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АНДАТПА 

 

Дипломдық жоба екі шаруа қожалығы жерлерін суару үшін, Алматы 

облысында Қаскелең өзенінде сужинағыш гидроторапты жасауға арналған. 

Сужинағыш торап мен тұндырғыштың гидротехникалық құрылымдарын 

есептеу, жоспарлау мен сушаруашылық есептелуі, жұмысты ұйымдастыру мен 

жүргізу, қаржы салымының жалпы экономикалық тиімділік көрсеткіштерін 

есептеу жұмыстары жүргізілді: 

Дипломдық жобаның мәтіні 34 парақ, сызба саны 5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект посвящен разработке водозаборного гидроузла в 

Алматинской области реки Каскелен, для орошения водой двух крестьянских 

хозяйств.  

 Произведены: водохозяйственный расчет, проектирование и расчет 

гидротехнических сооружений водозаборного узла и отстойника, организация 

и производство работ, расчет показателей общей экономической 

эффективности капитальных вложений. 

Дипломный проект содержит   34 листов текста, 5 листов чертежей. 

 

 

THE SUMMARY 

 

The degree work is dedicated for the elaboration of hydro - centre in the 

Almaty region on river Kaskelen the conclusion and the utilizing literature, for the 

irrigation of two peasant farms . 

The following was made: water - economic calculation, the planning and the 

calculation hydraulic engineering buildings of the hydro - centre and the settling 

tank, the organization and the production of works, the calculation of indexes of the 

common economic effectiveness of capital investments. 

The degree work consist of 34 sheets of manuscript text, 5 parts, the 

introduction, conclusion and the list of used literatures.
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КІРІСПЕ 

 

«Алматы облысы, Қарасай ауданы, Еңбекші ауылында 240 га жерді 

суару» тақырыбына жазылған дипломдық жобаның мақсаты, суарылатын 

жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту болып табылады.  

Массивтерді суаруда қолайсыз гидрогеологиялық жағдайлар туындайды. 

Грунт сулары, сындарлы тереңдіктерден асып, суарылатын массивтерді 

басады, бұл жер бетінің қайталап тұздану, кейбір жерлерде батпақтану 

процесіне әкеледі.  

Мелиоративтік жақсартуды талап етіп отырған 240 га жер, орталық 

шаруа мекенінен 5 км-де шығысқа қарай орналасқан. 

Ластанған дренажды жүйе телімнің гидрогеологиялық және топырақ-

мелиоративтік жағдайына, әсіресе ұзақ суаруда қолайсыз әсер етеді. Бұл 

жағдайлар суарылатын аумақтың артық тұздануына және минералдылығына 

әсер етеді.  

Дипломдық жобаның мақсаты – суарылатын жерлерде қалыпты 

мелиоративтік жағдайды қалыптастыру жолымен ауылшаруашылық 

дақылдарын үнемді өндіру.  

 Дипломдық жобаны жасауда, оған негіз ретінде алынған бастапқы 

деректер төмендегідей:  

- топографиялық жоспар, М 1:5000, «Казгипроводхоз» институтының 

зерттеу негізінде жасалған; 

- «Казгипроводхоз» институтының топырақ-мелиоративтік зерттеулері 

бойынша есепнамасы; 

- «Казгипроводхоз» институтының инженерлік-геологиялық және 

гидрогеологиялық зерттеулері бойынша есепнама. 

Грунт сулары деңгейінің көтерілуін және ары қарай тұздану процесін 

азайту үшін келесі шараларды жүргізу қажет: 

- пайдаланылатын дренажды жүйені тазарту;  

- пайдаланылдатын тұзданған жерлерді шаюды жүзеге асыру; 

- ауылшаруашылық дақылдарын суару технологиясын негіздеудің нақты 

жағдайлары үшін. 

 Қарастырылып отырған аумақ облыстың халқы әркелкі таралған 

аудандарының қатарына жатады. Елді мекендердің негізгі бөлігі ауданның 

оңтүстік бөлігінде, Іле Алатауының солтүстік беткейінің тау бөктеріндегі және 

ысырынды конусының жолағында шоғырланған.  

Мұнда жеткілікті құнарлы жерлермен ерекшеленетін және жерасты және 

жер үсті суларымен қамтамасыз етілген учаскелерде егіншілік табысты дамып 

келеді. Көбінесе көкөністер мен жоғары өнімді техникалық дақылдар өсірілуде. 

Бау-бақша және сүт мал шаруашылығы кеңінен дамыған.  
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1 Жұмыс ауданының табиғи-климаттық сипатта-малары 

 

1.1 Ауданның бедері 

 

Қаскелең өзені, шаруашылықтың оңтүстік-батысына қарай орналасқан, 

Жоңғар Алатауы тауынан бастау алады. Құрылыс ауданы таулы және тауалды 

белдеміне жатады.  

Таулы белдем тасты, гравийлі жамылғылы алаңмен және өсімдік 

қабатының жоқтығымен сипатталады.  

Бұл белдемнен төменде жусанды өсімдіктер көп таралған, мұнда көктем, 

жаз, күзде малдар жайылады. Аумақтың жазықтық бөлігі қарапайым бедермен 

сипатталады.  

Аумақтың жазықтық бөлігі қарапайым бедермен сипатталады. 

Гидротораптың орналасу ауданында жүгері, мал шаруашылығы, ет және жүн 

өндірумен айналысады. 

 

 

1.2 Климаттық жағдайлар 

 

Мелиоративтік жақсартуды талап ететін телім, ыстық, құрғақ белдемде 

орналасқан. Қаскелең қаласының метеостанциясы мен Іле темір жол 

станцияларының бақылаулары негізінде, климат күрт континенталды.  

Оның ерекшелігі – суық қыстың, ыстық, құрғақ жазға айналуы. 

Шаруашылық аумағының агроклиматтық жағдайларын, 200-250 мм жылдық 

жауын-шашын мөлшерімен ескере отырып, құрғақ белдемге жатқызуға 

болады,  

Белдемнің топырағы, атмосфераның құрғақтығы мен желдің әсерінен 

мүжілуге ұшыраған. Сондықтан, бұл процестер тіпті суарылатын жерлерде де 

кері әсерін тигізеді.   

Тауалды және жазық аумақта, ауаның орташа жылдық температурасы, 

оңтүстіктен солтүстікке қарай 5°-ден 8-9°-ге дейін өзгереді. Жеке күндерде 

ауаның температурасы, қыста -41°С, жазда +41°С болуы мүмкін.  

Жауын-шашынның ең көп саны (жылдық соманың 42пайыз) наурыз - 

маусым кезеңіне келеді, ең азы 9,9пайыз-тамыз-қыркүйек айларына келеді. 

Тұрақты қар жамылғысы желтоқсанның басында қалыптасады, бірақ 

алғашқы қар қазанның ортасында болуы мүмкін және 3-4 ай сақталады. Қар 

жамылғысының биіктігі 10-15 см құрайды. 

Жылдың суық мезгілінде ауаның жоғары ылғалдылы. Қысқы уақытта 

салыстырмалы ылғалдылық 70-80пайыз. Ауа температурасының 

жоғарылауымен ылғал мөлшері азаяды.  Жазғы айларда салыстырмалы 

ылғалдылық-45-50пайыз, күндізгі уақытта ол жиі 25-30пайыз құрайды. 

Аумақтың жел режимі әртүрлі. Желдердің басым бағыты оңтүстік румб 

желдері болып табылады. Көктемгі уақытта желдің күшеюі байқалады, 
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жылдық жылдамдығы сәуір-мамыр айларында байқалады және 15-20 м/с 

жетеді. 

 

 

1.3 Топырақтың мелиоративтік жағдайы 

 

Аумақтың топырағы ашық-сары, аздаған қарашірікті, негізінен сұр 

топыраққа жатады. Олар массивтің солтүстік теліміне жанасады. Қарашірікті 

қабаттың қалыңдығы 20-35 см құрайды. Егін егетін горизонтта қарашіріктің 

құрамы 0,64-0,71пайыз құрайды. Топырақтың жылжымалы фосфатпен 

қамтамасыз етілу дәрежесі төмен, ал жылжымалы калиймен қамтамасыз етілуі 

орташа және жоғары дәрежені құрайды.  

Шабындықты топырақты массивтер шығыс бөлікте кездеседі, онда грун 

сулары жақын орналасқан. Метрлік қабатта тұздың орташа өлшенген құрамы 

0,386-0,501пайыз. 

Сұр топырақтар зерттеліп отырған телімнің шығыс бөлігінде орналасқан 

және бедердің аздаған бөлігін алып жатыр.  

Зерттелген аумақ бірдей геоморфологиялық облыста – Малайсары таулы 

қырқасының, оңтүстік тауалды жазығында орналасқан. Мелиоративтік 

аудандастыру аумақтық тереңдік суөткізбеушілікпен негізделген.  

А ауданы – 1,5-5,0 м су өткізбейтін тереңдіктегі аумақ. Грунт сулары 

көбінесе 1,0 м, кейде 1,3м тереңдікте табылады.  

Б ауданы – 3,5-9,0 м су өткізбейтін тереңдік. Грунт сулары көбінесе 3,5-

5,0 м тереңдікте табылады.  

Нормадан көп еритін тұздардың мөлшерін жою үшін шайылатын 

топырақтар, олардың көрсеткіштерін ескеру арқылы, мелиоративтік топтарға 

бөлінеді. Топтарға бөлу ұсақ–топырақты қабаттардың қалыңдықтарын 

қарастыруға негізделген.  

1- ші мелиоративтік топ – бұл топқа 0,1 м тұзданбаған қабат кіреді 

немесе 1,0 м дейінгі қалыңдықтағы ұсақ–топырақ қабаты. Бұл топтың жерлері 

алдына ала мелиорацияны талап етпейді және аудандастырылған дақылдарды 

өсіру үшін жарамды. Екі топқа бөлінеді:  

а) 1,0 м және одан төмен қалыңдықтағы ұсақ топырақты жерлер; 

б) 0,5-1,0 м қалыңдықтағы ұсақ топырақты жерлер; 

2-ші мелиоративтік топ – бұл топқа 4000 /га мөлшердегі шаюды талап 

ететін жерлер кіреді. Үш топқа бөлінеді: 

а) 1,0 м және одан жоғары қалыңдықтағы ұсақ–топырақ қабаты; 

б) 0,5-1,0 м қалыңдықтағы ұсақ топырақты жерлер; 

в) 0,3-0,5 м қалыңдықтағы ұсақ топырақты жерлер; 

3-ші  мелиоративтік топ – 5000-7000 /га жерді шаюды талап ететін жер 

тобы. Екі топқа бөлінеді:  

а) 1,0 м қалыңдықтағы ұсақ–топырақтар; 

б) 0,7-1,0 м қалыңдықтағы ұсақ топырақтар. 
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4-ші мелиоративтік топ – бұл топқа эрозиялы белдемде орналасқан 

жерлер кіреді. Олар жерді суару үшін жарамсыз, үлкен құлау бұрыштарымен 

(20-25пайыз) байланысты. 

 

 

1.4  Гидрографиясы 

 

Су көзі Қаскелең өзені болып табылады, ол суарылатын аумақтың 

солтүстік-батысында орналасқан. Өзеннен су құбырлы шлюз-реттеушілермен 

магистралды каналдарға, ары қарай телімдік таратушыларға беріледі.  

1989 жылы салынған коллекторлы-дренажды жүйе толығымен істен 

шыққан. Көлденең дренаждар көп жерлерде қоқыстанған және құрғату 

қасиеттерін жойған. Осыған байланысты аумақтың шамамен 120 га жері 

қайталап тұздануға ұшыраған, бұл егілетін дақылдардың шығымдылығының 

төмендеуіне әкелді.  

Массивтің мелиоративтік жағдайын жақсарту мен ары қарайғы сумен 

қамтамасыз ету жасанды дренажбен және қолданымдағы көлденең дренажды 

тазартумен байланысты және оларды жүзеге асыруды талап етеді.  

Жұмыс телімі Іле Алатауы жотасының солтүстік беткейлерінің 

шектерінде, Ақсай және Ұзын Қарғалы өзен аралықтары мен ысырынды 

конустарда да орналасқан.  

Ауданның орографиялық ерекшеліктері мен климаттық жағдайлары 

Құры мен Қаскелең өзен алаптарына жататын, өзендер және бұлақтармен 

ашылған, дамыған гидрографиялық торапты негіздейді. Құрты өзенінің 

алабына Ұзын Қарғалы өзеніне жатады, қалған өзендер Қаскелең өзені алабына 

жатады. Бұл Қаскелең өзені мен оның құйылыстары – Шамалған және Ақсай 

өзінің құйылыстары.  

Өзендер Іле Алатауының таулы беткейлерінен бастау алады және өзінің 

жоғарғы ағысында сулылығы жоғарғы, әсіресе көктем-жаз кезінде. Ұзын 

Қарғалы, Шамалған, Қаскелең, Ақсай өзен суларының орташа жылдық 

шығындары, көпжылдық кезеңдегі бақылау деректері бойынша 3,37; 1,30; 4,06; 

2,07 м3/с құрайды.  

Таудан шыққанда бұл өзендердің ағысы жартылай жерді суаруға 

алынады және жартылай ысырынды конустар белдеміне сүзіледі.  

Бұл өзендер тауалды жолағында, көбінесе бұлақпен қоректенетін, 

«Қарасу» типтес өзендерді ашады.  

Су құйылыстарының табиғи режимі реттеу, суды суаруға алу және 

суаруға арналған суларды жинау салдарынан бұзылады.  

Жұмыс телімінде негізгі өзен Қаскелең өзені болып табылады, ол Іле 

Алатауы жотасының батысы бөлігінің солтүстік баурайында, теңіз деңгейінен 

3000м биіктіктен бастау алады.  

Алаптың жоғарғы бөлігінде өзен терең шатқал бойынша ағады. Өзен 

арнасы тасты, еңістері айтарлықтай, ағысы қатты.  
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Ұзын Қарғалы өзені шамамен 3000м биіктіктен бастау алады, солтүстік 

бағытта ағады. Таудан шыққанға дейін көптеген су құйылыстарын қамтиды, 

олардың негізгілері - Үлкен және Кіші Шымбұлақ, Қайнарбұлақ өзендері.  

Сипатталған аумақ шегінде биік таулы, Іле Алатауы жотасының Мәңгілік 

мұздықтарымен жабылған жер бедерінің алуан түрлілігі байқалады. Аумақтың 

орталық бөлігі ірі тауаралық ойпатты алып жатыр, ол ендік бағытта 120 

(жалпы ұзындығы), ал меридиандық бағытта 60-90 км созылып жатыр. 

Қарастырылып отырған аумақ шектерінде бедердің көптеген түрлері - Іле 

Алатауының мәңгілік мұздықты төбелерімен жабылған биік таулардан, Қарой 

үстірті сияқты аласа таулы және ұсақ шоқылы массивтермен байқалады. 

Аумақтың орталық бөлігі ендік бағытта 120км (жалпы ұзындығы), 

меридионалдық бағытта 60-90км созылып жатқан, ірі тауаралық ойпат алып 

жатыр. Сутартқыш телімі аккумулятивті тауалды жазығы шектерінде 

орналасқан. Субмеридионалды бағытта жазықтық Ұзын Қарғалы, Ақсеңгір, 

Шамалған, Қаскелең өзендерінің  және уақытша су құйылыстарының 

эрозиялық тілмелермен күрделенген. 

Сипатталған аумақ шегінде биік таулы, Іле Алатауы жотасының Мәңгілік 

мұздықтарымен жабылған жер бедерінің алуан түрлілігі байқалады. Аумақтың 

орталық бөлігі ірі тауаралық ойпатты алып жатыр, ол ендік бағытта 120 

(жалпы ұзындығы), ал меридиандық бағытта 60-90 км созылып жатыр. 

Қарастырылып отырған аумақ шектерінде бедердің көптеген түрлері - Іле 

Алатауының мәңгілік мұздықты төбелерімен жабылған биік таулардан, Қарой 

үстірті сияқты аласа таулы және ұсақ шоқылы массивтермен байқалады. 

Аумақтың орталық бөлігі ендік бағытта 120км (жалпы ұзындығы), 

меридионалдық бағытта 60-90км созылып жатқан, ірі тауаралық ойпат алып 

жатыр.  

Сутартқыш телімі аккумулятивті тауалды жазығы шектерінде 

орналасқан. Субмеридионалды бағытта жазықтық Ұзын Қарғалы, Ақсеңгір, 

Шамалған, Қаскелең өзендерінің  және уақытша су құйылыстарының 

эрозиялық тілмелермен күрделенген. 

 

 

1.5 Инженерлік-гидрогеологиялық жағдайлар 

 

Гидроторап белдемінде, Қаскелең өзен арнасы, 6 м тереңдікте қойтастар 

мен гравийлі малтатастардан тұрады. Бұл түзілімдердің сүзілу коэффициенті 

18,5м/тәулік. 0,5 -1,0 м қалыңдықтағы сазды түзілімдер бар. Сутартқыш 

тұстамасында Қаскелең өзенінен жартасты өзендер бастау алады. Телім 

негізінде төрттік түзілімдермен жабылған, гранит орналасқан.  

Аллювиалды төрттік түзілімдер өзен арнасын, жайылма мен екінші 

жайылмалық террасаны қамтиды.  

Грунт суларының жатыс тереңдігі 6-12м. грунт сулары хлоридті, натрий-

кальцийлі, тұтқыр және тұзды болып табылады.  
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2 Техникалық бөлім 

 

2.1 Суарылатын телімді суаруға дайындау 

 

Дипломдық жобада, егістік алаңдарының алты суарылатын телімін сумен 

максималды қанықтыру қарастырылады.  

Шаруашылық өсімдік шаруашылығының өнімімен толық және тұрақты 

қамтамасыз етілген, сондықтанжемшөп дақылдарының ауыспалы егістігінен 

мал үшін картоптың бір алаңы бөлінген.  

Дипломдық жобада суарылатын жерлердің тұзданған телімдерінде, 

дренажды жүйені ұйымдастыру мен орнату қарастырылды. Суару жүйесі 

өзгеріссіз қалады. Мұнда келесі шаралар мен сұрақтар қарастырылады: 

- ағаш өсіру; 

- суарылатын телімдерде алаңдық жолдардың құрылысы; 

- суарушыларды дайындау қарастырылмайды, со лсияқты 

ауылшаруашылық машиналарын алу мен тракторист –машинистерді дайындау 

қарастырылмайды. Бұлар телімде жеткілікті; 

- телімде бақшалардың дамуы қарастырылмайды, олар шаруашылықта 

шамамен 5 га. 

- өндіріс кәсіпорынын, тұрғын үйлер мен далалық лагерлерді орнату 

қарастырылмайды, суарылатын телімдерде 2 км жерде далалық лагер бар.  

Суарылатын телімнің геологиялық және топырақ –мелиоративтік 

жағдайына дренажсыз суару үлкен кері әсерін тигізді.  

Бұл әсер ету, грунт сулары деңгейінің көтерілуіне, минералдылықтың 

жоғарылауы мен суарылатын аумақтың үлкен бөлігінің тұздануына әкелді.  

Грунт суы деңгейінің ары қарай көтерілуі мен суарылатын телімнің 

мелиоративтік жағдайын жақсарту мақсатында тұзданудың алдын алу үшін 

келесі шараларды жүргізу қажет: 

- дренажды жүйелерді тазарту; 

- дренаждау негізінде шаюды жүзеге асыру. 

 

 

2.2 Суарылатын жердің сулы балансы 

 

Телімнің сулы балансы, қазіргі және жобаланатын жағдайлар үшін 

«Казгипроводхоз» институтының гидрогеологиялық және топырақ-

мелиоративтік зерттеулерінен алынған.  

240 га алаңды қарастырылып отырған телім үшін, жалпы қазіргі және 

жобаланатын кезеңде келесі көрсеткіштермен сипатталады: 

 

                                                          (1) 

 

Жерасты суларының сулы балансы, қысқартылып келесідей түрде 

жазылады: 
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                  ,                                              (2) 

 

мұнда  және  - суарылатын алаң шекарасында су қорларының 

өзгеруі; 

 - жерасты суларының келуі мен қайтуы; 

Ж- жауын-шашындар; 

- суаруға арналған және жерасты суларынан жауын-

шашынның жалпы булануы; 

 - жерасты суларының булануы;  

В – суару жүйелерінен суды алу; 

Д – дренажды жүйе арқылы судың ағуы. 

Қазіргі уақытта сулы баланс Шелек метеостанциясының деректері 

бойынша алынған.  

Жалпы жауын-шашын мөлшері 2,8 млн. , оның ішінде 2,4 млн.  

буланады және 0,4 млн.  топыраққа сіңеді.  

Жерасты суларының құйылуы мен ағуы суөткізгіштік және гидроизогипс 

карталары бойынша анықталды. Есептеу келесі формула бойынша жүргізілді: 
 

                                     ,                                                               (3) 
 

мұнда Q- құйылу шығыны; 

Т - суөткізгіштік; 

У - жерасты ағынының еңісі;  

В – жерасты ағынының ені. 

Жерасты суларының кірісі 0,4 млн. , қайтуы 0,5 млн. , соның ішінде 

Қаскелең өзенінен – 0,2 млн. . 

Әртүрлі тереңдіктерден жерасты суларының булануы С.Ф.Аверьяновтың 

формуласы бойынша анықталады: 
 

                        ,                                                   (4) 

 

мұнда  Е₀ - булану; 

        Н – есептік тереңдік; 

        Н₀ - булану болмайтын тереңдік, Н₀=5м. 

1297 мм – буланудың орташа көпжылдық есептік мәні, Қаскелең 

метеостанциясының деректері бойынша алынған.  

1987 жылы орындалған гидрометрикалық жұмыстардың нәтижелері 

бойынша, 875 млн.  суару нормасында, 240 га жерге суды беру 4,8 млн. , 

оның ішінде, булану мен өсімдіктермен транспирацияға 2,8 млн.  кетеді және 

келесі формула бойынша анықталады.  
 

                                  ,                                               (5) 
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мұнда  – брутто суару нормасы – 9875 ; 

             - КПД жүйелері, =0,80; 

             - КПД алаңдары, =0,75. 

Жобаға сәйкес, суарылатын аумақ 240 га дейін жетеді және дренажды 

жүйенің құрылысы қарастырылады. Осыған байланысты, жобада суару үшін 

(8,4 млн.  дейін) жерасты суларының кірісі (1,3млн.  дейін) мен буланудың 

нөлге дейін азаюы жоспарланған. 

Қоршаған аумақпен салыстыру бойынша жерасты суларының көбеюі 

құрғатумен байланысты.  

Шығыс, батыс және солтүстік шекараларда судың кірісі келесі формула 

бойынша анықталады:  
 

                       ,                            (6) 

 

мұнда Т – суөткізгіштік; 

       W – инфильтрациялық қоректену; 

        - телімде су деңгейінің қатысты төмендеуі. 

Т=40 м3/тәулік , =1 м3/тәулік және W=0,001 м (жерасты суларының 

қазіргі қоректенуі) – 1,3 млн.  

Суарудан жерасты суларының инфильтрациялық қоректенуі ( ) келесі 

формула бойынша анықталады:  

 

                                                 (7) 

 

Алдын ала шаюды есептегенде: 

 

                         ,                              (8) 

 

мұнда  – суару нормасы нетто, екі егістік салудың орташа көрсеткіші 

8060  ; 

аздап тұздануда, алдын ала шаю – 800; 

 – КПД жүйелері (0,97) және КПД алаңдары (0,78); 

КИЗ – жерді пайдалану коэффициенті; 

Егістік алаңының КПД 2.06-03-85 нормалары мен ережелеріне 

байланысты алынған.  

Жерасты  суларының инфильтрациялық қоректенуі, жоғарыда 

көрсетілген формулалар бойынша есептеледі және 796 га суарылатын жер үшін 

2,5 млн.  құрайды.  

Суаруға арналған сулардың булану мен өсімдіктердің транспирациясына 

шығыны, келесі формула бойынша анықталады: 
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  ; мұнда =8060  және 6,1 млн.  тең болады. 

 

Суару телімінде дренажды судың көлемі 4,0 млн.  тең. Сулы 

баланстың кірістік бөлігі, суару алаңына беріледі, ал шығындық бөлігі жалпы 

булану мен дренажды суларды құрайды.  

 

 

2.3 Суару техникасының элементтерін есептеу  

   

Суаруды бастар алдында, сіңіру жылдамдығы төмендегі формуламен 

анықталады: 

 

                                             ,                                                             (9) 

 

мұнда  - суаруды бастар алдындағы, сіңірудің орташа жылдамдығы: 

 

                                                                                                     (10) 

 

t уақытта сіңіретін қабаттың қалыңдығы: 

 

                                                                                       (11) 

 

Уақыт бойында топыраққа судың сіңу жылдамдығын А.П.Костяковтың 

теңдеуі бойынша анықтаймыз: 

 

                                           ,                                                             (12) 

 

мұнда  - бастапқы кезеңнің соңындағы сіңіру жылдамдығы; 

α – топырақ қасиетіне байланысты, дәрежелік көрсеткіш  0,2 - 0,8 

дейін өзгереді.  

мәндерін анықтап және уақыттың әртүрлі мәндерімен 

 ізделіп отырған шамасын анықтауға болады. Есептеулер  қсымшада 

А.2.1 кестеде келтірілген. 
Бірнеше бақылау нәтижелері бойынша, топыраққа судың сіңу 

жылдамдығының байланыс қисығы салынады . 

Ауыспалы егіс дақылдары үшін: жүгері сүрлемі – қатарлар арасындағы 

арақашықтық а=0,6 м, есептік суару нормасы m=600 /га, су қабаты 0,6 м. 

Топырақ массивті – сары топырақ.  

Қарастырылып отырған жағдайда суаруды суды жинамай жүзеге асыруға 

болады. Атыз қатарлары арасының көлемін келесідей түрде алуға болады: 
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- тереңдік =0,15м; 

- тереңдікке байланысты ені b=0,05 м; 

- атыз еңістерін салу коэффициенті  m=1. 

Есептеу жүйелі жақындау әдісімен жүргізіледі, атыздағы судың тереңдігі 

h=0,03 м. 

Атыз болғандағы ағынның жылдамдығы: 

 

                                               ,                                                       (13) 

 

мұнда  С –Шези коэффициенті; 

        R – гидравликалық радиус, м 

        i– атыз еңісі.   

 Шези коэффициенті Н.Н.Павловскийдің формуласы бойынша 

анықталады: 

 

                                                  ,                                                          (14) 

 
 

мұнда n – атыздың кедір – бұдырлық коэффициенті, n=0.03; 

      y –R<1 м – дегі дәрежелік көрсеткіш,  

 

                                                   ,                                                          (15) 

 

мұнда  - атыздағы ағынның нақты қимасының алаңы, ; 

        – шылану периметрі, м 

 

                                       ,                                                      (16) 

 

                                                                                      (17) 
 

Атыздың қабылданған көлемдерінде 
 

, 
 

, 
 

, 

 

. 

 

Атызға берілетін су шығыны: 
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          ,   л/с.   (18) 
  

t уақытта атызға берілетін су көлемі: 

 

                                                                                             (19) 
 

Суару нормаларына сәйкес су көлемі: 

 

                                                                                                     (20) 
 

Суаруда судың көлемін беру көлемі, топыраққа сіңетін су көлеміне тең 

және орташа қима үшін келесідей болады: 
 

                                   ,                                          (21) 
 

мұнда  - капиллярлы сіңуді ескеру арқылы атыздардың периметрлері: 

 

                                                                                     (22) 

 

Көлемдерді ескеру мен формулаларды теңестіріп, суару мерзімін 

анықтаймыз: 

 

                                                                                                  (23) 

 

t суару уақытын біле отырып, атыздың ұзындығын анықтаймыз: 

 

                                           ,                                                (24) 

 

                                            , 

 

                                          . 

 

Атыздардың параметрлері компьютердің көмегімен, кафедрадағы 

программа бойынша есептелді.  

Алаңның есептік суару нормасы m=800 /га немесе су қабатының 0,08 

м, ені b=3,6. 

m₀ суару нормасын  графигі бойынша анықтап, судың берілу 

уақытын анықтаймыз t=2,7 сағат, ұзындығын атыз ұзындығымен бірдей 

аламыз, яғни l=336 м. 

                                         ,                                            (25) 
 

              ,          л/с.               (26) 
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Бұл жерде b=3,6 м еніндегі толық шығын төмендегіге тең: 
 

   ,      л/с.                                 (27) 

  

 

2.4 Суару каналы 

 

Жобаланып отырған канал, құрылымдардың IV беріктік класына жатады.  

Канал бұзылыстарға ұшырамауы керек, ол жеңіл құмдақты грунттан тұратын, 

топырақты арнадан өтеді. Каналдың жалпы ұзындығы 6600 м. 

Канал параметрлері шығындардың болуын қамтамасыз етеді: 

максималды - 6,0 /с, есептік - 3,4 /с, минималды -  0,5 /с. 

n=0,03 Ккедір – бұдырлық коэффициентте каналдың гидравликалық 

есептелуі А қосымшаның А.2.3 кестеде көрсетілген. 

 

 

2.5 Каналдың гидравликалық есептелуі. Бойлық кескіні, көлденең 

қимасы 

 

Каналдың гидравликалық есептелуінің негізгі тапсырмасы – белгілі 

еңісте, орташа жылдамдықта, әртүрлі өткізу шығындарында толу тереңдігін 

анықтау. 

Каналдың гидравликалық есептелуі брутто . шығыны үшін 

жүргізіледі. Мұндай шығында су деңгейі кішкене каналдарда анықталады.  

Каналды есептеу біркелкі қозғалу теңлеуі бойынша жүргізіледі: 

 

                                     ,                                                    (28) 

 

мұнда Q – каналдағы су шығыны; 

        ω – каналдағы ағынның нақты қимасының алаңы; 

        C –Шези коэффициенті; 

        R – гидравликалық радиус; 

         i – канал түбінің еңісі. 

Шези коэффициенті Н.Н.Павловскийдің формуласы бойынша 

анықталады:  

                                           ,                                                          (29) 

 

мұнда  n –  атыздың кедір – бұдырлық коэффициенті, n=0.03; 

        y – деңгей көрсеткіші, R<1м  болғанда   

Каналдың гидравликалық есептелу нәтижелері А қосымшаның А.2.4 

кестеде көрсетілген.       

Сонда:          
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 Qнор = 0,438 м3/с, 

 һнор= 0,51м, 

 Vнор = 0,67 м/с, 

 Qфор= 0,53 м/с, 

 һфор= 0,54 м, 

 Vфор = 0,805 м/с, 

 Qмин= 0,22 м3/с, 

 һмин= 0,37 м, 

 Vмин= 0,33 м/с. 
 

Vфор каналдың лайлануы мен шауылу жылдамдықтарымен 

салыстырамыз. Алынған жылдамдықтар келесі жағдайларға сәйкес келуі 

қажет: 

                                                       Vлайл< Vнорм< Vраз,                                                              (30) 

 0,3< Vнорм<1,2, 

    0,33<0,44<0,81.                                        
 

Канал параметрлері нормаларға сәйкес болғанда, ағынның 

гидравликалық режимі каналдың қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді.  

Каналдың тұрақты бойылық кескіні үшін, оның трассасы бекеттерге 

бөлінеді.  

Шаруашылық ішіндегі таратқыштарға есептеу көлемін азайту үшін, жер 

белгісін әрбір 200м сайын көрсетеді. Жер бетінің белгілері топографиялық 

жоспардың көлденеңдері бойынша анықталады және бойлыққа енгізіледі.  

Бойлық кескіннің масштабтары келесідей:  

- көлденең 1:10000 и 1:20000; 

- тік 1:100 и 1:200. 

Бойлық кескінде төмендегілер көрсетілуі керек: 

- пикетаж және олардың арасындағы арақашықтық, бұрылыс нүктелері, 

жоспарланып отырған канал түбінің еңістік сызығы; 

- жер бетінің, канал түбінің және су деңгейінің белгісі; 

- сулы беттің жобалық бойлық еңісі, канал түбі мен осы еңістердің 

орналасуы арасындағы арақашықтық; 

- каналдың барлық есептік параметрлері: су шығыны, тееңдігі және т.с.с. 

- Qнор, Qфор, Qмин –да және оларға сәйкес келетін тереңдіктерде, каналдың 

типтік көлденең қималары соған ұқсас пикеттерді.  

Уақытша суландырғыштар мен суды бұратындардың көлденең қимасы 

стандартқа сәйкес, есепсіз алынады. 60 л\с дейінгі шығын мен 0,005 дейінгі 

бойлық еңісте, уақытша суландырғыштарда су жылдамдығы есептелмейді 

және шайылуға тексерілмейді.  
 
 

2.6 Акведук (Сужетек) 
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Жобада акведуктың (сужетек) құрылысы қарастырылған. Акведук 

(сужетек) судың қажетті мөлшерін жіберіп отырғанымен қатар, екі бағытта да 

малдардың өтуін қамтамасыз етеді.  

Акведуктың (сужетек) құрамы кіретін, суды өткізетін (астаулық) және 

шығатын бөлікті құрайды.  

Акведуктың (сужетек) кіретін бөлігі, жоспарда суды кіргізетін бөлігіне 

қарай, тарылатын құбыр кеңернеуі түрінде орындалады және темір бетоннан 

дайындалады.  

Оның кең бөлігі ағысты бағыттайтын дамбалармен түйіскенде, 

астаушада судың жиналуына ықпал етеді.  

Акведуктың (сужетек) суды өткізетін бөлігі, ені В=7,0 м, тік бұрышты 

қиманы иеленеді және темір бетонды астауша түірнде көрсетілген. Бүйірлік 

қабырғалары Г – тәрізді блоктардан, ал түбі монолитті бетоннан тұрады. 

Астаушаны П-9 іргетасты тіреулерде орнатады.  

 

 

2.7 Құбырлы реттегішті есептеу 

           

Құбырлы реттегіш. Құбырлы реттегіштің шығыны келесі формула 

бойынша анықталады: 

 

                    ,                                                   (31) 

 

мұнда   - құбыр диаметрі, =0,6 м; 

             – шығын коэффициенті 

 

                                                                                              (32) 

 

мұнда =0,3; =0,8;  – ұзындық бойынша арын шығынының 

коэффициенті (үйкеліске), ал  - гидравликалық үйкеліс коэффициенті (Дарси 

коэффициенті) =0,028. 

Сонда  =0,32 және =0,83. Теңдеулердің әртүрлілігінде Z=0,5 м 

Q=0,7 м3/с. 

Теңдеулердің әртүрлілігінде Z=0,1 м. Q=0,53 м3/с. 

Шығынды жалпақ бекітпемен реттегенде:  

 

                                 ,                                                    (33) 

 

мұнда , 
  

 байланысты анықталады (a – ашық бекітпе). 
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2.8 Гидротехникалық құрылымдарды есептеу 

 

Гидротехникалық құрылымдарды есептеу мақсаты – бұл олардың 

көлемін, тұрақтылығын, сол сияқты олардың жеке элементтерінің беріктілігін 

анықтау болып табылады.  

Гидротехникалық құрылымдарды грунт суларының сүзілуі әсерінен, 

олардың деңгейлік жағдайынан қорғау, олардың элементтерін 

гидротехникалық есептеу жолымен жүзеге асырылады, бұл конструкцияны 

таңдау мен көлемдерін анықтауға мүмкіндік береді.  

Реттеу шлюзінің суды бағыттайтын бөлігін тексереміз. Грунт суларының 

деңгейі, канал түбінен 2 м төменде орналасқан. Темір бетонды материалдың 

көлемдік салмағы ρ=2,85 т/м3. n=1,1. Грунт негізінің сүзілу коэффициенті 

К=0,3 л/сут. 

Анықтауды сызықты – жиектік сүзілу әдісімен жүргіземіз. Су 

тасқынында флютбет табаны үшін, грунт сулары үшін, еңістің орташа 

пьезометрлік коэффициентін үлкен 7 деп аламыз. Флютбетке тән нүктелерді 

басынан аяғына дейін нөмірлейміз. Флютбеттің алынған жайылған жиегі үшін, 

арын жоғарғы және төменгі бьефтерде, су деңгейі белгісінің әртүрлілігіне тең: 

                           

    Н=81,913-80,663=1,25 м ,                                             (34) 

 

                                                                                 (35) 

 

Еңістің коэффициенті С>7 болуы керек.  

Грунт суларының пьезометрлік арындарының сызығын салып, төмендегі 

формула бойынша флютбет қалыңдығын тексереміз: 

 

                               ,                                           (36) 

 

мұнда h – есептік арын.  Таңдалған t=20 см қалыңдықты дұрыс деп 

есептейміз. 

Гидравликалық есептеу. Есептік арын Н=1,25 және есептік шығын 

Q=0,644 м3/с. Реттегіштің өткізгіштік қабілетінің формуласы бойынша 

есептеледі: 

 

                             ,                                             (37) 

 

мұнда  – тік сығылу коэффициенті; 

        b – тесіктің ені; 

        ε – бүйірлік сығылу коэффициенті: 
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                    ,                                  (38) 

 

мұнда а=0,2, үшбұрышты тіреу үшін; 

        φ – жылдамдық коэффициенті, φ=0,90 

         - іріктеумен анықталған, қалқанды ашу, =0,3 м. 

Алынған деректерді пайдалана отырып, реттегіштің өткізгіштік қабілетін 

анықтаймыз:  

 

м3/с. 

 

Қысылған қимадағы тереңдік төмендегіге тең: 

 

                                                                      (39) 
 

Екінші түйіндес тереңдік төмендегіге тең: 

 

    ,     (40) 

 

мұнда α=1,1 

q – үлестік шығын. 

 

    м3/с. 

 

Суды бағыттайтын құдықтың ұзындығын Шаумян формуласы бойынша 

анықтаймыз: 

 

                                            ,                                                 (41) 

 

мұнда  - гидравликалық секіріс ұзындығы: 

 

                                          (42) 

 

       - ағыстың қайту ұзындығы: 

 

                                        ,                                    (43) 

 

мұнда  - қалқанның ашылу биіктігі; 

         Н – қолданбалы арын. 
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Құдықтың ұзындығын =4,0 м тең деп аламыз.  

 

 

2.8.1 Суағытқыш бөгеттің параметрлерін есептеу 

 

Суағытқыш бөгет арқылы өтетін, есептік шығын шамасын анықтаймыз: 

 

                                          Qрасч.в.п. = Q1пайыз - Qв ,                                     (44) 

Qрасч.в.п. =  90 – 5,9=    84,1 м3/с. 

 

Бөгеттің су ағатын бөлігінің жалпы ұзындығын, ұсынылатын үлестік 

шығындарды ескеру арқылы аламыз: 

 

                                     qрек. = (8  13) м3/с на 1п.м                                      (45) 

 

Аламыз:  

 

                                               Впл = Qрасч.в.п. / qрек. ,                                       (46) 
 

Впл = 84,1 / 8 = 11 м. 
 

Суағытқыш бөгеттің ұзындығында 2 тесік жасалады, аралық ені 5 м. 

Аратіректердің қалыңдығы tб = 1м. Бөгет табанының ені Lпл = 8 м тең.  

Бөгет шегін төмендегі теңдеуге сүйеніп аламыз: 

 

пор.пав.пл. = дна + (1  2,0)м ,                                  (47) 

пор.пав.пл. = 2143 + 1,5 = 2144,5 м. 

 

Qрасч=84,1м3/с есептік шығында,  бөгет шегіндегі арынды төмендегі 

формула бойынша анықтаймыз: 

 

                    Qрасч. = пm b g2 H3/2,                                                (48) 
 

мұнда п – су деңгейінің көтерілу коэффициенті; 

m – шығын коэффициенті; 

одан 

 

                   Hв.сб.пл. = 

3/2

п 2 













 gbm

Q


,                                          (49) 

Hв.сб.пл. = 

3/2

81,920,1036,095,0

1,84















 = 3,14 м. 
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Жылдамдатылған шығындарда, су деңгейінің белгісін төмендегідей 

анықтаймыз. 

 

                                  ФПУ. = пор.пав.пл. + Н ,                                             (50) 
 

ФПУ = 2144,5 + 3,14 = 2147,64 м. 

 

 

2.8.2 Бьефтердің беттесуін есептеу 

 

Бьефтердің беттесуі, төменгі бьефте тереңдету арқылы ашылумен, 

болжанатын шайылу тереңдігіне дейін, құйғыш түрінде жобаланады.  

Есептеу Н.В.Лаптуревтің формуласы бойынша жүргізіледі: 

 

  d = 
75,0375,0

0,25375,075,062,1

срdg

kрq




 ,                                            (51) 

 

мұнда   q – судың үлестік шығыны, гидротораптың суағытқыш бөгеті 

арқылы; 

 

                                                  q = 
пл

расч

В

Q
,                                                      (52) 

 

q = 84,1/11 = 7,65 м3/с 1 қума метрге 

 р – жоғарғы және төменгі бьефтер деңгейінің айырмасы, м; 
 

                                            р = кр - УВНБ,                                            (53) 

  

р = 2146,37 – 2144,74 = 7,65 м. 
 

                                                   кр = пор + hкр ,                                          (54) 

                 

     hкр = 3
2

2

Bg

Q




,        hкр = 3

2

2

1081,9

1,841,1




 = 1,87 м,                    (55) 

 

               кр = 2144,5 + 1,87 = 2146,37 м, 
 

                                                 УВНБ = дна + h1пайыз ,                                            (56) 
 

      УВНБ = 2143 + 1,74 = 2147,64 м. 
 

мұнда k – жоспардың біркелкі еместік коэффициенті, k =0,15; 

dср – тастың диаметрі, dср = 0,5 м.  

d в.р. = (1,627,650,751,630,3750,150,25)/(9,810,3750,50,75) = 3,35 м. 

Шайылуда құйғыштың ұзындығы келесі қатынас бойынша анықталады: 
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                                              Lв.р. = 2,5  hкр + 3,7,                                        (57) 
 

Lв.р.  = 2,51,87 + 3,7 = 8,4 м. 

                                       дна в.р = УВНБ - d в.р.,                                        (58) 
 

             дна в.р = 2144,74 - 3,35 = 2141,39 м. 

Тістің тереңдеуі құрайды: 

                                       hкр = дна - дна в.р,                                                 (59) 
 

hкр = 2143 - 2141,39 = 1,61 м. 

    

 

2.9 Ауыспалы егісте ауылшаруашылық дақылдарын суару режимін 

анықтау 

 

Ауыспалы егісте негізгі дақыл – жоңышқаның үлесі 50пайыз құрайды. 

Жалпы суды тұтыну – бұл егіндерде өсімдіктердің транспирациясы мен 

топырақтан судың булануына шығындалған су мөлшері.  

Бір айлық суды тұтыну келесі формула бойынша анықталады: 

 

                                  ,                                                   (60) 
 

мұнда  - жалпы суды тұтыну, ;  

           Е – бір айдағы булану, ;         

            - суару әсер еткенде, алаптың метрологиялық режимін 

сипаттайтын, микроклиматтық коэффициент;  

            - ауылшаруашылық дақылдарымен суды таратуда, өсімдік 

ролін ескеретін, биологиялық коэффициент.  

Бүкіл өсімдік өсу кезеңінде,  1 га суару алаңына шығындалатын су 

мөлшері суару нормасы деп аталады. Ол дақылдаржың суды тұтыну 

айырмашылықтары мен табиғи ылғалдылықпен қамтамасыз етілуіне тең.  
 

                      ,                                      (61) 
 

мұнда    - суару нормасы, ; 

             - өсімдік өсу кезеңіндегі суды тұтыну тапшылығы, ; 

             - өсімдік өсу кезеңінің басында, топырақтағы өсімдікке қажетті 

ылғал, ; 

            Г – грунт суларын капиллярлы пайдалану, . 

Нақты деректердің жоқтығынан, ылғалдың бастапқы қорлары, 

атмосфералық жауын-шашын мөлшері мен олардың топырақта сақталуы және 

жиналу мөлшерін есептеу арқылы анықталды: 

 

                                                 ,                                                   (62) 
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мұнда  - өсімдік өсу кезеңінде емес, атмосфералық – жауын шашын 

мөлшері, мм; 

         - күз және қыс жауын – шашындарын пайдалану коэффициенті. 

Жауын – шашындарды календарлық тарату мен олардың жалпы мөлшері, 

метеостанция деректері бойынша алынады, ал олардың жылдар бойында 

өзгеруі статистикалық деректер негізінде жасалады.  

Грунт суларының жақын орналасуында, капиллярлық суларды тәуліктік 

пайдалану, төмендегі формула бойынша есептеледі: 

 

                                       ,                                                        (63) 
 

мұнда Г – есептеу кезінде пайдаланылған грунт суы, ; 

           – жалпы суды тұтыну үлесіндегі, капиллярлық сіңіру 

коэффициенті.  

 

 

2.9.1 Ауыспалы егісте азықтық дақылдарды суару режимі  

 

Мал үшін жемшөп дақылдарына, дақылдардың келесідей түрлері 

жатады: 

-  арпа; 

- сүрлемге арналған жүгері; 

- картоп 

Дақылдарға жалпы суды пайдалану мен суару нормасы, қосымша суды 

тұтыну, мал азығы үшін суару нормасы белгілі жолмен анықталады. 

 

 

2.10 Коллекторлы-дренажды жүйе 

 

Суарылатын 240 га алаң аумағында, қолайлы сулы-тұздық режимді 

қамтамасыз ету үшін, коллекторлы-дренажды жүйенің құрылысы 

қарастырылады. Есептеулер арқылы дренаждың негізгі параметрлері 

белгіленді – дренды орташа салу тереңдігі - 3 м, олардың арасындағы 

арақашықтық 50 – 700 метрге дейін өзгеруі мүмкін.  

Жобаға сәйкес, ВВ-АМТУ-21-33-131-80 маркалы шыны талшықтан 

жасалған сүзгімен жабдықталған, 100-150мм диаметрлі тесілген құбырлар 

қолданылады. Тесіктердің көлемдері – 2 мм.  

Шыны талшықтан жасалған сүзгінің толуын болдырмау үшін, жерасты 

сулары деңгейін алдын ала төмендету үшін, траншеяның ұзындығы бойынша 

суды бұру қарастырылған.  

Екінші кезектегі 150, 200, 300 и 400 мм диаметрлі коллекторлар үшін 

асбесті цементті құбырларды қолдану жоспарланған.  
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600 мм диаметрл3 бас коллектор арынсыз темір бетонды құбырлардан 

тұрады және телімнің оңтүстік шекарасы бойынша өтеді. Дрендердің 

бақылаушы құдықтары мен коллекторлар жоспарда стандартты 1,0 және 1,5 м 

қабылданған.  

Көлденең дрендерді тазарту үшін Д-90 маркалы машиналар 

қолданылады. Ағын типтес қондырғының жұмысын машиналы сорғы 

орындайды. Барабанға 100 м ұзындықты шланг оралған. Шлангтың басы 

бақылау құдығына түсіріледі және ары қарай құбырдың ішіне енгізіледі. Содан 

кейін агрегат қосылады. Судың қысымымен дренаждық құбырды шаю жүзеге 

асырылады. Барлық қоқыс бақылау құдығында жиналады, ол жерден қолмен 

алынып тасталады.  

Д-910 машинасының техникалық сипаттамалары: сыйымдылық – 910 л., 

шлангтың ұзындығы – 100-120 м., өнімділігі – 0,1л/с., қысым – 1 атм. 

Коллекторлы-дренаждық жүйені гидравликалық есептеу қалыпты және 

барынша өткізу қабілеттілігін анықтаумен аяқталады. Мұнда төмендегілер 

анықталады: құбырдың диаметрі, олардың толу дәрежесі, құбырдағы ағын 

жылдамдығы. 

Дренажды құбырлардың диаметрін таңдау, олардың қимасын толық 

пайдалану жағдайларынан және үлкен өткізгіштік қасиетін қамтамасыз етуде 

жүзеге асырылады. Құбырдың таңдалған диаметрі жылдамдық пен толу 

дәрежесін гидравликалық есептеумен тексеріледі.  

Дренаждық құбырларды гидравликалық есептеу формуласы: 
 

                                         ,                                               (64) 
 

                                          ,                                                (65) 
 

мұнда Q – дрендегі су шығыны, м3/с; 

        V – дрендегі ағын жылдамдығы, м/с; 

        d – құбыр диаметрі; 

        С –Шези коэффициенті, ; 

         i – дреннің еңісі. 
 

                               , 

                                 . 
 

Есептеуде келесі жағдайлар қабылданған: дреннің орналасу тереңдігі – 

3м; дреннің диаметрі – 0,6 м; дреннің толу тереңдігі – 0,3 м; құрғату нормасы 

1,5 м (суарылатын аумақтың үлкен бөлігі) және 2,2 м (шығыс бөлігі). 

Көлденең дрендер арасындағы арақашықтық (В) келесі формула 

бойынша анықталады: 

 

                               ,                                     (66) 
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мұнда  Т – суөткізгіштік; 

         h – олардың арасындағы қысым; 

         Д – дренаждың модулі; 

         Ф – бір қабатты телім үшін, дрен сүзгісінің кедергісі келесі 

формуламен анықталады:  

 

                                        ,                                           (67) 

 

мұнда   - сулы көлденеңнің есептік қалыңдығы; 

           d – құбыр диаметрі. 

Арынның  99 м – 708м өзгеруінде, дрендер арасындағы арақашықтық, 

122 м – 869 м дейін өзгереді. 

 

 

2.11 Қоршаған орта мен сулы ресурстарды қорғау 

 

Қарастырылып отырған телім, Қаскелең өзенінде орналасқан, ол 

балықшаруашылық мәнді иеленеді, сондықтан жобада қоршаған ортаға кері 

әсерді болдырмайтын шаралар қарастырылған.  

Өсірілетін дақылдарды суару номрасы судың тапшылық мөлшеріне 

сәйкес келеді. Суару режимін сақтау, жер беті ағысын өткізбеуге мүмкіндік 

береді, бірақ көктем–жаздағы су тасқынында телімнен жаңбыр сулары ағуы 

мүмкін.  

Осыған байланысты, оның солтүстігінде дамба салынған, Қапшағай 

суқоймасына судың жетуін шектейді. Қаскелең өзені суларымен ағыстың 

араласуы еселік әдіс негізінде орындалған.  

Жағалаудан 150-200 м арақашықтықта, бастапқы араласу еселігі (n), 

тереңдік Н=12 м және су шығыны q=0,68 м3/с: 

 

    ,                                    (68) 

 

бұдан n=2,8. 

Ағыстың 1,6 г/л минералдануында араласу мен тұздану қорында (0,4 г/л) 

еселіктің қажеттілігі келесі формула бойынша анықталады:  

                                   

 ,                                             (69) 

 

мұнда  - есептік бөліктегі минералдылық (фондыққа тең); 

 - өзендегі фонды минералдылық (0,4 г/л). 

 

                                            ,                                                       (70) 
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                                               . 

Болат қаптама ішінен 2,5 см қалыңдықты киізбен қапталған, 1  

салмағы 3 кг құрайды, дыбыстық ауытқу жиілігі – 500 Гц. 

Болат жайманың дыбыстан қорғау қабілеті: 

 

                    ,  

 

мұнда Q - 1 массасы, кг; 

        f – дыбыстық ауытқулар жиілігі, Гц. 
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3 Экономикалық бөлім 

 

3.1 Жалпы алынған өнім мен оның бағасы 

 

Суарылатын жерлердің үнемділігін анықтайтын негізгі көрсеткіш – бұл 

осы жерлерден алынған, ауылшаруашылық дақылдарының өнімі, яғни, жыл 

бойында алынған өнімнің жалпы құны. Ол төмендегі формула бойынша 

анықталады: 
 

                   ОСП =  + ,                                                        (71) 
 

Есептеу формуласы: 

 

                                         , 

                                       ,                                                               (72) 

                                         , 

 

мұнда   , , а – жөндеу жұмыстарына кешенді шығындарды, негізгі 

қаржыны қайтарудың амортизациялық нормалары. 

     НЦ – бастапқы құны, теңге; 

Бастапқы құнды есептеуді қаржылыққа тең деп есептейміз.    

Профессор Зузик Д.Т. қаржылық шығынның жартысынан 2-3пайыз 

амортизациялық норманы алуды ұсынады: 
 

   А =   КЗ;                = (2…3)пайыз КЗ,                          (73) 
 

мұнда  А – негізгі құралдардың амортизациясы, теңге; 

          - енгізгі құралдардың нормасы, пайыз. 

Сулы кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы: 

 

                                               ,                                            (74) 

 

мұнда    –1000 га бөлінген, мамандар саны, =2…3 адам.; 

               - суару алаңы, га; 

               - жалақы, теңге. 

Каналдарды тазартуға кететін шығын: 
                                  

                                         ,                                              (75) 
 

мұнда   W – суару торабын тазарту көлемі, 1 га; 

               - 1  тазарту бағасы, теңге/ . 

Негізгі қаржыдан 1-1,5пайыз шектерде, жыл бойында жөндеу 

жұмыстарына кеткен шығын: 
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                                               (76) 

 

Су шаруашылығы қызметкерлерінің әкімшілік-шаруашылық 

шығындары, жылдық жалақыдан 30-35 пайыз: 

 

                                  ,                                              (77) 
 

мұнда ГЗ – жылдық жалақы, теңге. 

Шаруашылықта су ысырабына шығындар келесі формула бойынша 

анықталады: 

 

                                     ,                                                   (78) 
 

мұнда  ЗПВ – шаруашылықта судың 1 га ысырабына шығындар, теңге/га; 

              - суарылатын жерлердің алаңы, га. 

Барлық есептеу нәтижелері В қосымшаның 3.2 кестеде келтірілген. 

1  судың өзіндік құны: 
 

                                                    ,                                                  (79) 

     Шаруашылық үшін: 
 

                                                                                               (80)  

 

Жалпы шығындарды тапқаннан кейін, әрбір дақылға кететін шығынды 

табамыз. Бұл есептеулер В қосымшанының 3.3 кестеде көрсетілген.  

 

 

3.2 Жылдық ауылшаруашылық және жалпы шығындар, өзіндік 

құны мен таза пайда 

 

Таза пайда егістік жерлердің өнімі және малшаруашылығымен 

қосылады: 
 

                                      ,                                                  (81) 
 

                        
 

мұнда   ЧП – жалпы таза кіріс; 

               - егістіктен келген кіріс; 

               – малшаруашылығынан келген таза кіріс. 

 

 

3.3 Еңбек шығыны мен оның өнімділігі 
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Шаруашылықта өндірісті дамыту деңгейі көрсеткіштермен, еңбек 

шығыны мен оның өнімділігімен сипатталады. Барлық есептеулер В 

қосымшаның В.3.6, В.3.7 кестеде көрсетілген.  

 

 

3.4 Қаржының үнемділік көрсеткіштері 

 

Қаржының үнемділігін келесі көрсеткіштер анықтайды:  

Үнемділіктің жалпы коэффициенті: 

                         

                                     ,                                                             (82) 

 

мұнда  ДЧД – мелиоративтік жұмыстарды жүргізгеннен кейін, 

суарылатын жерлерден түсетін қосымша таза кіріс. 

Қаржылық салымдардың өтелімділігі. Өтемділіктің негізгі кезеңі, яғни, 

суару торабының құрылысына шығындалған қаржыны қайтару уақыты, келесі 

формуламен, таза пайда бойынша анықталады: 

  

                                                                                                               (83) 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Дипломдық жобада Алматы облысы, Қарасай ауданы, Еңбекші 

ауылында, 240 га жерді суару бойынша есептеулер орындалды.  

Дипломдық жобаның мақсаты – суарылатын жерлерде қалыпты 

мелиоративтік жағдайды қалыптастыру жолымен ауылшаруашылық 

дақылдарын үнемді өндіру.  

Мелиоративтік жақсартуды талап ететін, 240 га жердің алаңы, орталық 

шаруа мекенінен 5 км жерде шығысқа қарай орналасқан. Ұзақ суару 

уақытында, дренажды жүйенің қоқыстануы, телімнің гидрогеологиялық және 

топырақ–мелиоративтік жағдайларына үлкен әсер етті.  

Ластанған дренажды жүйе телімнің гидрогеологиялық және топырақ-

мелиоративтік жағдайына, әсіресе ұзақ суаруда қолайсыз әсер етеді. Бұл 

жағдайлар суарылатын аумақтың артық тұздануына және минералдылығына 

әсер етеді.  

Грунт сулары деңгейінің көтерілуін және ары қарай тұздану процесін 

азайту үшін келесі шараларды жүргізу қажет: 

- пайдаланылатын дренажды жүйені тазарту; 

- пайдаланылдатын тұзданған жерлерді шаюды жүзеге асыру; 

- ауылшаруашылық дақылдарын суару технологиясын негіздеудің нақты 

жағдайлары үшін. 

Қарастырылып отырған аумақ облыстың халқы әркелкі таралған 

аудандарының қатарына жатады. Елді мекендердің негізгі бөлігі ауданның 

оңтүстік бөлігінде, Іле Алатауының солтүстік беткейінің тау бөктеріндегі және 

ысырынды конусының жолағында шоғырланған.  

Дипломдық жобада, қарастырылып отырған телім үшін, алты 

максималды қаныққан егістік алаңдары қарастырылған.  

Магистралды каналдың трассасында зиянды бөлшектерді тұндыру мен 

насостарды шаю үшін, тұндырғыштар қарастырылған.  

Жоспарланып отырған сужинағыш құрылым, ауылшаруашылық 

дақылдарын өндіру мен оларды егуді жоғарылату мақсатында, суарылатын 

алаңдарда талап етілетін мөлшерде, суды тұрақты жіберуді қамтамасыз етеді.  
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А қосымша 

А.2.1 Кесте – Жалпы су балансы, млн. / /га 

 
Баланстың элементтері Қазіргі жағдайы Жобалық 

жағдайы 

КІРІС БӨЛІГІ 

Жауын–шашындар, О 

2,8/2995 2,8/2995 

Жер беті суларының түсуі 4,8/5134 8,4/8984 

Жерасты суларының түсуі 0,4/428 1,3/1390 

Жерасты суларының толуы, qпер. - - 

Барлығы: 8,0/8556 12,5/13369 

ШЫҒЫС БӨЛІГІ 

Жер беті суларының жылыстауы, О 

- - 

Жер беті суларының жылыстауы, соның 

ішінде Қапшағай суқоймасына 

0,5/535 

0,2/231 

0,2/231 

0,2/231 

Жалпы булану  Есум, соның ішінде 

жерасты суларының  Ev, жауын – 

шашындардың Еос  

1,5/8021 

2,5/2674 

8,3/8874 

-2,2/2353 

Коллекторлы –дренажды жүйемен 

сусыздандыру Д 

- 4,0/4278 

Төменгі қабатта, деңгейдің төмендеуі 

есебінен жерасты суларының шығыны, 

qор 

- - 

Ауылшаруашылық қажеттіліктері мен 

сумен қамтамасыз ету үшін суды алу, От 

- - 

Барлығы: 8,0/8556 12,5/13369 

БАЛАНС (+,-) 0 -00 

1046528-87160-21 
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А қосымшасының жалғасы 

 

А.2.2 Кестеде – Топыраққа судың сіңу жылдамдығы  мен қабаттың 

қалыңдығы        

     
t, сағат Wt, м/ сағат tα Wср, м/ 

сағат 

Һt, м Ескерту  

0.2 0.25 0.32 0.94 0.19 К1 = 0.08 

К0 = 0.3 

α = 0.7 
0.4 0.15 0.53 0.57 0.23 

1.0 0.08 1.0 0.3 0.3 

2.0 0.05 1.62 0.19 0.37 

3.0 0.04 2.16 0.14 0.42 

4.0 0.03 2.64 0.11 0.46 

6.0 0.03 3.5 0.09 0.51 

8.0 0.029 4.29 0.07 0.56 

10.0 0.016 5.01 0.06 0.6 

12.0 0.014 5.69 0.05 0.6 

14.0 0.013 6.34 0.05 0.66 

16.0 0.012 6.96 0.04 0.69 

18.0 0.011 7.56 0.04 0.71 

20.0 0.0098 8.14 0.04 0.74 

22.0 0.0092 8.7 0.03 0.76 

24.0 0.0086 9.25 0.03 0.78 

 

 

А.2.3 Кестеде – Каналдың гидравликалық есептелу нәтижелері 

 
Q м³/с В м M n i h,m V м/с 

6 

3,4 

0,5 

5,0 

5,0 

5,0 

4,0 

4,0 

4,0 

0,03 

0,03 

0,03 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

1,59 

1,22 

0,48 

0,33 

0,25 

0,15 
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А қосымшасының жалғасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.1 Сурет – Суағытқыш бөгетті есептеу сұлбасы 

 

Впл = 6 м 

Hв.сб.пл= 3,14м 

Впр = 5 

м 

В = 11 

м 

Впр = 5 

м 

tб = 

1м 

ФПУ = 2147,64 м 

пор.пав.пл. = 2144,5 м  
дна = 2143 м  
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Б қосымша 

Б.2.4 Кесте – Қазақстанның климаттық белдемдері үшін,  

микроклиматтық коэффициенттің мәні 

            

Белдем  Айлар  

IV V VI VII VIII IX IV-IX 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Қырлы 1.0 0.97 0.95 0.90 0.90 0.90 0.95 

Жартылай қырлы 1.0 0.95 0.095 0.85 0.85 0.90 0.90 

Шөлдік 0.99 0.85 0.80 0.75 0.75 0.80 0.82 

Таулы, шөлді, қырлық 1.0 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 

Таулы, қырлы 1.0 1.0 0.95 0.90 0.85 0.85 0.95 

 

Б.2.5 Кесте – Зертханадағы табиғи жарықтану коэффициентінің мәні 

 

Жұмыстың 

дәрежесі 

Көру жұмыстарның 

сипаттамасы 
Табиғи жарықтандыру мәні 

Нақтылық 

дәрежесіне 

байланысты 

жұмыс түрлері 

Ең кішкентай 

ажырату 

көлемділігі 

Жоғары және 

бірігіп 

жарықтандыру 

уақытында 

Көлеңкелеу 

белдеміндегі 

бүйірлік 

жарықтандыр

у 

IV 
Орташа 

нақтылық 
0,5-1,0 4 1.2/1.5 

 

Б.2.6 Кесте – Адамға зиянды заттардың әсері 

 
 

Зиянды 

заттар – 

дың 

атауы 

Қалыпты 

жағдайлардағы 

заттың қасиеті, 

агрегаттық 

күйі, түсі, 

сезімталдық 

шегі 

 

 

ШБК, 

мг/м3 

 

Ағзаға әсер ету 

сипаттамасы 

 

 

Қорғану 

жолдары 

 

Алғашқы көмек 

Дизель 

отыны 

Мұнайдың 

қара–қоңыр 

өнімі, улы 

иісті иеленеді 

3,5 Дизелді 

отынның иісі 

адам ағзасын 

улайды, бас 

айналады, 

құсады 

В маркалы 

сүзгілі 

газқағар 

Таза ауаға 

шығару, киімін 

шешу. 

Ингалация, көзін, 

мұрынын жуу 

Аммиак 

селит – 

расы 

Иіссіз ашық–

сұр түсті 

кристалл 

5 Жоғарғы тыныс 

алу жолдарын 

улайды және 

жөтелге 

әкеледі. Көзге 

түскенде – көз 

ашиды 

В маркалы 

өндірістік 

газқағар, 

сүзгімен, 

көз бен 

теріні 

қорғау 

Шешіндіріп, таза 

ауаға шығару. 

Оттегімен 

ингаляция, көзін, 

мұрынын жуу 
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Б қосымшаның жалғасы 

 

Б.2.7 Кесте – Зертханалық зерттеулерде, қауіпті және зиянды заттар 

концентрациясының шектік мөлшері 

 

№ 
Қауіпті және зиянды 

факторлар 

ШМК, 

мг/м3 

Адам ағзасына 

әсері 

Жақсарту 

бойынша 

шаралар 

1.  Шу  
Есту мүшелеріне 

зиянды әсері 

Жеке 

қорғаныс 

құралдары 

(құлаққаптар) 

2.  

Органикалық емес шаң: 

- босату 

- материалдарды тасымалдау 

- дайын өнімді босату 

131,32 

Тыныс алу 

мүшелеріне 

зиянды әсері 

Желтеду 

жүйесі. 

Респиратор 

3.  Көміртек тотығы, СО 20 Өте зиян газ 
Желтеду 

жүйесі 

4.  Органикалық газдар  8 

Тыныс алу 

мүшелеріне 

зиянды әсері 

Желтеду 

жүйесін 

жақсарту 
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В қосымша 

В.3.1 Кесте – Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру және оларды сату 

бағасы 

 

Ауылшаруашылық дақылдары F, га 
У, 

ц/га 
ОП, ц. 

Ц, 

тг/ц 

ОСП, мың. теңге 

Жалпы 

алаңның С 
1 га 

Жаздық бидай 3612,16 50 180608 650 117395,2 32,5 

Сүрлемге арналған жүгері 903,04 350 316064 600 189638,4 210 

Жоңышқа  796,8 90 71712 600 43027,2 54 

Барлығы: 5312    350060,8 296,5 

      

В.3.2 Кесте – Барлық есептеу нәтижелері  

   
Шығын түрлері 1 га 

кететін 

шығын, 

тенңге/га 

Шығын 

құрамы,   

Формулалар мен есептеулер 

1 2 3 4 

Шаруашылық аралық мелиоративтік шығындар 

1. Амортизация 13,94 1 А=аКстр 

2. Жалақы 190,00 11 
ЗП = 

1000

n
ЗП1Fн=

1000

2
950005312= 

= 1009280 тенге 

3. Торапты тазартуға 

кететін шығындар 

600,00 35 Иб = W Fн C= 8531275 = 

= 3187200 тенге 

4. Әкімшілік – 

шаруашылық 

шығындар 

 

66,50 4 Иахр = 0,35ЗП=0,351009280 = 

= 353248 тенге 

1 2 3 4 

5. Жылдық жөндеу 

жұмысы  

836,40 49 Ит=атКстр=0,0123702480 = 

= 44430 тг 

Жиынтық 1706,84 100 4668207тг 

Шаруашылық ішіндегі мелиоративтік шығындар 

Жиынтық  12000  Ивх
мел=ИмелFн = 120005312= 

=63744000 тг. 

Всего Исх
мел =Имх

мел +Ивх
мел = 4668207 + 

63744000 = 68412207 тг 
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В қосымшаның жалғасы 

 

В.3.3 Кесте – Судың көлемі бойынша, әрбір дақылға кететін 

мелиоративтік шығынды бөлу 

            

Ауылшаруашылық 

дақылдары 

Fн , 

га 

М, 

м3/га 

Судың жалпы көлемі  Имел , 

мың.тг 
мың.м3 пайыз 

Жаздық бидай 3612,16 3300 11920 64 43799427 

Сүрлемге арналған 

жүгері 
903,04 3800 3432 18 12608926 

Жоңышқа  796,8 4100 3267 18 12003854 

Барлығы: 5312  18619 100 68412207 

 

 

В.3.4 Кесте –  Барлық есептеулер 

 

Ауылшаруашы-

лық дақылдары 

Fн , 

га 

Имел. , 

мың.т

г 

Исх , мың.тг 

Қ
о
сы

м
ш

а 

ш
ы

ғы
н

д
ар

, 

м
ы

ң
.т

г 

Ө
зі

н
д
ік

 қ
ұ
н

ы
, 

м
ы

ң
.т

г 

Таза кіріс 

1
 г

а 
ж

ер
ге

 

Б
ү
к
іл

 а
л
аң

 

ү
ш

ін
 

Б
ү
к
іл

 а
л
аң

 

ү
ш

ін
 

1
 г

а 
ж

ер
ге

, 

м
ы

ң
.т

 

Жаздық бидай 
3612,16 43799 13,00 46958 90758 1815,

15 

26638 7 

Сүрлемге 

арналған жүгері 

903,04 12609 84,00 75855 88464 252,7

6 

101174 112 

Жоңышқа  
796,8 12004 21,60 17211 29215 324,6

1 

13812 17 

Барлығы: 5312 68412  140024 208437  141624  
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В қосымшаның жалғасы 

 

В.3.5 Кесте – Малшаруашылық өнімі. Бағасы, таза пайда 

           

Ауылшар

уашылық 

дақыл-

дары 

 

 

 

 

 

 

ВП, 

ц 

 

 

 

 

 

 

К 

Ж
ем

д
і 

ө
н

д
ір

у
д

ег
і 

ш
ы

ғы
н

д
ар

, 
ц

 

3
1
 к

г 
 ө

н
ім

д
і 

ш
ы

ға
р
у
ға

 

к
ет

к
ен

 ш
ы

ғы
н

 к
г 

 

 

 

 

 

 

 

ВПж , 

ц. Б
ө
л
ш

ек
 с

ау
д
а 

б
ағ

ас
ы

, 

тг
/ц

 

 

 

 

 

 

ЖОБж, 

теңге 

Ж
З

 М
Ш

, 
те

ң
ге

 

Т
О

ж
, 

те
ң

ге
 

Жаздық 

бидай 

180608 0,65 117395,2 9 13043,9 36000 46958,08 30522,8 16435,3 

Сүрлемге 

арналған 

жүгері 

31606
4 

0,2 205441,6 9 22826,8 38000 86742,01 56382,3 30359,7 

Жоңышқа  
71712 0,52 50198,4 1,2 41832,0 3000 125496 81572,4 43923,6 

Барлығы: 
        90718,6 

      

В.3.6 Кесте – Еңбек шығыны мен оның өнімділігі 

           

Ауылшаруашылық 

дақылдары 

Fн , 

га 

Еңбек шығыны, 

адам/күн 

1-жұмысшының тәуліктік 

өнімділігі 

1 га 

жерге 

Жалпы 

алаңы 
ц. теңге 

Жаздық бидай 3612,16 20 72243,2 2,5 1625 

Сүрлемге арналған 

жүгері 

903,04 20 18060,8 17,5 10500 

Жоңышқа  796,8 15 11952 6 3600 

Барлығы: 5312  102256  15725 
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В қосымшаның жалғасы 

 

В.3.7 Кесте – Суару торабының негізгі экономикалық көрсеткіштері 

      
Көрсеткіштер өлшемділігі Формулалар Сандық 

көрсеткіштер 

1 2 3 4 

1. Суару алаңы га Fн 240 

2.  1 га бүкіл өнімнің өзіндік құны мың. тг 

 мың. тг/га 

СВП 

СВП/ Fн 

350060,8 

296,5 

3. КС кететін шығындар мың. тг Кстр 3702,48 

4. Игеруге кететін шығындар мың. тг Ксети + Косв 1643017,52 

5. Жиынтық мың. тг Ксум 1646720 

6.  Улестік КЗ мың. тг Куд 310 

7. Су ұйымдарының жылдық шығындары 

 

мың. тг Имх
мел 4668,2 

1 2 3 4 

8. Шаруашылықтағы судың жылдық 

шығыны 

мың. тг Ивх
мел 68412,2 

9. Жылдық жиынтық шығын мың. тг Исум 208437 

10. Суаруға арналған сулардың өзіндік 

құны 

тг/м3 

Сб = 
W

И мел  
3,67 

11. КПД   0,85 

12. Жерді пайдалану коэффициенті  КЗИ 0,83 

13. Жүйеге суды беру  мың. м3 Wнт 18619 

14. Жүйеге суды беру мың. м3 Wбр 15825,78 

15. 1 га жерге кететін жалпы еңбек шығыны  

тг 

тг/га 

 

ПТ 

ПТ/ Fн 

 

15725 

26 

16. Таза кіріс мың. тг ЧД 232343 

17. Табыстылық деңгейі пайыз УР = 

И

ЧД

100 

68 

18. Қаржы салымының үнемділік 

көрсеткіші 

 

Э = сумК

ЧД

 

0,14 

19. Қаржы салымының орнының толу 

уақыты 

жыл 

Ток= 
ЧД

Ксум

 

7 
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