен 
жүреді. 

Батпақтар Жер бетінде кең таралған: əртүрлі климаттық аймақтарда 
жəне көптеген континенттерде. Жер шарындағы шымтезек батпақтарының 
жалпы ауданы, ГГИ мəліметтері бойынша, шамамен 2,7 млн км2 немесе 
жер көлемінің 2% құрайды. Оларда 11 мың км3 астам су немесе 
гидросфераның 0,03% тұщы сулары шоғырланған. 

Е.Я. Кацаның айтуынша, Жер бетіндегі барлық типтегі батпақтардың 
жалпы ауданы одан да көп - 3,5 миллион км2 дейін. Ең батпақты 
құрлықтар-Оңтүстік Америка (аумақтың 70%) жəне Еуразия (18%). 

Ресейде шымтезек батпақтарының жалпы ауданы 0,6 миллион км2 
құрайды, ал батпақты жерлерді ескере отырып, барлық батпақтардың 
жалпы ауданы 1 миллион км2 құрайды (əлемдегі батпақтар ауданының 
37% жəне ел аумағының 5,9%). Ресей батпақтарындағы су қоры, Ресей 
СШҒЗИ-ның бағалауы бойынша, шамамен 3 мың км3 құрайды. Батыс 
Сібірдің ең үлкен батпақтығы. Мұнда батпақтар 0,32 миллион км2 алып 
жатыр жəне шамамен 1 мың км3 суды қамтиды. Батыс Сібірдің солтүстік 
бөлігінің батпақтығы 50% - ға, ал кейбір аудандарда 70% - ға жетеді. 



228 
 

Қазақстан жерінде ауқымды батпақтар жоқ, өйткені республика жері, 
негізінен, құрғақ — сулану аз да, булану мол. Дегенмен, жергілікті табиғи-
климаттық жағдайларға, тіпті кей алқаптарда адамның тікелей əрекетіне 
байланысты. Қазақстанда батпақтың өзен-көл жағалауындағы батпақ, сор 
батпақ, тақырлық батпақ, саздық батпақ, техногендік батпақ, т.б. түрлері 
кездеседі. Өзен-көл жағалауларындағы батпақ тұщы су əрі күн сəулесі 
жеткілікті аймақтарда орын алатындықтан, мұндай жерлерде қамыс, қоға 
қалың өседі. Сор батпақ — республиканың оңтүстігіндегі шөл жəне 
шөлейт белдемдердің ойпаң жерлерінде, көлдердің жағалауларында, ал 
кейбір жылдары, тіпті, сол көлдердің табандарында да кездеседі. Мұнда 
кейбір сораң шөптерден басқа өсімдік өспейді. Тақырлық батпақ — шөлді 
аймақтардың ойпаттау жерлеріндегі тақырда кездеседі. Саздық батпақ — 
Қазақстанның оңтүстік мен оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтар 
етегіндегі бұлақтар төңірегінде түзіледі. Техногендік батпақ — кең 
ауқымды су құрылыстары жүргізілген аймақтарда (бөген салу, канал қазу, 
күріш суару алқаптары, т.б.) пайда болады. Мысалы, Қапшағай бөгені 
салынғаннан кейін, оның жағалауындағы жер асты суының деңгейі 
көтеріліп, 200 мың га жер батпаққа айналды, сөйтіп ауыл шаруашылығы 
айналымынан шығып қалды. 

 
9.2 Батпақтардың түрлері 
 
 Н.Я. Кацудан кейін біз барлық батпақтарды екі үлкен топқа бөлеміз-

батпақты жерлер (шымтезек қабаты жоқ) жəне шымтезек 
батпақтары. 

Батпақты жерлерге батпақтардың көптеген түрлері кіреді: шөпті 
батпақтар, арктикалық тундралар, қамыс жəне шөгінді батпақтар орманды 
дала, тұзды батпақтар жартылай шөлдер мен шөлдер (тұзды батпақтар), 
батпақты тропикалық ормандар, маусымдық ылғалданған тұщы сулы 
тропикалық шөпті батпақтар, тұщы су жəне тұзды теңіз жағалауындағы 
батпақтар (марш), тұзды мангралар жəне т. б. 

Геоморфологиялық, гидрологиялық жəне геоботаникалық белгілер 
кешеніне сəйкес шымтезек батпақтар жақсы зерттелген жəне негізінен 
тундраға, орман аймағына жəне орманды далаға жатады, өз кезегінде үш 
түрге бөлінеді: ойпатты, өтпелі жəне жоғары. 

Ойпатты батпақтар, əдетте, су режимінің тұрып қалу сипатына 
ықпал ететін ойыс немесе тегіс беткейге ие. Олар төмен жерлерде - 
өзендер мен көлдердің жағасында қалыптасады. Жақында мұндай 
батпақтар су қоймаларының су басу аймақтарында пайда бола бастады. 
Ойпатты батпақтарға сонымен қатар жайылмалы жəне батпақты батпақтар, 
өзендердің төменгі ағысы мен атырауындағы батпақтар (қамыстың тығыз 
баурайы бар «тегіс» деп аталады) жатады. 
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Сурет 9.1 - Жоғарғы (а) жəне ойпатты (б) шымтезек батпақтарының 

схемасы: 
микроландшафттар: 1-шөгінді, шөгінді-қамыс, шөгінді-гипн; 2-сфагнум - шөгінді; 3-
сфагнум - мамық; 4 - алдер; 5-қарағай - сфагнум; 6 - сфагнум шымтезек; 7-қамыс 

жəне шөгінді шымтезек; 8-минералды топырақ. 
 

Ойпатты батпақтардың маңызды гидрологиялық ерекшеліктері - 
жақын маңдағы су қоймасының немесе су ағынының болуы, жер асты 
сулары деңгейінің таяз орналасуы, минералды биогендік заттарды 
жеткізушілер - жер үсті жəне жер асты суларының сумен қоректенуінде 
басым болуы. 

Ойпатты батпақтарға тəн қасиет - минералды заттарды қажет ететін 
евтрофты өсімдіктер. Мұндай өсімдіктердің қатарына алдер (ольха), қайың 
(кейде шырша), осокалар, тростник, рогоз жатады. 

Жоғарғы батпақтарда шымтезектің күшті қабаты жəне дөңес беті 
бар. Жоғарғы батпақтардың гидрологиялық режимінің ерекшелігі - 
минералды биогендік заттарға бай атмосфералық жауын-шашынның 
олардың су рационында басым болуы. Тау батпақтарына олиготрофты 
өсімдіктер тəн, олар минералдарды қажет етпейді: қарағай, былғары 
(вереск), пушица, сфагнум мүктері. Таулы батпақтар əдетте су 
қоймаларында, сондай-ақ басқа жерлерде ойпатты батпақтардың 
эволюциясы нəтижесінде пайда болады. 

Жоғарғы  батпақтар екі кіші түрге бөлінеді - орман, сфагнум мүгімен 
жəне қарағаймен жабылған, ал Енисейдің шығысында - балқарағай, ал 
шымтезек пен шөгінділер бар ұзын жоталары бар - сфагнум мүгімен 
жабылған жəне шөпті өсімдіктер қаптап өскен. 

Аралық позицияны тегіс немесе сəл дөңес беті бар жəне мезотрофты 
өсімдіктері бар өтпелі батпақтар алады (қалыпты минералды тамақтану). 
Мұндай батпақтардың ең типтік өсімдіктері - қайың (кейде қарағай), 
шөгінділер, сфагнум мүктері. 

Шымтезек батпақтарының үш түрінің əрқайсысы белгілі бір 
батпақты микроландшафт жасайтын батпақтардың жекелеген бөліктерінің 
геоморфологиялық ерекшеліктерімен бірге өсімдік түрлерінің 
(биоценоздардың) белгілі бір үйлесімімен сипатталады (сурет 
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9.1).Сонымен, ойпатты батпақтар үшін өте типтік микроландшафттар  
(К. И. Ивановтың айтуы бойынша) - ағаш (алдер, қайың жəне т. б.), ағаш-
шөгінді, ағаш-шөгінді-сфагнум, қамыс, қамыс-шөгінді жəне басқалар, 
өтпелі батпақтар үшін-ағаш-шөгінді, сфагнум-шөгінді жəне басқалар, 
жоғарғы батпақтар үшін - қарағай-бұта, қарағай-сфагнум, сфагнум-
мамық жəне  тағы басқалары. Батпақты микроландшафттардың бір түрі - 
батпақтардың түріне байланысты өсімдіктердің əр түрлі сипаты бар 
күрделі жоталы-мочажиналық микроландшафттар, сондай-ақ жоталы-көл, 
көл-мочажиналық микроландшафттар жəне т. б. 

 
9.3 Шымтезек батпақтарының құрылымы, морфологиясы жəне 

гидрографиясы 
 
Қалыптасқан шымтезек батпағы, əдетте, шымтезектің біртіндеп 

жиналу процесін жəне батпақтың бетін жоғарылатуды көрсететін көп 
қабатты құрылымға ие. Əр қабатта шымтезектің белгілі бір құрамы бар, ол 
батпақтың дамуының əртүрлі кезеңдеріндегі өсімдіктердің түрлік 
құрамының өзгеруін көрсетеді. 

Батпақтағы бүкіл қабат шымтезек кен орны деп аталады. Шымтезек 
кен орнында инертті жəне белсенді қабаттар, жер асты суларының деңгейі 
бөлінеді (сурет 9.2, б). 

 
Сурет 9.2 - Шымтезек шоғырының қабатты құрылысының схемасы (а) жəне жоғарғы 

батпақтың белсенді жəне инертті қабаттары (б): 

1-минералды түбі; 2-сапропель; 3-қамыс шымтезек; 4 - жылқы шымтезегі; 5 - шөгінді 
шымтезек; 6 - орман шымтезегі; 8-шейхцери - сфагнум шымтезек; 9-пушиц - сфагнум 
шымтезек; 10 - қарағай бұтақтары бар сфагнум шымтезек; 11 - батпақтың беті;  

12 - жер асты суларының деңгейі; 13 - белсенді қабаттың төменгі қабаты;  
14-инертті қабат. 

 
Инертті қабат минералды түбінде жатыр жəне шымтезек кен 

орнының негізгі қалыңдығын құрайды. Ол өте əлсіз су алмасуына ие, 
жоғарыда, шымтезек қабаттарында жəне айналадағы батпақтарда 
орналасқан, шымтезектегі судың тұрақты немесе аз өзгеретін құрамымен 
сипатталады.Инертті қабат сонымен қатар төмен су өткізгіштігімен, 
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шымтезек тесіктеріне оттегінің болмауымен, аэробты бактериялар мен 
микроорганизмдердің болмауымен ерекшеленеді. Инертті қабаттың 
қалыңдығы батпақтың шекарасындағы нөлден шымтезек шөгінділерінің 
максималды тереңдігіне дейін өзгереді (кейде 18 - 20 м дейін). 

Инертті қабаттың үстінде орналасқан қызметті (немесе белсенді) 
қабатта шымтезек шөгінділерінің атмосферамен жəне айналадағы 
батпақты жерлермен ылғал алмасуы жүреді, шымтезектегі ылғалдылық 
өзгереді, жер асты суларының деңгейі өзгереді. Сонымен қатар, белсенді 
қабатты су өткізгіштігінің жəне судың берілуінің жоғарылығымен, жер 
асты суларының деңгейі төмендеген кезде судан босатылған шымтезек 
саңылауларына  мезгіл-мезгіл ауаның енуімен, өліп жатқан өсімдік 
жамылғысының бір бөлігінің ыдырауына жəне шымтезекке айналуына 
ықпал ететін көптеген аэробты бактериялар мен микроорганизмдермен 
мөлшерімен, тірі өсімдік жамылғысының жоғарғы бөлігінде болуы 
ерекшеленеді. Белсенді қабаттың төменгі горизонты батпақты жер асты 
суларының орташа көпжылдық минималды деңгейіне сəйкес келеді. 

Белсенді қабаттың қалыңдығы 40-тан (батпақтардың мүк-шөпті 
бөліктері) 80-95 см-ге дейін (орманды ойпатты батпақтар); ол батпақты 
рельефтің төменгі элементтерінде жоғары жəне аз болады. 

Шымтезек кен орнының инертті қабатындағы судың мөлшері, яғни 
жер асты суларының деңгейінен төмен, əдетте өте үлкен - 91-ден 97% - ға 
дейін (көлемі бойынша). Белсенді қабаттағы жер асты суларының 
деңгейінен жоғары судың мөлшері айтарлықтай аз. Барлық шымтезек 
шөгінділерінде жер асты сулары деңгейінің жоғарылауына немесе 
төмендеуіне байланысты судың мөлшері артады немесе азаяды. 

Судың негізгі қозғалысы белсенді қабаттағы сүзу арқылы жүреді. 
Судың қозғалыс жылдамдығын (см/с) кеуекті ортадағы судың ламинарлық 
қозғалысы үшін Дарси формуласы бойынша есептеуге болады: 

	 	 ф	                                            (9.1) 
мұндағы ф - шымтезек шоғырының сүзілу коэффициенті;  -батпақтағы 
жер асты сулары деңгейінің еңісі. ф мəні əдетте 10-2 – 10-6 см/с 
аралығында болады.Сүзу коэффициенті тереңдікте тез төмендейді. Бұл 
өсімдік қалдықтарының ыдырау дəрежесіне жəне шымтезектің өзіне 
байланысты: ыдыраудың жоғарылауымен ф тез төмендейді, өйткені 
саңылауларының мөлшері азаяды жəне шымтезектің ұсақ жəне майда 
фракцияларының мөлшері артады. Қыста суық жəне қоңыржай климаттағы 
батпақтың белсенді қабаты əдетте қатып қалады жəне батпақтың дренажы 
күрт төмендейді. 

Батпақтың беті, жоғарыда айтылғандай, ойыс, тегіс немесе дөңес 
болуы мүмкін. Батпақтың рельефінің тəн элементтері: оң - жоталар, 
соққылар, төмпелер; теріс - қуыстар, соққы аралық  жəне төмпе аралық 
төмендеулер. 
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Жоталар - бұл бір-бірінен созылған, қатты суланған төмендеулер - 
қуыстармен бөлінген батпақтың ұзындығына созылған биіктелген 
учаскелері. Жоталар мен қуыстар əдетте көлденеңінен созылып, батпақтың 
ең биік нүктелерінің айналасында шоғырланған. Төмпелер шымтезектен 
тұрады жəне əдетте орман-тундра жағдайында аязды булану құбылысымен 
байланысты; төбелердің биіктігі бірнеше метрге дейін. Сонымен қатар, 
соққыларда шымтезектен тұрады жəне өсімдік жамылғысының біркелкі 
бөлінбеуімен жəне шымтезектің жиналуымен байланысты. 

Батпақтарда белгілі бір гидрографиялық желі бар, оның ішінде 
батпақты тоғандар, батпақты ағындар мен батпақтар бар. 

Батпақты тоғандарғабатпақты көлдер мен көлшіктер жатады. 
Батпақты көлдер-салыстырмалы түрде үлкен су объектілері (ауданы  
10 км2-ге дейін жəне тереңдігі 10 м-ге дейін), шымтезек жағалаулары, 
кейде құбылмалы мүк қорытпалары бар. Көлшіктер - кішігірім су 
объектілері; олар əдетте батпақтың беткі қабаттарында орналасады жəне 
əдетте ондаған, кейде жүздеген көлдерден тұратын үлкен топтарда 
орналасады.Батпақтардағы тоғандар бастапқы болып табылады,  
батпақтың пайда болуынан бұрын пайда болған су қоймаларының 
қалдықтары жəне жердің батпақтануы немесе батпақтың эволюциясы 
кезінде пайда болған қайталама. 

Батпақты су ағындары (өзендер мен бұлақтар) батпақтар пайда 
болғанға дейін түзілген батпақты жəне өсіп келе жатқан бастапқы су 
ағындарымен де, батпақтың пайда болу процесінде түзілген қайталама су 
ағындарымен де ұсынылған. Осы жəне басқа ағындар батпақтардың ағып 
кетуіне ықпал етеді. Екінші ағынды сулардағы судың ағымы əдетте өте 
баяу жəне олардағы судың шығыны да аз. Батпақтардың өзіндік су 
объектілері-батпақтар (топи), яғни, сұйылтылған шымтезек кен орны 
бар қатты батпақты жерлер. Белсенді қабат іс жүзінде жоқ, ал жер асты 
суларының деңгейі шымтезек бетінен жоғары. 

 
9.4 Шымтезек батпағының дамуы 
 
Шымтезек батпағының дамуы - шымтезектің жинақталуының 

табиғи өзара байланысты процесі (өсімдіктердің өсуі, өлуі жəне ішінара 
ыдырауы нəтижесінде) жəне шымтезек кен орнының су режимінің өзгеруі. 

Су режимі тек батпақтардың пайда болуының алғы шарттарын ғана 
түзбейді (жердің батпақтануы немесе су қоймасының толып кетуі кезінде) 
жəне сонымен қатар оны дамуының келесі фазаларынада (кезеңдеріне) 
əсер етеді.Шымтезектің жинақталуы су режимінің өзгеруіне əкеледі жəне 
бұл өз кезегінде өсімдіктердің өмір сүру жағдайлары мен олардың 
түрлерінің құрамының өзгеруіне, өсімдік массасының өсуі мен ыдырау 
қарқындылығының өзгеруіне жəне шымтезектің жиналуына əкеледі.Бұл 
өзара əрекеттесетін процестер шымтезек батпағының дамуына əкеледі, бұл 
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шымтезектің біртіндеп жиналуында, шымтезек шоғырының 
қуаттылығының жоғарылауында жəне батпақтың бетінің жоғарылауында; 
батпақтың ені мен сулы-батпақты аймақтың кеңеюінде; өсімдік 
жамылғысының түрін евтрофтан мезотрофқа, содан кейін олиготрофқа 
жүйелі түрде өзгертуде; батпақтың су режимінің өзгеруінде, атмосфералық 
жауын-шашынның оның қоректенуіндегі рөлінің жоғарылауында, 
шымтезек шоғырындағы жəне іргелес аумақтардағы жер асты суларының 
деңгейінің жоғарылауында көрінеді. 

Шымтезек батпақтарының пайда болуы батпақтану ошақтарынан 
басталады, олар су қоймалары, таяз депрессиялар, төмен ағынды су 
ағындарының арналары, жер асты суларының жер бетіне шығу орындары 
(бұлақтар, шұңқырлар), су қоймаларына, темір жолдар мен тас жолдардың 
жағалауларына жəне т. б. 

Мысал ретінде таяз депрессия орнында батпақты дамыту процесін 
қарастырамыз (сурет 9.3).Бұл процесс үш кезеңнен тұрады: төменгі, өтпелі 
жəне жоғарғы. 

Депрессия орталығына бағытталған жер үсті жəне жер асты 
суларының ағымы тоқырау су режимінің қалыптасуына жəне оған тəн 
эвтрофты өсімдіктері бар ойпатты батпақтың пайда болуына əкеледі  
(9.3- суреттегі 1). Өтпелі 2 – ші кезеңнен өткеннен кейін батпақ біртіндеп 
оның дамуының жоғарғы кезеңіне енеді (3-6 9.3 суретте).Батпақтың дамуы 
кезінде пайда болған шымтезек қабаты жер асты суларының деңгейіне əсер 
етеді. Бұл батпақты топырақ белдеуінің кеңеюіне жəне батпақты аймақтың 
кеңеюіне əкеледі. 

 
 

Сурет 9.3 - Таяз депрессия орнында шымтезек батпағының даму схемасы: 
фазалар: 1 - төменгі; 2 – өтпелі;  3-6 - жоғарғы; 7-бастапқы рельеф; 8-батпақтың 

беті; 9-жер асты суларының деңгейі; 
бағыты: 10-судың ағуы; 11-биіктігі бойынша шымтезек шоғырын ұлғайту;  

12-минералды топырақтағы жер асты суларының деңгейін арттыру 
 
Шымтезектің жиналуы батпақта біркелкі емес. Батпақтың дамуының 

төменгі кезеңінде өсімдік қалдықтарының ең аз ыдырау қарқындылығы 
жəне шымтезектің жинақталуының ең жоғары қарқындылығы батпақтың 
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ең төменгі тоқырау бөліктерінде, яғни оның орталығында байқалады.Бұл 
батпақтың бетін тегістеуге əкеледі жəне оның дамуының өтпелі кезеңінің 
басталуына ықпал етеді. Бұл кезеңде шымтезектің жиналуы аудан 
бойымен біркелкі жүреді жəне оның батпақтың ортасындағы беті өзіне 
параллель көтеріледі. Нəтижесінде батпақтың шетінде батпақтың шетіне 
қарай беткейлер пайда болады. Батпақтың жер асты суларымен қоректенуі 
күрт төмендейді немесе мүлдем тоқтайды. Өсімдіктердің негізінен 
атмосфералық жауын-шашынмен қоректенуі батпақтың ортасында 
мезотрофты өсімдіктердің олиготрофтыларға ауысуына 
əкеледі.Органикалық қалдықтардың ыдырауы баяулайды жəне 
шымтезектің пайда болу қарқындылығы артады. Батпақтың орталық бөлігі 
тезірек көтеріле бастайды. Сонымен қатар, батпақтың кеңею процесі жүріп 
жатыр, ал іргелес аумақтардың батпақтануына жер асты суларын 
шымтезек кен орындарымен қамтамасыз ету ғана емес (бұл дамудың 
алғашқы екі кезеңінде де байқалды), сонымен қатар атмосфералық жауын-
шашынның батпақтың ортасынан оның шетіне дейін сүзілуі де ықпал 
етеді. 

 
9.5. Батпақтардың су балансы жəне гидрологиялық режимі 
 
Батпақтың су балансы, басқа су құрлықтары сияқты, атмосфералық 

жауын-шашынды x, жер үсті y1 жəне жер асты суларының w1 ағынын 
қамтитын кіріс бөлігінен жəне булануды z, жер үсті  y2 жəне жер асты 
w2ағынын қамтитын шығыс бөлігінен тұрады. Уақыт аралығында ∆t 
батпақта судың жиналуы немесе оның жұмыс істеуі ( ∆ ) мүмкін. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, батпақтың су балансының 
жалпы теңдеуі келесідей: 

x y 	w 	z 	y 	 	w 	 ∆u.                 (9.2) 
Жоғарғы батпақ үшін  жəне  мүшелері (батпақтар тек 

атмосфералық жауын-шашынмен қоректенеді) нөлге тең. 
Батпақтағы су қорының өзгеруі ∆  шымтезек кен орнындағы жер 

асты суларының деңгейінің өзгеруі ретінде ұсынылуы мүмкін: 
∆ ∆ ,																																																																						(9.3) 

мұнда   су беруіне µ  (жер асты суларының деңгейі төмендеген кезде) 
немесе  d ылғалдылығының тапшылығына (деңгей жоғарылаған кезде) тең 
болады.   мəні кез-келген топырақ сияқты дəл анықталады (5.5 бөлімін 
қараңыз) жəне бірлік фракцияларында көрсетіледі. 

Батпақтың əртүрлі бөліктеріндегі µ жəне d əр түрлі болғандықтан, 
батпақтың белсенді қабатындағы ылғал қорының шамалы өзгеруі орташа 
өлшенген мəн ретінде анықталады: 

∆ ∆ ⁄               (9.4) 
мұндағы  - жеке Батпақты микроландшафттың ауданы;  - батпақтың 
толық ауданы. 
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Батпақтардың қоректену көздері атмосфералық жауын-шашын, 
батпақтан тыс жер үсті жəне жер асты ағындары болып табылады. 
Жоғарғы жəне төменгі батпақтарда бұл қуат көздерінің қатынасы əртүрлі: 
жоғарғы батпақтар негізінен атмосфералық жауын - шашынмен, ойпаттар-
жер үсті жəне жер асты (жер асты) суларымен қоректенеді. 

Батпақтың су балансының компоненттерінің қатынасы уақыт өте 
келе өзгереді. Батпақтағы ылғалдың қоректену жəне жұмсалу 
жағдайларының өзгеруі, су балансының теңдеуіне сəйкес, жер асты сулары 
деңгейінің ауытқуына əкеледі, ол əдетте батпақтың бетіне жақын 
орналасқан жəне су балансының құрамдас бөліктерінің өзгеруіне тез жауап 
береді. Бұл батпақтардың су режимін анықтайды. 

Қалыпты климаттағы шымтезек батпақтары үшін (Ресейдің 
Еуропалық аумағының солтүстігі мен орталығы) су балансының құрамдас 
бөліктеріндегі келесі өзгерістер жəне батпақтардың су режиміндегі ілеспе 
өзгерістер тəн. Көктемгі уақытта ылғал қорын толтыру негізінен қардың 
еруі нəтижесінде жүреді. Көктемде батпақты жер асты суларының деңгейі 
көтеріліп, сəуір - мамыр айларында максималды мəндерге жетеді. Жазда 
ылғал негізінен булану жəне ішінара ағызу арқылы жұмсалады. Батпақты 
жер асты суларының минималды деңгейі шілде - қыркүйек айларында 
байқалады. Қыста ылғалдың белгілі бір шығыны болады, бірақ ол өте аз 
(булану іс жүзінде жоқ, белсенді қабаттың бүкіл тереңдікке қатып қалуы 
немесе жер асты суларының едəуір төмендеуі салдарынан ағын нөлге дейін 
азаяды). Батпақты жер асты суларының минималды деңгейі ақпан - наурыз 
айларының басында байқалады. Батпақтағы ылғалдың кейбір 
толықтырылуы жəне жер асты сулары деңгейінің жоғарылауы күзде 
байқалады.Батпақтағы жер асты суларының тербелістерінің əдеттегі 
графигі 9.4-суретте көрсетілген. 

 
Сурет 9.4 - Қалыпты климат жағдайында батпақтың бетіне қатысты жер асты сулары 

деңгейінің маусымдық ауытқуы (К. Е. Ивановтың бойынша) 
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Жер асты сулары деңгейінің биіктігі жəне оның ауытқуы батпақты 

микроландшафттардың түріне жəне батпақ бетінің рельефіне байланысты. 
Орман батпақты микроландшафтындағы жер асты суларының ең төменгі 
деңгейі. Рельефтің төменгі элементтеріндегі жер асты суларының орташа 
деңгейі батпақтың бетінен 30-40 см төмен. Мұнда жыл бойы жер асты 
сулары деңгейінің ең үлкен ауытқулары байқалады (60-75 см-ге дейін, 
орташа мəні 45-55 см). Сүрекдіңнің биіктігі мен тығыздығының 
төмендеуімен жер асты суларының орташа деңгейі көтеріліп, тербеліс 
мөлшері азаяды. 

Мүк батпақтарында (ағаш өсімдіктерінсіз) жер асты суларының 
деңгейі ең жоғары, ал оның тербелісі жыл бойына ең аз. 

Шымтезек батпақтарының жылу режимі климаттық 
жағдайлардан басқа, шымтезек пен минералды топырақтың су-жылу 
қасиеттеріне байланысты. Шымтезектің жылу сыйымдылығы мен жылу 
өткізгіштігі ерекше маңызды рөл атқарады, бұл өз кезегінде шымтезек кен 
орнындағы органикалық заттар, су жəне ауа көлемінің қатынасына 
байланысты. Шымтезектегі судың мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым 
оның жылу сыйымдылығы жоғары болады жəне ол баяу қызады жəне 
салқындатылады 

Тереңдігі бойынша шымтезек кен орнының температурасының 
ауытқуы əлсірейді. Қалыпты климат жағдайында шымтезек батпағының 
белсенді қабатындағы күнделікті температура тек 15-25 см тереңдікке 
дейін байқалады, ал температураның маусымдық ауытқуы 3-3,5 м 
тереңдікке дейін байқалады. 35-40 см жəне 4-5 м - ден асатын тереңдікте, 
сəйкесінше, күнделікті жəне маусымдық температураның өзгеруі 
болмайды. 

Суық жəне қоңыржай климаттағы батпақтардың қатуы ауа 
температурасының 0°С арқылы тұрақты ауысуынан 15-17 күн өткен соң 
пайда болады, яғни батпақтар кішігірім көлдер мен өзендерге қарағанда 
кешірек қатып қалады. Ең қарқынды шымтезек қалыңдығы қар 
жамылғысының аз қалыңдығымен қатып қалады. Қыстың соңына қарай 
жоталардағы шымтезектің мұздатылған қабатының қалыңдығы 
мочажиналарға қарағанда орташа есеппен 1,5 есе көп. Үлкен түтікшелі 
шымтезек батпақтарындағы мұздатылған қабаттың максималды 
қалыңдығы 60-65 см-ге дейін. 

Ресейдің Еуропалық аумағында батпақтардағы шымтезектің өлі 
қабатының қалыңдығы батыстан шығысқа қарай артады, бұл ауа 
температурасының төмендеуімен, қыс мезгілінің ұзақтығының 
жоғарылауымен жəне осы бағыттағы қар жамылғысының қалыңдығының 
төмендеуімен түсіндіріледі. 
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9.6 Батпақтардың жəне олардың дренажының өзен ағынына 
əсері, батпақтардың практикалық маңызы 

 
Батпақтардың өзен ағынына əсері туралы мəселе табиғи 

кешендердегі батпақтардың гидрологиялық рөлін бағалау үшін жəне өзен 
ағындарының мүмкін болатын өзгерістерін жəне құрғату 
мелиорациясының нəтижесін бағалау үшін өте маңызды. 

Батпақтардың гидрологиялық мəніне жəне əсіресе гидрологтардың 
«реттеуші» рөліне қатысты бірыңғай көзқарас ұзақ уақыт болған жоқ. 
Кейбіреулер батпақтар көктемгі ағынды көбейтеді, ал басқалары азаяды 
деп сенді. Батпақтардың сабалық ағынға əсерін бағалауда ұқсас қарама-
қайшылықты көзқарастар болды.  

Батпақтың бетінен булану мен транспирацияның жоғарылауына 
байланысты ағынның орташа мөлшері азаяды: батпақты жерлерден 
өзендерге іргелес, оқшауланбаған жерлерге қарағанда аз ағын түседі. 
Батпақтар мен батпақты емес жерлердің бетіндегі буланудың 
айырмашылығы аумақтың жалпы ылғалдылығының төмендеуімен бірге 
өсетінін атап өткен жөн. 

Тундрада батпақтар мен батпақты жерлерден булану шамадан тыс 
ылғал жағдайында аз ерекшеленеді. Айырмашылық жеткілікті ылғалдану 
жағдайында орман аймағында өседі жəне дала, жартылай шөлейт жəне 
шөлейт аймақтарда (жеткіліксіз ылғалдылық жағдайында) ең үлкен мəнге 
жетеді, мұнда сулы - батпақты жерлерден көрші құрғақ аумақтарға 
қарағанда булану үшін көп су жоғалады. Сонымен, Ресейдің оңтүстік 
аймақтарындағы батпақты алқаптар мен дельталардан («тегіс») өнімсіз 
булану деп аталатын судың үлкен массасы жоғалады. Өнімсіз булану-бұл 
ашық су бетінен судың жоғалуы жəне батпақты («мəдени емес», яғни 
ауылшаруашылық) өсімдіктердің транспирациясы. 

Осылайша, батпақтарды ағызудың тікелей салдары буланудың 
азаюы жəне ағынның ұлғаюы болуы керек, ал оңтүстігінде құрғатылған 
батпақты массив орналасқан. 

Жеткілікті ылғалдану аймағында батпақтарды құрғату нəтижесінде 
тікелей орташа ағынның артуының қосымша себебі жер асты суларының 
статикалық (ғасырлық) қорларының жұмыс істеуі болып табылады, бұл 
құрғағаннан кейін жер асты суларының деңгейінің төмендеуімен қатар 
жүреді.  

Батпақтардың маусымдық ағынға əсері аз. Қар еріген кезде ылғалды 
сіңіретін батпақтар көктемгі ағынды азайтады, сондықтан еріген судың 
ағуын жақсартатын батпақтардың құрғауы көктемгі ағынның 
жоғарылауына əкелуі керек. Алайда, қарама-қарсы тенденцияны ескеру 
қажет: құрғатылған батпақтар топырақтың жақсы аэрациясына ие болуы 
мүмкін, бұл инфильтрация мен булану үшін еріген судың жоғалуының 
жоғарылауына жəне көктемгі ағынның төмендеуіне əкеледі. Сондықтан, 
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И.А.Шикломанов атап өткендей, батпақтардың құрғауы кейбір жағдай-
ларда көбеюге, ал басқаларында көктемгі ағынның азаюына əкеледі. 

Батпақтар, əдетте, бұрын ойлағандай, сабалық ағындардың көбеюіне 
ықпал етпейтіні анықталды. Бұл жазда батпақтар көп суды буландырып, 
жер үсті ағынын аз беретіндігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар, 
шымтезектің дренажы өте төмен, бұл судың ағып кетуіне ықпал етпейді. 
Қыста батпақтар белсенді қабаттың қатып қалуына байланысты ағып 
кетпеуі мүмкін. 

Сондықтан, батпақтардың құрғауы, əдетте, жыл бойына ағынның 
ауытқуын теңестіреді, кейде сабалық кезеңдегі судың минималды 
шығындарын едəуір арттырады.  

Батпақтар өзен суларының химиялық құрамын қалыптастыруда 
маңызды рөл атқарады. Атмосфералық жауын-шашынмен қоректенетін 
биік батпақтардан басталатын өзендерде гидрокарбонат класындағы сулар 
бар. Олардың құрамында минералдар өте аз, бірақ органикалық заттармен 
байытылған. Кейбір жағдайларда батпақтардан ағып жатқан сулардың 
сапасы төмен (олар органикалық заттармен, органикалық заттардың 
ыдырау өнімдерімен қаныққан, көбінесе тəн «батпақты» иіс пен түске ие). 
Үлкен батпақтардан ағып жатқан сулар көбінесе жоғары сулы 
организмдердің дамуына қолайсыз. Сондықтан батпақтарды құрғату өзен 
суының сапасын жақсартуға ықпал етуі керек. 

Осылайша, ірі аймақтар үшін батпақтардың құрғауы өзен ағынына 
теріс əсер етпеуі керек. Алайда жер асты ағысының бір бөлігін құрғату 
нəтижесінде жер бетіне, əсіресе шағын су жинағыштарда өту фактісі 
міндетті түрде құрғату мелиорациясы кезінде (мысалы, жасанды 
дренаждың тығыздығы мен тереңдігін анықтау кезінде) ескерілуге 
тиіс.Батпақтардың шамадан тыс құрғату шағын ағындарға зиян келтіруі 
мүмкін. 

Шымтезектің өнеркəсіптік жинақталуы шымтезек кен орны деп 
аталады. Жер шарында шамамен 100 миллион гектар жердегі шымтезек 
өнеркəсіптік мəнге ие жəне бұл аймақтың шамамен 3/4 бөлігі Ресей үлесіне 
тиесілі. Батыс Сібірдегі шымтезек батпақтарының өнеркəсіптік маңызы 
зор. Ресейдегі шымтезектің жалпы өнеркəсіптік қоры кем дегенде  
150 миллиард тоннаға бағаланады, шет елдерден Канада, Финляндия жəне 
АҚШ шымтезектің ең үлкен өнеркəсіптік қорына ие. Бұрынғы КСРО-да 
шымтезектің жылдық өндірісі шамамен 100 миллион тонна болды, 
шымтезекті өнеркəсіптік өндіру үшін арнайы фрезерлік жəне 
экскаваторлық машиналар қолданылады. 

Құрғатылған батпақтарда шөптер, көкөністер, дəнді жəне 
техникалық дақылдар, цитрус жемістері (Колхидада) жəне т. б. өсіріледі. 
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мұхиттар туралы біліміміздің эволюциясы барысында мұхиттардың 
бөлінуінің əртүрлі нұсқалары пайда болды. Жалпы қабылданған төрт 
мұхиттың бөлінуі бар: Атлант, Тынық мұхиты, Үнді жəне Арктика. 
 

Кесте 10.1 – Мұхиттардың негізгі морфометриялық сипаттамалары 
 

Сипаттамасы 
Мұхиттар 

Атлант Тынық Үнді 
Солтүстік 
мұзды 

Көлемі, млн км3 329,7 282,6 710,3 18,1 
Орташа тереңдігі, м 3597 3711 3976 1225 

Ең үлкен тереңдік, м 
(өлшеу орны) 

8742 
Пуэрто-Рико 

науасы 

7109 
Яван шұңқыры 

11022 
Мариана 
траншеясы 

5527 
Гренландия 

теңізі 
 

Суреттен көрініп тұрғандай, Тынық мұхитының ауданы бүкіл 
мұхиттардың жартысына жуығын құрайды жəне барлық құрлықтар мен 
жер аралдарынан асып түседі. Тынық мұхитының орташа тереңдігі бар, 
мұнда əлемдегі ең терең Мариана траншеясы орналасқан. Оның 
максималды тереңдігі-11022 м; оны 1957 жылы Кеңестік «Витязь» 
ғылыми-зерттеу кемесіндегі экспедиция өлшеді.  

Географиялық орналасуы, морфометриялық сипаттамалары жəне 
табиғи жағдайларының ерекшеліктері бойынша Солтүстік Мұзды мұхит 
басқа мұхиттардан айтарлықтай ерекшеленеді. Оның ауданы Тынық 
мұхитының ауданынан 12 есе, Атлант мұхитынан 6 есе жəне Үнді 
мұхитынан 5 есе аз. Солтүстік Мұзды мұхиттың орташа тереңдігі оны 
жинау бассейнінің ауданына шамамен үш есе аз - 0,92, ал Тынық мұхиты 
үшін бұл қатынас 0,04, Атлант мұхиты  үшін - 0,3, Үнді мұхиты үшін - 
0,09. 

Соңғы уақытта жəне бесінші мұхит жиі бөленеді - Оңтүстік, оған 
жоғарыда берілген анықтамаға сəйкес мұхит шын мəнінде өзіне тəн 
режиму бар дербес объектіні білдіреді. Ол Оңтүстігінде Антарктида 
жағалауына дейін созылады, солтүстігінде нақты анықталған шекарасы 
жоқ: ол антарктикалық циркумолярлы ағынның солтүстік шекарасында 
немесе Оңтүстік Американың, Африканың, Тасманияның жəне Жаңа 
Зеландияның оңтүстік ұштарын байланыстыратын сызық бойымен жүзеге 
асырылады. Оңтүстік мұхиттың жалпы ауданы шамамен 80 миллион км2 
құрайды. Бұл дегеніміз, мұхиттар бес негізгі бөлікке бөлінген кезде, ең 
үлкен үш мұхиттың оңтүстік секторлары Оңтүстік мұхитқа қарай 
жылжиды жəне ол Тынық мұхитынан кейінгі екінші орын болады. 

Мұхиттардың ішінде теңіздер ерекшеленеді. Теңіз - мұхиттың 
салыстырмалы түрде аз бөлігі, құрлыққа енеді немесе оның басқа 
бөліктерінен материктің жағалауларымен, түбінің көтерілуімен 
(рапидтермен) немесе аралдармен ерекшеленеді жəне гидрологиялық 
режимнің өзіндік ерекшеліктеріне ие. Теңіздердің ауданы бүкіл 
мұхиттардың шамамен 10% құрайды, ал теңіздердегі су көлемі 
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мұхиттардың су көлемінің 3% аспайды. Бөліну дəрежесі мен құрлыққа 
қатысты орналасуы бойынша теңіздер ішкі (Жерорта теңізі), шеткі жəне 
аралық болып бөлінеді. 

Ішкі теңіздер, əдетте, құрлыққа терең еніп, салыстырмалы түрде тар 
бұғаздар арқылы мұхитпен қиын байланыста болады. Өз кезегінде, ішкі 
теңіздер материкаралық (мысалы, Жерорта теңізі, Қызыл) жəне 
материкішілік (бір материктің ішінде орналасқан, мысалы, Балтық, Ақ, 
Қара, Азов) болып бөлінеді. Бұл теңіздердің гидрологиялық режимі, 
əдетте, мұхиттың іргелес  бөлігінің режимінен айтарлықтай ерекшеленеді. 

Шеткі теңіздер құрлыққа салыстырмалы түрде таяз жəне мұхиттан 
түбектермен, аралдар жоталарымен немесе рапидтермен бөлінген (мысалы, 
Баренц, Кар, Охотск, Жапон теңіздері). Бұл теңіздердің мұхитпен су 
алмасуы ішкі теңіздерге қарағанда үлкен,ал гидрологиялық режим 
мұхиттың іргелес бөлігінің режиміне жақын. 

Аралық теңіздердің шекаралары аралдар мен төменгі көтерілістер 
болып табылады (мысалы, Банда, Фиджи, Филиппин теңіздері). 

Мұхиттар мен теңіздерде жағалаулардың конфигурациясымен, 
түбінің рельефімен жəне гидрологиялық режимімен ерекшеленетін жеке 
бөліктер де ажыратылады. Біріншіден, бұл бұғаздар мен шығанақтар. 

Бұғаз - бұл жердің екі бөлігін бөліп, жеке мұхиттар мен теңіздерді 
немесе олардың бөліктерін байланыстыратын су кеңістігі.Мысал ретінде 
Тынық мұхиты мен Солтүстік Мұзды мұхиттарды (Азия мен Солтүстік 
Американы бөлетін) байланыстыратын Беринг бұғазы жатады. Жерорта 
теңізін Атлант мұхитымен (жəне Еуропа мен Африканы бөлетін) 
байланыстыратын Гибралтар бұғазысы. Охот жəне Жапон теңіздерін 
байланыстыратын Сахалин мен Хоккайдо аралдарының арасындағы 
Лаперуза бұғазысы. Бұғаздың ені - судың бөлінген жер учаскелері 
арасындағы қашықтық, бұғаздың ұзындығы - негізгі су объектілері 
арасындағы қашықтық (кіріс жəне шығыс қақпақтары арасындағы). 
Оңтүстік Америка мен Антарктиканы бөлетін ең кең бұғазы - Дрейк 
(шамамен 1000 км), ал ең ұзын бұғазы - Мозамбик (шамамен 1800 км). 
Бұғазылар өте алуан түрлі, олар су қоймаларында гидрологиялық режимді 
қалыптастыруда өте маңызды рөл атқарады жəне өздері маңызды зерттеу 
нысанын ұсынады. 

Шығанақ - мұхиттың немесе теңіздің құрлыққа енетін жəне одан 
аралдармен немесе түбінің көтерілуімен бөлінбейтін бөлігі. Нəтижесінде, 
Шығанақ мұхит немесе теңіздің іргелес аймағынан аз ерекшеленеді. 
Мысал ретінде Атлант мұхитындағы Бискай жəне Гвинея шығанақтарын, 
Тынық мұхитындағы Калифорнияны, Бенгалды (ауданы бойынша ең 
үлкені - 2,2 миллион км2) жəне Үнді мұхитындағы Үлкен Австралияны 
атауға болады. 

Жеке теңіздер мен бғазыларды, сондай - ақ олардың шекараларын 
бөлу кейде қайшылықтарға əкелетін тарихи дəстүр болып табылады. 
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Мұхиттардың бірдей оқшауланған жəне гидрологиялық жағдайлардың 
өзіндік ерекшеліктері бар бірқатар аудандары кейбір жағдайларда теңіздер 
деп аталады, ал басқа жағдайларында шығанақтар деп аталады. Мысалы, 
Мексика, Парсы, Хадсон сияқты Мұхит шығанақтарын теңіздер деп атаған 
дұрыс болар еді, Араб теңіздері мен Бофорт теңіздері – шығанақтар деп, ал 
жағалауы жоқ Саргассо теңізі - бұл негізінен Солтүстік Атлант 
субтропикалық айналымның ішкі бөлігі болып табылады. 

Жағалаулардың шығу тегіне, пішініне, құрылымына байланысты 
шығанақтар əртүрлі, көбінесе жергілікті атауларға ие: бухта, лиман, фиорд, 
ерін, лагуна жəне т. б. 

Бухта - бұл кішігірім шығанақ, негізгі су қоймасынан (яғни мұхит 
немесе теңіз) оқшауланған, əдетте желден жақсы қорғалған жəне көбінесе 
порттарды құру үшін қолданылады. Əр бухтаның ерекше гидрологиялық 
режимі бар. Мұндай су объектілерінің мысалдары - Қара теңіздегі 
Севастополь жəне Цемес бухталары мен  Жапон теңізіндегі Алтын мүйіз 
жəне Олжа бухталары. 

Лиман - бұл теңізден құмды қиғаш (төгілу) бөліп тұрған шығанақ, 
онда лиманды теңізбен байланыстыратын тар бұғаз бар. Əдетте лиман - 
теңізге жақын өзен аңғарының су басқан бөлігі (мысалы, Қара теңіз 
жағалауындағы Днепр-Бугский, Днестр лимандары). Лимандағы сулардың 
сипаттамаларына оған ағып жатқан өзен қатты əсер етуі мүмкін. Бұл су 
объектілері кейде көлдерге жатады, бірақ оларды өзендердің сағалық 
аймақтарының бөліктері деп санаған дұрыс. 

Ерін - бұл Ресейдің солтүстігінде кең таралған Шығанақ атауы, ол 
құрлыққа терең енеді, сонымен қатар өзен ағатын кең Шығанақ (Чехия 
Баренц теңізінде, Об Қара теңізде). Бұл су айдындарын өзендердің сағалық 
аймақтарына жатқызған жөн. 

Биік жағалаулары бар тар жəне терең теңіз шығанағы (əдетте ежелгі 
мұздықтың төсегі) фиорд деп аталады (мысалы, Норвегия теңізіндегі 
Согне-фиорд). 

 
10.2 Дүниежүзілік мұхит түбінің шығу тегі, құрылымы жəне 

бедері, түптік шөгінділер 
 
Мұхит төсегінің пайда болуы. Жер бетіндегі барлық судың негізгі 

көзі - Жер мантиясының затын газсыздандыру екендігі анықталды. 
Алайда Мұхит төсегінің пайда болуы туралы мəселе əлі шешілген жоқ. 
Геотектоника проблемаларына қатысты бірнеше гипотезалар бар. 

Мұхиттардың пайда болуы туралы барлық гипотезалар мұхиттар мен 
құрлықтардың астындағы жер қыртысының əртүрлі қасиеттерін 
түсіндіруге тырысады. Құрлықтардың астында жер қыртысының 
қалыңдығы үлкен - 70 км - ге дейін, ал орта есеппен 30-40 км. 
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Мұхиттардың астында жер қыртысы əлдеқайда жұқа (5-10 км), ал оның 
табаны материктердің астынан жоғары орналасқан. 

Жер қыртысына бірнеше қабаттар кіруі мүмкін (жоғарыдан төменге): 
шөгінді, «гранит», «базальт». Соңғы екі қабаттың нақты құрамы гранит 
пен базальтқа сəйкес келмеуі мүмкін, бірақ сейсмикалық толқындардың 
өту жылдамдығы мұндай жыныстарға тəн. Құрлықтардың астында шөгінді 
қабаттың қалыңдығы орта есеппен 5 км, «гранит» - 15-20, «базальт» - 15- 
20 км құрайды. 

Мұхиттардың түбінде шөгінді қабат əлдеқайда аз - жүздеген метрден 
бірнеше шақырымға дейін. Гранит қабаты жоқ, ал шөгінді қабаттың 
астындағы мұхиттардың төсегі қалыңдығы 10 км-ге дейін арнайы, мұхит 
типіндегі базальттардан тұрады. 

Əлемдік мұхит түбінің бедері. Жер бетіндегі құрлықтар мен мұхит 
түбінің тереңдігіндегі биіктіктердің таралуы туралы жалпы, орташа 
түсінікті гипсографиялық қисық береді (мұхит түбі үшін - батиграфиялық 
қисық). 

Гипсографиялық қисықта жақсы ерекшеленеді: құрлықта - кішігірім 
аумақты алып жатқан биік таулар жəне жер бетінде басым болатын 
жазықтар; мұхитта - теңіз жағалауына жақын орналасқан ең үлкен таяз 
бөлік, орташа тереңдігі 4000-5000 м болатын мұхиттың кең төсегі жəне 
үлкен тереңдіктердің өте аз аудандары. Батиграфиялық қисықтың 
көмегімен мұхит түбінің рельефінің негізгі элементтерін ажыратуға 
болады: 

құрлықтардың су астындағы шеті (мұхит түбінің 22%), оның 
ішінде сөре немесе материктік таяз (0-200 м), материктік беткей (200- 
2000 м) жəне материктік табан (2000-2500 м); 

мұхит төсегі (2500 - 6000 м), рельефтің ерекше түрін қоспағанда, 
түбінің қалған бөлігін алып жатырған - мұхит ойықтары; 

мұхит ойықтары (6000 м терең), олар төменгі аймақтың тек 1,3% 
құрайды. 

10.1 - суретте жер биіктігінің əртүрлі сатыларының ауданы мен 
мұхит түбінің тереңдігі көрсетілген. Екі максималды аймақ бар - құрлықта 
0-ден 1000 м-ге дейін жəне Мұхит төсегінде 4000-нан 5000 м-ге дейін. Бұл 
жер қыртысының екі элементінің - материктер мен мұхиттың болуының 
жанама көрсеткіші болып табылады. 

Материктік таяз (сөре) - құрлықтардың су асты жиегінің жоғарғы 
таяз бөлігі (орташа тереңдігі 200-ге дейін, кейде 400 м-ге дейін). Сөре 
материктер мен аралдарды қоршайды. Сөренің ең үлкен ені - Еуразияның 
солтүстік жағалауында, оның сыртқы шекарасы Солтүстік Мұзды мұхитқа 
жүздеген шақырымға созылады. Оның ені Атлант мұхитында Еуропа мен 
Солтүстік Американың жағалауларында, сондай-ақ Патагония 
жағалауында үлкен. Тынық мұхитындағы сөренің ең кіші ені Солтүстік 
жəне Оңтүстік Американың батыс жағалауында. Сөре құрлықтардың су 
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асты жиектерінің шамамен 40% алып жатыр. Қалғаны - материктің 
баурайы мен материктің табаны. 

 

 
 

Сурет 10.1 -Жер шарының гипсографиялық қисығы (түсініктемелерді мəтіннен 
қараңыз) 

 
Материктік баурай сөренің сыртқы шекарасынан жəне кейде  

3500 м тереңдікке дейін созылады. Бұл материктік кесектің бүйір шеті. 
Материктік баурайдың үлкен көлбеу бұрыштары бар (орташа есеппен 4- 
7°, кейде 30° дейін). Мұхиттың кейбір бөліктерінде материктік баурай 
терең су асты каньондарымен кесілген. Каньондардың бір бөлігі 
тектоникалық процестердің нəтижесі деп саналады, ал көпшілігі «бұлтты» 
немесе суспензия деп аталатын, көлбеу «кесу» ағындарының əсерінің 
салдары болып табылады. Кейбір каньондар су басқан аңғарлар мен ірі 
өзендердің арналарын білдіреді. 

Материктік табан тереңдігі 2000-2500 м, ал кейбір жерлерде  
4000 м-ге дейін кеңістікті алады. Мұнда жоғарыда аталған каньондарды 
шығарып тастау конустары бар (оларды «терең теңіз шығару 
конустары»деп атайды). Жалпы, бұл континенттердегі таулардың етегінде 
пайда болған шлейфке ұқсас материктік баурайда жиналған жауын-шашын 
шлейфі. 

Мұхит табанының  арғы жағында (4000 - 4500 м-ден астам 
тереңдікте) мұхит төсегі орналасқан, ол рельефі бойынша бір текті емес. 
Мұхит төсегінде рельефтің оң жəне теріс формалары ерекшеленеді. 
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Оң формаларға мыналар жатады: орта мұхиттық жоталар, су 
асты үстірттері, жекелеген су асты таулары - гайоттар (соның 
ішінде су асты жанартаулары). 

Орта мұхиттық жоталар, мұхит төсегі сияқты, материктік 
құрылымдармен бірдей таксономиялық дəрежеге ие - сөре, беткей жəне 
материктік табан, бірақ екі есе үлкен аумақты алып жатыр. Əр мұхитта 
меридиональды жотасы бар. Жоталардың Оңтүстік ұштары Антарктида 
мен басқа да Оңтүстік құрлықтар арасында орналасқан ендік су асты 
жотасымен жабылған: Оңтүстік Америка, Африка жəне Австралия. Бұл 
Жердің ең үлкен тау жүйесі, сондықтан оны орта мұхиттық 
жоталардың планетарлық жүйесідеп атайды.  Жүйенің жалпы 
ұзындығы 60 000 км-ден асады. Ол мұхит түбінің 15% - дан астамын 
алады, өте күрделі геологиялық құрылымға ие. Жотаның айдары бойымен 
рифт аңғарлары өтеді, жотаны көптеген көлденең жарықтар кесіп өтеді. 
Орта-Атлант жотасы мұхиттардың түбінде айқын көрінеді, ол басқаларға 
қарағанда жақсы зерттелген. 

Мұхит түбінің бедерінің теріс нысандарына шұңқырлар, қуыстар 
жəне мұхит ойықтары (тереңдігі 6000 м-ден астам) жатады. Мұхиттық 
терең теңіз ойықтар - тар жəне ұзын, əдетте арал доғаларының сыртқы 
жиегінде, сондай-ақ кейбір континенттерде орналасқан доға тəрізді 
депрессиялар. Шұңқырлардың ені 1-3-тен бірнеше ондаған шақырымға 
дейін, ал ұзындығы жүздеген шақырымға жетеді. Мұхиттық ойықтар 
мұхиттағы төменгі аймақтың аз бөлігін алып жатса да, олар тек 
геологтардың ғана емес, гидрологтардың да назарын аударатын өте ерекше 
объект болып табылады, өйткені бұл ойықтарда гидрологиялық, 
гидрохимиялық жəне биологиялық процестердің дамуына ерекше 
жағдайлар жасалады. 

Мұхит түбінде рифт аңғарлары, трансформациялық ақаулар 
жəне жер қыртысының геотектоникалық құрылымының басқа 
элементтері де ерекшеленеді. Мұндай түзілімдерге арал доғалары да 
кіреді, мысалы, Куриль, Мариан, Кіші Антиль жəне т. б. 

Су асты шөгінділері. Теңіз суында көптеген қоспалар бар: 
ерітінділер, коллоидтар, суспензиялар,тірі организмдер жəне олардың 
тіршілік ету өнімдері. Мұхиттағы бұл қоспалар, алып тұндырғыштағыдай, 
біртіндеп түбіне түсіп, су асты шөгінділерін немесе су түбінің тұнбаларын 
құрайды. Бұл тұнбалардың жоғарғы қабаты төменгі топырақты, мұхит 
астындағы литосфераның беткі қабатын құрайды. Төменгі шөгінділер 
пайда болатын бастапқы материалдың сипатына сəйкес олар екі негізгі 
түрге бөлінеді: терригендік жəне органогендік немесе биогендік. Бұл бөлу 
көбінесе шартты болып табылады, өйткені табиғатта екі типтегі шөгінділер 
қатаң оқшауланбайды жəне топырақтың бір немесе басқа түрге 
жатқызылуы органогендік немесе терригендік тұнбаның басым болу 
дəрежесімен анықталады. 
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Терригендік шөгінділерге құрлықтың шайылу өнімдері - өзендер 
шығаратын қалқыма шөгінділер, сондай-ақ мұхит жағалауларын бұзу 
өнімдері (абразиялар) жатады. Бұл шөгінділер құрлыққа жақын төменгі 
кеңістікті алады - мұхиттардың бүкіл түбінің төрттен бір бөлігі. 

Органогендік шөгінділер суда өмір сүретін өлі (негізінен 
планктонды) организмдердің қалдықтарынан - қаңқалардан, 
раковиналардан жəне т. б. түзіледі. 

Төменгі шөгінділердің құрамына сонымен қатар (аз мөлшерде) эол 
(құрлықтан соққан желдер), пирокластикалық (вулканогендік), хемогендік 
(теңіз суынан тұздардың тұнбасы) жəне ғарыш кеңістігінен мұхитқа шаң 
мен магниттік шарлар түрінде түсетін ғарыштық материалдар кіреді. 

Терригендік шөгінділер мұхиттар мен теңіздерге ене отырып, судың 
қозғалысымен ірілігі бойынша сұрыпталады. Жағалауға жақын жерде ең 
үлкен фракциялар (тастар, галька, қиыршық тастар, құм) орналасқан. Кіші 
фракциялар - тұнба (алеврит) жəне саз (пелит) үлкен тереңдікке 
шығарылуы мүмкін. 

Мұхит түбіндегі органогендік шөгінділер əртүрлі организмдердің 
қалдықтарымен ұсынылған. Ең көп таралған кальцийлі жəне кремний 
шөгінділері. Біріншісі екі түрден тұрады: глобигерин (мұхиттардың 
шамамен 3% - ын қамтиды) жəне птеропод тұнбалары, екіншісі - орташа 
жəне полярлық ендіктерге тəн диатомдар жəне экваторлық ендіктермен 
шектелген радиолариялар. 

Вулканогендік шөгінділер жанартаудың атқылауымен жəне мұхит 
түбіндегі жанартаулардан да, құрлықтағы жанартаулардан да лаваның, 
күлдің, жанартау шаңының мұхитқа енуімен байланысты. 

Мұхит түбіндегі химогендік шөгінділер - бұл мұхиттың түбіндегі 
жəне түбіндегі химиялық немесе биохимиялық процестердің нəтижесі. 
Мұндай шөгінділердің қатарына темір - марганец конкрециясы жатады; 
олардың түзілуіне қатысатын биохимиялық процестер əлі жақсы 
зерттелмеген. Темір-марганец конкрециялары полиметалл кенінің 
концентраттары ретінде үлкен экономикалық қызығушылық тудырады. 
Оларды өндіру технологиясы əзірленді. Мұхит түбінде фосфорит 
конкрециялары да кездеседі.  

Кейбір аудандарда жағалаудағы жағажай құмдарында ауыр 
минералдардың шашырауы пайда болады. Құрғақ климат жағдайында 
жағалаудағы кішігірім теңіз аудандарында кейде глауберова мен ас тұзы 
түседі. 

Мұхит түбіндегі космогендік шөгінділер негізінен ғарыштық 
шаңмен, «ғарыштық шарлармен», метеориттермен ұсынылған. 

Мұхит түбіндегі əр түрлі шөгінділер бір уақытта қалыптасады, 
сондықтан олар күрделі құрамға ие. Аралас құрамдағы теңіз 
шөгінділерінің мысалы - вулкандық жəне ғарыштық бөлшектерден, 
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сондай-ақ органикалық шыққан алюмосиликаттардан тұратын жəне мұхит 
төсегінің 25% - дан астамын алып жатқан терең теңіздегі қызыл саз. 

Төменгі топырақты зерттеу көптеген ғылыми жəне қолданбалы 
мəселелерді шешу үшін қажет. Теңіз биологиясы үшін төменгі топырақ - 
бұл биотоп, төменгі организмдердің тіршілік ету ортасы (бентос). Теңіз 
геологиясы үшін бұл тау жыныстарының пайда болуының бірінші кезеңі 
(диагенез процестері), сонымен қатар төменгі шөгінділердің 
стратификациясы бойынша зерттелген геологиялық хронология. Теңіз 
түбінің геоморфологиялық құрылымы топырақтың табиғатымен тығыз 
байланысты. Теңіз жəне балық аулау флоты үшін (түбімен тралингке, 
кемені зəкірге қоюға, оны жерге отырғызу мүмкіндігіне жəне т.б. 
байланысты), мұхит түбінен пайдалы қазбаларды өндіру, теңіз түбімен газ 
жəне мұнай құбырларын төсеу үшін топырақты зерттеу үлкен маңызға ие. 

 
10.3 Мұхиттардың су балансы 
 
Мұхиттардың орташа көпжылдық жылдық су балансының жалпы 

теңдеуін келесі түрде жазуға болады: 
	 		 	 ,																																																				 10.1  

мұнда  - мұхит бетіндегі жауын - шашын (жылына орта есеппен 1270 мм 
немесе жылына 458 000 км3);  - жер бетіндегі ағын (124 мм немесе  
44700 км3, оның ішінде 41700 км3 өзендерге, 3000 км3 Антарктида мен 
Арктика аралдарының «мұздық» ағынына түседі);  - жер асты ағыны  
(6 мм немесе 2200 км3);  - мұхит бетінен булану (1400 мм немесе  
505000 км3). 

Егер біз анықталмаған жағдайларды қарастыратын болсақ, яғни 
əлемдік мұхит деңгейінің шамалы өзгеруін ескерсек, онда жылдық баланс 
теңдеуі басқаша жазылуы керек: 

	 		 	 	 ∆ ,																																																				 10.2  
мұндағы ∆  - деңгейдің өзгеруі (егер теңдеудің мүшелері қабат 
шамаларында ұсынылса) немесе мұхит суларының көлемі (егер теңдеудің 
мүшелері көлем бірліктерінде берілсе).  

Р. К. Клигенің зерттеулері (10.2) теңдеуінде орташа есеппен  
ХХ ғасырда ∆  жылына 1,7 мм немесе жылына 610 км3 болатындығын 
көрсетті. Дүниежүзілік мұхит деңгейінің жоғарылауы негізінен 
Антрактида, Гренландия жəне Арктика аралдарының мұздықтарының еруі, 
жауын-шашынның көбеюі, сондай-ақ судың термиялық кеңеюі 
нəтижесінде мұхит көлемінің ұлғаюына байланысты. ХХ ғасырда 
мұхиттың жоғарғы қабаты температурасының жоғарылауы оның 
деңгейінің жылына 0,6-1,0 мм өсу жылдамдығын береді. Климаттың 
өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобының (МГЭИК - 2001) 
бағалауы бойынша ХХ ғасыр ішінде əлемдік мұхит деңгейі орта есеппен 
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15 см-ге артты, бұл оның су көлемінің 54,2 мың км3-ге немесе 0,004% - ға 
өсуін көрсетті. 

Атмосфералық жауын - шашын мұхиттардың су балансының 90,7% 
құрайды, ал булану оның шығыс бөлігінің 100% құрайды. Мұхиттың су 
балансының екі негізгі компонентінің - жауын-шашын мен булану 
теңдеуінің ендік қатынасының өзгеруі өте тəн.  Бұл жер бетіндегі жылу 
мен ылғалдың таралуының жалпы заңдылықтарымен байланысты, олар 
жауын-шашын ендігінен мұхит бетіне тұрақты өзгерісті жəне оның бетінен 
булануды анықтайды (Сурет 10.2). 

Жауын-шашынның, буланудың жəне айырмашылықтың 
таралуының негізгі ерекшеліктері: 1) полярлық аудандардан төмен 
ендіктерге жауын-шашын мен буланудың жалпы өсуі; 2) буланудан артық 
жауын-шашынның болуы: Солтүстік жарты шардың жоғары ендіктерінде 
(арктикалық, субарктикалық жəне жартылай қоңыржай климаттық 
белдеулер) жəне төмен ендіктерде (климаттық белдеудің Солтүстік жарты 
шарының экваторлық жəне субэкваторлық); 3) екі жарты шардағы жауын-
шашыннан  артық буланудың екі аймағының болуы (тропикалық жəне 
субтропикалық климаттық белдеулер).  Осылайша,  	 0 бар 
жерлерде тұщы теңіз суының сұйылтылуы, оның тұздылығының төмендеуі 
байқалады, ал артық су мұхиттың осы аудандарынан жер үсті суларының 
ағып кетуіне əкелуі керек; 

	 0 бар жерлерде судың тұздануы жүреді, судың азаюы олардың 
сырттан келетін су ағынымен өтелуіне əкелуі керек. 

 
 

Сурет 10.2 - Əлемдік мұхиттағы ендік бойынша гидрометеорологиялық 
сипаттамалардың таралуы 

 

Жекелеген мұхиттардың су балансында тұщы су балансын, яғни 
мұхиттағы тұщы судың балансын (тұщы компонент) жəне мұхиттар 
арасындағы су алмасуды ескеретін толық су балансын бөлу керек. Тұщы 
су балансы жеке мұхиттардың толық су балансының 2-4% құрайды. 
Жалпы, мұхиттар үшін жыл сайын су айналымына атмосфера мен 
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құрлықпен бірге 505 мың км3 тұщы су қатысады. Мұхиттар арасындағы су 
қозғалысына барлығы бірнеше есе көп - жылына шамамен 20000 мың км3. 

 
10.4 Мұхит суларының тұздылығы мен тұз құрамы 
 
Су - белсенді еріткіш, сондықтан теңіз суында Жер бетінде белгілі 

барлық химиялық элементтер бар. Барлық ерітінділер төрт топқа бөлінеді: 
судың тұздылығын анықтайтын топ; микроэлементтер тобы, дəлірек 
айтқанда «шашыраңқы» элементтер; биогендік заттар тобы жəне еріген 
газдар тобы. 

Бірінші топтағы заттар суда бір килограмға грамммен өлшенетін ең 
көп мөлшерде, яғни мыңдық үлестерде, промилледе (‰) болады. Олар 
судың тұздылығын анықтайды. S белгісімен белгіленген тұздылық ‰, - 
теңіз суының көптеген физикалық қасиеттерін анықтайтын сипаттама: 
тығыздық, мұздату температурасы, дыбыс жылдамдығы жəне т.б. Оның 
мəні - булану, тұщы судың ағуы, мұздың еруі, судың қатып қалуы жəне т.б. 
сол сияқты физикалық процестерге де байланысты. Тұздылық - теңіз 
суының маңызды сипаттамасы. 

Қоспалардың екінші тобы - судың құрамындағы масса бірлігінде 
10 	10 %  шамалы мөлшерде элементтер, бірақ олардың жалпы 
сомасында əлемдік мұхиттағы құрамы миллиондаған тонна (мыс, уран, 
алтын жəне т.б.) өлшенеді. 

Заттардың үшінші тобына азот, фосфор, кремний жəне  
организмдердің тіршілік əрекетіне қатысатын басқа элементтердің 
қосылыстары жатады, сондықтан оларды биогендік заттар деп атайды. 
Олардың мөлшері  текше метрге миллиграмм тəртібіне ие, яғни.бірінші 
топтағы заттарға қарағанда миллион есе аз. Бұл заттар судың физикалық 
қасиеттеріне əсер етпейді, олардың мөлшері мен қатынасы өмірдің 
биохимиялық процестерімен анықталады. 

Заттардың төртінші тобы - бір литр суға миллиграмммен өлшенген 
мөлшердегі газдар. Бұл оттегі, азот, күкіртсутек жəне басқа газдар, 
олардың мөлшері физикалық факторлармен (температура, қысым, 
жылдамдық) жəне биологиялық факторлармен байланысты. 

Сонымен қатар, теңіз суында коллоид түрінде еріген органикалық 
заттар, құрлықтан немесе өлі организмдердің қалдықтарынан алынған 
материал түрінде механикалық Қоспалар (суспензиялар), ақырында тірі 
организмдер бактериялардан бастап балық пен сүтқоректілерге дейін 
болады. 

Гидросфераның заманауи идеяларына сəйкес, атмосфера сияқты, 
жердің дамуының алғашқы кезеңдерінде базальттардың балқуы жəне 
жоғарғы мантияны газсыздандыру процестері нəтижесінде пайда болды. 
Бұл уақытта мұхит суларының бастапқы тұзды құрамы жəне олардың 
тұздылығы дамыды. Болашақта басқа химиялық құрамы бар жердің 
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жойылатын өнімдері мұхитқа жуыла бастады, сондықтан иондардың 
жалпы қатынасы да өзгере бастады: теңіз суының негізгі катиондары 
өздерінің шығу тегі бойынша магмалық тау жыныстарының ауа-райына 
жəне оларды өзендермен мұхитқа шығаруға міндетті, ал аниондардың 
көпшілігі мұхиттың пайда болуының бастапқы кезеңімен, мантияны 
газсыздандырумен байланысты. 

Бұл процестер біздің заманымызда да жүреді. Соңғы жылдары терең 
теңіздегі тіршілік ететін құрылғылардың көмегімен су астындағы 
вулканизмнің масштабы құрлықтағы вулканизмнің масштабынан он есе 
асып түсетінін анықтауға болады. Су астындағы жанартаулар көбінесе 
теңіз суы мен атмосфераның химиялық құрамын анықтайды. Мұхиттардың 
барлық суы гидротермиялық кезеңнен өтіп, 300-400 °С дейін қызады жəне 
1-1, 5 миллион жыл ішінде базальттармен əрекеттеседі деп есептелген. Бұл 
үлкен кезең, сонымен бірге, мұхиттардың жасынан жүз есе аз. Мұндай 
процестерді зерттеу қазіргі океанологияның маңызды мəселелеріне 
жатады. 

Мұхит суларының тұзды құрамы. XIX ғасырдың басында мұхит 
суларында еріген тұздардың мөлшері əр түрлі болуы мүмкін екендігі 
байқалды, бірақ тұзды құрамы, судың тұздылығын анықтайтын əртүрлі 
тұздардың қатынасы мұхиттардың барлық аймақтарында шамамен бірдей. 
Бұл үлгі теңіз суларының тұз құрамының тұрақтылық қасиеті ретінде 
тұжырымдалған («Дитмар Заңы»). Ол В. Дитмардың бүкіл əлем бойынша 
"Челленджер" экспедициясы кезінде алынған су сынамаларының 
химиялық талдауларын зерттеу нəтижесінде табылды. Тұзсыздандырылған 
Балтық теңізінде де, қатты тұздалған Қызыл теңізде де судың тұзды 
құрамы бірдей екендігі көрсетілген. Тек өзен ағындары бар жағалаудағы 
аудандардың қатты тұзсыздандырылған сулар ғана ерекшеленеді. Төменде 
теңіз суының тұзды құрамы жəне О. А. Алекин мен Ю. И. Ляхин (1984) 
бойынша орташа тұзды судағы əртүрлі иондардың концентрациясы 
(35,16‰) келтірілген. 

Теңіз суының тұздылығы жəне оны анықтау. Теңіз суының 
тұздылығы - бұл 1 кг теңіз суында ерітілген барлық минералдардың грамм 
мөлшері, егер бром мен йод хлордың эквивалентті мөлшеріне ие болса, 
барлық көмірқышқыл тұздары оксидтерге ауысады, ал барлық 
органикалық заттар 480°С температурада жағылады. Судың тұздылығы 
г/кг - да, яғни мыңдық үлестерде - промилледе жəне,  бұрын айтылғандай, 
S‰ - бен белгіленеді. 

Теңіз суының тұздылығы минералдану ұғымына жақын (М, мг/л). 
Тұздылығы 20‰ дейін болғанда S‰ ~ М • 10 . 

Теңіз суының тұздылығы хлор құрамымен немесе судың электр 
өткізгіштігімен анықталады, өйткені теңіз суы электролит болып 
табылады: судағы тұздар неғұрлым көп болса, соғұрлым оның электр 
өткізгіштігі, яғни электр кедергісі аз болады; соңғысын өлшей отырып, 
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оның тұздылығын кестелерден санауға болады. Судағы жарықтың сыну 
бұрышын өлшеуді қолдануға болады, өйткені бұл бұрыш тұздылыққа 
байланысты. Судың тығыздығын өлшеу арқылы тұздылықты алуға 
болады. Толық химиялық талдау ең дəл, бірақ бұл əдіс өте ауыр. 

Тығыздықты ареометрмен тікелей өлшеудің өте қарапайым əдісі. 
Құрылғы судың тығыздығын оңай анықтауға, содан кейін кестелерді 
пайдаланып тұздылық мəндерін алуға мүмкіндік береді. Бұл əдіс тым 
өрескел. Ол өлшеу қателігін 0,05‰ дейін береді. 

Бұрын тұздылықты хлор концентрациясы бойынша, дəлірек айтқанда 
хлорлылығы бойынша анықтау əдісі қолданылған (хлорлылық деп 1 кг 
теңіз суына грамм құрамындағы галогендер - хлор, бром, фтор жəне йод 
эквивалентті хлор құрамына қайта есептегенде). Бұл əдіс тұздылықты 
0,01% дейінгі қателікпен анықтауға мүмкіндік береді. М. Кнудсен  
1902 жылы формула алды: 

‰ 0,030 1,805	Cl‰                                       (10.3) 
мұндағы Cl - судың хлорлығы. 1967 жылы Халықаралық келісім бойынша 
Кнудсен формуласының орнына «халықаралық» деп аталатын жаңа 
формула қабылданды: ‰ 1,80655	 ‰. Шеткі жəне ішкі теңіздердің 
тұзды құрамы мұхит суларының орташа тұзды құрамынан біршама 
ерекшеленетіндіктен, жеке теңіздер үшін ұқсас құрылымның арнайф 
формулалары бар. Сонымен, Қара теңіз сулары үшін 1,1856
1,7950 , Балтық  0,115 1,805 , Азов 0,21 1,794 , 
формуласы қолданылады (  жəне Cl - ‰). Көптеген тұзды жəне тұздылау 
суы бар көлдер үшін формулалар  бірдей схемаға сəйкес есептелген. 
Осылай, Каспий теңізінің сулары үшін келесі формула қолданылады: 

0,140 2,360 .  
Соңғы жылдары тұздылықты өлшеудің элекрометриялық əдісіне 

көшуге байланысты 15ºС жəне атмосфералық қысымдағы салыстырмалы 
R   электр қуаты арқылы тұздылық ұғымының жаңа тұжырымдамасы 
қабылданды: 

,                 (10.4) 

мұндағы сынама
‰, º

- 15ºС жəне ратм температурасындағы теңіз 

суының салыстырмалы электр өткізгіштігі, ‰, º - 15ºС температурада 
жəне тұздылығы 35‰ теңіз суы сынамасының электр өткізгіштігі. үшін 
өрнектегі табиғи судың орнына  калий хлориді ерітіндісін қолдана 
бастады, 1978 ж.практикалық тұздылық шкаласы енгізілді, массалық үлесі 

32.4 • 10 , 15°  жəне атмосфералық қысым 	 	1, ал 
практикалық тұздылық 35% немесе 35 практикалық тұздылық бірлігіне 
тең. 
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Əлемдік мұхиттардағы тұздылықтың таралуы. Жалпы алғанда, 
ол мұхиттың су балансының құрамдас бөліктерінің таралуына - жауын-
шашын мен булануға толық сəйкес келеді (4 жəне 5 суреттерді қараңыз). 

 
Сурет 10.4 - Дүниежүзілік мұхит бетіндегі тұздылық ( ‰ ) (орташа жылдық) 

 
Мұхит бетіндегі тұздылықтың таралуындағы аймақтық заңдылықтар 

əр түрлі тұздылықтағы изожолақтардың орташа жылдық карталарын – 
изогалинді  көрсетеді (сурет 4). Карталарда бұл бағытта  жəне 
материктік ағынның айырмашылығының жоғарылауымен жəне судың 
тұздылығының төмендеуімен (34-35% дейін) тікелей экваторлық аймақта, 
жауын-шашынның күрт өсуіне жəне буланудың біршама төмендеуіне 
байланысты жоғары ендікке қарай тұздылықтың төмендеуінің жалпы 
көрінісі көрінеді (тыныш жəне жоғары ылғалдылық аймағы). Экватордың 
екі жағындағы тропикалық аудандардағы тұздылықтың жоғарылауы 
жауын-шашынның азаюымен жəне қатты жел соғатын жерлерде 
буланудың жоғарылауымен байланысты аймақтар ажыратылады. 

Мұхит бетіндегі судың тұздылығының ендік (аймақтық) таралуы үш 
факторды бұзады: ағымдар, өзендер жəне мұздар. 

Батыс жағалаудағы орта ендіктердегі мұхиттардағы ағымдар 
(шамамен 40 градус) солтүстік жəне оңтүстік пассат ағындарынан 
полюстерге қарай: солтүстік жарты шарда солтүстікке жəне оңтүстіктегі 
оңтүстікке бағытталған. Олар тұзды (жəне жылы) суларды жоғары ендік 
бағытында өткізеді. Солтүстіктен жəне оңтүстіктен қоңыржай ендіктерден, 
мұхиттардың шығыс жағалауында ағындар пассаттар аймағына 
бағытталған, олар аз тұзды суларды алып жүреді. Жалпы су айналымының 
осы екі элементі де тұздылықтың аймақтық таралуын бұзады, ал 
мұхиттардың батыс жəне шығыс жағалауларында изогалиннің 
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меридиандық бағыты байқалады. Мысалы, Солтүстік Американың шығыс 
жағалауындағы Атлант мұхитында тұздылық Еуропа жағалауына 
қарағанда əлдеқайда төмен. 

 

.  
 

10.4-ші суреттің жалғасы 
 

Өзендер мұхиттардың жəне əсіресе теңіздердің сағасы алды 
аудандарын тұщыландырады. Ганга, Нигер, Конго (Заир) жəне, əрине, 
Амазонканың əсері өте үлкен, оның тұзсыздандыратын əсері мұхитта 
өзеннің мұхитқа құятын жерінен шамамен 1000 км қашықтықта сезіледі. 
Об, Енисей, Лена арктикалық теңіздерін айтарлықтай тұзсыздандырады. 

Маусымдық мұздың рөлі əлі жақсы бағаланбаған. Қыста, мұздату 
кезеңінде олар судың тұздануына əкеледі, ал көктемде, керісінше, мұздың 
еруі судың тұздылығының айтарлықтай төмендеуіне əкеледі. Жауын-
шашынның материктік тұщы мұздың булануы мен еруінен асып кетуіне 
байланысты тұздылықтың жоғары ендікке дейін жалпы төмендеуінен 
басқа, əсіресе көктемде, шығанақтарда еритін мұздар тұздылықты 
төмендетудеайтарлықтай əсер етеді. 

Карталармен ұсынылған мұхиттардың бетіндегі судың 
тұздылығының жалпы таралу схемасынан ішкі теңіздер құлайды, мұнда 
өзендердің тұзсыздандыратын əсері өте жоғары. Сонымен, Балтық (10-
12‰, шығанақтарда 2-6‰), Ақ (24-30‰), Қара (16-18‰), Азов (10-12‰) 
теңіздерінің тұздылығы мұхит суларының тұздылығынан едəуір аз. Бірақ 
бұл басқаша да болуы мүмкін -  кейбір ішкі теңіздерде тұздылықтың 
айтарлықтай өсуі. Мысалы, егер су балансының тұщы компоненті аз болса 
жəне судың булануы айтарлықтай болса, судың тұздылығы 38-39‰ 
(Жерорта теңізі, Парсы шығанағы) жəне тіпті 40-42 ‰ (Қызыл теңіз) жетуі 
мүмкін. 



254 
 

Басқа мұхиттармен салыстырғанда тұзды суларға Атлант мұхитының 
жер үсті сулары жатады (орта есеппен 35,3‰ ішкі теңіздерсіз). Тынық 
мұхиты (34,6‰) жəне Үнді (34,7‰) мұхиттарындағы су аз тұзды. 
Солтүстік Мұзды мұхиттағы жоғарғы қабаттардың суы едəуір 
тұзсыздандырылған (29-34%, жағалауда 10% - дан аз). 

 

 
 

Сурет 10.5 - Мұхиттардағы меридионалды кесінділердің тұздылығы ( ‰ ) Атлант (а), 
Тынық (б), Үнді (в) 

 
Мұхит суларының қабатындағы тұздылықтың таралуы. Мұхит 

бетінде тұздылықтағы айырмашылықтар үлкенірек, мұнда олар су 
балансын құрайтын процестермен анықталады: тұздылық тұщы компонент 
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аз болатын жерлерде жоғары, ал тұщы су ағыны жоғары жерлерде төмен. 
Тереңдіктегі тұздылықтың таралуы жоғарғы қабаттармен араластыру 
жағдайларына жəне ағындардың судың көлденең берілуіне байланысты. 
Сондықтан мұхит суларының тік құрылымы өте бір текті емес, мұхитта 
қалыңдығы бірнеше жүз метр болатын жоғары жəне төмен тұздылық 
қабаттары бар, олар көлденеңінен мыңдаған шақырымға созылады (сурет 
10.5). Атлант мұхиты үшін басқа мұхиттармен салыстырғанда жер 
бетіндегі тұздылық төменгі горизонттарда да сақталады; бұл мұхит 
тұздылықтың ең үлкен тік өзгергіштігімен сипатталады. Тынық 
мұхитында, керісінше, тұздылық тігінен біркелкі. Жалпы, тереңдігі жоғары 
ендіктердегі тұздылық жоғарылайды, ал тропикалық жерлерде ол 
төмендейді. Барлық мұхиттардың түбіндегі тұздылық 34,6-35,0% құрайды. 

 
10.5 Əлемдік мұхиттардың термиялық режимі 
 
Əлемдік мұхиттардың жылу балансы. Мұхиттың термиялық 

режимі мен жылу балансы негізінен бүкіл планетаның жылу режимі мен 
климатын анықтайды. Мұхиттардың жылу балансының негізгі кіріс 
бөлігіне күн радиациясы жəне атмосферамен байланыстағы жылу алмасу 
(егер ауа судан жылы болса), қосымшаға  - өзендердің жылу ағыны, түбі 
арқылы геотермиялық жылу ағыны жəне мұз пайда болған кезде жылудың 
шығуы жатады.  Мұхиттардың жылу тепе - теңдігі теңдеуінің негізгі 
шығын мүшелеріне булану кезіндегі жылу шығыны жəне атмосферамен 
байланыс жылу алмасуы (егер су беті ауадан жылы болса), қосымшаға - 
мұздың еруі кезіндегі жылу шығыны жатады. 

Мұхиттың жылу балансындағы басты маңыздысы, əрине, жылудың 
негізгі көзі - күн радиациясы түсетін жер арқылы жылу алмасу болып 
табылады, ал булану пайда болатын жерде - жылу беруге əкелетін негізгі 
процесс. 

Əлемдік мұхиттардағы температураның таралуы. Мұхит 
бетіндегі су температурасының таралуы. Ол жалпы ендік зоналылық 
заңына бағынады, өйткені күн энергиясының ағымы географиялық ендікке 
байланысты. Карталардағы су температурасының таралуы изотермалардың 
(температураға тең сызықтар) көмегімен көрсетіледі. 

Мұхит бетіндегі судың ең жоғары температурасы экватордан 
солтүстікке қарай, экваторлық белдеуде байқалады. Судың ең жоғары 
температурасының сызығы термиялық экватор деп аталады. Оның 
жанында судың орташа жылдық температурасы 27 - 28°С Бұл сызық 
Солтүстік жарты шарда жазда солтүстікке жəне қыста оңтүстікке бірнеше 
градус ендікке ауысады. 

Термиялық экваторынан мұхиттың беткі қабатындағы судың 
температурасы полюстер бағытында - 1,0 - 1,8°С дейін төмендейді (Теңіз 
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суы теріс температурада қатып қалатыны белгілі.). Шығанақтардағы 
жағалауларда жазда судың температурасы 30-32°С дейін көтерілуі мүмкін. 

Температураның жалпы аймақтық таралуы (судың тұздылығының 
таралуы сияқты) ағындармен, өзендермен жəне мұздармен бұзылады. 

Тропикалық ендіктерден 30-40° ендік аймағына келіп, ағындар 
мұхиттардың батыс жағалауында жылы су өткізеді. Бұл ағымдарға суық 
сулар жоғары ендіктерден қарсы қозғалады. Мұхиттардың шығыс 
жағалауында қоңыржай ендіктерден жылы су жоғары ендікке енеді, ал 
суық су экваторға қарай таралады Атлант мұхитының солтүстік бөлігінде 
изотермалардың аймақтық таралуынан едəуір ауытқу байқалады, мұнда 
50° солтүстік ендік аймағында батыс пен шығыс жағалаулардың 
арасындағы орташа жылдық температура айырмашылығы 10°C-тан асады. 

Өзендер, əдетте, мұхит суларының температурасына айтарлықтай 
əсер етпейді. Бірақ кейбір жерлерде олар көктемде көбірек қызады, ал 
күзде суық су əкеледі. Бұл жағдайда өзендердің бағдары маңызды. Ұлы 
Сібір өзендері, мысалы, оңтүстіктен солтүстікке қарай ағып, Солтүстік 
Мұзды мұхиттың жағалау аймақтарына айтарлықтай əсер етеді. 

Мұхит бетіндегі су температурасының маусымдық ауытқуы жыл 
бойына жылу балансының өзгеруімен анықталады. Температураның ең 
үлкен ауытқуы экваторға жəне полюстерге дейін төмендейтін орташа 
ендіктермен шектелген. 

Солтүстік жарты шардағы судың ең жоғары температурасы, əдетте, 
тамыз айында, ең төменгі - ақпан айында, яғни ауа температурасымен 
салыстырғанда бір айдан кейін келеді. Судың жылу инерциясы оның үлкен 
жылу сыйымдылығына байланысты əсер етеді. Таяз теңіздерде ауа мен су 
температурасының максимумы мен минимумдарының уақыты іс жүзінде 
сəйкес келеді (мысалы, Азов теңізінде). Маусымдық тербелістер судың тек 
жоғарғы қабаттарын алады, біртіндеп жер бетінен бірнеше ондаған метрге 
дейін төмендейді, ал көптеген аудандарда бұл тербелістер 300-400 м дейін 
таралады. 

Теңіздердегі су температурасының маусымдық ауытқуы əлдеқайда 
маңызды жəне мұхиттан алыстаған сайын бір климаттық аймақта өседі. 
Сонымен, Солтүстік теңізде жазғы жəне қысқы температураның 
айырмашылығы 10-14°C, Балтық жəне Қара теңіздерде – 14 -20°C, Азов 
теңізінде – 25-28°C. 

Жылу балансының құрамдас бөліктерінің күнделікті қозғалысынан 
туындаған температураның тəуліктік ауытқуы тек судың жоғарғы 
қабатында байқалады жəне тропикте сирек 1-2°C-тан асады, ал полярлық 
аймақтарда одан да аз. 
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Сурет 10.5.  - Тамыз айында Əлемдік мұхиттардың бетіндегі температура, °С 
 
Дүниежүзілік мұхиттың беткі қабатындағы судың ең жоғары орташа 

жылдық температурасы шамамен 30, ең төменгі - минус 1,9°С (мұзда). 
Жағалаудағы аудандардағы шоғырлану құбылыстары мұхит суының беткі 
температурасына айтарлықтай əсер етеді. Жазда Қырым аймағындағы 
белгілі бір бағыттардың желдері теңіздегі судың жоғарғы қыздырылған 
қабатын алып тастай алады, ал оның орнына көтерілген терең суық сулар 
су температурасының төмендеуіне əсер етеді.Мұндай құлдырау өте 
маңызды: бірнеше сағат ішінде 10°C немесе одан да көп. 

 

 
10.5.-ші суреттің жалғасы 

 
Терең қабаттардан теңіз бетіне судың түсуі мұхиттарда өте кең 

таралған құбылыс. Ол апвеллинг (ағылш. - upwelling) деп аталады. 
Апвеллинг аудандарында жер бетіндегі төмен температура аймақтары 
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пайда болады - теріс температура ауытқулары, онда судың температурасы 
төмен, біз кейде осы ендіктегі орташа температурадан бірнеше градусқа 
қысамыз. Аномалиялар суық сулардың ағу аудандарымен де байланысты 
(жоғары ендіктерден төменгі ендіктерге дейін). Апвеллинг аудандары 
континенттердің батыс жағалауында орналасқан: Перу–Чили - Оңтүстік 
Америкада, Калифорния - Солтүстік Америкада, Бенгельский - Африканың 
оңтүстік - батысында, Канар - Батыс Африкада. Апвеллинг тек мұхиттарда 
ғана емес, көлдерде де байқалады, мысалы, Каспий теңізінің шығыс 
жағалауында. 

Сонымен қатар оң аномалиялар да бар. Мұндай аудандарда судың 
температурасы сол ендік үшін орташа деңгейден жоғары. Оң ауытқулар 
төменгі ендіктерден жоғары ендіктерге ағымдар əкелетін жылы сулардың 
ағынымен байланысты. Атлант мұхитындағы Парсы шығанағындағы, 
Куросио - Тынық мұхитындағы, Шпицберген – Солтүстік Мұзды 
мұхиттағы температураның ең маңызды ауытқулары. Аномалиялардың 
абсолютті емес, салыстырмалы мəні бар. Сонымен, Шпицбергендегі жылы 
аномалия (шамамен 80° солтүстік ендік) 3°C температураға ие, ал Перу 
жағалауында суық (шамамен 5° оңтүстік ендік) – 22-24°C. 

Тынық мұхитында судың су бетінде орташа жылдық температурасы 
19,4°С, Үнді – 17,3, Атлант – 16,5, ал Солтүстік Мұзды мұхитта минус 
0,8°С. Дүниежүзілік мұхит бетінің орташа жылдық температурасы 17,5°С, 
бұл планетадағы ауаның орташа температурасынан (14,5°с) жоғары. Бұл 
дүниежүзілік мұхиттың күн энергиясының аккумуляторы бола отырып, 
атмосфераны жылытатындығын көрсетеді. 

Мұхит суларының қабатындағы судың температурасы. 
Тереңдіктен мұхиттағы судың температурасы əдетте төмендейді. 
Температураның өзгеруінің ең белсенді процестері күн сəулесінен жылу 
алатын мұхит бетінде жүреді. Су бағанына бұл жылу конвективті 
араластыру жəне ағымдар – адвекция арқылы беріледі. Орташа 
тұздылықпен мұхит суының тығыздығы температураның жоғарылауымен 
төмендейтіндіктен, судың қызуы тік конвекцияға əкелмейді. Керісінше, 
суды жоғары ендіктерде қыста салқындату суық тығыз сулардың үлкен 
тереңдікке түсуіне əкеледі. Сондықтан мұхиттардың терең сулары 
полярлық аймақтарды қоспағанда, жер үсті суларына қарағанда əлдеқайда 
төмен температураға ие. 

Осылайша, мұхит суларының қабатындағы температураның нақты 
бөлінуінде əртүрлі типтер ерекшеленеді. Температуралардың таралуының 
негізгі суретті 10.3-кесте жеткілікті жақсы көрсетеді. 

Температураның маусымдық ауытқуы тек жұқа беткі қабатты 
қамтиды (əдетте 200-400 м аспайды). Төменде -1-ден + 2°C-қа дейінгі 
температурасы бар салыстырмалы түрде суық сулар орналасқан.ең жоғары 
температура мен терең суық сумен араластырудың жоғарғы қабаты 
арасында температура секірісі қабаты, ең үлкен тік градиенттері бар 
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қабат жатыр. Секіру қабаттары негізінен беткі қабаттың маусымдық жазғы 
жылынуымен жасалады. Температураның ең үлкен градиенттерінің қабаты 
негізгі термоклин деп аталады. 

 

Кесте 10.3 - Климаттық түрлері бойынша су температурасының орташа 
мəні (°С) (В.Н. Степанов бойынша, 1983) 

Климаттық түрі 
Тереңдік, м 

0 100 200 500 1000 3000 5000 
Экваторлық-
тропикалық 

26,6 19,5 13,0 8,1 4,9 2,0 1,6 

Тропикалық 26,1 23,5 18,1 8,8 4,6 1,9 1,5 
Субтропикалық 20,3 17,2 14,9 10,0 4,9 2,0 1,6 
Субполярлық 8,2 5,8 4,8 3,6 2,8 1,4 0,9 
Полярлық 1,7 0,6 1,3 1,8 1,6 0,4 0,6 

 

 
 

Сурет 10.6.  - Атлант (а), Тынық (б), Үнді (в) мұхиттарындағы меридионалды 
қималардағы температура (°С) 

 
10.6 Судың тығыздығы жəне оларды араластыру 
 
Теңіз суының тығыздығын анықтайтын факторлар. Теңіз 

суының тығыздығы тұщы судың тығыздығынан 1000 кг/м3 жоғары 
екендігі белгілі, бұл теңіз суының тұздылығына байланысты. Судың 
тығыздығы температура мен қысымға (тереңдікке) байланысты. Ресми 
түрде бұл тəуелділікті формула арқылы білдіруге болады ⍴ , , . Су 
температурасының жоғарылауы (ең жоғары тығыздық температурасынан 
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жоғары температурада) оның тығыздығын төмендетеді. Тереңдіктегі 
қысымның əсерінен теңіз суының тығыздығы өте аз болса да, судың 
сығылу коэффициентінің аздығына байланысты артады. Теңіз суының 
тығыздығының температура, тұздылық жəне қысыммен байланысы теңіз 
суының күй теңдеуі деп аталады, тығыздықты есептеудің нақты 
алгоритмдері арнайы океанографиялық кестелерде келтірілген. 

Практикалық есептеулерде тек соңғы белгілерде өзгеретін көп мəнді 
мəндермен жұмыс істеу ыңғайсыз (мысалы, 1026,34 кг/м3). Сондықтан, 
океанологияда есептеулерді жеңілдету үшін формула бойынша 
нақтылықтан алынған шартты тығыздық ұғымы енгізілді 

 

т 	⍴ 1000 немесе т ⍴ 1 • 10                   (10.5) 
 

Осылайша, олар іс жүзінде шамалардың соңғы белгілерін ғана 
қамтитын сандарды пайдаланады, яғни, мысалы, 1026,34 емес, 26,34. 

Тапсырмаға байланысты шартты тығыздықты жазудың əртүрлі 
формалары қабылданды. Егер мұхит қабатындағы белгілі бір нүктеде 
судың тығыздығы қарастырылса, яғни қысымды ескере отырып (in situ), 
шартты тығыздық S, , ⍴: ⍴ индекстерімен жазылады. Егер сіз мұхит 
суының қысымын ескермесеңіз, шартты тығыздық  немесе жай  
индекстерімен жазылады. Бұл дегеніміз, осы жағдайда шартты тығыздық 
тек тұздылық пен температураға байланысты болады.  

Шартты тығыздықтан басқа, тығыздықты сипаттау үшін α – 
шаманың нақты көлемі, кері тығыздық, яғни α=1⁄⍴ ұғымы қолданылады. 

Əлемдік мұхиттағы тығыздықтың таралуы.  Мұхит бетіндегі су 
тығыздығының таралуы. Тығыздық судың температурасы мен 
тұздылығына байланысты болғандықтан, оның таралуы температура мен 
тұздылықтың таралуына байланысты. 

Су тығыздығының  теңіз бетінде таралуының  ең жалпы 
заңдылықтары мынадай: тығыздық экватордан полюстер жағына қарай 
көбейеді (50-60° ендік). Бұл салыстырмалы түрде жоғары температурада 
судың тығыздығын қалыптастырудағы басты рөл термиялық факторына 
тиіселі болғандығына байланысты, сондықтан тығыздықтың экватордан 
полюстерге таралуы су температурасының таралуы байланысты. Экваторға 
жақын орналасқан шартты тығыздық 22-23 кг/м3, Солтүстік жəне оңтүстік 
ендіктің 50-60° - та 26-27 кг/м3-ге дейін артады.  

Су тығыздығының тік таралуы. Тереңдігімен мұхиттардағы судың 
тығыздығы артады (тікелей стратификация), бұл судың тік тепе-теңдігін 
қамтамасыз етеді. Егер тікелей стратификация бұзылса, конвекциялар 
пайда болады жəне су қабаттары араласады.  

Экваторлық белдеуде  тереңдігінің күрт өсуі жоғарғы 
тұзсыздандырылған жəне ең жылы қабаттың төменгі шекарасында 100- 
200 м тереңдікке дейін байқалады. орташа ендіктерде тығыздықтың 
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тереңдігі біркелкі бөлінеді, ал жоғары ендіктерде тығыздықтың 
тереңдіктен күрт жоғарылау қабаты – секіріс қабаты - беткі 
тұзсыздандырылған қабаттың болуына байланысты қайтадан пайда 
болады. 

Тік тұрақтылық жəне суды араластыру. Тығыздықтың тігінен 
таралуы өте маңызды мəнмен сипатталады – тұрақтылық Е. Бұл шаманың 
физикалық мəні, егер ол судың бір көкжиегінен екіншісіне ауысса, су 
бөлшегіне не болуы мүмкін екенін бағалау болып табылады. Өз 
температурасы, тұздылығы жəне тығыздығы , , ⍴  бəрі шықса ортада 
басқа мəндерімен осы сипаттамаларды , , ⍴ . Архимедтің F күші 
(жүзу күші) g-нің ауырлық күшінің Δ⍴ тығыздығының айырмашылығына 
үдеуінің көбейтіндісіне тең қозғалатын бөлшекке əсер етеді. Δ⍴ мəні - 
екінші горизонттағы нақты тығыздық ⍴   мен бөлшек бірінші қабаттан 
екінші қабатқа түсетін тығыздық арасындағы айырмашылық ⍴° . Соңғы мəн 
⍴ -ге тең емес, өйткені ол қысымның, қысудың өзгеруіне, демек,  
температурасының адиабатикалық өзгеруіне байланысты өзгерді.  
Бөлшектің əрекеті архимед күшінің əсер ету бағытына, яғни тереңдіктегі 
тығыздықтың өзгеру сипатына (стратификацияға) байланысты. Егер 
бөлшек қоршаған судың тығыздығынан төмен тығыздыққа ие болса, ол 
бұрынғы деңгейге оралуға тырысады, егер үлкен болса, ол бастапқы 
горизонттан қозғалуды жалғастырады, ал егер қоршаған су сияқты 
тығыздық болса, ол сол деңгейде қалады. Бұл тепе – теңдіктің үш жағдайы 
- тұрақты, тұрақсыз жəне немқұрайлы. Хессельберг пен Свердруп тік 
тұрақтылық критерийін ұсынды: 

 

Е
⍴

Е                          (10.6) 

 
Формула (6) температураның адиабатикалық өзгеруімен байланысты 

ЕА түзетуінің болуымен бұрын келтірілген тұрақтылық коэффициентінен 
ерекшеленеді Δ А. тығыздық температураға да, тұздылыққа да байланысты 
болғандықтан, осы факторлардың əрқайсысының су тұрақтылығындағы 
рөлін анықтау үшін (6) формуланы Е Е 	 	Е ,  түрінде жазуға болады, 
мұнда оң жағында температура мен тұздылықпен бөлек анықталатын 
тұрақтылық мəндері берілген. 

Тігінен тығыздықтың өзгеруі (олардың градиенттері) өте аз, 
сондықтан тұрақтылық мөлшері де өте аз, ол бірліктің миллионыншы 
фракцияларымен көрінеді. Осыған байланысты олар əдетте əлдеқайда 
үлкен мəнді пайдаланады: Е • 10 . Бұл жағдайда нақты сандар уақытша 
қабаттарда мыңдаған, терең қабаттарда – жүздеген жəне ондаған, ал 
мұхиттық ойықтарда – тіпті бірліктерде де көрінеді. Тұрақтылықты 
шамамен бағалау үшін тығыздық градиентін тігінен ( ⍴⁄ ) пайдалануға 
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болады. Жоғарғы мың метрлік қабатта адиабатикалық түзету аз жəне 
есептеулерді жеңілдету үшін оны елемеуге болады. 

Мұхитта тұрақты тепе-теңдік басым Е 0 , Жоғарғы біртекті 
қабатта жəне қоқыстардың төменгі қабаттарында немқұрайлы (Е 0) 
немесе тіпті кейде тұрақсыз Е 0   тепе-теңдік байқалады. 

Табиғи суларда араластыру немесе алмасу (масса алмасу, жылу 
алмасу жəне т.б.) əрқашан турбуленттілікпен байланысты. Мұхиттағы 
суды турбулентті араластырудың екі түрі бар, олар оны тудыратын 
күштерге байланысты: үйкеліс күшімен туындаған үйкеліс жəне 
тығыздықтың өзгеруінен туындаған тығыздық. 

Фрикциялық араластыру қозғалыстағы судың жекелеген 
көлемдеріндегі жылдамдықтардың айырмашылығына байланысты толқу 
кезінде ағымдарда (оның ішінде толқындарда) жүреді. Араластырудың бұл 
түрі тек жылу, тұздардың жəне т. б. жалпы мөлшерін өзгертпестен 
сипаттамаларды қайта бөлуге əкеледі. ерекше қарқынды үйкеліс 
араластырудың екі түрі бөлінеді: мұхиттың беткі қабатында - толқын 
(немесе жел) араластыру, судың жоғарғы дерлік біркелкі қабатын 
құрайды, оның төменгі шекарасында секіріс қабаты жатыр; қарқынды 
толқындар ағындарының аудандарында - толқындық араласуы, үлкен 
қалыңдықтағы судың қызықты қабаттары, сонымен қатар 
сипаттамалардың біркелкі таралуы байқалады. 

Тығыздықты араластыру (конвекция) кері тығыздықты 
стратификация кезінде пайда болады, ол үстіңгі қабаттардың 
тығыздығының жоғарылауымен немесе төменде жатқан қабаттардың 
тығыздығының төмендеуімен жүреді. Мұндай жағдайларда жылу мөлшері, 
тұздар немесе тығыздығы өзгерген қабаттағы екеуі де өзгеруі керек. 
Мұндай өзгеріс беткі қабатта салқындаған кезде пайда болады (егер су 
қатты болса, онда ең жоғары тығыздық температурасынан жоғары 
температурада), булану жəне мұздату кезінде (өйткені су тұздалады). Ең 
қарқынды тығыздықты араластыру күзгі-қысқы салқындау кезінде, қысқы 
тік айналым процесі дамыған кезде жүреді. 

Оның өзгеруінің кейбір маңызды белгілері жəне, ең алдымен, 
араластыру кезінде тығыздау құбылысы тығыздықпен байланысты. 
Мұндай тығыздау тіпті тұщы суға да тəн. Шынында да, егер сіз тұщы 
судың екі тең массасын араластырсаңыз – біреуі 0-де, екіншісі 8°C-та, 
тығыздығы 999,87 кг/м3 болса , онда біз 4°C температурасы мен 
тығыздығы 1000 кг/м3 болатын қоспаны аламыз, яғни қоспаның 
тығыздығы компоненттердің тығыздығынан үлкен болады. Теңіз суында 
мұндай араластыру əсері одан да күшейеді. Судың бұл қасиеті гетерогенді 
сулардың жанасуымен араластыру процесінің жоғарылауына əкеледі, 
мысалы, Куросио жылы жəне тұзды ағындары мен суық 
тұзсыздандырылған Ойясио. 
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10.7 Теңіз мұздары 
 
Мұхиттардың бетіндегі климаттық жағдайлар оның едəуір су 

аймағында мұз болуы мүмкін. Олардың өмір сүру ұзақтығы мұхиттың 
əртүрлі аймақтарында өте ерекшеленеді - жыл бойы бірнеше аптадан 
бастап қоңыржай ендіктерде тұрақты болып келеді. Мұз жамылғысы 
қыстың соңына дейін ең көп таралады. Арктикада мұз алып жатқан жер 
шамамен 11 миллион км2 (сəуір), Антарктикада – 20 миллион км2 
(қыркүйек). Сонымен қатар, көп немесе аз уақыт ішінде – апталар, айлар – 
көптеген теңіздер мұзбен жабылған (Гренландия, Баффин жəне т.б.). Ресей 
жағалауларын жуатын теңіздерде жыл сайын мұз байқалады. Мұздатуға 
болмайтын бірнеше ірі порттар ғана бар. Бұл Баренц теңізінде орналасқан 
Мурманск, Балтық теңізіндегі Калининград, Қара тенізде – Новороссийск 
жəне Туапсе. Сонымен қатар, жұмсақ қыста Балтық жəне Азов теңіздерінің 
бірқатар басқа порттары мұзсыз қалуы мүмкін. 

Шығу тегі бойынша теңіздегі мұз үш түрге бөлінеді: теңіз суы қатып 
қалған кезде пайда болған теңіз, теңізге өзендер əкелетін өзен жəне 
айсбергтер немесе мұзды таулар - теңізге түсетін жабық мұздықтардың 
сынықтары. 

Теңізде мұздың түзілуі. Судың температурасы мұздату нүктесіне 
дейін төмендеген кезде судың сұйық күйден (фазадан) қатты күйге, яғни 
мұзға ауысуы мүмкін болады. Бірақ бұл үшін сізге кем дегенде өте аз 
гипотермия, суда кристалдану орталықтарының болуы жəне мұздың пайда 
болуының жылуын кетіру қажет (есіңізде болсын, бір килограмм мұз пайда 
болған кезде 333 кДж жылу шығады, ол суды жылытуға кетеді). 

Табиғатта, əдетте, тұрақты салқындату басталған кезде барлық үш 
шарт сақталады. Мұз жеке кристалдар – мұз инелері түрінде пайда болады. 
Тұздылығы > 24,7‰ болатын өте салқындатылған жəне əлі мұздатылмаған 
теңіз суында мұздату нүктесі ең жоғары тығыздық нүктесінен жоғары 
болғандықтан, мұндай суда конвекция (тік айналым) мұздату басталғанға 
дейін жүреді. Демек, бұл температура бүкіл қабатқа ие жəне мұз 
кристалдары тек бетінде ғана емес, сонымен қатар айналыммен жабылған 
қабаттың кез-келген нүктесінде де пайда болуы мүмкін, яғни су ішіндегі 
мұз пайда болуы мүмкін. Таяз жерлерде су ішіндегі мұз тастарға, түбінде 
жатқан заттарға қатып қалуы мүмкін. Содан кейін төменгі мұз пайда 
болады. Түптік мұз  ұзақ  мұз түзілуі  процесі кезінде үлкен көлемдерге 
дейін өседі де, архимед күші  (мұз  судан жеңіл) əсерінен түбінен үзіліп, су 
бетіне қалқып шығып жəне беткі мұзға жабысып қатып қалады. 

Мұз инелері пайда болғаннан кейін бетіндегі мұз жамылғысының 
дамуы жалғасады, инелер саны артып, соңында олар судың бүкіл бетін 
жабады. Олар қатып қалады жəне салқындатылған сорпадағы май 
қабығына ұқсас пленка дақтарын құрайды. Бұл мұз майы деп аталады. 
Мұздың одан əрі дамуы ауа – райына байланысты: тыныштық кезінде 
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қатты мөлдір – нилас деп аталатын серпімді жабын пайда болады. Егер су 
беті өте тұзсыздандырылған болса, онда ол қарапайым шұңқырдағы 
шалшықтай, жұқа қатты мөлдір, əйнек қабығы немесе мұз қабығы пайда 
болуы мүмкін. Мұз бетінің пайда болуына кедергі келтіретін аздаған 
толқулар кезінде үздіксіз соқтығысу нəтижесінде пайда болатын шағын 
(30-50 см) өлшемдегі, тұрақты дөңгелек пішінді жеке мұздар түзіледі. 
Мұздың бұл түрі құймақ деп аталады. Егер мұздың пайда болуы қатты 
толқу кезінде пайда болса, онда май қабаты ішкі су мұзымен бірге артады, 
бірақ монолитке қатып қалмайды, мұз ботқасы тəріздес - шуга деп аталады 
қабат түзіледі. 

Мұздың тағы бір бастапқы формасы бар - қар су бетіне түскен кезде 
пайда болатын қарша. Өйткені теңіз суының қату температурасы нөлден 
төмен, онда қар ерімейді, жəне тек, нағыз мұздың түзілуінің басы болады. 

Мұздың бастапқы пішіндерінің одан əрі дамуы қалыңдығы 10-30 см 
болатын ашық сұр, салыстырмалы түрде тегіс – жас мұздың үлкен 
аудандарының пайда болуына əкеледі. Ұзақ мұздану жағдайында ол 
төменгі бетінде жаңа мұздың пайда болуына байланысты қалыңдығын 
арттырады. Мұздың қалыңдығына қарай оның өсу жылдамдығы мұздың 
жылу өткізгіштігі төмен болғандықтан (2,1 - 2,6 ВТ/(м•°с)) азаяды. 

Мұз қабаты атмосфераға жылу беруді едəуір төмендететін теңіз үшін 
«көрпе» ретінде қызмет етеді. Мұз қалыңдығының өсу жылдамдығын 
Арктикадағы бақылаулардан алған Н.Н. Зубовтың эмпирикалық 
формуласы бойынша есептеуге болады: 

л 50 л 8 Т 0																																												 10.7  
мұндағы һл - мұздың қалыңдығы, см; Σ (- Т) - градус-аяз күндерінің саны 
немесе есептеу кезіндегі орташа тəуліктік теріс ауа температураларының 
сомасы. Формула Арктика теңіздерінде бір қыста мұз қата алатын ең үлкен 
қалыңдығы 2 м екенін көрсетеді. Формула мұхиттардың көптеген 
аймақтарында қолданылады. 

Ашық Солтүстік Мұзды мұхитта мұздың қалыңдығы 3-5 м-ге жетеді, 
сондықтан бұл мұз бір қыста емес, бірнеше қыста пайда болды. Мұндай 
мұз тек бір қыста қалыптасатын жылдық немесе бір жылдық мұздан 
айырмашылығы ол көпжылдық деп аталады. Солтүстік Мұзды мұхиттың 
ашық жерлерін алып жатқан көпжылдық қалқымалы мұз арктикалық пак 
немесе жай пак деп аталады, өйткені Антарктикада мұндай мұз жоқ. 

Мұздың ерекше қалыптасуы - айсбергтер. Олар Солтүстік Мұзды 
мұхитта жəне Солтүстік Атлант мұхитында Гренландия мен Канада 
жағалауына жақын жерде кездеседі, бірақ олардың негізгі көзі – 
Антарктиканың жабын мұздығы. 

Мұз тек жылу беру мен мұздың жаңа массаларының қатаюымен ғана 
емес, сонымен қатар торошалау арқылы да, яғни торос деп аталатын 
жоталар немесе төбелер түрінде мұз сынықтарының үйінділерінің пайда 
болуы арқылы қалыңдауы мүмкін. Қалыңдығы 30-40 м болатын мұз 
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құрылымдары, тек жаңадан түзілген мұз пайда болмай, тек мұз алып 
жатқан аймақтың азаюына байланысты пайда болуы мүмкін. 

Теңіз мұзының физикалық қасиеттері. Теңіз мұзының басты 
ерекшелігі-оның тұздылығы, ол еріген кезде пайда болатын судың 
тұздылығын білдіреді. Оның мөлшері мұз кристалданған судың 
тұздылығына жəне оның өсу жылдамдығына тікелей байланысты. Мұздың 
тұздылығы судың тұздылығының 10% - ына жақын. Уақыт өте келе оның 
тұздылығы төмендейді, ал көпжылдық мұз мүлдем тұщы болуы мүмкін. 

Кристалдық мұз əрқашан тұщы, тұздылық мұз кристалдары 
арасындағы сұйық су (тұздық) ұяшықтарының қосындыларымен 
қамтамасыз етіледі. Ұяшықтардың мөлшері əдетте кішкентай - бір 
килограмм мұзға ондаған грамм. Сонымен, -2°C температурада тұздылық 
37‰, -10°C-144‰, ал -20°C - 237‰. Мұз температурасы өзгерген кезде 
тұздықтың тұздылығы да өзгереді: температура төмендеген кезде, тұздан 
судың қатып қалуына байланысты ұяшықтағы тұздылық жоғарылайды, 
жоғарылаған кезде ол ұяшық қабығынан мұздың еруі арқылы азаяды. 
Тұздықтың температурасы мен тұздылығының мұндай өзгеруі мұздың 
орташа тұздылығына əсер етпейді. Тұзды ұяшықтар саны аз болса да, 
олардың болуы мұздың көптеген физикалық қасиеттеріне əсер етеді – 
жылу, механикалық жəне т. б. 

Мұздың жылу сыйымдылығы тұзды ұяшықтар санына байланысты. 
Таза мұздың жылу сыйымдылығы судың жартысына тең, ал теңіз мұзында 
ол орташа тұздылығы мен температурасына байланысты. Төмен 
температурада теңіз мұзының жылу сыйымдылығы 2,2 кДж/(кг•°С) 
жақындап келеді, ал қату температурасына жақын қатты өседі: -2°С 
температурада жəне тұздылығы 4‰, ол 19,4, ал тұздылығы 10 ‰ –  
44,5 кДж/(кг•°с). Жылу сыйымдылығының мұндай үлкен мəндері жылу 
балансын есептеу кезінде өте маңызды. 

Таза теңіз мұзының тығыздығы судың тығыздығынан аз жəне 
шамамен 900кг/м3 құрайды. Теңіз мұзының тығыздығы ондағы тұздықтың 
салдарынан тұщы судың тығыздығынан сəл жоғары. Мұздың тығыздығына 
ауа көпіршіктерінің, минералды бөлшектердің қосылуы, мұздың 
температурасы əр түрлі, сондықтан оның жеке бөліктеріндегі мұздың 
тығыздығы əр түрлі болады. Бірақ мұздың орташа тығыздығын Архимед 
Заңын қолдана отырып анықтау оңай: егер мұз цилиндр немесе призма 
түрінде ұсынылса, онда оның орташа тығыздығы рл формула береді 

л 	
л

в,                                     (10.8) 

мұндағы һл - мұздың жалпы қалыңдығы, м; z - оның тұнбасы (су асты 
бөлігінің қалыңдығы), м;  рв – судың тығыздығы, кг/м3. Бұл формула 
мұздың шөгуінің оның су бетінен көтерілуіне қатынасын есептеуге 
мүмкіндік береді (z/(һл – z)): мұздың орташа тығыздығы 900 жəне су  
1030 кг/м3 болса, бұл қатынас 7,0-ге тең. 
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Теңіз мұзының механикалық қасиеттері оның құрылымы мен 
температурасына да байланысты. Сонымен, оның минералдарға арналған 
шкаласы бойынша қаттылығы 0°C температурада 1,5 баллмен анықталады 
(мұздың қаттылығы тальк пен тас тұзының қаттылығы арасында), ал -40°C 
кезінде – шамамен 4 балл (плавик шпаты сияқты). 

Мұздың қозғалысы. Теңіздегі барлық дерлік мұздар тұрақты 
қозғалыста жəне қалқымалы деп аталады, мұздың аз ғана бөлігі 
қозғалмайды. Жағалау сызығына жақын жерде олар жағаға қатып қалады, 
сондықтан олар жағалау сызығы деп аталады, олар жағаға қатып қалады, 
сондықтан оларды жағалау немесе жай дəнекерлеу деп атайды.  

Мұздың жылдамдығы оны қоздырған желдің жылдамдығынан 
шамамен елу есе аз екендігі белгілі болды, яғни Vl=0,02 W, мұндағы Vl 
жəне W – сəйкесінше мұз бен желдің жылдамдығы. Бұл жағдайда мұз 
желдің бағытымен қозғалмайды, бірақ жердің (Кориолис) ауытқу айналу 
күшінің əсеріне байланысты Солтүстік жарты шарда одан 30° оңға 
ауытқиды. Н. Н. Зубов  осы «Нансен ережелерін»  тағы екі «Зубов 
ережелерімен» толықтырды: мұз изобара бойымен (атмосфералық 
қысымға тең сызық) жоғары қысым мұздың қозғалысы бойынша оң жақта 
(солтүстік жарты шарда), ал дрейф жылдамдығы атмосфералық қысымның 
көлденең градиентіне пропорционал.  

Сирек мұзды жылжытатын жел теңіз бетінде мұздың, жолақтардың 
жəне таза судың, полыньилардың пайда болуын тудырады. Ол сондай-ақ, 
мұздың торошениясын, бұзылуын жəне т. б. тудырады. 

Мұхиттар мен теңіздердің мұздығы. Мұздық деп мұз алаңымен, 
оның орташа қалыңдығы мен тығыздығымен, мұздың пайда болу жəне 
жоғалу мерзімдерімен, мұз қатуының ұзақтығымен жəне т.б. анықталатын 
мұз массасымен байланысты мұз жағдайларының күрделі сипаттамасын 
түсіну керек. Теңіздің мұздықтығын сипаттайтын барлық компоненттерді 
есепке алудың күрделілігіне байланысты олар мұз алып жатқан аймақ 
бойынша мұздықтардың шамамен бағалауын қолданады жəне оны 
көбінесе пайызбен көрсетеді. Мұзданудан басқа, мұздың тығыздығы 
(бірлігі) қарастырылады, ол бұлттылық сияқты баллмен бағаланады. Он 
балл ретінде толығымен мұзбен жабылған бет алынады, таза су – нөл балл. 

Мұхиттар мен теңіздердің жекелеген аудандарын мұзды (немесе 
мұзды), мұздатылған жəне мұзсыз деп бөлуге болады. Мұзды аудандарды 
полярлыққа бөлуге болады, онда мұз жыл бойы болады, тіпті жазда да 
мұздану 50% - дан кем болмайды, ал жазда мұз қататын субполярлы 
аудандар кейбір жылдары мүлдем жоғалады. Мұздатылған теңіздер жазда 
толығымен мұздан тазартылады, бірақ қыста мұз көп немесе аз болуы 
мүмкін. Мұзсыз жерлерде мұз болмайды, дегенмен қалыпты ендіктерде, 
əсіресе қатал қыста, олар ерекше жағдай ретінде пайда болуы мүмкін. 
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Мұз аудандарында əр түрлі шыққан мұз болуы мүмкін: өз орнында 
пайда болған (полярлық теңіздердегідей) немесе басқа аудандардан 
əкелінген, мысалы, Нью-фаундленд аймағындағы мұз. 

Арктикада, сəуір - мұз жамылғысының ең үлкен даму айына қарай, 
Баренц пен Норвегияның бір бөлігін қоспағанда, барлық теңіздер 
толығымен өзгермелі мұзбен жабылған: жылы Норвегиялық ағымның 
сулары жəне оның бұтақтары – Нордкап ағысы – қыста мұздату 
температурасына дейін салқындамайды. Жазда Арктиканың барлық 
теңіздерінде, негізінен жағалауларда, таза судың үлкен кеңістігі ашылады. 
Сонымен қатар, мұз барлық теңіздерде қалады, бірақ кейбір жерлерде 
жиналып, мұз массивтерін құрайды. Ресей Арктикасының теңіздерінде он 
жəне американдық секторда төртеуі бар. Мұз массивтері ағындар мен 
желдер жүйесімен құрылады жəне белгілі бір географиялық аймаққа 
жақындауымен жəне мұздың үлкен тығыздығымен сипатталады – кем 
дегенде алты балл. 

Антарктикада мұз жыл бойы болады, бірақ олар алып жатқан аймақ 
жыл бойы өзгереді. Қыркүйек айында мұз жамылғысының ең үлкен 
дамуымен мұздың шеті шамамен 60° оңтүстік ендіктен өтеді, Африкадан 
оңтүстікке қарай 55° - қа дейін көтеріліп, Оңтүстік Американың оңтүстік-
батысында 65° - қа дейін түседі. Антарктикада айсбергтер өте жиі 
кездеседі жəне олар ұзақ уақыт өмір сүре алады жəне «туған» жерінен өте 
алыс жүзе алады: олар Антарктика суларынан тыс жерде, 50-40° жəне тіпті 
30° оңтүстік ендікте байқалды. Айсбергтердің жалпы санын анықтау қиын, 
бірақ мысал ретінде келесі мəліметтерді келтіруге болады: он жылдық 
бақылау кезінде (1958-1967) кейбір бір градустық квадраттарда (1°ендік 
пен бойлықта) екі жүз Айсберг, яғни жылына орта есеппен 20. Мұхит 
секторында барлығы 10 мен 100° шығыс бойлығы аралығында осы 10 жыл 
ішінде 33500 айсбергтер байқалды. 

 
10.8 Теңіз суының оптикалық қасиеттері 
 
Мұхит суларының оптикалық сипаттамалары əртүрлі: жарық, 

жарықтың айқындығы, шашырау коэффициенттері, сіңіру, əлсіреу, сыну 
жəне т.б. алайда, барлық осы мəліметтер арнайы зерттеулерде маңызды. 
Жалпы сипаттама үшін судың түсі мен мөлдірлігін бағалау ғана 
қолданылады. 

Теңіз суының түсі күн сəулесінің сіңуі мен шашырау процестерінің 
селективтілігімен байланысты. Селективтілік қысқа толқындар – көрінетін 
спектрдің күлгін жəне көк бөліктері – су молекулаларымен күшті 
шашырайды жəне ұзын толқындарға қарағанда əлсіз сіңеді, яғни спектрдің 
қызыл жəне инфрақызыл бөліктері. Бұл судың өзіндік түсін зат ретінде 
анықтайды - көгілдір немесе көк. Теңіз суында көптеген қоспалар бар 
(минералды жəне органикалық бөлшектер), олар өз кезегінде жарықты 
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сіңіреді жəне таратады жəне судың түсін жасылға қарай өзгертеді. 
Қоспалардың мөлшері мен сапасы өте алуан түрлі болғандықтан, судың 
түсі əртүрлі реңктерге ие болуы мүмкін. 

Түсті бағалау үшін оның спектрлік құрамын анықтау керек. Бұл 
мүмкін, бірақ күрделі жабдықты жəне көп уақытты қажет етеді. Сондықтан 
олар көбінесе қарапайым, дегенмен дəл емес, бірақ шамамен бағалау үшін 
жеткілікті. Бұл əдіс стандартты түс шкаласын қолданудан тұрады. Көк 
түстер мұхиттар мен терең теңіздердің ашық суларына тəн, жасыл 
реңктерде қайраң сулары, теңіздердің көпшілігі жəне ашық мұхиттың 
үлкен кеңістігі бар. Көптеген қоспалары бар жасыл сулар, əдетте, жақсы 
өнімділікпен ерекшеленеді, оларда коммерциялық  балық аулау аудандары 
бар. Көк сулар қоспалардың аз мөлшерімен ерекшеленеді, оларда тіршілік 
əлдеқайда əлсіз дамыған. Тіпті «көк – теңіз шөлдерінің түсі» деген сөз бар. 

Теңіз суының түсін бағалау кезінде судың түсі мен теңіз бетінің түсі 
ажыратылады. Судың түсі - бұл теңізден келетін жарықтың сəулеленуімен 
пайда болады. Теңіз бетінің түсі одан шағылысқан жарықпен анықталады. 
Теңіз бетіне түсетін жарық сəулелері суға ішінара еніп, сынған. 
Шағылысқан жарықтың үлесі түсу бұрышына байланысты: ол неғұрлым аз 
(тік) болса, радиацияның аз үлесі шағылысады; тіпті 80° құлау бұрышында 
да кіріс энергиясының тек 35% шағылысады. Бірақ адам теңіз бетіне əдетте 
өте үлкен құлау бұрыштарымен қарайды, яғни. көру сəулесі көкжиекке өте 
жақын, сондықтан көзге негізінен шағылысқан жарық түседі (түсу бұрышы 
85°, яғни көкжиекке 5° көру сəулесі энергияның 60% көрсетеді). 
Сондықтан теңіз бетінде көрінетін түс ең əр түрлі  – сары, алтын, қызғылт, 
қара – аспанның түсіне байланысты болуы мүмкін. Сондықтан судың түсін 
бақылау кезінде шағылысқан жарықтың əсерін болдырмау керек. Көру 
сəулесі тік бағытта бағытталуы керек. 

Осылайша, судың түсі оның тазалығымен байланысты. Тазалық 
дəрежесін бағалау үшін судың мөлдірлігі деп аталатын өлшем 
қолданылады. Оны жарықтың шашырау, сіңу жəне əлсіреу 
коэффициенттерін анықтау арқылы қатаң бағалауға болады. Мұны істеу 
үшін, сондай-ақ түсті бағалау үшін өте күрделі жабдық қажет. Сондықтан, 
олар əдетте тек салыстырмалы мөлдірліктің анықтамасын пайдаланады: 
бұл стандартты өлшемдегі ақ дискінің (диаметрі 30 см) – Секки дискісінің 
көру аясынан жоғалу тереңдігімен (метрмен) сипатталады. Ол теңізге 
кеменің көлеңкелі жағынан тросқа бекітілген дискті суға батырумен жəне 
батып бара жатқанда оның жарықтығын жоғалтуымен сипатталады, яғни, 
бозарады, қараңғыланады жəне ақырында көрінбейтін болады. Бұл 
тереңдік дискісі бар кабель жүретін есептегіш арқылы белгіленеді немесе 
кабельге бекітілген маркалар салыстырмалы мөлдірлікті білдіреді. Əдістің 
қарапайымдылығына қарамастан, салыстырмалы мөлдірлік судың қатаң 
физикалық сипаттамасын-жарықтың əлсіреу коэффициенті алуға 
мүмкіндік береді. 
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Салыстырмалы мөлдірліктің мəні кең ауқымда өзгереді. Төменгі 
шөгінділер толқып тұрған жағалауға немесе өзен суспензиялары суда 
орналасқан өзен сағаларында судың мөлдірлігі нөлге дейін төмендеуі 
мүмкін. Ең үлкен мөлдірлік Тынық мұхитында шығысқа қарай Кук 
аралдары аймағында (Полинезия) өлшенді - 67 м, мұхиттардың ашық 
бөліктерінде ол 50-60 м, кең теңіздерде – 30-35 м жетеді. 

Мұхит суларының қалыңдығында жарықтың таралуы үлкен 
биологиялық маңызы бар, өйткені ол жасыл балдырлардың болу 
мүмкіндігін анықтайды. Фотосинтездің арқасында жер бетіндегі 
тіршіліктің негізі-бастапқы өндіріс - органикалық əлемнің дамуындағы 
алғашқы, бастапқы кезең құрылады. 

Мұхиттағы жарықтандыру арқылы төрт деңгейді ажыратуға болады. 
Біріншісі - фотикалық деп аталатын жарық, ең жақсы жарықтандырылған, 
жоғарғы 100-150 м алады, онда жасыл балдырлар болуы мүмкін. Екінші 
деңгей - жартылай жарық (150-ден 500 м-ге дейін), онда балдырлар өмір 
сүре алады, бірақ енді жасыл емес. Тірі организмдер екінші деңгейде əлі де 
көп мөлшерде болады. Үшінші деңгей – аз  жарықтандырылған немесе 
көлеңкелі - балдырлар жоқ, бірақ тірі организмдер əлі де көп, сондықтан 
500 жəне 1500 м тереңдіктер арасында балық аулауға болады. 1500 м – ден 
төмен төртінші - жарықсыздеңгей жатыр, онда терең теңіз жануарлары 
да тұрады, бірақ өте сирек кездеседі. 

 
10.9  Теңіз суының акустикалық қасиеттері 
 
Су дыбысты жақсы өткізу қабілетіне ие, яғни, дыбыс өткізгіштік 

қасиетке ие. Теңізде дыбыс жылдамдығы  судың температурасына, 
тұздылығына жəне қысымына байланысты. Бұл тəуелділік өте күрделі 
эмпирикалық формуламен есептелінеді. Өткен ғасырдың басынан бастап 
ондаған жылдар бойы көптеген авторлар есептеулерді нақтылау үшін 
формулалардың  əртүрлі нұсқаларын ұсынды. Олардың ішінде Вильсон 
формуласы ең көп таралған деп санауға болады: 

	 	 	 	 ,                                 (10.9) 
мұндағы  – дыбыс жылдамдығы Т = 0°С, S = 35‰ жəне атмосфералық 
қысым 1449,14 м/с - қа тең кезінде; 	, және	  – температураның, 
тұздылықтың жəне қысымның ұлғаюына байланысты дыбыс 
жылдамдығын белгілеу белгісі бойынша оң; -жалпы түзету. 
Сонымен, температура 1°C-қа көтерілген кезде теңіздегі дыбыс 
жылдамдығы суық суда(10°C-тан төмен)  шамамен 4 м/с-қа жəне жылы 
суда (25°C-тан жоғары) 35 м/с-қа артады. Тұздылықтың өзгеруі əлсіз əсер 
етеді - тұздылықтың 1‰ - ге жоғарылауы дыбыс жылдамдығының тек 1,1-
1,4 м/с артуына əкеледі; тереңдіктің 100 м-ге артуы дыбыс жылдамдығын 
шамамен 2 м/с-қа арттырады. 
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Теңіз суының қалыңдығына таралатын дыбыстық сигнал көзінен 
алыстаған сайын əлсірейді, сөнеді. Дыбыстың сөнуінің үш себебі бар. 
Біріншіден, дыбыс сфералық толқын түрінде таралған кезде оның 
энергиясы көзден қашықтықтың квадратына пропорционал азаяды (дыбыс 
энергиясы сфераның бүкіл бетіне таралады). Екіншіден, ортаның серпімді 
тербелісі процесінде дыбыстық энергия сіңіп, жылу энергиясына өтеді. 
Үшіншіден, дыбыс шашырайды, дыбыстық сəуленің əртүрлі жақтарына 
таралады. Сандық жағынан, бұл 1 км децибелмен өлшенетін ыдырау 
коэффициентімен бағаланады. 

Дыбыс жылдамдығының тік таралу қисығының барлық түрлерінің 
бір ерекшелігі бар: дыбыс сəулелерінің ең төменгі дыбыс жылдамдығымен 
қабатта шоғырлануы. Дəл осы қабатта таратылатын дыбыстың энергиясы 
шоғырланған, сондықтан оны су асты дыбыстық арнасы, ал ең төменгі 
жылдамдық көкжиегі – канал осі деп атайды. Дəл осы қабатта – толқынды 
– дыбыстың таралуы мүмкін, тіпті одан да алыс. Сонымен, 1956 жылы 
Бикини атоллындағы термоядролық бомбаның жарылуынан (Тынық 
мұхитындағы Маршалл аралдары) таралған дыбыс Атлант мұхитындағы 
Бермуд аралдарындағы гидрофондарында (22 мың км қашықтықта) 
тіркелді. 

 
 

Сурет 10.7. - Су астындағы 
дыбыстық каналдың пайда болу 
схемасы (дыбыстық сəулелердің 
траекториясы). Сол жақта-дыбыс 

жылдамдығының тік таралуы (профилі) 

 
Дыбыстық арнаның болуы 

оны байланыс мақсатында 
пайдалануға мүмкіндік береді; 
теңіздегі акустика радионы 
алмастырады, өйткені судағы 
радио сəулелену өте тез сіңеді. 

Акустикалық əдістер балық 
аулау техникасында қолданылады. 
Акустикалық құрылғылардың 
көмегімен – балықшылар - балық 
мектептеріне барлау жүргізеді. 
Бұл өте тиімді құрал, бірақ ол 
əрдайым жақсы жұмыс істемейді, 
өйткені теңізде планктонды 
организмдер, суспензиялар жəне 
т.б. жиналатын су қабаттары бар. 

Дыбысты шашырататын қабаттар мұхиттың акустикалық қасиеттерін 
қолданудың тағы бір маңызды бағыты – эхолотация кезінде кедергі бола 
алады. Эхолот - дыбыстық сигналдардың көмегімен теңіз тереңдігін 
өлшеуге арналған аспап. Тереңдіктің дыбыстық өлшемі дыбыстық 
сигналдың кемедегі арнайы дыбыстық эмитенттен мұхит түбіне жетуі үшін 
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қажет уақыт аралығын өлшеуден жəне одан шағылысып, қабылдау 
сенсоры ретінде тіркелу үшін қайта оралудан тұрады. H тереңдігі H=1⁄2Ct  
формуласы бойынша алынады, мұндағы C – дыбыс жылдамдығы, t – 
дыбысты жіберу жəне оны кемеде қабылдау сəттері арасындағы уақыт 
аралығы. 

Мұхит түбінің рельефін зерттеудегі эхолоттың рөлі 
микробиологияның дамуындағы микроскоптың рөлімен салыстырылады. 
Эхолотты кеңінен қолданудың арқасында мұхит түбінің рельефі туралы 
идеялар түбегейлі өзгерді жəне сенімді навигациялық карталар жасау 
мүмкіндігі ашылды. 

Теңіз акустикасын биологтар көптеген түрлі дыбыстар шығаратын 
теңіз жануарларының мінез-құлқын зерттеу үшін де қолданады. Жақында 
акустикалық зерттеулердің тағы бір - акустикалық томография  –
термиялық гетерогенділікті, дыбыстық сəулелердің өту жылдамдығына 
əсер ететін қалыптан тыс температурасы бар құйындарды зерттеуға 
арналған  бағыты белсенді дамып келеді. Томография жаһандық 
климаттың өзгеруін зерттеудің, əсіресе Арктикада мұз астындағы 
мұхиттық бақылаулар өте қиын болған жағдайда тиімді құралға айналуда. 

 
10.10 Толқулар 
 
Жел толқуы - мұхиттағы толқындық қозғалыстардың бір түрі. Бұл 

теңіз бетіне желдің əсерінен туындаған толқындар. Мұхиттар мен 
теңіздердегі толқындардан басқа толқындардың басқа түрлері бар: 
толқындар, сейшалар,ішкі жəне т.б. Барлық толқындық қозғалыстар 
сыртқы күштердің əсерінен су массасының деформациясын білдіреді.  

Толқындар ұзын жəне қысқа болып бөлінеді. Ұзын толқындарға 
ұзындығы орынның тереңдігінен едəуір үлкен толқындар жатады, мысалы, 
ұзындығы жүздеген, тіпті мыңдаған шақырым құйылу толқындары, ал 
қысқа толқындарға - мұхиттың орташа тереңдігі 4 км дегі ұзындығы 
ондаған жəне жүздеген метр болатын толқындар жатады. Кез-келген 
сыртқы күштің əсерінен үздіксіз болатын  еріксіз жəне оларды тудырған 
күш аяқталғаннан кейін инерция арқылы таралатын еркін толқындар бар. 
Дəл осы түрге желдің əлсіреуінен немесе өшуінен кейін қалған желдік 
толқуды тудырған - тербеліс толқындары жатады. Дəл осы тербеліс 
толқындары - судың толқындық қозғалысының механизмін түсінуді 
жеңілдететін толқындар. 

Тербеліс толқулары. Тербеліс толқындары су бөлшектерінің 
шеңбер немесе эллипс тəрізді орбиталар бойымен қозғалуымен жасалады, 
сол горизонтта орналасқан нүкте бірдей радиустың орбиталары бойымен 
қозғалады, бірақ əр орбитада фазаның дəйекті ығысуымен, ал бір 
вертикальда орналасқандар сол фазада қозғалады, бірақ тереңдігіне  
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радиусы азаятын орбиталарда. Теория осы азайтуды анықтайтын 
формуланы береді: 

	 ,                                 (10.10) 
мұндағы rz жəне r0 - z горизонты мен бетіндегі орбиталардың радиусы, м; λ 
– толқын ұзындығы, м. Формуладан z горизонтында толқынның 
ұзындығына тең, орбитаның радиусы жер бетіндегі радиустың тек екі 
мыңыншы, ал λ / 2 горизонтында толқын ұзындығының жартысы - 1/23, 
яғни шамамен 4%. Сондықтан, əдетте, мұндай толқын  өз ұзындығының 
жартысына тең қалың қабатта таралады деп саналады. 
 

 
Сурет 10.8. - Трохоидальды толқын бетінің профилі (қыбыр): тұтас сызық - бастапқы 

уақыттағы толқын профилі, нүктелі сызық - толқынның таралу бағытына қарай 
ығысқан сол профиль (жебемен көрсетілген); штрихсыз сандар - бастапқы сəтте 
орбиталардағы бөлшектердің саны, штрихы бар сандар - толқын пішінінің жаңа 

жағдайындағы сол бөлшектер. 
 

Тік жазықтықтағы тербеліс толқынының схемасы 10.8-суретте 
көрсетілген. Орбиталар арқылы қозғалатын бөлшектер орналасқан 
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конвергентті қисық трохоидтар деп аталады, сондықтан толқындар 
трохоидальды деп аталады. 

Толқынның негізгі элементтеріне мыналар жатады: ұзындығы λ (м) – 
екі іргелес шыңдар арасындағы ең қысқа қашықтық – жоталардың ең биік 
нүктелері, судың көтерілген бөліктері (немесе екі іргелес табан арасында – 
толқын шұңқырының ең төменгі бөліктері); биіктігі h (м) – шыңы мен 
табаны деңгейінің айырмашылығы; тіктігі a – толқын биіктігінің оның 
ұзындығына қатынасы (h/λ); толқын деңгейі - трохоидтың ауданын 
жартысына бөлетін сызық. Толқынның қозғалысы сипатталады: кезең τ (с) 
- толқын ұзындығына тең қашықтықты өткізетін уақыт (немесе екі 
шыңның бір вертикаль арқылы өтуі арасындағы уақыт). Жиілігі 1/τ (Гц) - 
бір секундтағы тербелістер саны. Фазалық жылдамдық с = λ/τ (м/с) - 
толқынмен (шыңмен) бір секундта өтетін қашықтық. Толқынның бағыты 
"компасқа" (желдің бағыты сияқты), яғни толқын қайдан келеді жəне 
градуспен немесе румбамен өлшенеді (көбінесе сегізден). Тербеліс 
толқындары көбінесе екі өлшемді, яғни, тек таралу сызығы мен биіктігі 
бойынша өзгереді. Осы жазықтықтың перендикулярлық бағытында, 
жотаның бойында немесе толқынның алдыңғы жағында өзгерістер 
болмайды. Бұл анықтама мұхитта үш өлшемді толқындар басым 
болғандықтан беріледі, онда биіктіктің (жəне ұзындықтың) өзгеруі 
алдыңғы жағында да жүреді. Бұл негізінен жел толқындары жəне толчеи 
тəрізді толқындар (тұрақты толқындар). Екі өлшемді толқынның көмегімен 
толқынның алдыңғы жағына перпендикуляр толқын сызығын анықтауға 
болады. 

Тербеліс толқындарының қалыптасқан жүйесінде тек екі күш əрекет 
етеді: ауырлық жəне бөлшектердің орбиталық қозғалысының 
центрифугалық күші. Сондықтан толқын элементтері арасында теориялық 
байланыс формулалары бар: 

	  ;                (10.11) 

;                 (10.12) 

	 ,               (10.13) 

 
мұндағы u0 - бөлшектердің бетіндегі орбиталық жылдамдығы. Тереңдіктегі 
толқудың жоғарыда толқудың басылуы заңын келесідей жазуға болады 

							 	 ,                (10.14) 
h биіктігі орбитаның диаметрі болғандықтан, яғни 2 . Сондықтан z 
горизонтының орбиталық жылдамдығын бетіндегі орбиталық жылдамдық 
арқылы білдіруге болады; 

										 	 ,(10.15) 
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Осы формулалардан толқын энергиясы алынуы мүмкін. Толқын 
қозғалысының таралуының барлық қалыңдығында (толқын ұзындығының 
жартысына жуығы) B фронты бойынша жəне толқынның бір ұзындығына 
қозғалыс бағытында су көлемінде болатын толық толқын энергиясы мына 
формула бойынша анықталады 

,	                    (10.16) 

мұндағы ρ-судың тығыздығы. 
Толқынның тік құрылымын су қабаты құрылымының 

деформациясының көрінісі ретінде ұсынуға болады (бұл 10.9 - суреттегі 
қалқымалармен жақсы көрсетілген). 

 

 
Сурет 10.9 – Тербеліс толқынның тік құрылымы. Толқынның бетінде қалқымалар, 

пунктирмен бөлшектердің орбиталары көрсетілген. 
Жел толқулары. Су бетіне əсер ете отырып, жел суға үйкелістің 

арқасында жанама кернеулер мен тартымды күштерді тудырады, сонымен 
қатар ауа қысымының жергілікті ауытқуын тудырады. Нəтижесінде судың 
бетінде, тіпті жылдамдығы 1 м/с болатын желде де, биіктігі миллиметрмен 
жəне ұзындығы сантиметрмен өлшенетін кішкентай толқындар пайда 
болады. 

Бұл əрең пайда болған толқындар рябиге ұқсайды. Мұндай 
толқындардың болуы беттік керілумен байланысты болғандықтан, оларды 
капиллярлық деп атайды. Егер жел судың үстінен қысқа мерзімді 
екпінмен өтсе, онда желдің тоқтауымен пайда болған дақтар жоғалады – 
беткі кернеу судың беткі аймағын азайтуға тырысады. Егер жел тұрақты 
болса, онда капиллярлық толқындар, ең алдымен, ұзындығы бойынша 
ұлғаяды. Толқындардың өсуі олардың топтарға бірігуіне жəне бірнеше 
метрге дейін созылуына əкеледі. Толқындар гравитациялық болады. 

Энергияны ауадан суға беру процестері жəне толқындардың 
дамуының бастапқы кезеңдері өте күрделі. Желдің толқу мен тербелістің 
маңызды айырмашылығы - ол екі емес, көптеген күштердің əсерінен 
дамиды. Бұған желдің əсері қосылады (үйкеліс пен қысым). Бұл толқын 
пішінінің симметриясының бұзылуына əкеледі - алдыңғы беткей артқы 
беткейге қарағанда тік болады, сондықтан одан да қысқа болады (10.10-
сурет). Су бөлшектеріаударма жылдамдық алады жəне бір айналымды 
бітіріп, қозғалыстың басталу нүктесіне қайтпайды, керісінше, 
толқындардың таралу бағытының сəл  алдыңғы жағына қарай таралып – 
орбита тұйықталмай қалады. Бұл толқын профилінің асимметриясы, 
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алдыңғы беткейдің көлбеуінің жоғарылауы жотаның бұзылуына, көбік 
қозының пайда болуына дейін жетуі мүмкін. Ақыр соңында, желдің 
жылдамдығы көбінесе толқынның алдыңғы (жотасы) бойымен біркелкі 
емес болғандықтан, ол біркелкі болмайды жəне толқынның биіктігі 
жотаның бойымен шамалас, басқаша айтқанда, толқын екі өлшемді емес, 
үш өлшемді болады. Бұл толқындар теңізде жиі кездеседі. 

 

 
Сурет 10.10.- Жел толқыны бетінің 

профилі. Көрсеткі желдің бағытын жəне 
толқынның таралуын көрсетеді 

 

Үш өлшемді толқындардың 
өлшемдері неғұрлым үлкен болса, 
жел соғұрлым күшті, ұзағырақ 
жəне оның үдеуі соғұрлым үлкен 
болады, яғни судың үстінен өтетін 
қашықтық (бұл қашықтық оның 
бағыты мен теңіздің мөлшеріне 
байланысты). Толқындардың ең 
жоғары биіктігі жиі жəне 

ұзаққа созылатын дауылдар бар жерлерде байқалады. Үлкен 
толқудың кең аудандары қалыпты ендіктерде орналасқан, олар тіпті 
«айқай қырықшылар» деп аталды. Қарқынды толқулар көбінесе 
антарктикалық циркумполярлы ток аймағында, квазистационарлық 
атмосфералық фронттар аймағында жəне т. б. байқалады. Толқындардың 
ең үлкен биіктігі – 34 м – Тынық мұхитының солтүстігінде, ең үлкен 
ұзындығы – шамамен 800 м - Британ аралдарының оңтүстік жағалауында 
жəне Атлант мұхитының экваторлық бөлігінде табылды. Африканың 
оңтүстік жағалауында алып толқындар да байқалды, олар бірнеше 
кемелердің апаттарын тудырды, «өлтіруші толқындар», биіктігі 20 м-ден 
асатын жалғыз толқындар болды, алайда көп жағдайда толқындардың 
биіктігі 4 м-ге жетпейді, ал 7,5 м-ден жоғары толқындар сирек кездеседі. 
Үлкен толқындардың əдеттегі ұзындығы максималды мəндерден де аз: 
130-170 м. 

 

Кесте 10.4 - Толқу дəрежесінің шкаласы 
Толқын биіктігі, м Толқу дəрежесінің балы Толқудың сипаттамасы 

0 0 Тыныштық, толқу жоқ 
0,25 дейін I Əлсіз 
0,25-0,75 II Орташа 
0,75-1,25 III » 
1,25-2,0 IV Айтарлықтай 
2,0-3,5 V » 
3,5-6,0 VI Күшті 
6,0-8,5 VII » 

8,5-11,0 VIII Өте күшті 
11,0 жəне одан жоғары IX Айрықша 
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Толқын элементтерін өлшеу үлкен техникалық қиындықтармен 
байланысты, сонымен қатар бір нүктедегі өлшемдер барлық үш өлшемді 
толқын өрісін аз сипаттайды. Қазіргі уақытта оны зерттеудің ең жақсы 
тəсілі – спутниктік алтиметрия, ол бірнеше сантиметрге дейінгі қателікпен 
ұшып бара жатқан кезде спутниктің орбитасы бойымен теңіздің 
толқындық бетінің топографиясының толық көрінісін береді. Сонымен 
қатар, толқындардың биіктігі мен олардың мұхитта таралу жылдамдығы 
бойынша қазіргі сандық толқындық модельдер желдің жылдамдығы мен 
бағыты туралы сенімді көрініс алуға мүмкіндік береді. Жаппай 
бақылауларда баллдардағы қозу мөлшерін сапалы бағалау үшін əлі күнге 
дейін жуық тəсілдер де кеңінен қолданылады (10.4-кесте). 

Жағалаудағы толқындардың деформациясы. Су кемерінің 
жанында тереңдігі нөлге дейін төмендейтін жағалауға жақындаған кезде 
толқынның ішінде елеулі өзгерістер болады: оның профилі (10.11-сурет) 
жəне толқын сəулесінің қозғалыс бағыты өзгереді. 

Толқынның деформациясының əртүрлі нұсқалары жағалау мен 
жағалау түбінің рельефімен байланысты. Төменгі жағында жəне 
өзгермейтін жағалау белдеуінде толқынның алдыңғы беткейі тік болады, 
жотасы алдыңғы табанға жетіп, ақыры құлап, беткі қабатты құрайды 
(көлбеу).

 
 

Сурет 10.11. - Таяз жағалаудағы толқын пішінінің деформациясы 
 
Толқын  жотасы құрлыққа өткен сайын, шашырау туындайды. 

Толқын неғұрлым үлкен болса, жағалаудың көп бөлігі су астында қалады. 
Шұңқырдың ені толқынның мөлшеріне жəне жағалаудың көлбеуіне 
байланысты жəне бірнеше метрден ондаған метрге дейін болады. 
Толқындардың тұрақты жұмысының нəтижесінде жағажайлар, сондай-ақ 
шөгінділердің бойлық (жағалау сызығы бойымен) жəне көлденең (жағадан 
ашық теңізге дейін) ағындары қалыптасады. Төменгі жəне биік тік 
қайықпен сынған жоталар жағаға соғылып, су жоғары лақтырылады, 
көтерілуді қалыптастырады. Мұхит жағалауынан шыққан су ондаған 
метрге көтеріліп, 60 м-ге дейін жетеді. Тік жағалау мен таяз түбінде 
толқындардың шағылысуы жəне құлаған жəне шағылысқан толқындардың 
араласуы, яғни тұрақты толқынның пайда болуы мүмкін. Егер ден 
кесіндісіне жақын жерде тереңдігі аз жоталар болса (риф сияқты), онда 
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толқын кесіндіге жетпей құлап, бурун түзеді. Үлкен толқындарда бурун 
салыстырмалы түрде үлкен (ондаған метр) тереңдікте пайда болуы мүмкін. 

Серфинг, əсіресе көтеру, үлкен қуатқа ие. Жағалаудағы 
құрылыстарды бұзу, ығысу жəне тіпті массасы ондаған, тіпті жүздеген 
тонна болатын үлкен бетон мен тас массивтерді көшіру туралы көптеген 
фактілер бар. Мұндай үлкен энергия беткі қыртыстың сынуы кезінде 
тасымалды толқынға айналатындығымен түсіндіріледі: судың бүкіл 
массасы тербелмелі емес, аудармалы қозғалысқа ие болады. 

Тереңдіктен толқын ұзындығының жартысына дейін судың кесілуіне 
жақындаған кезде оның жылдамдығы, ұзындығы мен биіктігі төмендейді. 
Бірақ толқын ұзындығының шамамен 1/5 тереңдігінен бастап толқынның 
биіктігі арта бастайды, əсіресе 0,1 λ тереңдіктен ерекше тез, содан кейін 
толқын құлап, бет пайда болады. 

Толқын профилінің деформациясымен қатар оның алдыңғы жағының 
позициясы да өзгереді. Ол ашық теңізде жағалауға қандай бұрышта жүрсе 
де, толқын жағалауға параллель немесе оған өте өткір бұрышпен шығады. 
Бұл жағалаудағы толқын қысқа толқындар класынан ұзын классқа 
ауысатындығына байланысты. Ал ұзын толқындар басқа заңға сəйкес 
таралады: олардың жылдамдығы қысқа толқындар сияқты толқын 
ұзындығына байланысты емес (формуланы қараңыз (10.11)), бірақ жердің 
тереңдігіне байланысты: Лангранж – Эри формуласына сəйкес ол 
тереңдіктен квадрат түбірге пропорционал (c= √gH). Сондықтан толқын 
толқын ұзындығының жартысынан аз тереңдікке жеткенде, фронттың 
(жотаның) əртүрлі бөліктері əр түрлі жылдамдықпен қозғалады: ойыққа 
жақын учаске баяулайды, ал алдыңғы сызық бүгіліп, алдыңғы бағытты 
кесу сызығына теңестіреді. Толқындардың рефракциясы туындайды.  Егер 
жағалау сызығы түзу емес, бірақ кесілген болса, онда күрделі толқын өрісі 
пайда болады (10.12-сурет). Толқынның алдыңғы жағы ғана емес, сонымен 
қатар толқын сəулесі де бүгіледі, сондықтан толқындардың сынуы мен 
кедергісінің күрделі жүйесі жасалады. Толқындық сəулелер жағалау 
мыстарына қарай қосылады  жəне абразионных жəне аккумулятивных 
учаскелері түзу арқылы жағалау қалыптастыру үрдісін қатты қиындатып, 
шығанақтарда тарайды. Бұл ретте жағалаудан ашық теңізге толқындарға 
көлденең жəне оны жаратын ағымдар құрылуы мүмкін. Толқудың сəулелік 
көрінісі тек жағалаулардың морфологиялық құрылымын зерттеу үшін ғана 
емес, сонымен қатар жағалау аймағында гидротехникалық жұмыстарды 
жоспарлау жəне жүргізу үшін (порттар, жағалауды нығайту құрылыстары 
жəне т. б.) өте маңызды. 
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Сурет 10.12. - Жағадағы толқындардың сынуы.Толқынның фронты  

(тұтас сызық) жəне толқын сəулелері (нүктелі сызық) 
 
Цунами толқулары. Мұхиттар мен теңіз жағалауларының кейбір 

бөліктерінде цунами байқалады – жалғыз толқындар немесе кішкентай 
толқындар сериясы (онға дейін), биіктігі ондаған сантиметрден 30-35 м-ге 
дейін жəне одан да көп. Бұл толқындардың ең көп таралған кезеңі 2 – ден 
40 минутқа дейін, ал 200 минуттық кезеңдер тіркелсе де, толқын ұзындығы 
20 – дан 400-600 км-ге дейін, ал таралу жылдамдығы сағатына жүздеген 
шақырым. Мұндай толқындар мұхит түбіндегі жер сілкіністерінен, түбінің 
тік беткейлеріндегі көшкіндерден жəне жарылғыш сипаттағы су астындағы 
вулкандық атқылаулардан туындайды. Төменгі деформация судың барлық 
қалыңдығын шектеулі аймаққа көтереді немесе түсіреді. Су бағанының бұл 
жылжуы мұхит бетіне жетеді жəне ұзын толқын осы аймақтан қозғала 
бастайды: судың түбінен бетіне дейінгі бүкіл қалыңдығы қозғалады. Шығу 
орнына жақын толқынның биіктігі əдетте тек 1-2 м құрайды. Ұзындығы 
бірнеше шақырым болған кезде, ол шамалы тіктілігіне байланысты мүлдем 
көрінбейді. Кеме мұндай толқындарды тек бастапқы сəтте түбіндегі итеру 
ретінде жəне егер ол түбінің деформация аймағынан тікелей жоғары болса 
ғана сезіне алады. Толқын таяз суға түсетін жағалауда ғана толқынның 
қатты деформациясы пайда болады, оның биіктігі өсіп, алып білікпен 
(толқынмен) құрлыққа шығады. 

Соңғы мыңжылдықта Тынық мұхитында шамамен 1000 цунами 
болған деп есептелген. Атлант жəне Үнді мұхиттарында цунами бар 
(əлдеқайда аз болса да). Көбінесе цунами Жапония жағалауында ("цунами" 
атауы - жапон), Чили, Перу, Алеут жəне Гавай аралдарында кездеседі. 
Цунамидің Тынық мұхитына орайласуы оның түбінің сейсмикалық жəне 
жанартаулық белсенділігімен түсіндіріледі. Тынық мұхитындағы Жер 
шарының 400 белсенді жанартауының 330 - ы бар. Күшті жер 
сілкіністерінің көпшілігі (шамамен 80%) Тынық мұхиты аймағында да 
кездеседі. 

Əрбір цунами апатты емес. Сонымен, Жапонияда 99 цунамидің тек 
17-сі, Гавай аралдарында 49 – 5 – тен, Камчаткада 16-4-тен апатты болды. 
Апатты цунами қорқынышты апаттарға əкеледі. Мысалы, 1703 жылғы 
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цунами кезінде Жапонияда 100 мыңға жуық адам қайтыс болды, 
цунамиден Сунда бұғазындағы Кракатау жанартауының жарылуынан 
(1883) 40 мыңға жуық адам қайтыс болды. 2004 жылы 26 желтоқсанда 
Үнді мұхитында апатты цунами болды. Оның себебі соңғы 40 жылдағы ең 
күшті жер сілкінісі болды. Биіктігі 10-15 м толқындар Индонезия, Шри-
Ланка, Үндістан, Таиланд жағалауларына үлкен зиян келтірді. 300 мыңға 
жуық адам қайтыс болды. 

Цунамидің үлкен қаупі арнайы цунами ескерту қызметін 
ұйымдастыру қажеттілігіне əкелді. Оған бірнеше сілтемелер кіреді. 
Біріншіден, бұл байланыс сейсмикалық: станцияларда тек цунами 
қауіптілігі бар жер сілкіністерін ұстап тұратын арнайы сейсмографтар 
орнатылған. Келесі байланыс гидрологиялық, теңіз деңгейінің барысын 
тіркейтін құрылғылар бар. Осы мəліметтер бойынша цунами қызметінің 
кезекші бақылаушысы цунамидің пайда болу ықтималдығын бағалайды 
жəне бұл туралы үшінші буынға – əкімшілік органдарға хабарлайды, олар 
қажет болған жағдайда халықты тиісті ескертумен хабардар етеді. 
Адамдарды эвакуациялау жүйесі мен сақтық шаралары алдын ала 
əзірленеді. 

Цунами қызметі Жапонияда, содан кейін Алеут цунамисінен кейін 
(1946) - Америка Құрама Штаттарында, ал 1952 жылы Курило-Камчатка 
цунамисінен кейін – Ресейде ұйымдастырылды. Бұл қызметтер көптеген 
шығындарды болдырмауға көмектесті. 

Кішкентай цунами теңіздерде, мысалы Жерорта теңізінде де 
кездеседі. Тіпті Қара теңізде кішкентай цунами 1927 жəне 1966 жылдары 
байқалды. 

Цунами сияқты құбылыстар тропикалық елдердің жағалауларында 
байқалады. Оларды тайфундар – тропикалық циклондар шығарады. Олар 
суды жағаға шығарып, оны толтыратын үлкен күшті желдер əкеледі. Бұл 
құбылыс көбінесе дауылдың күшеюі деп аталады, бірақ нəтижелердің 
ұқсастығына байланысты кейде «метеорологиялық цунами» деп аталады. 

Ішкі толқулар. Теңіздегі сыртқы себептердің əсері тек беткі 
қабаттарды ғана емес, сонымен қатар судың терең қабаттарын да 
қозғалысқа келтіреді. Тербелмелі, толқындық қозғалыс су бағанында ішкі 
толқындар түрінде болады, əдетте əр түрлі тығыздықтағы сулардың 
шекарасында. Олардың тіршілігін Норвегия теңізіндегі Ф.Нансен мен  
Б. Хелланд-Хансен (1909) қысқа уақыт ішінде бір нүктеде температураның 
өзгеруімен байқады. Ғалымдар толқынның көлденең таралуы кезінде 
қабаттардың тік ығысуы орын алады деп болжап, мұндай тербелістерге 
дұрыс түсінік берді. Ішкі толқынның биіктігі 100 м-ге жеткені белгілі 
болды, үлкен биіктіктегі ішкі толқындар бірнеше сағат жəне ұзындығы 
ондаған жəне жүздеген шақырымға жетеді. 5 – 10 минуттан 2 – 5 сағатқа 
дейінгі толқындардың ұзындығы жүздеген метр жəне километр, ал биіктігі 
10 -20 м. 
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Ішкі толқынның таралу жылдамдығы көрші су қабаттарының 
тығыздығының айырмашылығына байланысты: 

• ,                             (10.17) 

мұндағы ρ2 – судың төменгі қабатының тығыздығы, ал ρ1-жоғарғы. 
Ішкі толқындардың ерекше түрі-кез-келген тереңдікте суда болатын 

толқындық күш əсерінен туындаған толқындар. Бұл толқындар күндерге 
(дəлірек айтқанда, ай күндеріне) тең немесе көбейтілген өз кезеңімен 
ерекшеленеді. 

Ішкі толқындардың тағы бір түрін Ф.Нансен «Фрам» кемесінің 
мінез-құлқынан тапты: кейбір жерлерде ол ешқандай себепсіз баяулады. 
Бұл құбылыс Норвегия, Канада жағалау суларында байқалды жəне «өлі су» 
деп аталды. Бұл тұзды судың үстінде тұщы немесе қатты 
тұзсыздандырылған су қабаты пайда болған кезде байқалды. Қозғалатын 
кеме қабаттардың шекарасында толқындар жүйесін жасайды, оған оның 
қозғалыс энергиясы жұмсалады. 

Ішкі толқындар судың араластыру процестерінің дамуында, оның 
жұқа құрылымын қалыптастыруда, толқын жоталарының жойылуынан 
туындаған қатты қабаттасуда үлкен маңызға ие, олар дыбыстың 
таралуына, дыбыстық сəулелердің сынуына əсер етеді, суасты 
қайықтарының апаттарына əкеледі, океанологиялық сипаттамаларды 
анықтау сенімділігін төмендетеді, олардың өзгеру себептерінде белгісіздік 
тудырады. 

 
10.11 Толқындар 
 
Толқын – бұл Жер – Ай - Күн жүйесіндегі өзара əрекеттесу 

күштерінен туындаған мұхит суларының қозғалысы. Ең бастысы, бұл 
құбылыс жағалаудағы су деңгейінің мезгіл - мезгіл ауытқуы түрінде 
байқалады, онда деңгейдің жоғарылауы – жоғарғы толқын, содан кейін 
төмендеу –  төменгі толқын. Толқынның соңындағы деңгейдің төтенше 
жағдайы толық су деп аталады, толқынның соңында – аз су, бұл 
деңгейлердің айырмашылығы – толқын мөлшері. Көбінесе əдебиетте 
толқынның мəні бұрын қолданылған «амплитуда» терминімен белгіленеді. 
Алайда, «амплитуда» термині нақты физикалық анықтамаға ие – 
тербелмелі қозғалыс кезіндегі орташа позициядан ең үлкен ауытқу. Жалпы 
жағдайда толқынның мөлшері қос амплитуда деп санауға болады. 

Мұндай қолайсыздықты болдырмауға болады, мысалы: деңгейдің 
көтерілуі (толқын фазасы) жекеше түрде  толқу деп аталады, ал жоғары 
толқындар мен  төменгі толқындардың жиынтығы - көпше түрде 
толқындар деп аталады. Мұхиттағы толқын құбылысы тек деңгейдің 
ауытқуы түрінде ғана емес, сонымен қатар ағымдар түрінде де, бұрын 
айтылғандай (10.10.5 бөлімін қараңыз), ішкі толқындар түрінде де 
көрінеді. 
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Толқындардың негізгі элементтері. Деңгейдің ауытқуының 
сипаттамасымен  бірге толқындарды зерттеуді бастаған абзал. Бір толқын 
кезеңінде теңіз деңгейінің өзгеруін бейнелейтін қисықтың үстінде  
(10.13-сурет) құбылыстың сипаттамаларының көп бөлігін атап өтуге 
болады, атап айтқанда: 

һвпв - жоғары толық судың биіктігі; 
һнпв - төменгі толық судың биіктігі; 
һвмв- жоғары төмен судың биіктігі; 
һнмв- төменгі аз судың биіктігі; 
A0немесе Z0 – тереңдік нөлінен орташа биіктік; 
B = һвпв-һнмв- тəулігіне толқынның үлкен шамасы; 
в = һнпв-һвмв- тəулік ішіндегі толқынның аз мөлшері; 
tвпв - жоғары толық судың басталу уақыты; 
tнпв - төмен толық судың басталу уақыты; 
tвмв - жоғары төмен судың басталу уақыты; 
tнмв - төмен төмен судың басталу уақыты; 
Тр = tпв-tмв - төмен судан толық суға дейінгі деңгейдің өсу уақыты; 
Тп = tмв-tпв - толық судан кіші суға дейінгі деңгейдің құлау уақыты; 
τ  - толқын кезеңі, екі іргелес жоғары толық судың арасындағы 

уақыт; 
Тл- ай аралығы, бақылау пунктінің меридианындағы Айдың жоғарғы 

шарықтау сəті мен толық судың басталу сəті арасындағы уақыт. 
 

 
 

10.13-сурет-толқын кезінде теңіз деңгейінің өзгеруі (белгілеуді мəтіннен қараңыз) 
 

График шкаласыз салынған; ординат осі деңгейдің биіктігін ұзындық 
бірліктерінде көрсетеді-əдетте сантиметр, ал абсцисса осі-уақыт, əдетте 
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сағат жəне оның бөліктері. Толқындардың тербелісінің толық кезеңі, 
əдетте, ай тəуліктеріне тең, яғни 24 сағат 50 мин. 

Графиктің мəліметтерінен теңіз деңгейінің ауытқуы айдың 
қозғалысымен байланысты екенін көруге болады: толық су айдың 
шарықтау сəттеріне қатысты біршама кідіріспен келеді; бұл кідіріс ай 
аралығы деп аталады жəне сағатпен өлшенеді. Ай-толқындардың басты 
себебі, ал кешіктіру бақылау аймағының жергілікті жағдайымен 
байланысты. 

График сонымен қатар деңгейдің барысы гармоникалық тербеліске 
ұқсас, бірақ өте күрделі екенін көрсетеді. Толқынның қисық сызығында 
толқынның өте маңызды сипаттамасы көрінеді - көтерілу мен уақыттың 
тəуліктік теңсіздігі, яғни көрші толық жəне кіші сулардың биіктігінің 
айырмашылығы жəне өсу мен құлдырау уақытының айырмашылығы. 
Толқындардың бұл түрі мұхиттардың көптеген жағалауларында 
байқалады. Бұл аралас толқындардың түріне жатады. Деңгей 
қисықтарының түріне сəйкес барлық толқындар дұрыс тəуліктік, 
дұрысжарты тəуліктік жəне аралас болып бөлінеді, олар дұрыс емес 
тəуліктік жəне дұрыс емес жарты тəуліктік болып бөлінеді. Мұхиттағы 
толқындар туралы жалпы түсінік мұхиттардың Атлас карталарында 
берілген, онда толқындардың сипаты мен оның мөлшері көрсетілген. 
Мұхитта ең көп таралған – бұл дұрыс жартылай тəуліктік толқындар 
(негізінен Атлант жəне Үнді мұхиттарында), аралас (Тынық мұхиты мен 
Антарктида жағалауларының көп бөлігі) аз кездеседі, ал дұрыс тəуліктік 
толқындар жағалаудың көптеген бөліктерінде (Мексика шығанағы, Охот 
теңізі) байқалмайды. 

Толқындардың күнделікті теңсіздігі жер осінің эклиптикаға 
бейімділігімен байланысты ай мен күннің құлдырауының өзгеруіне 
байланысты, сондықтан ол Ай мен күннің құлдырауының өзгеруіне 
байланысты өзгереді. 

Жарты айлық немесе фазалық (айдың фазаларына байланысты) деп 
аталатын тағы бір толқын теңсіздігі толқындардың тек ай ғана емес, күн де 
пайда болуымен байланысты жəне олардың бір-біріне əсер ететін күштері 
деңгейдің ауытқуын арттырып, көбейте алады немесе оны азайту арқылы 
алып тастай алады. Бірінші жағдай – Ай мен Күннің толқындық күштерін 
қосу - сизигияға, яғни жаңа Ай мен толық Айға, екіншісі - 
квадратураларға, яғни ай фазаларының бірінші жəне үшінші 
тоқсандарына жатады. Сизигия мен квадратура екі апта сайын 
қайталанады, сонымен қатар үлкен сизигиялық толқындар жəне кіші 
квадратуралық толқындар қайталанады. Астрономиялық оқиғаға қатысты-
сизигия, квадратуралар – жердегі оқиға (сизигиялық жəне квадратуралық 
толқындар) кешіктіріледі. Күндермен өлшенетін кешіктіру уақыты толқын 
жасы деп аталады. 
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Теңсіздіктің тағы бір түрі – айлық немесе параллактикалық. Ол ай 
орбитасының эллиптикалық болуына байланысты Жер мен Ай арасындағы 
қашықтықтың өзгеруімен анықталады: Айдың Жерге (перигейге) аздап 
жақындауымен, айдың толқындық күші олардың ең үлкен қашықтығына 
(апогеяға) қарағанда 40%-ға көп. Бұл жағдайлар айына бір рет 
қайталанады. Толқындардың ұқсас теңсіздігі Жер мен Күн арасындағы 
қашықтықтың өзгеруімен байланысты. Бұл теңсіздік жылдық күн 
параллактикалық деп аталады; оның кезеңі - жыл. 

Толқындардың негізгі теңсіздіктерінен басқа, шамамен 4,5; 9,3;  
18,6 жыл жəне одан да көп кезеңдер бар бірнеше ұзақ мерзімді теңсіздіктер 
бар, алайда теңсіздік кезеңі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым аз болады. 
Бұл теңсіздіктер астрономиялық себептерден, үш дене жүйесінің 
қозғалысының күрделілігінен – Жер, Ай, Күн – тартылыс күштерінің 
өрісінде. Бұл толқындардың пайда болуына жағдай жасайтын тартылыс 
күші. 

Толқын түзуші күш. Ньютон тартылыс күшінің формуласымен 
өрнектелген əмбебап тартылыс заңын ашты: F = kMm/r2, мұндағы M жəне 
m - өзара тартылатын денелердің массалары; k – гравитациялық тұрақты;  
r - денелер арасындағы қашықтық. Жер – Ай жүйесі үшін M - жердің 
массасы E, кг; m - айдың массасы L, кг, ол жердің массасынан 81,5 есе аз, 
ал r - олардың арасындағы орташа қашықтық D, жердің радиусы R 60,3тең. 
Бұл Ай мен Жердің жақындасуына əкелетін күш. Бірақ Ай Жерге құлап 
кетпейді, өйткені екі аспан денесінің жақындасуына қарсы центрифугалық 
күш бар.бұл күштің не себеп болғанын түсіну үшін «ай жерді 
айналдырады» деген сөзді нақтылау қажет: жердің өзі де осы денелердің 
массаларына кері пропорционал қашықтықтағы денелер орталықтары 
арасында орналасқан массаның жалпы ортасына айналады; екі дене де 
тартылыс күшімен байланысқан біртұтас динамикалық жүйе сияқты 
қозғалады. Жер мен Ай массаларының арақатынасы мынада, бұл орталық 
жердің ішінде оның ортасынан 0,73 радиусына тең қашықтықта 
орналасқан. Масса орталығын айналдыра отырып, Жер денесінің əр 
нүктесі бір айлық Айға тең кезеңге 0,73 R радиусы бар шеңберді 
сипаттайды (27 жер күнінен сəл артық). Демек, жердің əр нүктесі жердің 
əр нүктесінде, соның ішінде оның ортасында бірдей центрифугалық 
күштің əсерін сезінеді. Жер - Ай жүйесінің болуы үшін ортасынан тепкіш 
күштер мен жердің ортасындағы тартылыс күштерінің əрекеті 
теңдестірілуі керек, яғни күштер шамасы бойынша тең жəне бағытта 
қарама-қарсы болуы керек. Жердің ортасындағы бірлік массасы үшін 
Айдың тартылыс күші kL/D2, яғни центрифугалық күш - kL/D2, ал оның 
мəні жердің барлық нүктелері үшін бірдей жəне Айға қарама-қарсы 
бағытта бағытталған. Айдың тартылыс күші жердің барлық басқа 
нүктелері үшін бірдей бола алмайды, өйткені тұрақтылықтың 
айырмашылығы бар жəне ол kl/d2 формуласымен анықталады, мұндағы d-
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жер бетіндегі нүкте мен айдың ортасы арасындағы қашықтық. Бұл мəн 
D+R ≥ d ≥D-R шегінде болады. Толқын түзуші күш – бұл бөлшектің айға 
тартылу күші мен Жер-Ай жүйесінің центрифугалық айналу күші 
арасындағы тепе-теңдік. Толқын түзуші күш Жер бетінің əртүрлі 
учаскелері үшін əртүрлі (10.14-сурет). Станцияда бұл айдың ай кезеңімен 
қозғалысымен бірге жерді айналып өтетін күш өрісі болады. Бірақ жер өз 
осінің айналасында тəулік кезеңімен айналатындықтан, өріс осы екі 
кезеңмен анықталған жылдамдықпен қозғалады. Айналу бір бағытта 
жүреді, ал жер бір айналымды жасаған кезде ай сəл алға қарай жылжиды. 
Айды «қуып жету» үшін жерге уақыт қажет – күнмен салыстырғанда ай 
күнін ұзартатын 50 минут. 

10.14-суретте көрсетілгендей, толқын түзетін күш мөлшері мен 
бағыты бойынша жəне жер бетіне əртүрлі бұрыштарда өзгереді. Екі 
дененің орталықтарын байланыстыратын сызықта ол жерден, ал 
жазықтығы осы сызыққа перпендикуляр шеңберге бағытталған. Есептеу 
көрсеткендей, бір бағыттан екінші бағытқа ауысу 54º орталықтар 
сызығына бұрылған радиуста жүреді.  Мұнда толқындық күш тангенс 
бойымен Жер бетіне бағытталған. Бұл күшті компоненттерге бөлу 
əдеттегідей  көлденең жəне тік. Жоғарыда аталған сызық пен шеңберде 
компоненттердің бірі нөлге айналады, ал екіншісі максималды мəнге ие 
болады, тік компонент үшін ол ауырлық күшінің 9 • 10-6 үлесіне, ал 
көлденең үшін - 12 • 10-6. Мұхиттағы толқындар құбылысындағы басты 
рөлді көлденең компонент ойнайды, өйткені ол судың жанында өте аз 
болатын тұтқырлық күшіне қарсы жұмыс істейді, ал тік ауырлық күшін 
аздап өзгертеді. 

 
 

Сурет 10.14 - Жер бетінің 
меридионалдық қимасында толқын 
түзуші күштің таралу схемасы 

 
Толқындар теориясының екі 

бағыты бар: біреуі қазіргі уақытта 
мұхиттардың бетін тепе – теңдік 
фигурасы ретінде қарастырады-
бұл толқындардың статикалық 
теориясы; екіншісі оны периодтық 
күштің əсерінен толқындық 
процесс ретінде ұсынады жəне 
динамикалық толқындар теориясы 
деп аталады. 

 
Толқындардың статикалық жəне динамикалық теориялары. 

Жоғарылау  толқынның құрылымы жəне толқындық ағымдар. Тепе-
теңдік теориясы немесе толқындардың статикалық теориясы Ньютонның 
жалпы гравитация заңы негізінде жасалған. Бұл теория толқын түзуші күш 
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өрісінде Мұхит беті тепе-теңдік фигурасын алады деп болжайды. Егер 
Мұхит жердің қатты қабығын бірдей тереңдіктің үздіксіз қабатымен 
жабады деп ойласақ, онда мұндай бет айналу эллипсоиды болады – 
толқын эллипсоиды, оның үлкен осі əрқашан айға жəне қарама-қарсы 
бағытта бағытталған. Эллипсоидтың беті екі дөңес – «өркештер» - 
мұхиттың орта деңгейінен жоғары көтеріледі, ал олардың арасында бүкіл 
қатты шарды қамтитын кең белдеу орта деңгейден төмен орналасқан. 
Эллипсоид айдан кейін ай айында бір айналым жасайды, ал эллипсоид 
ішіндегі қатты дене күніне бір айналым жасайды, бұл дененің əр 
нүктесінде толқын түрінің деңгейінің мерзімді ауытқуын тудырады. 

Ай мезгіл-мезгіл 23,5 º S-ден 23,5 º N-ге дейін өзгеретін көлбеу 
болғандықтан, эллипсоидтың үлкен осі экватор жазықтығына қарай көлбеу 
болады. Бұл толқындардың тəуліктік теңсіздігін тудырады. 

Статикалық теория формула бойынша орташа h деңгейінен жоғары 
толқындардың биіктігін есептеуге мүмкіндік береді 

• 	 • 	 • cos 	 	 ,                                  (10.18) 

мұндағы Z-айдың зениттік қашықтығы, яғни тік (зенитке бағыт) мен Айға 
бағыт арасындағы бұрыш. Осы формула бойынша есептеу деңгейдің ең 
үлкен көтерілуі («өркештерде») 0,36 м, кіші су белдеуіндегі ең төменгі 
жағдай 0,18 м, ал толқын мөлшері 0,54 м екенін көрсетеді. 

Күн сонымен бірге оның толқын эллипсоидін жасайды. Бірақ күн 
толқындарының күші 0,46 айды құрайды, сондықтан күн эллипсоидының 
деңгейінің ауытқуы аз, ал толқынның мөлшері 0,25 м құрайды. 

Екі эллипсоидтың өзара орналасуының өзгеруі фазалық (жарты ай) 
теңсіздікті түсіндіреді: екі эллипсоидтың осьтері сəйкес келгенде 
(сисигия), толқындардың биіктігі қосылады жəне олар өзара 
перпендикуляр болған кезде (квадратуралар) алынады. Сондай – ақ, 
параллактикалық теңсіздікті ескерсек, толқынның экстремалды мəні 0,90 
жəне 0,19 м болады. мұндай шамалы толқындарды мұхиттарға тəн деп 
санауға болмайды, тек ашық мұхит аралдарында (Əулие Елена, Гуам) олар 
теориялық тұрғыдан жақын-əрқайсысы 0,8 м. 

Толқындардың статикалық теориясы бойынша толық су бір 
меридианға бір уақытта келуі керек, ал толқындардың күнделікті теңсіздігі 
ендікке байланысты, бұл табиғатта да жоқ. Толқынның нақты 
құбылысының басқа бөлшектері бар, оларды статикалық теория түсіндіре 
алмайды, дегенмен ондағы құбылыстың негізгі заңдылықтары жақсы 
түсіндірілген. 

Статикалық теорияда көрсетілген сəйкессіздіктерді түсіндіру үшін 
динамикалық толқындар теориясы құбылысты статикада емес, қозғалыста 
толқын ретінде қарастырады. Бұл теорияны П. Лаплас алға тартты, оны  
əрмен қарай Дж.Эри, Дж. Дарвин, А. Дудсон дамытты. 
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Жоғарылау толқыны ұзын толқындардың түріне жатады; толқынның 
эллипсоиды көрсеткендей, оның ұзындығы жердің параллель 
ұзындығының жартысына тең, яғни мыңдаған шақырым (экваторда  
20,000 км), ал мұхиттың орташа тереңдігі шамамен 4 км.сондықтан толқын 
толқынының фазалық таралу жылдамдығы Лагранжа – Эри  
формуласымен анықталады: c=√(gH,) мұндағы H – мұхиттың тереңдігі. 
Орбиталық жылдамдық жел толқынына қарағанда басқа формулалармен 
анықталады, өйткені жоғарылау толқынындағы бөлшектердің орбиталары 
дөңгелек емес, эллиптикалық, сонымен қатар өте ұзартылған: эллипстің 
кіші осі метрмен өлшенеді (толқындардың биіктігі), үлкен ось - 
бөлшектердің толқындардың таралу бағытындағы жүгірісі – километрмен 
өлшенеді.  

Толқындар тек жиілікте ғана емес, сонымен қатар жоғары 
жылдамдықта да ерекшеленеді, мысалы, Алеут жотасының бұғаздарында  
5 м/с дейін жетеді.Бұл ретте көтерілу ағындары судың бар қабатын 
қамтиды жəне су түбіне  жақын ғана бəсеңсейді. 

Жағалаудағы жоғарылау толқынының деформациясы. Жағаға 
жақындаған кезде жоғарылау толқындарында тербеліс толқындары сияқты 
оның элементтері өзгереді. Іс жүзінде ең маңызды элемент – толқын 
мөлшері. Ол  бұғаз немесе бухта сияқты жіңішке кеңістікде  кірер кезде 
тереңдігің кішіреюі мен ұзындығыныңқысқаруына  қарай өседі. 
Шығанақтың тереңдігі мен енінің өзгеруінің қарапайым жағдайында Эри 
Гриннің формуласы толқынның өсуін көрсетеді: 

,                                 (10.19) 

мұндағы нөл индексі кіру жармасына жатады; индексі жоқ мəндер-
шығанақтың ішінде; w - шығанақтың ені, м; H - оның тереңдігі, м;  
B -толқынның шамасы, м. 

Шығанақтардағы толқындардың өте үлкен мөлшері шығанақтың ені 
мен тереңдігінің төмендеуінің бірлескен əсерімен түсіндіріледі. Бүкіл 
мұхит үшін ең үлкен толқын (18 м) Фанди толқынында (Солтүстік 
Америка материгі мен Жаңа  Шотландия түбегі арасында) байқалады; 
толқындардың мөлшері Патагонияның оңтүстігінде, Баффин жерінде, 
Аляска шығанағында, Камбей шығанағында (Үнді мұхиты) 10 м-ден 
асады. Ресейде ең үлкен толқындар Ақ теңіздің Мезен шығанағында – 10 м 
жəне Охот теңізінің Пенджин ернінде -13 байқалады. 

Жоғарыда айтылғандай, толқынның күшті өсуі толқынның 
энергиясы сақталған жағдайда, судың үлкен массасы үлкен тереңдік пен 
еннен таралып, барлық энергиясын аз массаға, яғни таяз тереңдік пен енге 
өткізген кезде пайда болады. Бұл көтерілу толқынының биіктігінің өсуіне 
байланысты. Бұл болжам толқын таяз суда салыстырмалы түрде қысқа 
қашықтықта өткен кезде негізделген. Егер қайраңдағы толқынның жолы 
үлкен болса, онда судың түбіне үйкелуі энергияның едəуір бөлігін сіңіреді, 
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ал толқын өсіп қана қоймай, тіпті төмендеуі мүмкін. Бұл құбылыс Сібір 
теңіздерінің жағасында байқалады, онда қайраңның үлкен енімен 
толқындардың мөлшері небары 0,1- 0,3 м құрайды. Көтерілу толқынының 
түбіне үйкелісі (толқындардың үйкелісі) шамалы болса да, бірақ ғарыштық 
масштабтың нəтижелеріне əкеледі: оның əрекеті уақыт өте келе жиналып, 
жердің күнделікті айналуын баяулатады. Көтерілу толқындар күннің 
ұзақтығын 100 жылда бір миллисекундке, яғни алты миллион жылда бір 
минутқа арттырады, сондықтан бұл баяулау тек геологиялық жəне 
астрономиялық масштабтағы құбылыстар мен процестерге əсер етеді. 

Жоғарылау толқын теңдеуінің ыдырауы. Гармоникалық 
тұрақты. Толқындар кестесі. Дж. Дарвин жасаған гармоникалық талдау 
əдісін қолдансаңыз, толқын теңдеуін жеке компоненттерге бөлуге болады. 
Бұл əдіс толқын деңгейінің нақты қисығын элементарлы гармоникалық, 
яғни синусоидальды немесе косинусоидты (техникалық жағынан ыңғайлы) 
тербелістердің қосындысы ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл 
жағдайда элементарлы тербелістердің əрқайсысы мəжбүрлі деп саналады, 
оның кезеңі қоздырғыш күш кезеңіне тең жəне бұл тербелістер 
геометриялық түрде қосылады, яғни, толқындардың қабаттасуы  жүреді, 
жəне бұл сома толқын деңгейінің нақты қисығын дəл қайталайтын 
тербелісті береді. 

Жеке гармоникалық тербеліс формуламен сипатталады 
cos 	 	 ,                               (10.20) 

мұндағы t - уақыт, с; q - толқынның бұрыштық жылдамдығы, с-1;  
R – элементарлы гармоникалық толқынның амплитудасы, м; ξ – оның 
бастапқы фазасы. Бұрыштық жылдамдық 2π/τ Элементарлық толқын 
кезеңімен анықталады жəне Жер – Ай – Күн жүйесінің қозғалысымен 
байланысты, ал  R жəне ξ шамалары екі элементтен тұрады:  біреуі – 
сəйкес кестелерден анықталған астрономиялық, екіншісі бақылаулардан 
анықталған жəне осы тармақтың жергілікті географиялық жағдайымен 
байланысты. Гармоникалық талдаудың міндеті - R жəне ξ-ті осы екі 
бөлікке бөлу жəне R жəне ξ-тен айырмашылығы уақытқа тəуелді 
болмайтын гармоникалық тұрақтыларды алу. 

Аталған бөлінуден кейін формула (10.20) түрлендіріледі: 
cos ,	                          (10.21) 

мұндағы H жəне K - үйлесімді тұрақтылар: амплитудасы (м) жəне 
элементар толқын фазасы (град); (ν0 + u) – аргументтің астрономиялық 
бөлігі, град; – астрономиялық жағдайларға байланысты көбейткіш; q – əлі 
де толқынның бұрыштық жылдамдығы 2π/τ. Əрбір элементар толқын 
өзінің параметрлерімен сипатталады, олардың негізгілері – период 
(бұрыштық жылдамдық) жəне осы толқынның амплитудасы. Бұл 
параметрлер көптеген астрономиялық шамалардың көмегімен анықталады: 
ай орбитасының эксцентрициясы, оның экваторға көлбеуі, айдың орташа 
бойлығы жəне т.б. жəне бақылау орнының кеңдігі де маңызды. Толқынның 
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биіктігі үшін өте дəл, бірақ толық емес теңдеу 37 мүшеден тұрады, 
олардың əрқайсысы қарапайым гармоникалық толқын i сипаттайды. Егер 
олардың бəрі қорытындыланса, онда деңгейдің нақты қисығы алынады: 

∑ cos .             (10.22) 
Осы формула бойынша гармоникалық тұрақтылардың сенімділігін 

тексеру үшін жəне толқындарды алдын – ала болжау үшін уақыт өткен 
сайын деңгейдің барысын есептеуге болады. Деңгейдің гармоникалық 
тербелістерін-косинусоидтарды-қалағаныңызша ұзақ уақыт есептеуге 
болады. Барлық 37 теңдеулер үшін гармоникалық тұрақтыларды алу үшін 
19 жыл ішінде сағаттық деңгей мəндері болуы керек, бұл əрдайым мүмкін 
емес. 

Қазіргі заманғы компьютерлер толық жəне кіші сулардың биіктігі 
мен сəттерін алдын-ала есептеуге, ал кейбір нүктелер мен биіктіктер үшін 
жылдың əр күнінің əр сағатына жəне толқындардың кестелерін жасауға 
мүмкіндік береді. Осы қағидаттар бойынша толқындар кестелері 
жасалады.жасалады. Олар үшін ашық теңіздегі станцияларда ағындарды 
ұзақ бақылау қолданылады. Бақылаулар гармоникалық талдаудың бірдей 
əдісімен өңделеді, гармоникалық тұрақты алынады жəне олар бойынша 
токтар алдын-ала есептеледі. 

Толқын толқынының таралу суретін котидальдық сызықтардың 
карталары немесе жай котидальдық карталар жақсы көрсетеді. 
«Котидаль сызықтары» немесе, қысқаша, «котидалдер» атауы ағылшын 
cotidal лынған (tide - толқын, cotidal - толқындас). Котидали – бұл толық су 
бір сəтте келетін нүктелерді жалғайтын изолиниялар. Карталар жағалау 
бақылауларының деректері бойынша жəне ұзын толқынның таралу 
жылдамдығының формуласын (c=√gH) қолдана отырып, түбінің рельефін 
ескере отырып жасалады. Мүмкіндігінше, жағадан алыс деңгейдің 
барысын жазатын ашық теңіз жазушыларының (мареографтардың) 
деректері қызықтырады. Котидалдар əдетте 1 сағат аралықпен жүргізіледі 
жəне 0-ден 12-ге дейін немесе 24 сағатқа дейін «толқын кестелерінің» 
көмегімен цифрландырылады, онда негізгі пунктте толық судың басталу 
уақыты көрсетіледі (нөлдік котидаль). 
Котидаль картасы, бір жағынан, толқын толқынының таралуының 
көрінісін береді – əр сағат сайын толқын жотасының дəйекті орналасуы, 
екінші жағынан, толқынның бірдей фазаларының орналасуы, бір сағатқа 
ерекшеленеді, яғни.егер «0» котидалиде толық су байқалса, онда «6» 
котидалиде аз су болады. 
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Сурет 10.15  -Солтүстік теңіздің котидаль картасы. Тұтас сызықтар - 2 сағаттан кейінгі 

котидали, пунктир - толқынның шамасы (м) ( Г. Дитрих  бойынша) 
 

10.15-суретте Солтүстік теңіздің котидальды картасы берілген, ол 
бақылау деректерімен қамтамасыз етілген, сондықтан ол толқындар 
құбылысын жақсы көрсетеді. Солтүстік теңізде екі амфидромдық нүкте 
бар екені белгілі болды - біреуі Ютландтың батысында, екіншісі 
Скандинавия жағалауында. Бұл нүктелер - шағылысқан немесе тұрған 
толқынға үдемелі толқын салынған кезде пайда болатын жоғарғы толқыны 
өтетін орталықтар. Бұл нүктелер үшін жоғары ағым жылдамдығы кезінде 
толқындардың кішкентай, дерлік жойылып кету қаупі бар шамалары тəн. 
Картада толқындардың мөлшері де көрсетілген. 

Котидальды карталар сонымен қатар гармоникалық тұрақты толқын 
толқынының жекелеген компоненттеріне (тəуліктік, жартылай тəуліктік 
жəне т.б.) арналған. Сондай-ақ, карталарда толқындардың сипаты, олардың 
мөлшері (сан немесе шартты белгі), теңіз бетінің рельефі (изогипс 
карталары) көрсетілген. 

Шектеулі су қоймасындағы толқындар. Сейши. Толқын түзуші 
күш жоғарылау толқынын тудырады, ол өз табиғаты бойынша мəжбүр 
болады, бірақ еркін толқын түрінде де таралуы мүмкін, бұл котидальдық 
карталардың құрылысына негізделген. Бір аймақта пайда болғаннан кейін, 
ол екіншісіне енеді, онда ол толқын түзуші күштің тікелей əсерінсіз 
толқын тербелістерін тудыруы мүмкін. Мұндай толқын индукцияланған 
деп аталады. Бұл индукцияланған толқын, мысалы, Ақ теңізде, мөлшері аз. 

Қара теңіздегі толқын өз толқынының мысалы бола алады. Теңіз 
ұзындығы (шамамен 1000 км) толқын түзуші күштің əсерін көрсету үшін 
жеткілікті үлкен жəне сонымен бірге теңіз суындағы осы күштің мəнін 
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бірдей деп санауға жеткіліксіз. Демек, əр сəтте теңіз деңгейі тепе – 
теңдікте, ал судың бүкіл массасы тербелмелі қозғалыста болады. Көлдер 
сияқты тербелістердің бұл түрі (7,5 бөлімін қараңыз) сейш деп аталады. 
Бұл тұрақты толқындар ұзын типке жатады, олардың тербеліс кезеңі су 
қоймасының көлеміне байланысты, ол n = 1 кезінде (7.17) формула 
бойынша анықталады, яғни.: 

2 / ,                           (10.23) 
мұндағы L - теңіз ұзындығы, м; H - оның тереңдігі, м. 

Мұхит қоздырған толқын жетпейтін Қара теңіз үшін оның толқыны 
төтенше шекараларда 12 см-ге дейін болуы мүмкін, ал теңіздің шығысында 
толық су болған кезде батыста аз болады жəне керісінше. Деңгейдің 
ауытқуының толық болмауымен түйін сызығы шамамен теңіздің 
ортасында Қырымның оңтүстік жағалауындағы Сарыч кейпі 
меридианында жатыр. 

Дж.Дарвин тек Қара теңіз үшін ғана емес, сонымен қатар ұзындығы 
2000 м дейінгі су объектілері үшін де теңіз деңгейі түзуші күштің өзгеруіне 
бағынып, тепе-теңдік позициясын алады деп болжауға болады деп сенді. 

Шын мəнінде, мұхиттардың əр нүктесінде деңгейдің толқындық 
ауытқуы жергілікті жəне индукцияланған толқындардың үйлесімінен 
туындайды, олардың біреуі тек əртүрлі жерлерде басым болады.  

 
10.12 Теңіз ағындары  
 
Ағымдарды құрайтын күштер. Теңіз ағындарының жіктелуі. 

Мұхиттағы ағымдар қозады жəне екі күштің əсерінен болады: желдің 
үйкелісі жəне көлденең қысым градиентінің күштері, сəйкесінше ағымдар 
дрейф немесе үйкеліс, градиент немесе гравитациялық болып бөлінеді. 

Егер судың үдемелі қозғалысын тудыратын себептер қысқа уақытқа 
созылса, онда тасымалдау аз болады, ал ағымдар эпизодтық, қысқа өмір 
сүреді – бұл кездейсоқ ағымдар. Егер анықтаушы фактор ұзақ, тұрақты 
əрекет етсе, онда тұрақты ағымдар деп аталады, оның сызықтық 
масштабы шамамен 1000 км құрайды. Дəл осындай ағындар əлемдік 
мұхиттардың əртүрлі бөліктері арасында судың, жылу мен тұздың 
алмасуын қамтамасыз етеді. 

Ағымдарға оларды тудырған күштер ғана емес, сонымен бірге 
ағымдардың  пайда болуымен бірге пайда болатын қайталама күштер де 
əсер етеді: ішкі үйкеліс күші (тұтқырлық) жəне Кориолис күші. Бұл 
күштердің өздері ағымдарды  тудырмайды, бірақ олар бар ағымға əсер 
етеді. Ағынның шекарасындағы үйкеліс күші оны тежейді, ағынның 
кинетикалық энергиясының бір бөлігін сіңіреді, ал Кориолис күші суды 
Солтүстік жарты шарда оңға, Оңтүстікте солға қарай бағытынан ауытқуға 
мəжбүр етеді. 
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Екі ағым теориясы жақсы дамыған: үйкеліс ағындарымен 
байланысты Экман теориясы жəне тығыздық ағындарымен байланысты 
Бъеркнес теориясы. 

Жел ағындарының теориясы. Кез-келген ағындар теориясы 
жылдамдық векторының компоненттері үшін гидродинамикалық 
теңдеулер жүйесіне негізделген, олар əр жағдайда тапсырмаға сəйкес 
жеңілдетіледі. В. Экман жылдамдықтың u жəне v векторының 
компоненттері үшін екі теңдеуді қолданды – x жəне y осьтеріндегі ағындар 
проекциясы, бір-бірін теңестіретін екі күшті ғана ескереді: бетіндегі 
желдің үйкеліс күші жəне Кориолис күші. 

Тапсырманы Ф. Нансен қойды, ол «Фраме» экспедициясы кезінде 
(1893-1896) мұздың желдің оң жағына ауытқуын байқады, оны Кориолис 
күшінің əсерімен түсіндірді жəне оны математикалық шешіммен тексеруді 
сұрады. Бірінші шешімді 1902 жылы В.Экман орындады жəне ең 
қарапайым жəне сонымен бірге жалпы жағдайларға сəйкес келді: мұхит 
деңгейі, тығыздығы мен тұтқырлығы бойынша біркелкі, шексіз терең, 
сирек жəне тұрақты желдің əсеріне ұшырайды (y осі бойынша алынады). 
Жел де шексіз жəне тұрақты, қозғалыс тұрақты (стационарлы). Бұл 
жағдайда шешім келесідей болды: 

V e cos 45° az ; 
45° ,                       (10.24) 

мұндағы V  - мұхит бетіндегі ағынның жылдамдығы; 	 ⍴⍵ ⁄ , μ – 
тұтқырлықтың динамикалық коэффициенті; ⍴ - судың тығыздығы; ⍵ - 
Жердің айналу жылдамдығы; φ – жердің ендік, z осі төменге бағытталған. 

Теңдеулер жер бетіндегі ағынның Солтүстік жарты шарда желдің 
бағытынан 45° оңға, ал оңтүстікте солға қарай ауытқатынын көрсетеді. 
Жер бетінде тереңдігі бар ағын экспоненциалды заң бойынша абсолютті 
шамада азаяды жəне Солтүстік жарты шарда оңға, солға – оңтүстікке қарай 
ауытқуды жалғастырады. Мұхит бетіне жылдамдық векторларының 
ұштары арқылы өтетін кеңістіктік қисықтың проекциясы (конверт) 
логарифмдік спираль – Экман спиральымен көрінеді (10.16-сурет). 

Көкжиекте ⁄  ағын беткейге қарама-қарсы бағытқа ие, ал 
жылдамдық 1/23 (шамамен 4%) беткейге тең, яғни жылдамдық іс жүзінде 
жоғалады (қозу кезінде бірдей үлгіні есте ұстаған жөн). Үйкеліс тереңдігі 
деп аталатын бұл z	  горизонтын (10.25) формула бойынша Экман 
анықтады, ал бүкіл қабат Экман немесе үйкеліс қабаты деп аталады. 

	 	 	 	 	
⍴⍵	

                            (10.25) 
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Сурет 10.16 - Жел ағысы құрылымының 

схемасы (В. Экман бойынша) 
 

Үйкеліс тереңдігі жердің 
ендігіне байланысты. Бұл тереңдік 
полюстегі минималды мəннен 
экватордағы максимумға (шексіз-
дікке) дейін өзгереді, мұнда ендік 
синусы нөлге тең болады. Бұл 
теория бойынша экватордағы жел 
ағымы табиғатта жоқ түбіне дейін 
таралуы керек дегенді білдіреді. 
Жел ағыны қабатының 
қалыңдығы бірнеше ондаған 
метрмен шектеледі. 

Егер əр түрлі горизонттағы ағымдар əртүрлі бағытта болса, бүкіл 
қабаттың суы қайда кететінін анықтау қалады. Сіз ағынды жылдамдықтың 
компоненттерін тігінен біріктіру арқылы жауап таба аласыз. Экман арқылы 
жел ағымында судың берілуі желде емес, оған перпендикуляр, абсцисса x 
осі бойымен жүретіні белгілі болды. Мұны түсіну оңай, өйткені теория 
үйкеліс күшінің тепе-теңдігі туралы болжамға негізделген (ол ординат 
осіне оң бағытта бағытталған) жəне Кориолис күші. Сонымен, соңғысы 
ординат осіне теріс мəндерге бағытталуы керек, ол үшін массаның берілуі 
абсцисса осіне оң бағытта бағытталуы керек (солтүстік жарты шар үшін оң 
жаққа). 

Экман теориясы сонымен қатар желдің жылдамдығы W мен V0 
бетіндегі ағын арасындағы байланыс формуласын алуға мүмкіндік береді: 

	
,

                        (10.26) 

(10.26) формулада W (0,0127) желдің жылдамдығындағы 
пропорционалдылық коэффициенті жел коэффициенті деп аталады. 

Содан кейін Экман (1905) өзінің теориясын түпкі терең теңізге 
қолданды. Бұл жағдайда шешім ⁄  негізгі аргументіне – орын 
тереңдігінің үйкеліс тереңдігіне қатынасына байланысты екендігі белгілі 
болды. Жел ағымының жылдамдығы, ағынның желден ауытқу бұрышы 
жəне Ток векторларын айналдыратын қисықтың пішіні оған байланысты. 
⁄ 	 0,25  кезінде бетіндегі ағынның ауытқу бұрышы 21,5°, аз өзгереді, 

ал ⁄ 0,1  кезінде бүкіл қабаттағы ағынның бағыты бірдей болады. 
Теңіз түбіндегі жылдамдықтың мəні нөлге айналады. 
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Сурет 10.17 - (а) кесіндісінде жəне (б) жоспарында (В. Экман бойынша) таяз 
жағалаудағы ағыс құрылымының сызбасы 

 
Жағалауға жақын жерде жел ағысының құрылымы күрделене түседі. 

Идеал жағдайда, жағалау тереңдігі 2D-ден асатын Тік қабырға болған 
кезде жəне түбі осы қабырғаға перпендикуляр жақындағанда, үш қабатты 
ағын жүйесі пайда болады. D тереңдігінің жоғарғы қабаты Экман 
спиралінің қалыпты дамыған құрылымына ие, оның астында жағалау 
бойымен тік бағытта өзгермейтін ағын жылдамдығы бар қабат жатыр - бұл 
градиент ағымы. D қашықтықта түбінен жоғары орналасқан қабатта 
(үйкелістің төменгі қабаты) ағынның жылдамдығы төмендейді жəне сол 
спираль бойымен аралық қабаттың жылдамдық мəнінен түбіне дейін нөлге 
дейін өзгереді. Жағалау ағысының мұндай құрылымының схемасы  
10.17-суретте көрсетілген. Ол су ағыны жағадан бағытталған кезде, жел 
соққан кезде жағалаудағы су айналымын суреттейді. Бұл жағдайда жел 
жағалау сол жақта болатындай етіп бағытталған (схема Солтүстік жарты 
шарға берілген). Қарама-қарсы желде қуғынға ұқсас схема алынады, ал 
жағаға перпендикуляр жел ешқандай қуғынға да, сүргінге де əкелмейді. 
Бұл бейтарап жел. Мұндай схема өзінің таза түрінде болмайды, дегенмен 
таяз жағалауларда (мысалы, Қара теңіздің Кавказ жəне Қырым 
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жағалауларында) ұқсас жағдай байқалуы мүмкін, бұл соқтығысу 
жағдайында апвеллингке əкеледі. 

H/D < 0,25 болатын таяз жағалауларда ең үлкен шоғырлану - айдау 
əсерін жағалау сызығына перпендикуляр бағытта желдер жасайды 
(мысалы, Фин жəне Таганрог шығанақтарында), ал оның жағалау 
сызығына параллель бағыты бейтарап болады. Экман теориясы негізінде 
жел ағымдарын зерттеу дамыды жəне одан  əрі қарай жалғасуда. Мысалы, 
əртүрлі формадағы таяз теңіз үшін жел ағындарының теориялары жасалды. 
Мұхит суларының ағу схемасын қалыптастырудағы жел деңгейінің 
өзгеруінің рөлі анықталды. Біркелкі емес желдің əсерінен су бетінің 
көлбеуі пайда болатыны белгілі болды. 

Олар алдымен тығыздық өрісін аздап өзгертеді. Егер жел ұзақ уақыт 
соқса, онда тығыздық өрісі қайта құрылады. Кориолис күші мен желдің 
əсерінен жоғарғы қабаттардың аз тығыз суы жоғары деңгейге қарай кетеді 
(Солтүстік жарты шардағы ағынның оң жағы), ал тығыз су тереңдікте аз 
деңгей мен қысымға қарай ағып кетеді (ағынның сол жағы). 

Тығыздық ағымыдары. Тығыздық ағымыдары мұхиттағы 
тығыздықтың біркелкі емес таралуын тудырады. Жоғарыда 10.6 бөлімінде 
айтылғандай (10.2 суретті қараңыз), мұхиттардың төменгі ендіктерінде 
судың тығыздығы жер бетінде аз, ал полярлық аймақтарға қарағанда 
белгілі бір көлем көп. Демек, тропиктік аймақтағы деңгей жоғары ендікке 
қарағанда жоғары, бұл судың көлбеу бойымен, яғни тропиктен полюстерге 
ауысуына əкеледі. Сонымен қатар, үйкеліс күштері мен Кориолис əрекет 
ете бастайды, жағалаулардың құрылымы, түбінің рельефі əсер етеді жəне 
жаһандық жел жүйесі əлі де қолданылады. Мұның бəрі бірігіп, мұхит 
суларының жалпы айналымын құрайды. 

Токтардың қалыптасуындағы тығыздық айырмашылығының рөлін 
қарастырыңыз. 10.18-суретте Солтүстік жарты шардағы «сызбаға» түсетін 
біркелкі ағынның қимасы көрсетілген. Ағынның бетіндегі əрбір бірлік 
массасына ауырлық күші g жəне Кариолис K əсер етеді (бірлік массасы 
үшін біз үдеулермен шектелеміз), сондықтан беті екі күштің əсеріне 
перпендикуляр болатындай етіп қисайған. Көлбеу бұрышы формула 
бойынша анықталады 

tg	β	 	 	 	 	 	 	2⍵ sinφ.                       (10.27) 

Осыдан ағынның жылдамдығын табамыз: 

ν 	
	 	

⍵
	 	

⍵
.                                          (10.28) 
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Сурет 10.18 - Мұхиттағы су бетінің 
көлбеуін есептеу схемасы; ағын 

«сызбаға» бағытталған; Солтүстік 
жарты шар 

 
Теңіз бетіндегі Δh асып 

кетуін дəл өлшеу мүмкін емес, 
бірақ егер сіз өткен ғасырдың 
басында В.Бьеркнестің атмос-
фераға қатысты ұсынған 
динамикалық əдісін қолдансаңыз, 
оны шамамен таба аласыз.  
В. Сандстрем мен В. Хелланд-
Хансен оны мұхит үшін өзгертті. 
Динамикалық əдістің кең 
таралуына Н.Н. Зубовтың жұмысы 
ықпал етті, ол оның мағынасын 

 

кеңейтті жəне өте қарапайым есептеу əдісін ұсынды. Бұл əдіс ауырлық 
күшінің бірліктерін қолданады – геопотенциал (динамикалық дециметр): 
массаны бір тоннаға 1/9, 8 м биіктікке көтерген кезде жұмсалған 
жұмыс,яғни шамамен бір дециметрге (СИ бірліктерінде бұл 1 кДж). 
Динамикалық D жəне сызықтық h метрмен өлшенген тереңдіктің 
арақатынасы келесідей жазылады: D = 0,1 gh. Тереңдікті қысым 
бірліктерімен де өлшеуге болады (104 Па): p = 0,1 gh/α, мұндағы α – судың 
нақты мөлшері. Үш шаманың байланысы келесідей жазылады: 

 

0,1 	 	 ; 	 	 	 	
,

; 	 	 	         (10.29) 

Бұл судың тұздылығы 35‰ жəне температурасы 0°C тереңдікте, бір 
метр 0,98 динамикалық метрдің жұмысы мен 1,01 децибардың (101 гПа) 
қысымына сəйкес келетінін білдіреді. Жалпы, кез-келген температура мен 
тұздылық кезінде осы шамалардың сандық мəндері 3% аралығында 
өзгереді. Бұл бір бірлікте алынған сандарды басқаларымен алмастыруға 
мүмкіндік береді: көкжиектерді сызықтық метрмен өлшеу, оларды 
децибарларда алынған деп санауға болады. 

Мұхиттың осы аймағындағы ағындардың жылдамдығын анықтау 
үшін станциялардың жеткілікті тығыз желісі болуы керек жəне əр станция 
үшін динамикалық биіктікті алу керек, оны барлық станцияларға сілтеме 
ретінде алынған изобарикалық (нөлдік) бетінен жоғары қарай есептеу 
керек. Мұхит үшін изобара жиі қабылданады 1500 децибар, яғни тереңдігі 
1500 м, өйткені бұл қабат негізгі термоклиннің төменгі шекарасында 
орналасқан (теңіздер үшін аз мəн алынады). Динамикалық биіктіктер 

 формуласы бойынша əр горизонттағы судың температурасы мен 
тұздылығымен анықталады. Содан кейін барлық биіктік мəндері картаға 
динамикалық сантиметрде (немесе миллиметрде) салынады жəне 
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динамикалық горизонттар деп аталатын изолиниялар жүргізіледі. 
Теориялық тұрғыдан алғанда, олар ток сызықтары болып табылады, ал 
судың қозғалыс бағыты солтүстік жарты шарда оң жақта орналасқан. 
Оқшауламалар арасындағы қашықтық ток жылдамдығына кері 
пропорционал, сондықтан жылдамдық мəнін бір-бірінен L қашықтықта 
орналасқан екі нүктедегі динамикалық биіктіктердің айырмашылығымен 
есептеуге болады: 

ν 	
⍵ 	

,                                (10.30) 

Динамикалық жəне сызықтық метрдің сандық мəндерінің 
жақындығына байланысты динамикалық карталар теңіз бетінің 
топографиясын көрсетеді. Динамикалық карталар барлық мұхиттар мен 
теңіздерге арналған. Олар ішкі үйкеліс елеусіз болатын стационарлық 
геострофиялық айналымның жалпы көрінісін береді, ал белсенді күш – 
қысым градиенті тек Кориолис күшімен теңестіріледі. Динамикалық 
картаның мысалы 10.19-суретте келтірілген. 

Мұхиттардағы су айналымы. Мұхиттағы су айналымының бас 
схемасы оның бетінен негізгі термоклиннің төменгі шекарасына дейін 
(шамамен 1,5 км тереңдікке дейін) оның бетіндегі ағындардың негізгі 
ерекшеліктерін көрсетеді жəне негізінен атмосфералық айналыммен, 
желмен анықталады. 10.19-суретте айналым жүйесінің негізгі элементтері 
көрсетілген: аймақтық жəне меридиандық, циклондық жəне 
антициклондық, шекаралық, оларды бөлетін океанологиялық фронттар 
жəне дивергенция мен конвергенция аймақтары. Төменгі қабаттар да 
тыныштықта емес. Олардың қозғалысы ішінара жоғарғы қабаттың 
қозғалысынан, ал ішінара температура мен тұздылықтың 
айырмашылығынан туындайды, яғни.бұл термохалин айналымы. 

Алайда, ағындардың нақты көрінісі диаграммада көрсетілгеннен 
əлдеқайда күрделі. Біріншіден, қозғалыс судың бүкіл бөлігінде біркелкі 
емес: əртүрлі горизонттарда əртүрлі жылдамдықтар мен қозғалыс 
бағыттары байқалуы мүмкін. Мысалы, Парсы шығанағы ағынының 
астында Солтүстік Американың материктік беткейінде шамамен 2000- 
3000 м көкжиекте терең қарсы ағым бар. Ол экватордың жазықтығында 
шығысқа бағытталған тар ағынмен өтеді, солтүстікке жəне оңтүстікке 
қарай 1-2° ендік 20-30-дан 150-200 м-ге дейін көкжиекте өте үлкен 75 м 
жылдамдықпен өтеді. Осы ағынның айналасында су батысқа қарай ағады. 
Ағын мұхиттардың батыс жағалауында пайда болады, онда сауда 
ағындары көп су əкеледі. Қарама-қарсы ағын артық судың бір бөлігін алып 
кетеді, ал қалған бөлігі экватордан солтүстікке жəне оңтүстікке беткі 
ағындармен кетеді. 
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Сурет 10.19 - Шілде айына арналған Калифорния ағымының  
динамикалық картасы (Уайли бойынша). Динамикалық  
биіктіктер (м) 500 м  санақ бетіне қатысты берілген. 

 
Мұхиттың көптеген аймақтарындағы изотермалар мен 

изогалиндердің бөліктерінде, əсіресе полярлы жəне субполярлы жерлерде, 
ағым əкелген жылы жəне суық, тұзсыздандырылған немесе тұзды 
сулардың «тілдері» байқалады. Қарама-қарсы ағым мұхит бетінде де 
байқалады, мысалы, Парсы шығанағының шығыс жиектерінде, Куросио. 

Мұхиттардың батыс шетіндегі қарқынды реактивті шекаралық 
ағымдарда өзенге ұқсас меандрлар табылды, олар əлдеқайда мобильді. 
Мұндай меандрлар кейде негізгі ағымнан құйын (сақина) түрінде шығады 
жəне бірнеше ай, тіпті жылдар бойы өздігінен өмір сүреді. 

Мұхиттағы полигондарда ұзақ мерзімді бақылаулар мұхитта 
құйындар мен басқа да шығу тегі бар екенін көрсетті: топогендік, түбінің 
бұзылуынан пайда болған, атмосфералық сияқты синоптикалық. Құйындар 
бүкіл мұхитқа таралған, бірақ Парсы шығанағы, Куросио, Агульас сияқты 
реактивті ағымдарда жиі кездеседі. Синоптикалық құйындар циклондық 
жəне антициклондық бағытта жүреді, диаметрі шамамен 100-300 км жəне 
қалыңдығы жүздеген метр су қабаттарын алады. Құйындар тəулігіне 
километр жылдамдықпен қозғалады, ал орбиталық қозғалыстардың 
(ағымдардың) жылдамдығы секундына ондаған сантиметрмен өлшенеді. 
Құйындардың кинетикалық энергиясы орташа («тұрақты») ағымдардың 
энергиясынан асып түседі: күшті екі-төрт есе, ал мұхиттың ашық 
бөліктеріндегі əлсіз 15-30 есе. Құйындар су, жылу жəне тұз массаларын 
тасымалдауда өте маңызды рөл атқарады, ауа-райы мен климатқа əсер 
етеді. Соңғы 30-40 жыл ішінде құйындарды бақылаудың өте бай 
материалы жиналды, олардың динамикасы теориясы жасалды, ал қазіргі 
компьютерлік ағымдардың модельдері құйындардың пайда болуы мен 
олардың қозғалысын жаңғырта алады. 

Температурасы бірдей ендік үшін орташа температурадан жоғары 
болатын ағындар жылы деп аталады, бірдей температурада олар бейтарап 
ағындар туралы айтады, егер олардың температурасы төмен болса – суық. 
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10.13 Мұхиттар мен теңіздердің деңгейі 

 

 
 
Сурет 10.12 - Мұхиттардағы ағымдардың 

схемалық картасы  
(Г. Дитрих бойынша).  

Түсіндірмені   10.5-кестеден қараңыз. 

 
Мұхиттардың бос беті геоид 

пішініне жақын болуы керек - 
жердің күнделікті айналуына 
байланысты гравитациялық күштер 
мен центрифугалық күштер 
құратын тұрақты айналу эллип-
соидінен сəл өзгеше фигура. Геоид 
пен тұрақты геометриялық фигу-
раның айырмашылығы, ең алдымен, 
жер денесіндегі массалардың гете-
рогенді таралуына байланысты;  

 

мұхит пен материктің астындағы жер қыртысы əртүрлі тығыздықтағы 
жəне əртүрлі көлемдегі тау жыныстарынан тұрады. Геоидтың пішініне 
орташа атмосфералық қысымның айырмашылықтары да əсер етеді. 
Мұхиттың ашылмаған беті құрлық пен мұхит тереңдігін есептеу үшін 
негізгі, «нөл» ретінде қабылданады. Алдыңғы материалдан көрініп 
тұрғандай, мұхиттың нақты беті үнемі толқулар, толқындар, ағымдар, 
тығыздықтың айырмашылығы, мұхиттағы судың көлемі мен массасының 
өзгеруінен туындаған бұзылуларды сезінеді. Бұзылулар əртүрлі кезеңдер 
мен амплитудаларға ие, бұл деңгей бетінің орнын анықтауда үлкен 
қиындықтар туғызады. Соңғы жылдары спутниктік алтиметриялық 
өлшеулер дамып келеді, бұл мұхиттың нақты бетінің теориялық референц-
геоидтен екі бағытта да ондаған метрге ауытқуын анықтауға мүмкіндік 
берді. Дегенмен, геоид ауырлық потенциалының бірдей мəні сақталатын 
эквипотенциалды беткей болып қала береді. 

Барлық деңгейдегі деформациялар тепе-теңдік жағдайына жақын 
жүреді, сондықтан деңгейдің мерзімді жəне кездейсоқ ауытқуларын 
орташалау арқылы алып тастауға болады. Сонда тұрақты факторлардың 
əсері ғана қалады. Дəл осы Мұхит бетінің рельефі динамикалық картаны 
көрсетеді (4-суретті қараңыз). Мұхиттарда тек ағымдардың əсерінен 
деңгейдің ауытқу айырмашылығы, есептеулер көрсеткендей, мыңдаған 
шақырым қашықтықта 2-3 м жетуі мүмкін. 

Теңіздің нақты деңгейінің белгілі бір санақ бетінен биіктігі теңіз 
деңгейі деп аталады жəне сантиметрмен өлшенеді. Деңгейдің бірнеше 
сипаттамалары қарастырылады: лезде, қазіргі уақытта бар, орташа, ең 
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жоғары жəнеең төменгі əр түрлі уақыт аралығында – күнделікті, 
онкүндік, айлық, жылдық, көпжылдық жəне т. б. Əр түрлі беттер де нөлдік 
сілтеме ретінде қабылданады: толқындар теңіздері үшін сизигияға аз су, 
толқындар жоқ теңіздер үшін орташа көпжылдық деңгей. Есептеу беттері 
тереңдіктің нөлі ретінде қабылданады - картада көрсетілген барлық 
тереңдіктер келтірілген деңгей, өйткені тереңдікті өлшеу əр түрлі деңгейде 
жүргізілуі мүмкін. Бақылау жүргізілетін əрбір деңгейлік бекет үшін өз 
бекетінің нөлі болуы мүмкін жəне оның жағдайы мемлекеттік биіктік 
жүйесіне нивелирлеу арқылы байланыстырылады; бұл Балтық жүйесі. 

Деңгейдің қысқа мерзімді ауытқуы. Жоғарыда қысқа мерзімді, 
ұзақтығы сағат жəне күн, деңгейдің мерзімді ауытқулары қарастырылды: 
толқындар, сейштер. Бірақ атмосферадағы синоптикалық процестерден, 
қысым мен желдің əсерінен туындаған периодты емес тербелістер де 
болуы мүмкін, сондықтан оларды кейде деңгейдің анемобариялық 
ауытқуы деп атайды. Атмосфералық процестер теңізде жағалау 
айналымын тудырады жəне жағалаудағы деңгейдің жоғарылауына 
(айдауға) немесе төмендеуіне (айдауға) əкеледі. Бұл тербелістер айдау деп 
аталады. 

Деңгейдің ауытқу ауқымы таяз жағалауларда аз жəне таяз жерлерде 
көп. Таяз жағалаулардағы шығанақтар мен шығанақтарда нагондар 3-4 м-
ге дейін көтеріледі, бұл Нева шығанағында, Таганрог шығанағының 
жоғарғы жағында байқалады; өте жұмсақ жағалаумен, деңгейдің үлкен 
шоғырлану-айдау ауытқулары судың жүздеген метр мен километрге 
ауысуымен бірге жүреді: содан кейін жер құйылады, содан кейін теңіз түбі 
ашылады. Тайфундар өткен кезде апаттық масштаб деңгейінің ауытқуы 
қабылданады.  

Деңгейлердің шоғырлану - айдау ауытқулары - өте күрделі құбылыс, 
оны түсіну үшін синоптикалық процестің сипатын, жағалау мен теңіз 
түбінің рельефін, судың динамикасын, оның ішінде ағындарды, толқындық 
жəне сейштік тербелістерді ескеру қажет. Деңгейлердің тербелістерін 
зерттеу, мысалы, Санкт-Петербургтегі апатты су тасқынында 
циклондардың табиғаты жəне олардың Балтық теңізінен өту траекториясы, 
теңіздің ашық бөлігіндегі сейш типіндегі ұзын толқын, сайып келгенде, 
Нева еріндеріндегі толқындардың резонансы рөл атқаратынын көрсетті. 

Жағалаудың əр бөлігі үшін айдау, жинау жəне бейтарап желді бөлуге 
болады. Сонымен қатар, бұл бағыттар желдің əртүрлі күштері үшін əр 
түрлі болуы мүмкін жəне жел соғатын су аймағының мөлшерімен 
байланысты. 

Деңгейдің шоғырлану-айдау ауытқуларына муссондық тербелістер 
де жатады, олар дұрыс маусымдық жиілікпен сипатталады. Олар 
мұхиттардың муссон аймақтарының барлық жағалауларында байқалады. 

Деңгейлік тербелістердің барлық түрлері тек су массаларының 
қозғалуымен байланысты, ал теңіздің бір бөлігіндегі кез-келген айдау 
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екіншісіндегі ығысумен байланысты, ал теңіздің орташа деңгейі 
өзгермейді. 

Деңгейдің маусымдық ауытқуы. Деңгейдің маусымдық (жыл 
ішіндегі) ауытқуын анықтау үшін орташа айлық деңгейдің шамалары 
қолданылады. Мұндай орта кездейсоқ жəне қысқа мерзімді, толқындардың 
тербелістеріне əсерін жояды. Тербелістер теңіз бассейніндегі су көлемінің 
өзгеруімен анықталады, бұл өз кезегінде су массасының (су балансының) 
өзгеруіне немесе судың тығыздығының өзгеруіне, яғни оның 
температурасы мен тұздылығына байланысты болуы мүмкін. Бұған 
атмосфералық қысым мен желдің маусымдық ауытқуларының əсері 
қосылуы керек, бұл да деңгейдің дамуына ықпал етеді. 

Теңіз деңгейінің жыл сайынғы ауытқулары аз жəне 20-30 см 
аралығында өзгереді.деңгейдің ең жоғары позициясы əдетте жазда болады, 
барлық факторлар оның өсуіне əкеледі: атмосфералық қысым, əлсіз жел, 
жоғары температура, көктемгі су тасқыны өзендерінің ағуы. Қыста барлық 
факторлар деңгейдің төмендеуіне бағытталған. Бұл жағдайда 
атмосфералық айналымның Климаттық түрінің сипатында тағы бір 
айырмашылық байқалады. Жоғарыда көрсетілген деңгейдің жоғарылау 
жəне төмендеу маусымдары циркуляцияның муссон типіне жатады, 
аймақтық типпен сурет кері – жоғары деңгей қыс мезгіліне, ал төмен – 
жазға келеді (10.22-сурет). 

Мұздың еруіне жəне судың қатып қалуына байланысты маусымдық 
деңгейдегі өзгерістер болады, бірақ бұл ауытқулар Мұхит масштабында 
өте аз. 

 
 

Сурет 10.22 – Атмосфераның циркуляциясының муссондық (а) жəне аймақтық (б) 
түрлері кезіндегі деңгейдің жылдық барысы (Н.И. Егоров бойынша) 

 
1 - Балтимор (Чесапик шығанағы); 2 – Батуми (Қара теңіз); 3 - Шатт-Эль-Араб (Парсы 

шығанағы); 4 - Мергун (Бенгал шығанағы); 5 – Манила (Филиппиндік аралы);  
6 – Кийру (Тайвань аралы); 7 - Печенга (Баренц теңізі); 8 - Кабелвоч (Норвегия теңізі); 
9 - Гринок (Ирландия теңізі); 10 – Харлинген (Солтүстік теңіз); 11 - Симсон (Солтүстік 

теңіз Канада); 12 – Виктория (Канада) 
 

Деңгейдің ұзақ мерзімді өзгерістері. Орташа айлық деңгейден сіз əр 
жыл үшін орташа жылдық деңгей ала аласыз. Олар əртүрлі болып шығады, 
бұл деңгейдің көпжылдық немесе аралық ауытқуларының болуын 
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көрсетеді. Олардың табиғаты жеткілікті айқын емес, сонымен қатар ұзақ 
климаттық өзгерістердің табиғаты.  

 

 
 

Сурет 10.23 – Сидней (Тынық мұхит), Куксхафен (Солтүстік теңіз), Сан-Франциско 
(Тынық мұхит) жəне Туапс (Қара теңіз) жағалауындағы станциялардың мəліметтері 

бойынша мұхиттың орташа жылдық салыстырмалы деңгейінің ұзақ мерзімді 
өзгерістері 

 

Қазіргі уақытта деңгейдің аралық тербелістерінің ауқымы 20-30 см-
ге сəйкес келеді, 10.23-суретте жағалаудағы станциялардың мəліметтері 
бойынша мұхиттың орташа жылдық деңгейлерінің бірнеше уақыттық 
қатарлары көрсетілген. Ең үлкен тербелістер ішкі теңіздермен (Қара жəне 
Солтүстік) шектеледі, мұнда өзен ағысының ауытқуы үлкен рөл атқарады, 
ал Солтүстік (материктік) жарты шардағы өзгерістер оңтүстікке қарағанда 
əлдеқайда көп. Мұхит деңгейінің, əсіресе солтүстік жарты шарда, бұрын 
айтылған жалпы өсуі анық. 

Ақыр соңында, деңгейдің ауытқуының одан да ұзақ кезеңдері бар – 
геологиялық масштабтағы кезеңдер – мыңжылдық жəне миллиондаған 
жылдар. Олар мұхиттағы су массасының өзгеруімен - деңгейдің 
эвстатикалық ауытқуымен жəне жер қыртысының баяу, эпейрогендік 
қозғалыстарымен байланысты. Біріншісі негізінен материктік 
мұздықтардың көлемінің өзгеруімен, екіншісі тектоникалық процестермен 
жəне мұхиттардың пішіні мен мөлшерінің өзгеруімен байланысты. Соңғы 
жағдай деңгейдің абсолютті жағдайын анықтауда үлкен қиындықтар 
туғызады. Жоғарыда айтылғандай, ол белгілі бір «нөлдік биіктіктерге», 
Ресейде – Балтық жүйесіне қатысты анықталады. Бірақ егер жер мобильді 
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болмаса, онда нөл абсолютті емес. Балтық жүйесі үшін Фенноскандияның 
жылына 1 см-ге дейін тұрақты өсуі байқалды. Ол мұздық қалқанның 
еруімен жəне изостазияның қалпына келуімен байланысты. 

 
10.14  Мұхиттың су массалары 
 
Су массалары туралы ілімнің негіздері. Əрбір су массасы 

географиялық ұғым ретінде белгілі бір көрсеткіштер жиынтығымен 
сипатталады – физикалық, химиялық, биологиялық жəне тіпті геологиялық 
жəне белгілі бір ағыммен байланысты. Көрсеткіштер кешеніне 
температура, тұздылық, түс, судың мөлдірлігі, оттегінің, күкіртсутектің, 
биогендік заттардың мөлшері, кейбір химиялық коэффициенттер, судың 
изотоптық құрамы, суспензияның минералогиялық жəне химиялық 
құрамы, планктонның, нектонның, бентостың түрлер құрамы жəне т. б. 

Əрбір су массасында оның ядросы осы су массасының қалыптасу 
аймағында ошақтағы мəндерге жақын мəндермен айқын көрінетін 
көрсеткіштермен (индекстермен) ерекшеленеді. Ядродан су массасының 
сыртқы шекараларына дейін индикаторлардың мəні өзгереді, бірақ белгілі 
бір су массасы үшін рұқсат етілген белгілі бір шектерде. Су массасының 
сипаттамалары мəндерінің өзгеруі, оның өзгеруі үш себептің əсерінен 
болады: бір климаттық аймақтан екіншісіне ауысу, су массасының 
орналасу аймағындағы сыртқы жағдайлардың өзгеруі жəне көрші су 
массаларымен араласу. Бірінші түр аймақтық трансформация деп 
аталады, өйткені ол меридианның бойымен қозғалумен байланысты (жылы 
жəне суық ағымдар). Екінші түрі-маусымдық трансформация-су 
массасының берілуімен емес, сол жерде гидрометеорологиялық 
сипаттамалардың маусымдық өзгеруімен байланысты; содан кейін 
жаңадан пайда болған су массасын біріншісінің əртүрлілігі немесе 
модификациясы деп атауға болады (мысалы, қысқы сорт, жазғы 
модификация). Үшінші түрі араластыру трансформациясы деп аталады: 
екі су массасының араласуынан кейін сипаттамалардың аралық 
мəндерімен үшіншісі пайда болады. Егер су массалары арасында өткір 
шекара болмаса, мысалы, Канар ағысы мен Саргассо теңізінің сулары 
арасында араласудың өзгеруі біртіндеп, біртіндеп жүруі мүмкін. Бірақ 
кейбір су массалары мұхитологиялық сипаттамалардың өте үлкен 
көлденең градиенттерімен «суық қабырға» арқылы бөлінген Парсы 
шығанағы ағындары мен Лабрадор ағымы сияқты өте айқын бөлінген. Екі 
массаның шекаралық аймағы фронтальды аймақ немесе фронт деп 
аталады, дегенмен дəлірек айтқанда, фронт теңіз бетіндегі немесе белгілі 
бір горизонттағы сызық деп аталуы керек, ол соңғысы фронтальды 
аймақтың ортаңғы бөлігінің фронтальды бетімен қиылысқан кезде пайда 
болады, онда сипаттамалардың көлденең градиенттерінің ең үлкен мəні 
бар. Бұл жағдайда араластыру əсіресе қарқынды жүреді, араластыру 
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кезінде тығыздау əсері көрінеді, тік қозғалыстар пайда болады, бір сөзбен 
айтқанда, бұл жағдай фронтальды түрлендірудің ерекше түріне бөлінеді. 

Су массаларының, олардың арасындағы шекаралардың 
(фронттардың) үйлесуі мұхиттың жекелеген аудандарындағы сулардың 
гидрологиялық құрылымын құрайды. Құрылым маңызды океанологиялық 
процестердің жалпы заңдылықтарын көрсетеді. Тік бағыттағы сулардың 
құрылымы тік таралу қисықтарымен жəне T, S  - қисықтармен, T, O2 – 
қисықтармен жəне т.б., ал көлденең бағытта карталармен сипатталады. 

Су массаларын тану үшін əртүрлі көрсеткіштер жиынтығын қолдану 
керек. Бірақ бұл əрдайым мүмкін емес. Сонымен қатар, индикаторлардың 
əрқайсысы консерватизмнің (өзгергіштік) əртүрлі деңгейіне ие. Сондықтан 
олар көбінесе бір немесе екі негізгі индикаторды пайдаланады, ал 
басқалары мүмкіндігінше тартады. Ұзақ уақыт бойы судың температурасы 
мен тұздылығы, олардың тік таралу қисықтары жəне көлденең таралу 
карталары негізгі көрсеткіштер ретінде алынды. Бірақ T, S - қисықтарын 
қолдана отырып, екі индикаторды бірлесіп талдау əлдеқайда сенімді 
нəтиже береді. Бұл əдісті норвегиялық ғалым Б. Хелланд-Хансен  
1916 жылы ұсынған, кеңес ғалымы В. Б. Стокман оны T, S - қисықтар 
теориясына дейін дамытқан. 

T, S - су массаларын талдау негіздері. Əдістің мазмұны 
температура мен тұздылық арасындағы байланысты зерттеуден тұрады, 
оны  немесе керісінше теңдеуімен жазуға болады. 
Мұндай теңдеудің физикалық мағынасы жоқ, өйткені бұл сипаттамалар 
бір-біріне тəуелді емес. Бірақ географиялық байланыс бар, өйткені бұл су 
массасының температурасы мен тұздылығы бірдей жағдайда ошағында 
жасалады. Су массасы - оның қалыптасу орны мен таралу жолымен 
байланысты географиялық ұғым. Бұл байланыс графикалық түрде T, S 
диаграммасында көрсетілуі мүмкін. T, S - гидрологиялық станцияның 
қисығы (вертикаль) осылайша өрісінде құрылады, T, S  – координаталар 
жұбы – өлшенген температура мен тұздылық - белгілі бір горизонтқа 
сəйкес келетін нүктелер бойынша диаграммалар; кейбір өлшенген 
горизонттардың тереңдігіне тиісті нүктенің жанында қол қоюға болады 
(10.24-сурет). 

T, S – талдау əдісін Атлант мұхитының солтүстігіндегі жұмыста 
Ф.Нансен мен Б. Хелланд-Хансен сияқты су массаларының кеңістіктік 
таралуын зерттеу үшін де қолдануға болады. 

T, S – диаграммалар өрісінде T, S – нүктелерді теңіздің бір нүктесі 
үшін уақыт бойынша орташаланған, орташалауды қабаттар (су массалары) 
бойынша немесе тек горизонттар бойынша жүргізе отырып салуға болады. 
Егер біз жыл бойына орташа айлық мəліметтерге сəйкес осындай 
қисықтарды салсақ, онда олар T, S - индекстерінің жылдық бағытын жəне 
жыл бойына температура мен тұздылықтың өзгеру шегін, яғни, су массасы 
көрсеткіштерінің өзгергіштігінің сипаттамасын көрсетеді. Су 
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массаларының индекстерінің ұзақ мерзімді өзгергіштігінің сипаттамасын 
температураның, тұздылықтың, судың изотоптық құрамының жəне т.б. 
мəндерімен қатар көрсеткіштердің бірі ретінде де қолдануға болады. 

 

 
 
Сурет 10.24 –  1993 жылы «профессор Мультановский» ғылыми – зерттеу кемесімен 

Атлант мұхитындағы 36° с. е. қимасында орындалған екі станцияға арналған  
T, S - қисықтардың мысалы. Сандармен (м) кейбір көкжиектерді көрсетеді. 

Сызықшалар шартты тығыздыққа σ0 тең изоляцияны береді. 
 

Мұхиттардың су массалары. Ең алдымен екі қарапайым (бастапқы) 
су массасы бөлінеді: өзен жəне теңіз. Олардың арасындағы шекара 
1‰тұздылығымен анықталады. Мұхиттағы Тұщы су үлкен өзендердің 
сағаларының жанында ғана аз мөлшерде болады, бірақ оның əсері ашық 
мұхитта химиялық құрамның ерекшеліктеріне, атап айтқанда карбонаттар 
үлесінің артуына əсер етуі мүмкін, бұл да су массасының көрсеткіштерінің 
бірі бола алады. 

Жеке мұхитта біркелкілік жоқ, сондықтан оларды жарты шарларға – 
оңтүстік жəне Солтүстік суларға, бойлық бойынша – шығыс жəне батысқа 
бөлуге тура келеді. Бірақ су массаларының тағы бір қажетті бөлімі бар – 
тігінен: жер үсті, жер асты, аралық, терең жəне төменгі. Су бағанындағы 
гидрологиялық жағдайларды көрсететін T, S қисықтарының формалары 
Мұхит құрылымдарының түрлерін ажыратады. Мысалы, Солтүстік Тынық 
мұхитының шығыс су массасы болуы мүмкін. Кейде су массалары 
ағымның атымен аталады, мысалы, Парсы шығанағы ағынының су 
массасы. 

Тұздылығы,‰ 
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Екінші су массаларына негізгі су массалары мен басқа су 
объектілерінен мұхитқа енгізілген сулар, мысалы, Атлант мұхитының 
солтүстік бөлігіндегі Жерорта теңізі су массасы немесе Үнді теңізіндегі 
Қызыл теңіз суы кіреді. 

Осылайша, теңіз суы, əрине, аз мөлшерде ғана бөлінеді. Алайда, су 
массаларының өте бөлшек бөлігін мақсатты түрде беру екіталай, өйткені 
«су массасы» ұғымының мағынасы дəл жалпылау, ұсақ, маңызды емес 
бөлшектерден арылу болып табылады. 

Су массалары туралы түсінік географияның міндеттерінің бірі - 
мұхитты аудандастыру үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Су массасының 
негізіне, бірнеше томдық жиынтық еңбек «Дүниежүзілік мұхит 
географиясы» ұсынылған аудандастыру енгізілген. 

Жоғарыда айтылғандардан мұхиттарда болып жатқан процестердің 
қаншалықты алуан түрлі жəне күрделі екендігі, олардың атмосфералық 
процестермен қаншалықты тығыз байланысты екендігі, қатты қабықпен – 
түбімен жəне жағамен, өзендермен, бір сөзбен айтқанда, мұхиттың жер 
бетіндегі гидрологиялық процестердің ажырамас тізбегіндегі орнын көруге 
болады. Мұхиттар атмосфераға судың үлкен мөлшерін буландыру арқылы 
тізбектің басталуын береді, сонымен қатар құрлықта өңделген суды 
материктік ағын ретінде қабылдап, атмосферадан жауын-шашын түрінде 
оралады. 

 
10.15 Мұхит пен атмосфераның өзара əрекеттесуі. Мұхит жəне 

климат 
 
Мұхит - бұл аккумулятор жəне ғарышта жəне уақытта жылуды қайта 

таратушы ғана емес, сонымен қатар атмосфераның термодинамикасына 
күн радиациясынан кем емес əсер ететін атмосфералық ылғалдың негізгі 
жеткізушісі. Ылғалдың конденсациясы арқасында ауа турбулентті 
тасымалдануға жəне күн радиациясының сіңуіне қарағанда көбірек жылу 
алады. Ылғал атмосферада ғана емес, мұхитта да жылу ағындарын қайта 
бөлетін экран ретінде конденсацияланған күйде үлкен рөл атқарады. 
Мұхиттың атмосферамен ылғал алмасуы судың тұздылығының өзгеруі мен 
мұхиттың күйіне əсер етеді. Бұл жағдайда тұздылықтың булануға немесе 
жауын-шашынға кері əсері байқалмайды. 

Қазіргі жағдайда мұхит пен атмосфера арасындағы газ алмасу өте 
маңызды. Мысалы, мұхиттарда атмосфераға қарағанда 50 есе көп 
көмірқышқыл газы бар. Қазіргі уақытта атмосфераға отынды жағудан СО2 
жыл сайынғы антропогендік түсімінің шамамен 1/3 бөлігін Мұхит сіңіреді. 

Осылайша, мұхит пен атмосфераның өзара əрекеттесуі деп күн 
энергиясын, су буын, газдарды, тұздарды, мұхит пен атмосфера 
арасындағы қасиеттермен алмасу процесінде қозғалыс (импульс) мөлшерін 
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қайта бөлу мен түрлендірудің əртүрлі масштабты процестерінің 
жиынтығын түсіну керек, нəтижесінде жердің табиғаты қалыптасады. 

Мұхит пен атмосфераның өзара əрекеттесуі өте кең ауқымды 
қамтиды – секунд пен сантиметрден жүздеген жылдар мен ондаған мың 
шақырымға дейін. Сонымен қатар, əр масштаб энергия, ылғал, газ жəне 
басқа компоненттердің алмасуының өзіндік ерекшеліктерімен, сондай-ақ 
энергия мен заттың өзгеру механизмдерімен сипатталады. Мұхит 
процестерінің өзгергіштігінің келесі маңызды уақыт шкалалары бөлінеді: 

кішімасштабты (10-1-103 с, яғни бірнеше секундтан ондаған 
минутқа дейін) – бұл атмосферада да, мысалы, желдің жылдамдығымен де, 
мұхитта да жақсы байқалады – бұл жел толқындарының кезеңіне сəйкес 
келеді; 

мезомасштабты (104 – 105 с) - сағат пен тəулік аралығындағы 
құбылыстардың бұл класы гидрометеорологиялық элементтердің кеңінен 
кездесетін тəуліктік өзгергіштігіне байланысты бөлінеді; 

атмосфералық жəне мұхиттық құйындармен, фронтальды 
аймақтармен, жылу мен импульс ағындарының гетерогенділігімен 
байланысты синоптикалық (106 – 107 с, бірнеше күннен айға дейін); 

күннің жылдық ауытқуымен жəне күн радиациясының мұхит – 
атмосфера интерфейсіне түсуімен анықталатын маусымдық (жылдық 
кезең); 

мұхиттың жекелеген аймақтарының жəне бүкіл атмосфераның жылу 
алмасу сипаттамаларының ауытқуларымен байланысты жыларалық, 
мұндай тербелістің ең жарқын мысалы - Эль-Нино құбылысы/төмен 
ендіктердегі Оңтүстік тербеліс; 

мұхиттың терең су массаларының қалыптасуының өзгергіштігімен 
жəне ғаламдық айналыммен анықталатын ұзақ мерзімді (ғасырішілік жəне 
ғасыраралық). 

Көбінесе бұл масштабтар синоптиктен бастап кең ауқымды 
процестердің жалпы тобына біріктіріледі. Дəл осы масштабтар үшін 
жердің климаттық жүйесінің өзгергіштігінің сипаты көбінесе мұхитта 
болып жатқан процестермен анықталады. 

Мұхит пен атмосфераның кең көлемді жылу алмасуы су – ауа 
температурасының айырмашылығымен анықталады. Мұхиттағы су бетінің 
орташа температурасы 17,5°С, ауаның беткі қабатының температурасынан 
шамамен 3°C жоғары (14,5°С). Бұл айырмашылықтар жылы жəне суық 
ағымдардың шекараларымен шектесетін фронтальды аймақтарда – Парсы 
шығанағы мен Лабрадор, Куросио жəне Курило-Камчатскийге жетеді, онда 
мұхиттың жылы континентальды ауасын шығаруға нақты жағдайлар 
жасалады. Мұхит пен атмосфера арасындағы энергия ағындары олардың 
байланыс аймағындағы температураның қарама-қайшылықтарымен 
анықталатындықтан, мұндай аудандар энергия белсендіаймақтар деп 
аталады, яғни энергия алмасу белсенділігі жоғарылаған сулар. Жоғарыда 
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айтылғандардан басқа, муссон айналымының (Индонезия теңіздері), 
апвеллингтің (Канар, Перу жəне т.б.) аудандарын атап өту керек, Солтүстік 
Атланттың бүкіл акваториясын жаһандық масштабтағы энергия белсенді 
аймақ деп санауға болады: дүниежүзілік мұхит аймағының 11% алып, ол 
атмосфераға жалпы энергия ағынының 19% қамтамасыз етеді (мұның 
себептері төменде түсіндіріледі). 

Бұрын жер сіңіретін қысқа толқындық күн радиациясы бөлек 
нүктеде шығатын ұзын толқындық радиациямен өтелмейді, дегенмен 
планетаның интегралды жылу балансы нөлге тең болады. Сондықтан 
тропикте алынған артық жылу энергиясы жоғары ендік аймақтарға берілуі 
керек жəне осылайша планетада тұрақты жылу режимін қамтамасыз етуі 
керек. Жылу энергиясын бұл меридиандық тасымалдау екі ортада – 
мұхитта жəне атмосферада жүзеге асырылуы мүмкін (меридиандық 
бағытта ағып жатқан өзендердің су шығындары – Нил, Об, Енисей, Лена 
жəне т.б. мұхит ағындарының шығындарымен салыстыруға келмейді). 
Соңғы уақытқа дейін атмосферадағы жылудың меридиональды ауысуы 
мұхитқа қарағанда бірнеше есе көп деп саналды. Радиациялық тепе-
теңдікті бағалаудың спутниктік əдістерінің дамуымен ғана жылу 
энергиясын меридиональды тасымалдаудың мұхиттық байланысы 
атмосферамен салыстыруға болатындығы анықталды. 

Қазіргі уақытта мұхиттағы меридиональды жылу беруді бағалаудың 
екі негізгі əдісі бар. Олардың бірі ендік бөлімдерде мұхиттық 
бақылаулардың қолда бар деректерін пайдаланады, ал жылу ағыны барлық 
станциялар мен бақылау горизонттары бойынша судың меншікті жылу 
сыйымдылығының меридиандық ағым жылдамдығы мен температураға 
көбейтіндісі болып табылады (өзендердің жылу ағыны да осылай 
есептеледі). 10.25-суретте жылудың меридиональды тасымалының 
дүниежүзілік мұхит бойынша жəне оның жекелеген бөліктері үшін 
таралуы көрсетілген (Тынық мұхитынан Индонезия теңіздері арқылы 
Үндістанға жылу адвекциясын ескере отырып, 40° Оңтүстік-тан 
солтүстікке қарай). Дүниежүзілік мұхит үшін жылу ағынының максимумы 
20-25° ендікпен шектелген жəне полюстерге қарай шамамен 2,5 Петаватт 
(1 Петаватт – қысқартылған ПВт – 1015 Вт) құрайды; тасымалдар біртіндеп 
жоғары ендіктер мен экваторға азаяды. Салыстыру үшін атмосферада 
экватордан полюстерге жылу берудің максимумы 4-5 ПВт құрайды, бірақ 
олар қалыпты ендіктерде, ал тропикте Мұхит тасымалы атмосферадан 
асып түседі. 

Тынық мұхитында жылу ағыны Дүниежүзілік мұхит үшін суретке 
сəйкес келеді, Үнді мұхитында солтүстіктен тропикалық ендіктермен 
шектелген, жылу беру оңтүстікке, Антарктидаға бағытталған. Керісінше, 
Атлант мұхитында барлық ендіктердегі жылу энергиясы солтүстікке 
ауысады. Осылайша, бізде соңғы жағдайда парадоксалды нəтиже бар: 
Антарктида аймағындағы Мұхит жылуды экваторлық ендіктерге береді, 
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бұл күн энергиясын төмен ендіктерден жоғары ендіктерге қайта бөлудің 
бұрын айтылған көрінісіне қайшы келеді. Атлант мұхитындағы жылу 
ағынының қалыпты емес бағыты қалай пайда болғанын түсіну үшін осы 
мұхиттың басқалармен салыстырғанда ерекшеліктері мен жер бетіндегі 
жылу энергиясын қайта бөлу тетіктерін қарастырған жөн. 

Климаттық жүйеде энергияны түрлендіру процесін В.В. Шулейкин 
(1968) ұсынған əр түрлі масштабтағы табиғи жылу машиналарының 
тұжырымдамасы арқылы елестетуге болады. Бірінші типтегі табиғи жылу 
машинасы экватор (жылытқыш) – полюсте (тоңазытқыштар) жұмыс 
істейді. Екінші типтегі машина мұхит пен континенттер арасындағы ауа 
массаларының алмасуына жауап береді – муссон айналымы үшін, ол жыл 
бойына бағытын жыл бойына қалай өзгертетініне сəйкес, континенттер 
мен мұхиттар жылытқыштар мен тоңазытқыштардың салыстырмалы рөлін 
қалай өзгертетініне сəйкес өзгереді. С. С. Лаппо (1984) «нөлдік типтегі» 
үлкенірек жылу машинасы бар деп ұсынды. Ол Дүниежүзілік мұхиттың 
жекелеген бассейндері арасындағы судың температурасы мен 
тұздылығындағы жаһандық контрасттың арқасында жұмыс істейді жəне 
жаһандық мұхитаралық айналымға немесе «жаһандық мұхит конвейеріне» 
əкеледі. 

 

 
 

Сурет 10.25 – Мұхиттардың жылу энергиясын меридиональды тасымалдауы (1015 Вт). 
Оң бағыт – солтүстікке қарай 

 
Мұхитаралық айналымның пайда болуы көбінесе Атлант мұхитының 

географиялық орналасуының ерекшеліктерімен анықталады. 
Меридиональды кеңею жəне ендік бойынша салыстырмалы таршылық, 
Арктикалық бассейнмен,Тынық жəне Үнді мұхиттарының приан-
тарктикалық секторларымен еркін су алмасу, шеткі теңіздердің 
гидрологиялық ерекшеліктері, Батыс жағалаудағы ауа массалары үшін 
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айтарлықтай орографиялық кедергілердің болмауы қалыпты ендіктерде – 
мұның бəрі оның бетіндегі жылу мен ылғал алмасудың өзіндік көрінісін 
құрайды. Жалпы, Атлант мұхиты, басқа мұхиттардан айырмашылығы, 
атмосфераға жылу береді – 0,6 ПВт, ал буланудың жауын-шашын мен өзен 
ағынынан асып кетуі 0,3 миллион м3/с жетеді. Атлант мұхитының беткі 
қабаты Тынық мұхитына қарағанда 6°C суық. Бірақ сонымен бірге,  
С.А. Добролюбовтың (1987) есептеулеріне сəйкес, Атлант мұхитының 
солтүстік бөлігіндегі судың бүкіл қалыңдығының орташа температурасы 
1,3°c жылы, ал орташа тұздылығы Тынық мұхитының солтүстігіне 
қарағанда 0,5‰ жоғары. Осылайша, жалпы алғанда, жылы жəне тұзды 
Солтүстік Атлант жер бетінде суық, ал терең қабаттарда Тынық 
мұхитының суық жəне таралған солтүстік бөлігіне қарағанда орташа жылы 
болады, осы айырмашылықтарға байланысты Солтүстік Тынық мұхиты 
суының орташа тығыздығы жер бетінен түбіне дейін едəуір төмен, ал жер 
бетінің деңгейі Солтүстік Атлантикаға қарағанда 1 м жоғары, жəне бұл 
айырмашылық ¾ - ден астам тұздылықтың айырмашылығымен 
анықталады. Тынық мұхитынан Атлантикаға Индонезия теңіздері,  
Үнді мұхиты жəне Оңтүстік Африка арқылы өтетін жылы су ағыны 
«жаһандық Мұхит конвейерінің» жоғарғы тармағын құрайды. 

Сонымен, соңғы жылдары Арктика бассейнінен қатты 
тұзсыздандырылған су кейде Солтүстік Атлантикаға түсетіні анықталды.  

 

 
 

Сурет 10.26 - Жаһандық мұхитаралық 
су айналымының схемасы 

 

Бұл процесс 1970 жылдары қар-
қынды дамыды. Гренландияның 
оңтүстігіндегі терең сулардың 
қалыптасу аймағында жер бетінде 
тұзсыздандырылған, демек жеңіл 
су қабатының болуы терең қысқы 
конвекцияның тоқтатылуына 
əкелді. Тіпті қыста теңіз суын 
мұздату температурасына дейін 
салқындату бүкіл су қалыңдығын 
белсенді араластыруға мүмкіндік 
бермеді. Мұның салдары Атлант 
мұхитының солтүстік-батыс  
 

бөлігіндегі сулардың өте жоғары мұздығы болды, бұл Титаниктің мерт  
болған жылынан (1912) үлкен.  

Соңғы уақытқа дейін мұхиттың терең қабаттарында су 
массаларының сипаттамаларының өзгергіштігі жоқ деп есептелді. Алайда, 
1990 жылдары аралық жəне төменгі горизонттардағы температура мен 
тұздылық сипаттамаларының маңызды климаттық өзгерістері, қалыпты 
ендіктердегі мұхит ағындарының жылу берілістерінің ауытқуы анықталды. 
Мысалы, 1970-1990 жылдары ХХІ ғасырдың басында жылыну кезеңі 
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өзгерді,  Солтүстік Атланттың терең қабаттарының климаттық маңызды 
тұрақты салқындауы жəне тұздануы байқалады. Бұл процеске 
Атлантиканың Солтүстік бөлігіндегі Солтүстік Атлантикалық тербеліс деп 
аталатын Солтүстік Атлантикалық қысымның ауытқуы əсер ететіні белгілі 
болды. Бұл тербелістің индексі неғұрлым жоғары болса, Азор максимумы 
мен Исландия минимумы арасындағы қысым айырмашылығы соғұрлым 
жоғары болады. Индекстің үлкен көлемімен орташа ендік 
атмосферасындағы Батыс трансмиссиясы, терең сулардың пайда болу 
аймағындағы циклондардың қарқындылығы, конвекция тереңдігі, жаңадан 
пайда болған терең судың көлемі, Атлант мұхитының орта ендіктеріндегі 
жылудың меридионалды ауысуы, индекстің кіші мəндері осы процестердің 
барлығын баяулатады. 

 
10.16 Мұхиттардың ресурстары  
 
Теңіз суы - бұл өмірдің дамуына өте қолайлы орта, оның құрамы 

адам қанының құрамына ұқсас. Біздің планетамыздағы өмір мұхитта 
басталды деп саналады. Мұхиттар мен теңіздердің суларында ерекше 
сапалы түрде ерекшеленетін көптеген тірі организмдер мекендейді.   

(П) мұхиттың өнімі организмдер тобының өнімділігін (өндірісін) 
сипаттайды, яғни бұл ұғым негізінен экологиялық; биомасса (Б) – судың 
бір текше метріндегі (планктон мен нектон үшін) немесе түбінің бір 
шаршы метріндегі (бентос үшін) тірі организмдердің саны (массасы немесе 
көлемі бойынша); П/Б – өнімнің биомассаға қатынасы – организмдердің 
белсенділігін сипаттайтын шама (кесте 10.6). Мұхиттың биологиялық 
ресурстары деп пайдалы организмдердің ықтимал өндірісі түсініледі, ол 
əрқашан адамның биологиялық өнімдерді шығаруынан үлкен болады. 
Балық аулау объектілерін көбейту үшін базаны бұзбай, балық аулауды 
ұтымды жүргізу үшін бұл ресурстарды білу керек. 

 

Кесте 10.6 – Дүниежүзілік мұхит суларындағы организмдердің əртүрлі 
топтарының биомассасы жəне өнімі* (шикі массада млрд т) 
 

Организмдер тобы Биомасса Б Өнім П П/Б 
Фитопланктон 1,5 550 336 
Фитобентос 0,2 0,2 1 
Зоопланктон 21,5 53 2,5 
Зообентос 10 3 1/3 
Нектон 1 0,2 1/5 

Балдырларға арналған сома 1,7 550,2 324 
Жануарларға арналған сома 32,5 56,2 1,7 
* В. Г. Богоровтың айтуы бойынша (1974) 

 
Мұхиттың биоресурстарында нектон басым орын алады, ал олардың 

ішінде балықтар басым (80-85%), цефалоподтардың, негізінен кальмардың 
үлесі 10-15% құрайды. Сонымен қатар, шаян тəрізділер (асшаяндар, криля) 



311 
 

жəне сүтқоректілердің кейбір түрлері – пиннипедтер жəне т.б. өндіріледі, 
бірақ мұхитта олардың саны аз. Балық аулаудағы бентос шаян тəрізділер 
(крабтар, лобстер, омарлар) жəне моллюскалар (мидия, устрицалар) 
келтірілген. Балдырлар да өндіріледі – ламинария, анфельция жəне т. б. 

Алайда, коммерциялық аудандар мұхитқа біркелкі бөлінбейді: оның 
аумағының 60% - дан астамы құрлықтағы шөлдерге ұқсас өте аз 
коммерциялық құндылыққа ие. Ең бастысы кəсіпшілік маңызы бар 
қайраңының облысы, ол шамамен теңіз биоресурстар барлық өндіру 90% 
құрайды. Егер əлемдік мұхит бетінің бір бөлігінен органикалық 
ресурстарды алу түсінілсе, өнімділік орташа есеппен 184 кг/км2, 
материктік баурайда – 65, ашық мұхитта – 7, ал қайраңда – 2504 кг/м2 
құрайды. 

Қазіргі уақытта Тынық мұхиты балық аулаудың 50% – дан астамын, 
Атлант жəне Солтүстік Мұзды мұхиттарды – шамамен 40%, Үнді мұхитын 
- 5% құрайды. 

Кəсіпшілік қорлардың шектеулілігі, олардың біркелкі таралмауы, 
пайдаланушылар санының артуы, балық өнімдерінің кейбір түрлерінің 
«аулануы» теңіз шаруашылығы саласында халықаралық қақтығыстардың 
туындауына алып келеді. Олардың алдын алу үшін балық аулауды реттеу 
жəне шектеу шаралары, ең алдымен арнайы халықаралық конвенциялар 
қажет. Балық аулауды шектеудің тағы бір шарасы – «экономикалық 
аймақтарды» енгізу: мемлекеттің аумақтық суларына жақын орналасқан 
ашық теңіз аудандары, онда бұл мемлекет табиғи ресурстарды (тірі де, 
басқалардың да) түбінде, оның жер қойнауында жəне суда барлау, игеру 
жəне сақтау құқығына ие. Ені 200 теңіз милі бар экономикалық 
аймақтарды қазірдің өзінде 100-ден астам мемлекет, соның ішінде Ресей 
Федерациясы енгізді.  

Мұхиттар мен теңіздердің минералды ресурстары көптеген 
мемлекеттердің экономикасында маңызды рөл атқара бастайды. 
Мұхиттарда жыл сайын өндірілетін минералды шикізаттың құны əлемдік 
тау-кен өнеркəсібі өнімдерінің жалпы құнының 20% - ынан асады. 

Мұхиттарда өндірілетін минералды шикізаттың барлық түрлерінің 
ішінде, жоғарыда айтылғандай, мұнай мен газ ең маңызды болып 
табылады, оның жылдық кірісі 170 миллиард доллардан асады. Теңіз 
түбінде олардың əлеуетті қорларының кем дегенде 65% - ы шоғырланған, 
бұл 800 миллиард тоннадан асады, мұнай-газ ресурстарының негізгі бөлігі 
континенттік қайраңда орналасқан. Мұнай мен газдың ең бай кен 
орындары Таяу жəне Орта Шығыс елдерінің қайраңында (Сауд Арабиясы, 
Иран, Кувейт, Біріккен Араб Əмірліктері), Латын Америкасы (Аргентина, 
Мексика, Венесуэла, Бразилия), Африка (Нигерия, Ливия, Сомали, 
Камерун), Оңтүстік жəне Оңтүстік-Шығыс Азия (Үндістан, Индонезия, 
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Малайзия). Дамыған елдердің ішінде АҚШ, Канада, Ұлыбритания жəне 
Норвегия қайраңдарының айтарлықтай мұнай-газ сыйымдылығын атап 
өткен жөн. Ресей қайраңындағы көмірсутек қорларының негізгі бөлігі 
(шамамен 85 %) Арктика теңіздерінде орналасқан; тек Баренц пен Қара 
теңіздердің əлеуетті қорлары қазір 140-180 миллиард тонна шартты отынға 
бағаланады. Соңғы жылдары Каспий теңізі əлемдік қоғамдастықтың 
назарын аударуда. Мұнда мұнай қоры 30 миллиард тоннаға, газ ондаған 
триллион текше метрге бағаланады. 

Теңіз түбіндегі барланған мұнай қоры жалпы əлемдік мұнайдың 
кемінде 1/3 бөлігін құрайды, ал теңіздегі мұнай өндіру үлесі ¼ – ден асады 
жəне ол өсу үрдісіне ие. ХХІ ғасырдың бірінші жартысында мұнай мен 
газдың көп бөлігі жер үсті жəне төменгі мұнай платформаларынан 
алынады деп саналады. 

Мыс, темір, қорғасын, мырыш сияқты металдардың көзі полиметалл 
сульфидтері зерттеу жəне дамыту объектісі ретінде маңызды мəнге ие; 
оларда алтын, күміс, молибден, кадмий жəне басқа да бірқатар 
металдардың болуы байқалады. Осындай үлгідегі кен көріністері 
орталықтарына белсенділігі гидротермальды орталық-мұхит жоталарының 
ауданында орайластырылған. 

Мұхиттың энергетикалық ресурстары толқу энергиясымен, 
ағындармен (ең алдымен реактивті, сондай - ақ теңіз ағындары мен тар 
жерлердегі күшті ағымдармен), термоядролық энергиямен (шамадан тыс 
тритийдің ауыр сутегі изотопының шығарылуы мүмкін), əртүрлі 
горизонттардағы су температурасының айырмашылығымен, тұщы жəне 
тұзды сулардың аралас аудандарындағы осмотикалық қысыммен жəне 
толқындардың энергиясымен ұсынылған. 

Іс жүзінде əзірге тек толқындық электр станциялары (ТЭС) бар. 
Біріншісі 1967 жылы Францияда қуаттылығы 240 мың кВт Манатеске ағып 
жатқан Ранс өзен сағасында салынды. Ресейде Мезенидің аузында жəне 
Пенжин шығанағында ТЭС құрылысы талқылануда, біраз уақыт Кислой 
шығанағында (Кола шығанағының ауданы) тəжірибелі ТЭС жұмыс істеді. 

Мұхиттардың басты байлықтарының бірі-туризм, демалыс жəне 
емдеу үшін маңызды рекреациялық ресурстар. Теңіз рекреациясынан (ең 
алдымен круиздік жəне жағалау туризмі) түсетін табыс жылына 45 млрд 
доллардан асады, ал курорттарды, пансионаттарды пайдалану жəне т.б. 
сияқты рекреациялық қызметтен (теңіз курорттық-рекреациялық 
шаруашылығы) 250 млрд долларға жетеді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Гидрология - əртүрлі жəне көп қырлы ғылым. Адамзаттың шұғыл 
қажеттіліктеріне негізделген салыстырмалы жастыққа қарамастан, ол көп 
нəрсеге қол жеткізді. Экономикалық проблемалармен тығыз байланысты 
кез-келген ғылым сияқты гидрология үнемі дамып, жетілдіріліп отырады. 
Оның одан əрі дамуы, ең алдымен, практикалық қажеттіліктермен де, 
ғылымның өзін жетілдірудің ішкі заңдылықтарымен де анықталатын 
болады. 

Қазіргі қоғамның əлеуметтік-экономикалық дамуындағы судың рөлі 
өте зор. Табиғи суларды адам өмірінде жəне экономикада пайдалану 
кеңеюде жəне бұл ғылымның алдына гидрологиялық процестер мен су 
ресурстарын одан əрі зерттеу, табиғи суларды пайдаланудың үнемді жəне 
оңтайлы жолдарын əзірлеу, оларды ластану мен сарқылудан қорғауды 
қамтамасыз ету міндетін қояды. 

Табиғи ресурстарды, оның ішінде су ресурстарын ұтымды 
пайдалану, оларды қорғау, ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру 
бағыты алынған біздің елімізде гидрологияның рөлі едəуір артады. 

Климаттың жаһандық жылынуымен байланысты гидросферадағы 
қазіргі кездегі маңызды өзгерістерді егжей-тегжейлі зерттеу ерекше 
маңызды. Алда атмосфералық жауын-шашынның өзгеруіне, əлем 
өзендерінің ағынына, континентішілік су айдындарының, оның ішінде 
Каспий жəне Арал теңіздерінің режимін өзгертуге, мұздықтардың 
жалғасып жатқан тозуына, əлемдік мұхит режимінің жəне онымен 
байланысты теңіздердің өзгеруіне (атап айтқанда, деңгейдің жедел артуы, 
мұз режимінің өзгеруі жəне т.б.) жүйелі жəне егжей-тегжейлі зерттеулер 
ұйымдастыру міндеті тұр. 

Гидрологиялық процестерді зерттеу негізінде су ресурстарын одан 
əрі зерделеу, жерүсті жəне жерасты суларының ресурстарын ағымдағы 
жəне перспективалық бағалау, оларды пайдалану мен сапасы кеңейтілуге 
тиіс. Бұл мемлекеттік су кадастры жүйесін жетілдіру, 
гидрометеорологиялық бақылаулардың оңтайлы орналастырылған желісін 
құру негізінде ғана мүмкін болады. Тұтынушыларға олардың 
тапсырыстары бойынша гидрологиялық ақпаратты жинаудың, 
жинақтаудың жəне берудің автоматтандырылған жүйесі енгізілуге тиіс. 

Соңғы уақытта гидрологиялық ғылымның экономиканың əртүрлі 
салаларының практикалық қажеттіліктерін қанағаттандырудағы рөлі 
айтарлықтай өсті. 

Құрлық гидрологиясы саласында ғылым суармалы егіншілікті, 
гидроэнергетиканы, су көлігін дамытумен байланысты, басқа да түрлі іс-
шараларды гидрологиялық негіздеумен кешенді ғылыми - қолданбалы 
міндеттерді шешуге қомақты үлес қосты. Сонымен бірге, су шаруашылығы 
іс-шараларының жобаларын, əсіресе ірі жобаларды əзірлеу кезінде 
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олардың гидрологиялық жəне экологиялық негіздемесіне əрдайым 
жеткілікті көңіл бөлінбеді, бұл кейбір жағдайларда жетілмеген 
жобалардың пайда болуына жəне қоршаған ортаға зиян келтірді. 
Зерттеулердің сапалы деңгейін арттыру, экономика сұраныстарын 
неғұрлым толық қанағаттандыру мақсатында оларды практикаға енгізуді 
жеделдету қажет. Құрлық гидрологиясы суармалы егіншілік, 
гидроэнергетика, өзен көлігі сияқты экономиканың одан əрі дамуына 
үлкен көмек көрсетуі керек. Жерді суару, шағын өзендерді қорғау, «шағын 
гидроэнергетиканы» дамыту (шағын өзендердегі шағын электр 
станцияларын салу) кезінде судың өнімсіз шығындарын күрт қысқарту 
қажеттігі жетілді. 

Жақын болашақта теңіз энергиясының əртүрлі түрлерін тікелей 
пайдалану мүмкіндігі адамзаттың пайдасына толқындық, толқындық, 
жылу электр станцияларын (əртүрлі горизонттардағы су темпера-
турасының айырмашылықтарын пайдаланатын) жəне басқаларын құру 
арқылы белгіленеді. Океанология бұл жұмысқа көмектесуі керек. 
Океанологиядағы жəне жағалаудағы аудандардағы экономиканың басқа 
салаларын қамтамасыз етудегі маңызды міндеттер. 

Гидрологиялық болжамдарды əзірлеу. Кез – келген ғылымның 
стратегиялық мақсаты-əр құбылыстың болжамын жасау. Бұл тұрғыда жəне 
гидрологияда көп нəрсе істеу керек. Гидрологияның көптеген мəселелері 
(құрлық гидрологиясы жəне океанология) шын мəнінде жаһандық сипатқа 
ие. Сондықтан гидрологияны дамыту үшін халықаралық ынтымақ-
тастықты кеңейту жəне нығайту жəне ғалымдардың  Халықаралық гидро-
логиялық ұйымдар мен жер гидрологиясы саласындағы зерттеулерге, 
мысалы, ЮНЕСКО-ның Халықаралық гидрологиялық бағдарламасына 
жəне океанология саласына, мысалы, үкіметаралық океанографиялық 
комиссия аясында белсенді қатысуы қажет. 

Гидрологиялық білім. Гидрологияны ғылым ретінде дамыту жəне 
зерттеулердің нəтижелерін экономикаға енгізуді кеңейту мамандарды жəне 
ең алдымен жоғары білікті мамандарды даярлау деңгейін арттырмай 
мүмкін емес. Құрлық гидрологиясы жəне океанология саласында жоғары 
білімді жетілдіру кезінде гидрометеорологиялық институттар мен 
мемлекеттік университеттер түлектерінің инженерлік білімі мен 
дағдыларына қойылатын талаптар арттырылуы тиіс. Күрделі инженерлік 
білім беруден басқа, гидрологтар мен океанологтар бүгінгі таңда өте қажет 
жалпы географиялық жəне экологиялық дайындықты алуы керек. 
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