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Тақырыбы: Қорғас өзеніндегі селге қарсы іс-шаралар жобасы. Бұл жобаның 

мақсаты Қорғас өзенін сел қаупі кезіндегі қажетті іс-шараларды ұйымдастырып 

және оны орындаудың жоспарын құру. Жобаның құрастыру барысында 

берілген ақпараттарды өңдеу жұмысын сапалы атқарды. Дипломдық  

жұмыстың ең маңызды тапсырмаларын тиянақты орындады. Бұл жобадағы 

негізгі айтылуы керек бірнеше бөлімдерге бөліп, олардың әрқайсысына зерттеу 

жұмыстары жүргізілді. Зерттеу жұмысы кезінде ең маңызды болып 

мұздықтардың еруі болды. Мұздықтардың еруі кезеңдерін сонымен қатар 

мезгілге байланысты, температураға байланысты өзгерісін анықтады. Өзгеріс 

нәтижесін ала отырып, күтілетін сел көлемін анықтады. Осы зерттеулерден 

кейін селге қарсы іс-шаралар жұмыстарырдың әдіс тәсілдерімен танысты және 

оны жете зерттеді. Ең тиімді тәсілін қарастырып сол бойынша әрекет жасауды 

ұсынды. Ол бөгет жобасының маңызын қарастырды. Алайда бөгет салу әлі 

аяқталмағаннан кейін ол туралы экономикалық, және құрылыс жобалары қол 

жетімсіз болды. Бірақ соған қарамастан берілген ақпарат көзін тиімді пайдалана 

алды. 

Сакеш Маржан Дуйсеханқызы орындаған дипломдық жұмысын 

қорытындылай келе Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы бойынша 

дипломдық жұмыс талаптарына сәйкес жоғарғы дәрежеде орындады. Сакеш 

Маржан Дуйсеханқызы осы мамандық бойынша бакалавр атағын толықтай ақтап 

шықты. 

 
Пікір жазушы: ғылыми жетекшісі 

- Геол.минер. ғыл.канд, 

ассист.профессоры Заппаров М.Р  
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АҢДАТПА 

 

Қазақстан мен Қытай шекарасында орналасқан Қорғас өзенінің селге 

қарсы іс-шаралар жобасын құру. Қорғас өзенінің бастау алатын жерін, 

географиялық, геологиялық, геоморфологиялық т.б. зерттеулер жүргізілді. 

Зерттеулер нәтижесінде селдің болуына негізгі себеп, ол климатқа, ауа-райына, 

жыл мезгіліне байланысты, Қорғас өзенінің бастау алатын жерінде, 

мұздықтардың еруі себеп болады. Селдің қаупін сейілту үшін мұздықтардың 

еруі кезінде жасанды арналар жасау жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстар 

селдің қаупін толық сейілтпейді. Сол себепті селұстағыш ғимараттар яғни бөгет 

салыну жоспарланды. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Создание проекта противоселевых мероприятий реки Хоргос, 

расположенных на границе Казахстана и Китая. Проведены географические, 

геологические, геоморфологические и другие исследования истоков реки 

Хоргос. В результате исследований основной причиной возникновения селя 

является таяние ледников, в зависимости от климата, погодных условий, 

времени года, где начинается река Хоргос. Во время таяния ледников 

проводятся работы по созданию искусственных каналов для преодоления 

селевого риска. Эти работы не в полной мере разворачивают опасность селей. 

Поэтому планировалось построить селесдерживающие сооружения, то есть 

плотину. 

 
 

ABSTRACT 

 

Creation of a project for anti-settlement measures of the Khorgos river located 

on the border of Kazakhstan and China. Geographical, geological, geomorphological 

and other studies of the sources of the Khorgos river have been carried out. As a 

result of research, the main cause of mudslides is the melting of glaciers, depending 

on the climate, weather conditions, and time of year where the Khorgos river begins. 

During the melting of glaciers, work is being done to create artificial channels to 

overcome the mudflow risk. These works do not fully deploy the danger of 

mudslides. Therefore, it was planned to build salutatorian facilities, i.e. the dam. 
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КІРІСПЕ 

 

Қорғас өзені Іле өзен алабына жатады. Қазақстан мен ҚХР шекарасында 

яғни трансшекаралық өзен болып табылады. Қытайдағы Бежинтау жотасынан 

және басқада сол маңда орналасқан өзендерден бастау алады. Қазақстандағы 

бөлігінде Қазанкөл көлінен және де 36-ға жуық ірі мұздықтардан бастау алады. 

Өзеннің жалпы ұзындығы 270 км-ден асады. 170 ке жуық салалары бар. Су 

жиналу алаңы 1310 км3. Бұл өзені Қазақстандағы Алматы облысындағы  ірі 

және де селге қауіпті өзендер қатарына жатады. Бұл өзенге бірнеше бақылау 

жұмыстары жүргізілді. Ең алдымен өзеннің орналасқан жерінің физикалық- 

географиялық сипаттама жасап яғни орналасқан жердің қандай тау 

жыныстарынан тұратынын және сол тау жыныстарының температураға 

байланысты селдік апаттық жағдайларға ықпалын анықтау, абсолюттік 

биіктігін, басқада келіп құятын өзендердің орналасуын, өзен бойында, немесе 

бастау алатын таулы беткейлердің, және де мореналық мұздықтардың 

орналасуын анықтау. Температураға және климатқа байланысты бақылау 

жұмыстарына; температура ешқашан тұрақты болмайды, сол себепті бізде қыс 

мезгілінде қар жауады. Жауған қардың мөлшерін анықтау, ауа райы тұрақты 

деп санауға аса келмейді. Алайда қыс мезгілінде температура 0С0 әлде қайда 

төмен болады. Ауаның ылғалдығын анықтауда артық етпейді. Көктемгі 

мезгілде температура +0С0 болғандықтан кар жамылғысының және 

мұздықтардың еру процесі басталады. Бұл кезде селге қауыпті кезең басталды 

деп айтуға болады. Сол себепті бақылау күшейтіледі. Алайда мореналық 

мұздықтардық кейде қыс мезгілінде еруіде байқалады. Бұл тікелей орналасқан 

жерінің тау жынысының күн түскенде жылуды ұстап тұру қабілетімен 

қарастылылады. Жаз мезгілі өте селге қауіпті кезең болып табылады. 

Жаңбырдың жаууы немесе мұздықтардың еруі басталады. Бұл кезеңде 

максималды бақылау жұмыстары жүргізіледі. Селге қауіптілік ұлғаяды. Бұл күз 

мезгіліне дейін жалғасады. Жалпы бұл жасалған жұмыстардың нәтижесін 

метеостанциялардан алынады. Селге қауіптілік дәрежесі анықталады. Осы 

алынған нәтижелік көрсеткіштерге байланысты селге қарсы іс-шаралар 

жұмыстары жүргізіледі. Ең алдымен селдің бастау алатын жерінен басталады. 

Бұл Қорғас өзенінде мұздықтар болып табылады. Яғни мұздықтар ерігенде 

судың көлемі ұлғаяды. Артық суды арық жасап арналарға ағызу жұмыстары 

жасалады. Бірақ бұл толықтай қауіпті сейілтпейді. Сол себепті Қазақстанмен 

Қытай бірлесіп Бөгет салу туралы мәміле жасалды. Бұл бөгет екі мемлеткетке 

де тиімді болады. Бөгет бұл мәселені шешудің ең тиімді жолы. Бөгет селдің 

қауіптілігін, және көлемін, ағу жылдамдығына сайкес етіп салынады. Қорғас 

өзеніне орналасу себебі: су жинау аумағы кең, әрі селді сейілтетін аймақ болып 

табылады. 
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1 Негізгі бөлім 

 

1.1 Алаптың жер бедері мен географикалық-геологиялық 

құрылымы 

 

Батыс жақтағы Көксу өзендерінің және шығыс жақтағы Боротал алқаптың 

Жетісу Алатауын Солтүстік Орталық және Оңтүстік Орталық екі ірі қарама-

қарсы  жотаға  бөлінеді.  Қорғас  ірі  өзен   болып   табылады,   және ұсақ 

өзендерге Шыжын, Тышқан, Бұрхан, Бохохудзір өзендері, Жетісу Алатауының  

оңтүстік  ортасы  және   батыс   бөлігін   Тышқантау   және  Итшек жоталарына 

жатады. Бұл жердегі температура 440-30"- 44050 С және 79°25' – 80°30' С 

шегінде  болады.  Қорғас  өзенінің  бассейнінің  сол  жағы  ҚХР жатады. 

Жыланды және үлкен Қазан өзендері қосылған жерге дейінгі аралық Қазан деп 

аталады. Қорғас өзені Қазанкөл  көлінің  төменгі  бөлігін алып  жатыр.  Оң  жақ   

бөлігінде   өзен   мұздықтардан   бастау   алатын   Қарсу, Найзашоқы, Көксай 

және Қасқабұлақ өзендерін қабылдайды. Қорғас  өзенінің   оң   жақ   

ағыны   Іле   өзеніне    келіп    құяды.  Қорғас өзенінің негізі бөліктері: 

• Бассейннің ауданы-22510 км2 
• Қазақстан бөлігі-1457 км 
• Қытай бөлігі- 1053 км 
• Тау бөктеріне дейін 500 м 
• Бассейннің ауданы – 1937 км2

 

• Қазақстан бөлігі-1023 км 
• Қытай бөлігі- 914 км 

Өзеннің бастауы Басқұншы ауылынан шыққанға дейінгі ұзындығы 

72 км, көлемі- 176км. Алқаптың негізгі  морфометриялық  сипаттамалары 

1:1000     000     масштабындағы     картаны     пайдаланып      алынған.   

Алынған      материалдар тексеру  нәтижелерімен   қоса   ғарыштан 

түсіру  мәліметтерімен  толықтырылды.  Өзен  бассейнінде,  мореналық- 

мұздық  кешендерге  137  мұздықтар  бар.  ҚХР  бөлігіне  -13  мұздық  көл, 

оның  ішінде  4  жыланды  өзенінің   бассейнде   және   7   үлкен   Қазан  

өзенінің   жоғарғы   жағында   орналасқан.   Қазақстан   жақтағы    аумағында 

35- мореналық көлдер бар. Ең  үлкен  және  қауіпті  өзен  жыланды  өзені  

болып  табылады.  Өзеннің   жалпы   көлемі   5   млн.   м3   астам.   Қазанкөл  

көлі 2,44 млн м3 көлемді құрайды. Бұндай көлем апатты жер сілкінісі кезінде 

тау бөлшектерінің шытынап құлауы нәтижесінде пайда болды. Бұл аймақтағы 

тау жыныстарыда селдік  апаттарға  қандайда  бір  әсерін  тигізеді.  Бұл  

аймақта  құмайтастар,  туффит,  полимикт  құмы,  сирек  кездесетін  әктас   

және конгломератты тау жыныстары кездеседі. Қорғас өзен алабы А.1-суретте 

көрсетілген. 

 
 

1.2 Алаптың климаты 



9 
 

Бұл алқап климаты континенталды және таулы аумақ бойынша биік 

аймақтануы болып табылады. Ауа температурасы тәуліктік және жылдық 

тербелістер жиі байқалады. 

 Орташа таулы және биік таулы аймақтарда суық қыс 

 Орташа таулық және биік таулы аймақтарда ыстық жаз 

 Жел бағытының тәуліктік ауысымы және желдер 

 Солтүстік- шығыс және шығыс аймақтарда қысы қарлы болып келеді 

 Таулы және биік таулы аймақтарда жаз мезгілінде салқын орташа құрғақ 

болады. Бұл Оңтүстік –Батыс және Оңтүстік – Шығыста болады. 

 Көктемде орташа таулы аймақтарда орташа жылы нөсерлі жаңбыр және 

кейде суық, ал жоғарғы жағында жаңбыр қар болып бұршақ жауу 

кезеңіде болады. 

 Күзде қалыпты жылы, барлық биік таулы аймақтарда, күнді болып 

келеді. Күн сәулесі көп түсетін кез жаз, күздің бірінші жартысы және 

қыстың екінші жартысы болады. 

Күз мезгілінің бірінші жартысында және қыстың екінші жартысында күн 

сәулесі көп түсетін мезгіл болып табылады. Бірнеше жыл істеген бақылау 

нәтижесінде (1977 – 2012жж.), осы ауданда ҚР ТЖМ Қазселденқорғау ММ 

ТРЭУ-нен орындалған. Бассейндегі жылы режимнің, атмосфералық жауын- 

шашын мен қар жамылғысы режимінің сандық сипаттамалары алынды, олар 

қажетті түсіндірмелері мен нақтылаулары бар кестелер мен графиктердің 

қосымшаларына келтірілген. 

 
 

1.3 Ауа температурасы 

 

Ауаның жылдық орташа температурасы 2500 м биіктікте минус 3200 м 

биіктікте -5 С –тан төмен болады. Жылдың амплетудасы 21-26 С шегінде 

болады. Суық кезең қараша айында 1000-2000 м биіктіктерде және қазан 

айынан бастап 2400 м және одан жоғары биіктерде болады. Тәуліктік орташа 

ауа температурасы 00 төмек кезең 2000 м ге дейін 4 – 4,5 айдан 6- 8 айға дейін 

биік тауларда жалғасады. Ең суық сақталатын айлар қаңтар ақпан кей кезде 

қараша желтоқсан айларында да болады. Бассейннің оңтүстік жағында қыста 

аяздар -31, - 41 С жетеді, одан жоғары -46 -50 С қа дейін жетеді. Қыс мезгілінде 

орташа температура басқа мезгілдермен салыстырғанда тұрақсыз болады. 

Орташа ауытқуы -6 -10 С. Ең ыстық мезгіл шілде – тамыз айлары. Ең жылы 

температура бассейн бойынша төменгі бөлігінде 16 -20 С қа жетеді. 

Көктем мезгілінде + 5 С жоғары орташа тәуліктік ауа температурасы 3 – 20 

аралығында тұрақталады. Жауын- шашынның орташа саны А.1-кестеде 

көрсетілген. Жиналған судың биіктігінің артуымен жауын шашынның орташа 

жылдық сомасы кішкене артуын байқауға болады. Жылдық сомаларға сәйкес 

жылы мезгілдерде атмосфералық жауын- шашын сомасының биіктігі бойынша 
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жіктеледі. Жаз мезгіліндегі жауын- шашынның артуы орташа таулықтарда 

жоғарғы шегінде көрсетеді. Жауын шашынның орташа жылдық сомасын 

бақылау. А.2-суретте көрсетілген. Жоғарғы биіктіктерде жауын- шашынның 

азаюы оның қатты түріне көшкенімен сипатталады. Ылғалды уақытта ең үлкен 

сомасы 1150, 2527, 2800 мм; ең аз құрғақ уақытқа 340, 800, 1500 мм құрайды. 

Жауын- шашынның көбісі жылдың жылы кезеңінің бірінші жартысына түседі. 

Ең көп кездесетін ай сәуір- мамыр айларында төменгі бөлігінде және мамыр – 

маусым айларында биік таулы аймақтарда көрінеді. 224-294, 360-634 мм жетеді. 

Жауын шашынның ең аз мөлшері қаңтар ақпан айларында және қыркүйек қазан 

айларында болады. Бұл айларда жауын – шашын мөлшері бассейннің төменгі 

жағында 0-3 м- ге дейін және тауларда 15-30- ға дейін төмендейді. 

Құршақшылық жылдары нормадан 1,5-2 есе аз, керісінше болғанда ылғал 

нормадан сонша есе коп болады. Жыл мезгілінде жылы болған жағдай да 

нөсерлі жауын шашын жылдамдығы 2-3 мм/мин болады.1% есептегенде 

жауын- шашынның қарқындылығы минутына 10,5-15,4 мм құрайды. Жауын – 

шашынның көп сомасы бассейннің төмен жағында болады. Суық болатын 

уақытта қар, дымқыл қар, сирек жарма тәрізді түрінде болады. Көпжылдық 

нормалар қысқы айларда төменгі аймақта 35-70 мм, орташа 80-140 мм, 100-160 

мм биіктікке ауытқиды. Алайда, ылғалды қыста бұл нормадан 1,5-2,0 есе өседі. 

Қыста орташа есеппен 60-80 күн қар жауады. Боранда 1800-2000 м биіктікке 

дейін, 5-12 күн болады. 

 
 

1.4 Қар жамылғысы 

 

Қарастырылып отырған аумақтағы физикалық-географиялық 

процестердің дамуына қысқы және көктемгі кезеңдерде қар жамылғысы елеулі 

әсер етеді. Оның орналасу сипаты мен биіктігі температуралық режимі, 

топырақтың қатуын және қыс мезгілінде ылғалдың жиналуын анықтайды. Қар 

жамылғысындағы ылғал қоры, оның қыста жату сипаты және көктемде оның 

еруі көктемгі ағынның көлемін, демек, Қорғас өзенінің режимін едәуір 

дәрежеде анықтайды. Осы аумақта қар жамылғысы түрлі мерзімде, оңтүстікке 

жақындауына қарай пайда болады. Тауда қар жамылғысы бұрын пайда болады. 

Қос-ағаш метеостанциясының алынған мәліметтер бойынша қар 

жамылғысының биікткі 25 см құрайды, ең үлкен мәнге 32 см, Жаркент 

метеостанциясы (Панфилов) 13-27 см. Қосағаш метеостанция мен Жаркент 

метеостанциясы (Панфилов) бойынша қар жамылғысының пайда болу, қар 

түсу, тұрақты қар жамылғысының пайда болуы А.2-кестеде көрсетілген. 

Тұрақты қар жамылғысы қирағанда ауа температурасы 0 С-тан төменгі шегіне 

жетіп, көктемде өзгеріске ұшырайды. Наурыз айының үшінші онкүндігінде қар 

қар жамылғысы толығымен өзгереді. Пайдаланылған материалдарды өңдеу 

және талдау негізінде қысқы айларда (XII – IV) көп жылдық кезеңде қар 

жамылғысының (биіктігі, тығыздығы және су қоры) бар шамаларының орташа 

және ең жоғары мәндері жасалған. Онда қар басу және қар еру ұзақтығы 
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келтіріледі. Қар қоры ақпан айының соңында төменгі аймақта, наурыз айының 

соңында орта тауларда және сәуір айының соңында биік тауларда ең жоғары 

деңгейге жетеді. Төменгі аймақ, сондай-ақ Оңтүстік бағдарлы тау беткейлері аз 

қармен сипатталады. Су жинаудың жоғарғы бөлігінде, сондай-ақ Солтүстік 

баурайларында қорлар ұлғайып, төменгі бөліктің қорлары 3-4 еседен асып 

түседі. Төменгі бөлігінде бақылау кезеңіндегі абсолюттік ең жоғары биіктігі 77- 

145 см, орташа торлы 160-280 см, биік торлы 430-505 см тең деп 

қарастырылған. Жер бедерінің салыстырмалы теңдестірілген алаңдарына тән 

шамалар келтірілген, желмен қарды көшіру салдарынан, әсіресе бассейннің 

орташа таулы және биік таулы аймақтарында, ол төменгі бөлігінде 200 см, 

орташа торлы 350-500 см және биік таулы 600-700 смге жетеді. Жер бедерінің 

қиылыстарында қар күнқағарларының (үрлемелі карниздер) пайда болады, 

олардың қуаты жекелеген жылдары 7 – 8 м жетеді, бұдан басқа үлкен қар 

жиналу денудациялық шұңқырлар, эрозиялық ойықтар, трогтық алқаптардың 

түбі, тиісті гидрометеорологиялық және т.б. жағдайларда қыста, көктемде қар 

көшкіндері құлайды. Қар жамылғысында судың орташа қоры қар еруінің 

басталуы мен су тасқынының дамуына қарай Қорғас өзені бассейнінің 

өзендерінде төменгі аймақта 60-140 мм, орташа торлы аймақта 400-500 мм 

құрайды. 

 
 

1.5 Қорғас өзенінің гидрографиялық желісі 

 

Рельфке байланысты Қорғас өзенінің ағыны өзгереді. Биік таулы аймақтар 

мен төменгі таулы рельфтер ағынның шеткі өзен ағысының бағытын 

анықтайды. Жыланды өзені 4200- 2555 м биіктік шегінде мұздықтардан бастау 

алады. Өзеннің ұзындығы 10,4 км- ді құрайды. Жыланды өзені Қорғас өзінінің 

жоғарғы жағы болады. Жыланды өзен алқабына мұздықтардың әсер етуі 

байқалады. Бұл қортындыға селдің іздерінің пайда болуы. Жағалаулары 

батпақты болып табылады. Бассейннің жоғарғы және ортанғы аумағында 

көлдердің каскадтары бар. 19 мұздықтың 6 сы мореналық көл болып табылады. 

Олардың төртеуі аса қауіпті емес. Су көлемі бойынша № 2 Қапқан  19  

мұздықта орналасқан. Зерттеу барысында № 2 көлдің өзгерісі сонғы екі жылда 

байқалды. Көлдің батыс жағы мұздықтар. Оңтүстік жағы тығыз қатты 

жартастан тұрады. Қорғас өзенінің жоғарғы аумағындағы ағысы Қазанкөл 

көлінен бастау алатын 26 км жерде орналасқан. Маңызды гидрографиялық 

мәліметтер А.3-кестеде көрсетілген. №20, 21, 34 мореналық-мұздық кешендегі 

жеті көл шұңқыры, олардың үшеуі орташа дәрежеде, төртеуі-әлсіз жарылу 

қаупі бар, қатты қауіп төндірмейді. Өзен сағасының белгісі 2470 М, L=18,7 км, 

F=91,8 км2. Жоғарғы жағында 28 мұздық және 5 мұздық көл орналасқан. Өзен 

қауіптіліктің  орташа  деңгейіне  жатады.  Қорғас  өзенінің  жоғарғы   

бөлігіндегі  ағыстың  табиғи   реттеушісі   болып   табылатын   Қазанкөл  

көлінің бастауы 26 км жерде орналасқан. 

Нанзышоқы өзені 4000 м биіктіктен басталады, өзен сағасының – 2125 м. 
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Өзеннің бастауында орналасқан 29 мұздықтардың және 5 мұздық көлдер. 

Нанзышоқы  өзенінің  сел  шөгінділері  Қорғас  өзенінің  негізгі   арнасын 

жауып  тастады.  Өзенде  сел  қаупі жоғары. 

Үлкен Қазан өзен ұзындығы 7,3 км, F=32,0 км. өзеннің жоғарғы жағында 10 

мұздықтар орналасқан. Бассейннің үштен бір бөлігін мұздық кешендер алады. 

Арнада  әртүрлі  конфигурациялы  және   өлшемдегі   аралдар   орналасқан. 

Өзен       сел       қаупі       ықтимал       жоғары       деңгейге        жатады.    

Көксай өзені-4300 м биіктікте мұздықтардан бастау алады, өзен сағасының - 

1820 м. өзен ұзындығы 5,97 км. су жинау алаңы 22,4 км2. Өзен үш үлкен 

ағыстың бірігуінен қалыптасады. Өзеннің жоғарғы жағында 5 ірі мұздықтар 

орналасқан. Өзеннің жоғарғы жағында мореналық көлдері жоқ. Сағалық 

бөлігінде бойлық біліктер, ретсіз үйілген қойтардан жасалған ені 800 м шығару 

конусы орналасқан. Сел шөгінділері Қорғас өзенінің арнасын жауып тастады. 

Өзен сел қаупінің жоғары деңгейіне жатады.    

Қасқабұлақ өзені мұздықтардан 3900 м биіктіктен басталады, өзен сағасының 

белгісі 1555,0 м. өзен ұзындығы 8,20 км. су жинау алаңы 24,0 км2. Өзен 

сағасында 9 мұздық және 10 мұздық көл орналасқан. Борттар тік, баурайлардың 

жоғарғы бөлігінде жартасты, баурайлардың етегі үйінділердің тысымен 

жабылған. Өзен сағасы ірі валундармен қалыптасқан. Өзен арнасынан нөсерлі 

және қар генезистерінің жоғары су тасқыны өтеді. Мұздалған көлдер, шөптер 

каскадының   болуы   сел қаупінің жоғары дәрежесіне дәлел болады. 

Ойжайлау өзені 2800 м биіктікте басталады, басқы бөлігі 1386,0 м, өзенінің 

ұзындығы - 7,60 км. Су жинау ауданы 31,0 км2 құрайды. Екі өзеннің 

қосылуынан өзен қалыптасады. Оның ені 300 м-ге дейін созылған конустан 

тұрады, өзеннің жоғарғы ағысы жыныстармен бейнеленген. 

 
 

1.6 Су режимі 

 

Қорғас өзенінің "Достық" су торабына дейінгі негізгі гидрографиялық 

сипаттамалары А.4-кестеде көрсетілген. Оң жағындағы жағалаудың негізгі 

гидрографиял 

ық деректер Қорғас өзені, Қазанкөл көлі А.5-кестеде көрсетілген 

Жылдық ағынның нормасы мен өзгергіштігі. 

Жылдық ағынның есептік сипаттамалары. Қорғас өзенінің оң жақ жағалау 

ағысының жылдық ағынының есептік сипаттамалары өзен суының және оның 

су жинау бөлігінің орташа биіктігінен өзгергіштігінің тәуелділігі бойынша 

айқындалған: 
 

 

M0 = f(Hcp), 

Cv 
B 

 
 

n 

cp  , (1) 
H 
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мұндағы 
n 

cp - су жинаудың орташа биіктігі, Н=2700м. 

В және n-аудандық параметрлер: B=0.75, n=1.54. 

Әр түрлі қамтамасыз етілген орташа көпжылдық ағындар мен оң жағалау 

ағыны (А.6-кесте). 

Судың максималды шығыны. 

Қорғас өзені жазғы ұсақ су тасқындары болады. Өсек өзеніне ұқсас,  

маусым айының үшінші онкүндігінің басталуы-шілде айының бірінші 

онкүндігінде ең жоғары тасқындар байқалады. Судың ең жоғары шығындарын 

қалыптастырудың негізгі факторы еріген мұздық және биік таулы-қар еріген 

мұз, қар болып табылады. Жекелеген жылдары жауын-шашын суының 

максималды шығынын арттырады. Ыстық жылдары нөлдік Изотерм 4000м 

жоғары көтеріліп, мұздықтардың қарқынды еруі орын алғанда, апатты су 

тасқыны болуы мүмкін. Қорғас өзеніндегі судың ең жоғары шығыны. Қазанкөл, 

Шұкірбұлақ бөгетінің тұстамасы және "Достық" су торабы 3.04.101-2005 МСП 

сәйкес гидрологиялық ұқсастық әдісі бойынша есептелген: 
 

h  F 
 1

0.15 



Q  q p% Г   
 a  F

 
   

p% p%a 
h

  
p% Га  F  1  a , (2) 

 

мұндағы: qp%a– асып кету ықтималдығы және судың ең жоғары шығыс модулі, 

Аналогты өзен, м3 / с км2; 

hp%Г және hp%Га- зерттелетін өзен мен Аналогты өзен үшін жылдық 

ағынның есептік қабаты р%, мм; 

F және Fa-зерттелетін өзен мен Аналогты өзеннің су жинау ауданына 

сәйкес, км2; 

 және а -зерттелетін өзен мен Аналогты өзеннің ағынды көлдері мен 

су қоймаларының ең жоғары шығысының төмендеуін қарастыратын 

коэффициенттер. 

Судың ең көп шығыны және су ағынының қабаты (А.7-кесте). 

Нөсерлі генезистің ең жоғары шығыстары 3.04.101-2005 сәйкес ағынның шекті 

қарқындылығы формуласы бойынша есептелген: 

 

Qp = A1%φH1%δозλрF (3) 

 

мұндағы Qp-асып кету ықтималдығының есептік ең жоғары су шығыны, P %; 

A1 % - 1% қамтамасыз ету ағынының салыстырмалы ең үлкен модулі; 

φ-су тасқыны ағысының құрама коэффициенті; 

H1 % - 1% қамтамасыз етілген ең жоғары тәуліктік жауын-шашын қабаты; 

H 
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δоз -ағынды көлдермен судың ең жоғарғы шығынының төмендеуін ескеретін 

коэффициент; 

λр - асудың есептік ықтималдығына 1% асу ықтималдығының өтпелі 

коэффициенті. 

Нөсерлі Генезис суының максималды қамтамасыз етілген шығыстары 

Төменде 3% қамтамасыз етілген оң жағалаудағы ағындар мен бұлақтар суының 

шығыстары  мен   деңгейлері  көрсетілген.   (А.8-кесте) 

Судың ең жоғары шығыны оң жағалау ағыны мен Қорғас өзені бұлақтарының 

нөсер  генезисінің   3%  қамтамасыз етілуі.(А.9-кесте) 

Бүйірлік ағын. Қорғас өзенінің оң жағалауындағы су ағынының қамтамасыз 

етілген шығыстары мен көлемі сәйкес анықталған  03.04-101-2005 

Судың ең жоғары шығыны мен көлемі (А.10-кесте). 

Су тасқыны гидрографтары. Су тасқыны толқынын сипаттайтын үлгі 

теңдеуі ретінде түр теңдеуі : 
 

 

 

y  
Qi

 

 
 а 

у  10 

1 х 2 

х 
 

(4) 

мұндағы: 
Qp - берілген асып кету ықтималдығы суының орташа тәуліктік 

ең жоғары шығынының үлесін көрсетілген есептік гидрографтың ординаттары ; 

x  
ti

 

tn  - су тасқынын tn- көтерудің шартты ұзақтығына үлеспен 

көрсетілген есептік гидрографтың абсцисстері; 

a-гидрограф формасы коэффициентіне байланысты параметр. 

Судың жоғарғы шығындары қамтамасыз етілген ағынның өтуі кезінде су 

тасқыны көлемдерін есептеу нәтижелері А.11-кестеде келтірілген. Су 

тасқынының есептік гидрографтары 0,1% және Қорғас- өзенінің 1% қамтамасыз 

ету . Қазанкөл көлі А.3 және А.4 суретте көрсетілген. Су тасқынының есептік 

гидрографтары Қорғас өзенін қамтамасыз етудің 0,01% және 0,1% – ы 

Шүкірбұлақ бөгетінің тұстамасы А.3-суретте көрсетілген. Ал 1%-ы А.4- 

суретте, 0,01% -ы 5 суретте көрсетілген. Қорғас өзенінің берілген  

тұстарындағы қатты ағынның есептік шамалары А.12-кестеде келтірілген. 

"Қазгипроводхоз институты" ӨК мәліметтері бойынша Басқұншы ауылындағы 

Қорғас өзені шығыстарын 1 жыл ішіндегі бөлу 13-кестеде көрсетілген. Қатты 

ағынның бірден өсуі мамыр айында басталады, маусым-шілде айларында 

максимум дәрежесіне жетеді. Жазғы үш ай ішінде (маусым-тамыз) 88%, Қазан- 

сәуір  айларында  2,4% - ды құрайды. Қатты ағынның орта 

көпжылдық шамасы судың жылдық шығыны бойынша 40% қамтамасыз етеді. 

Жоңғар Алатауының солтүстік беткейіндегі тау өзендеріне ұқсас, жылдам ағын 

шығысының 30% - ын алып келетін селді құрайды. Қатты ағынның есептік 
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шамасы А.14-кестеде көрсетілген. Қорғас өзенінің мұз режимі зерттелмеген. 

Қорғас ауылынан 21 км жоғары орналасқан Қорғас–Басқұншы ауылының мұз 

режимін бақылау 1929-31 жж., 1937-56 жж. аралығында жүргізілді. Мұз 

құбылыстарының басталуы мен аяқталуының орташа күндері А.15-кестеде бар. 

Қорғас өзені қарастырылып отырған аудандағы мұз құбылыстары бар өзендерге 

және  қыс кезінде  мұз қату қаупі бар өзендерге жатады. Жаркент м/с 

орташа айлық және жылдық ауа температурасы (Панфилов) 16-кестеде бар. 

Қорғас өзеніндегі ең үлкен шұңқырлық желтоқсан және қаңтар айларында 

байқалады, келесі айларда біртіндеп әлсірейді. 1956 және 1990 жылдардағы 

мұздықтардың контуры бар Оңтүстік Жетісу Алатауының мұздануы 

картасының фрагменті А.6-суретте көрсетілген. 

Аралық ағын. Қорғас бассейнінің өзендерінде жазғы-күзгі және қысқы шегі 

байқалады. Жазғы-күзгі шегі тікелей қыста өтеді. Өзен ағысы кезінде жер асты 

суларымен қоректенеді. Бұл кезең келесі жылдың су тасқыны басталғанға дейін 

баяу төмендейтін аз шығындармен сипатталады. Ең аз ағынның негізгі 

сипаттамасы ретінде жазғы-күзгі және қысқы қылыштың неғұрлым аз су 

кезеңіне сәйкес келетін орташа айлық шығыс қабылданды. Есептік 

тұстамаларында Қазанкөл, 4 және 5 орташа айлық ең төменгі су шығыны 

тиісінше 2.2 құрайды; 2.3÷2.4 м3 / с. 

Қатты ағын. Қорғас өзенінің жағындылары зерттелген жоқ. Кіші Өсек өзені 

құламасынан 1,7 км жоғары Өсек өзен-аналогы бойынша қоқыстар ағу режимі 

бойынша негізгі мәліметтер алынды. Өсек және Қорғас өзендері бассейндерінің 

физикалық-географиялық сипаттамаларын талдаумен, қоқыстар мен су 

ағынының қалыптасу жағдайы біркелкі, қарастырылып отырған учаскелердегі 

өзендердің бойлық еңістері шамасы жағынан жақын топырақтардың бірдей 

құрамы екені анықталды. Жетісу Алатаудың Оңтүстік баурайында қатты ағын 

модульдері (mr, т/жыл км2) жылына 4,4-5,0 т шегінде өзгереді. 
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2 Биіктаулы мұздық-мореналық көлдер 

 

Қазіргі уақытта мұздануы Қорғас өзенінің (Құмбелсай, үлкен-қазан, 

Жыланды, Желдіарық, Үшсақау, Шығыс сақау, Нойзашоқы, Көксай, 

Қасқабұлақ) бассейндерінде байқалады. Қазіргі кезде өзен бассейнінде 137 

мұздықтар бар.Қаралып отырған аумақтағы барлық мұздақтарды үш топқа 

бөлуге болады: 1 – тау жоталарының арасында жатқан негізгі алқаптардың 

мұздақтары (күрделі аңғарлар, аңғарлар, ойпаттар, ілулі аңғарлар, 

асимметриялық алқаптар, көлшіктер); 2 – жоталардың беткейлерінде 

орналасқан мұздықтар 3 – тау жоталарының арасында орналасқан мұздықтар 

денудациялық беттердегі мұздықтар (жазық шыңдар).Оңтүстік Жетісу 

Алатауының мұздану көлемі 44 жыл ішінде (1956-2000 жж.) жылына 1% - дан 

сәл артық түсіп, 46% - ға азайды. Қорғас өзені бассейніндегі мұздықтардың 

саны, ауданы және көлемі 1990 және 2000 жылға жасалған. Б.17-кестеде бар. 

Алынған нәтижелерге сәйкес аудан бойынша он жыл ішінде Шығыс (27% - ға), 

Солтүстік (17% - ға) және Батыс (17% - ға) экспозицияларының мұздықтары 

азайды. Абсолюттік көлемдерде ауданның көп бөлігі, Кары және кары-алқап 

түріндегі мұздықтар, қуыс, асимметриялық - кары, аспалы-кары және шлейф 

сияқты түрлері бар. Ілініп тұрған мұздықтардың саны мен алаңының ұлғаюы, 

негізінен ірі мұздықтардың ыдырауымен, сондай-ақ мұздықтар алаңының 

азаюымен байланыстырылады. 2000 жылы алаңдардың ұлғаюы кары 

мұздықтарда да байқауға болады. Жыланды өзені алабындағы№1 көлдің 

жоспары Б.7-суретте көрсетілген. (№.83-84) Көл шұңқырлар ернеулері. 

Солтүстік бөлігінде №2 көлден (Қапқан) және мұздан еріген сулардың екі 

ағысы бар, оңтүстік-батыс бөлігінде №20, 21, 34 мұздықтар кешендерінен су 

ағысы көрінеді. Мореналық-мұздық кешендерден сел және су тасқындарының 

шоғырланған үлкен сыйымдылығы бар. Көлдің параметрлері: ұзындығы 540 м, 

ені 190 м, тереңдігі - 12,2 м, көлдегі су көлемі 490,11 мың м3. Мамандардың 

айтуынша, көлден ағатын арна оңай шайылады. Объект көл суының қауіпсіз 

транзитін қалыптастыру үшін жерүсті эвакуациялық каналын ұйымдастыра 

отырып, көлдегі су көлемін қауіпсіз белгілерге дейін азайту бойынша  алдын 

алу жұмыстарын жүргізуді талап етеді. №2 көлдің жоспары (Қапқан) №19 

мұздақтың бас бөлігі. Жыланды өзені Б.8-суретте бар. Қапқан көлі, Қорғас 

бассейнінің морфологиялық сипаттамасы және батиметриялық түсірілімі Б.9- 

суретте көрсетілген. Қорғас өзені бассейндегі Қасқабұлақ көлдік кешенінің 

батиметриялық түсірілімі жасалынды.(Б.10-сурет) № 19 мұздықтың қазіргі 

моренасында №2 (Қапқан) көлі орналасқан. Су көлемі бойынша ең алдында 

тұр.Қарқынды даму, бірінші кезекте қазандықтағы судың тереңдігі мен көлемін 

арттыру бойынша бақылаулар соңғы екі жылда пайда болды. Көлдің оңтүстік 

жағынан бөгеті жартасты ригельмен қапталған қатып қалған топырақтан 

тұрады, батыс бөлігі мұздықтармен байланысты, солтүстік бөлігі қатып қалған 

жыныстардың қалыңдығынан тұрады. Шығыс бөлігіндегі бөгеттің 

параметрлері: жотаның ені 10-нан 50 метрге дейін, биіктігі 30 метрге жуық. Көл 

қазаншұңқырларының ернеулері тік, еріп қалған Топырақтардың жанасу ізімен. 
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Қазаншұңқырлардың Шығыс бортында дамудың белсенді фазасын 

куәландыратын бойлық және көлденең шөгінділер мен сызаттар анықталды. 

Әртүрлі типтегі морена көлдерінің серпінді қауіптілік белгілері Б.18-кестеде 

бар.  Қорғас өзенінің бассейнінде 139 мұздықтар бар, олардың ең ірілері Қорғас 

– Белдіарық өзенінің оң жағында орналасқан. Мұздықтардағы мұздардың еруі, 

булануы Шығыс кезеңі 2÷2.5 айға созылады 

– маусым айының соңынан қыркүйек айына дейін жалғасады. Қорғас 

өзеніндегі Қазанкөл көлінен төмен қалыптасатын сел ағындары қозғалыс 

жолында шағын еңістерге байланысты жағынды су ағындарына жатқызуға 

болады. Қазанкөл аңғарлардың бағыты ендікке жақын, бұл гляциалды аймақта 

пайда болатын сел процестерінің дамуына қолайлы жайғдай жасамайды. Осы 

аймақта пайда болған гляциалды және жаңбырлы сел көлемдерінің басым  

бөлігі өзендердің сағалық учаскелерінде қалдырылады. 2010-2006 жылдары 

Қорғас өзенінде сел тасқыны болды. Қорғас өзеніндегі сел тасқыны: а) 2006 

жыл, б) 2010 жыл Б.11-сурет. 
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3 Сел ағындарының параметрлерін есептеу 

 

Нысанның параметрлерін бағалау (Шығыс, көлем, тығыздық) "селге 

қарсы қорғаныс құрылыстарын жобалау бойынша ұсынымдарға" сәйкес 

орындалды. Максималды шығындар (Qc) max, WC көлемі, ρc - сел ағынының 
тығыздығы формулалар бойынша анықталған: 

QCi 

 

 

max 
  
QCi 1 max  1  S ti1 1   

1  Sti 1   

; (5) 

 

 

WCi 

 

 

 
max 

  
WCi 1 1  S ti1 1   

1  Sti 1   

; (6) 

 

 

ρci = ρo + Sti(ρT – ρo), (7) 

мұнда (Qci-1)max және Wci-1 – тиісінше ең жоғары шығыс (м3/с) және алдыңғы 

учаскенің соңында сел ағынының көлем і (мың м3); Sti-1 және Sci – тиісінше 

алдыңғы және есептік учаскенің соңындағы шекті көлемді шоғырлану;  - сел 

қалыптастыратын топырақтың ылғалдылығы. Есептік жармадағы сел  
ағынының қатты құрамдас бөлігінің шекті көлемдік шоғырлануы (St) мынадай 
формула бойынша анықталған: 

St = 2.33 sinα, мұнда α -өзен арнасының есептік бағаннан жоғары көлбеу 

бұрышы Өзен бассейнінде мұздану болған жағдайда сел ағынының 

сипаттамасын есептеу.Қазанкөл, гляциялы да, тало-нөсерлі Генезис үшін де, 

Қорғас өзені үшін де-4 және 5 – баған-еріген нөсерлі Генезис үшін де 

орындалған. Гляциалды сел ағындарын есептеу С.19-кестеде көрсетілген 

Оң жақ жағалаудағы ағындардағы нөсер сел ағынын есептеу С.20-кестеде бар. 

Қорғас өз. жармаларындағы аралас нөсерлі Генезис суының максималды 

қамтамасыз етілген су және сел шығындары С.21-кестеде көрсетілген. 

Сел қорғау бөгетін жобалау үшін есептеу нәтижелері бойынша. Қазанкөл сел 

бөгетіндегі өзара іс-қимылдың неғұрлым қолайсыз жағдайын анықтайтын 

еріген нөсерлі сел сипаттамасы: нөсерлі сел көлемі гляциалды көлемнен 2,5 есе 

көп. 1%-дық қамтамасыз етілу гидрографы С.12-суретте көрсетілген. 

 
 

3.1 Сел қызметі. 

 

Сел қызметін анықтау процестері су тасқынына қарағанда аса күрделі 

сипатқа ие болғандықтан, олар тығыз байланысты болса да, баяндамада осы 

құбылыстарды қарау кезінде сел қаупінің қалыптасу аспектілерін зерттеуге 

басты назар аударылады. 
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Белгілі болғандай, "селдерді болжау" ұғымына кіреді: 

 осы тау аумағының сел қауіптілігін жалпы бағалау; 

 сел ағынының қалыптасу ошақтарын, селдердің транзиттік 

қозғалысы аймақтарын және сел су жинау шегінде сел тасқындарын 

шоғырландыру учаскелерін саралай отырып, тау алқабының сел қаупі бар 

учаскелерінің шекараларын белгілеу; 

 осы бассейннің немесе бассейндер кешенін сел қаупінің дәрежесін, 

сел қалыптасуын және олардың сипаттамаларын (қуаты, қайталануы, 

құрылымы, шөгінділердің гранулометриялық құрамы, сызықтық 

өлшемдері, шығыны, жылдамдығы, орташа тығыздығы және т. б.) 

анықтайтын жағдайларды сапалық және сандық бағалаумен анықтау; 

 ескерту қызметін ұйымдастыру мақсатында қорғалатын жармаға 

(объектіге) сел ағынын жеткізу уақытын анықтау. 

Осылайша, сел құбылыстарын болжау кеңістікте да, уақытта да селдерді 

болжауды, сондай-ақ селдердің негізгі параметрлері мен сипаттамаларының 

мәндерін болжауды қамтиды.Селдерді кеңістіктік болжаудың нәтижесі тау-кен 

аумақтарының сел қаупінің карталары, сондай-ақ әртүрлі кадастрлар, 

анықтамалықтар, атластар және т.б. материалдар болып табылады. 

Осы бассейндегі сел қауіптілігін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және жедел 

болжау әдістері (Типтік немесе жеке), гидрометеорологиялық, геологиялық- 

геоморфологиялық, гидрогеологиялық және осы есептік сипаттамалардың 

селдерінің қалыптасуын туындататын өзге де жағдайлардың жиынтығын 

ескеретін, ал селдердің алдын алу қызметін ұйымдастыру үшін бақыланатын 

жармадан қорғалатын объектіге дейін сел ағынын алу уақыты және хабарлау 

қызметін ұйымдастыруға байланысты ағынның басқа да сипаттамалары уақыт 

бойынша болжаудың нәтижесі болып табылады. 

Селдерді болжаудың ерекше маңыздылығына қарамастан, әсіресе таулы 

аймақтарды игеру қажеттілігінің өсуіне байланысты бұл мәселе әлі де шешімін 

таппаған. Бұл селдерді кеңістіктік болжауға да, әсіресе, әртүрлі генетикалық 

типтегі селдерді қалыптастыру процестері мен механизмдерінің қажетті 

зерттеулерінің, сондай-ақ тиісті сандық деректердің болмауына байланысты 

принципті күрделі және көп еңбекті қажет ететін тапсырманы білдіретін уақыт 

бойынша сел қауіптілігін болжауға да қатысты болады. Біз уақытта селдерді 

болжаудың кейбір аспектілерін қарастырдық-атап айтқанда, сел қауіптілігін 

жедел болжау мүмкіндіктері. Жедел болжамның уақытша шектері бір айға 

дейінгі алдын алу кезеңімен анықталған, алайда практикалық қызығушылық 

пен ең үлкен құндылық 1 – 2 тәуліктен бірнеше сағатқа дейінгі болжам болып 

табылады. 

Сел түзілу процесінің маңызды және ең қауіпті қасиеттерінің бірі оның 

кенеттен болуы болып табылады. Сел ағынының кенеттен пайда болуы 

салдарынан сел өтетін күні мен уақытын алдын ала анықтау мүмкін еместігін 

ескерген жөн. Сел түзуге қатысатын факторлардың едәуір саны және олардың 

өзара іс-қимылының күрделі сипаты құбылыстың зерттелу кезеңінде белгілі бір 

бассейнде селдің пайда болған күні мен сәтін алдын ала болжау мүмкіндігін 
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жоққа шығарады. Селдердің қалыптасу шарттарын зерделеу негізінде сел 

қауіпті кезеңнің басталуын болжауға болады, бірақ сел өтетін күн мен сағат, 

әдетте, күтпеген жағдай болып табылады. Су тасқыны және сел қауіптілігін 

жедел болжаудың практикалық міндеттерін шешу кезінде біз болжамды фонды 

қалыптастыратын (болжам міндеттерін шешу үшін маңызды болжам 

объектісіне қатысты сыртқы жағдайлардың жиынтығы) және заңды, белгілі 

және кездейсоқ факторларды ескеретін қоршаған ортаның ықтимал- 

детерминирленген сипаттамалары мен параметрлерін пайдалануды ұсынады. 

 
 

3.2 Сел процестері 

 

Биік таулы аймақ қазіргі уақытта апатты сел ағындарының ошақтары 

қалыптасатын заманауи мұзданудың негізгі саласы болып табылады. Мұнда сел 

түзудің негізгі бастапқы материалы болып табылатын ірі сынық қатты 

топырақтардың үлкен мөлшері шоғырланған. 

Жерленген мұздармен, тамырішілік сулармен және термокарсталық 

формалармен мореннің қалыңдығы гляциалды селдердің пайда болуына 

маңызды рөл атқарады. 

Аудандағы сел құбылыстары туралы мәліметтер өте шектеулі, бірақ 

геологиялық зерттеу деректері сағалық бөліктер шегінде қуысқа дейінгі 

жастағы сел конустарының өте қуатты дамуын куәландырады. Қазіргі уақытта 

Қорғас өзенінің бассейнінде сел тасқындары жиі байқалады. 

Қазақстан Республикасы аумағының сел қаупінің картасына сәйкес, Қорғас 

өзені бассейнінің жоғарғы бөлігі 250 м3/с астам мүмкін болатын ең жоғары 

шығыны бар сел қаупінің 1-ші санатына жатады. 

Тас шөптер негізінен биік таулы аймақта алқап және жартас жоталарының 

беткейлері бойынша таралған. Негізгі тау жыныстарының құрамына 

байланысты үйінділердің сынық материалының пішіні мен өлшемдері әртүрлі 

болады. Көлденең кесіндіде 0.2-0.4 м сынықтарының мөлшері бар қиыршық 

тасты-плиткалы үйінділер байқалады. Эффузивті және интрузивті формация 

жыныстарына ұштастырылған тас үйінділер көлденең 0.5-0.6 және одан да көп 

метр көлемімен кубтық және трапециялық формадағы сынықтармен бүктелген. 

Ірі сынықтар әдетте шөгінділердің етегіне домалайды. Шөгінділердің қуаты 1- 

10, сирек – метрден астам шегінде өзгереді. Сел кезінде процессті алдыға 

жылжытуға әсер етеді. 

 
 

3.3 Іс-шаралар кезіндегі негізгі міндеттер 

 

Алдын алу іс-шараларын өткізу жұмыстары басталар алдында негізгі 

міндеттер: 

1. Мұздықтардың қазіргі  жағдайын бағалау, оның қозғалу мүмкіндігі 

немесе көл  шұңқырларына  құлауын  анықтау. 
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2. Көлдің су режимі мен балансын, көлдегі қазандықтағы судың жоғары 

көлемін есептеу. 

3. Әртүрлі даму сценарийлері кезінде ағызу каналындағы судың ықтимал 

шығындарын анықтау. 

4. Көл бөгетінің тұрақтылығын бағалау мақсатында мореналық-мұздық 

кешенінің құрылысын анықтау. Көл бөгетінің геологиялық құрылымы. Көлдік 

бөгет салынуы мүмкін: 

- ылғалданудың әр түрлі дәрежесі бар балшық және сынғыш жыныстар; 

- мұз араласқан борпылдақ жыныстар. 

- мореналық-мұздық қабымен жабылған мұз массиві. 

5. Көлдегі артық суларды ағызудың тиімді тәсілдерін негіздеу және таңдау. 

6. Көл   жарылған   жағдайда   апатты   селдің   өту  қаупін жою  жөніндегі іс- 

шаралардың негіздемесін әзірлеу. 

7. Алдын алу іс-шараларын дайындау  және өткізу жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын дайындау. 

8. Сметалық құжаттаманы жасау. 

 
 

3.4 Селдің алдын-алу шаралары 

 

Мұздық  көлдерінің  апаттық   жағдайға   жол   бермеу   мақсатында 

алдын алу шараларын уақтылы қабылдау үшін: 

1. Аэровизуалды және жер үсті, алдын ала тексеру жүргізуді қамтитын 

мореналық көлдеріне тұрақты мониторинг жүргізу. Сел қатерін дер кезінде 

анықтау  және  күтілетін  сел  тасқындары  мен  су  тасқыны  туралы  хабарлау. 

2. Сел жағдайын болжау. 

Көлдерді паспорттау. Паспорттау материалдары мұздақ көлдердің серпінді 

қауіптілігін төмендету жөніндегі алдын алу іс-шараларын жобалау. 

3. Мореналық-мұздық кешенді және көлдік бөгеттің геологиялық құрылымын 

зерттеу және бақылау. 

4. Топогеодезиялық   жұмыстар   және   батиметриялық    өлшемдер.   

Алдын алу іс-шаралары тексеру нәтижелері бойынша жағдайды талдау, оның 

ішінде комиссиялық, гидрометеорологиялық жағдайды талдау, қолда бар 

барлық материалдарды жинақтау негізінде әзірленеді. 

Жалпы ережелер 

Мұздықтардың еруіне байланысты, мұз тілдерінен шығатын көлдердің өсуі 

үшін жағдайлар өзгермейді, бұл таулы аймақтарда жоғары сел қаупінің болуын 

алдын ала анықтайды. мореналық көлдің бақыланбайтын ағындылары босап 

үстіңгі каналды бұзады. Көлдік бөгеттің жотасы арқылы және су ағысының 
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ішкі су арналары арқылы құйылған жағдайда жер үсті жолымен жүргізілуі 

мүмкін. Сел ағынының қалыптасуы термокарст процестерінің жандануымен, 

гидрометеорологиялық жағдайдың ұршуымен байланысты жоғары ұзақ 

температуралық аясында, едәуір сұйық жауын-шашынның түсуімен, қарқынды 

қар ерумен байланысты. 

Мореналық көлдері апатты сел ағынын қалыптастыра отырып, көлдің 

жарылуына нақты және кездесоқ қауіп төндіруі мүмкін. Осыған байланысты, 

көлді қауіпсіз белгілерге дейін босату, ағызу арнасын ұйымдастыра отырып, 

көлдің апатты жарылу қаупін және сел ағынының қалыптасуын толық 

болдырмауға мүмкіндік беретін жалғыз шешім болып табылады. 

Теңіз көлдерінің бақыланбайтын босатылуына жол бермеу мақсатында алдын 

алу шараларын уақтылы қабылдау үшін: 

1. Аэровизуалды және жер үсті, алдын ала тексеру жүргізуді қамтитын 

мореналық көлдеріне тұрақты мониторинг жүргізу. Сел қатерін дер кезінде 

анықтау және күтілетін сел тасқындары мен су тасқыны туралы құлақтандыру. 

2. Сел жағдайын болжау. 

Көлдерді паспорттау. Паспорттау материалдары мұздық көлдердің серпінді 

қауіптілігін төмендету жөніндегі алдын алу іс-шараларын жобалау үшін негіз 

болып табылады. 

3. Мореналық-мұздық кешенді және көлдік бөгеттің геологиялық құрылымын 

зерттеу. 

4. Топогеодезиялық жұмыстар және батиметриялық өлшемдер. 

Алдын алу іс-шаралары тексеру нәтижелері бойынша жағдайды талдау, оның 

ішінде комиссиялық, гидрометеорологиялық жағдайды талдау, қолда бар 

барлық материалдарды жинақтау негізінде әзірленеді. 

 
 

3.5 Аэровизуалды зерттеулер 

 

Зерттеулер гидрометеорологиялық жағдайға байланысты істелінеді. Тексеру 

нәтижелері бойынша тексеріс актісі жасалады, мұздық көлдердің 

паспорттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Ұшақпен ұшу кезінде 

мыналар орындалады:: 

- мұздық кешендерінің жағдайы (жарықтардың, опырылулардың болуы); 

- мұздық ұшында, қазіргі және бұрынғы мұздықтарда қар болуы; 

- мұздық денесінде қар көшкінінің пайда болуы; 

- көл шұңқыры борттарының қазіргі жағдайы; 

- ағыс каналы түбінің және борттарының жағдайы, каналда кептеліс 

нәтижесінде борттарының опырылуының болуы; 

- ағын каналындағы су шығынын көз мөлшерімен анықтау және мүмкіндігінше 

көлге ағу; 

- судың лайлануы, оның түсінің қанықтылығы; 

- көл бөгетінің денесі арқылы су сүзілуінің белгілері; 
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- паспорттауға жататын жаңа мұздалған көлдер топографиялық картаға 

салынады; 

- жердегі зерттеулер кезінде күш пен уақытты үнемдеу мақсатында көлдерді тез 

анықтау. 

 
 

3.6 Геодезиялық жұмыстар 

 

Тахеометриялық түсірілімдерге жатады: 

- көл қазаншұңқырларының акваториялары және судың жоғары деңгейде 

сақталу белгілері; 

- ең жоғары деңгейдің (УВВ) белгісінен жоғары орналасқан көл 

шұңқырларының беткейлері 5 м-ден кем емес, келесі жылда деңгейлер жоғары 

көтерілген болуы мүмкін; 

- ағызу арналары мен сүзу ағындарының профилі бойынша төменге шығатын су 

ұстағыш ғимараттар; 

- УВВ белгілері, оларды бақылау кезіндегі ағаттықтарды болдырмау үшін, көл 

шұңқырларының бірнеше орындарында тіркеледі, түсірілім жүргізіледі; 

- түсірілім нәтижелері бойынша жұмыс көлемін анықтау. 

 
 

3.7 батиметриялық өлшемдер 

 

Өлшеулер көлдегі қазандықтағы су көлемін бақылап анықтау, қазан 

түбінің рельефін анықтау үшін қызмет етеді және келесі талаптарды сақтау 

кезінде орындалады: 

- тереңдікті өлшеу тең қашықтық арқылы көлденең жүргізіледі. Өлшеуіш 

көлденең және өлшеуіш нүктелер арасындағы қашықтық көлдің ұзындығы мен 

еніне сәйкес болады. 

-алынған көлденең өлшеу нүктелерінің жағдайы алдын ала белгіленген арқан 

бойынша анықталады. 

- судағы жұмыстар қауіпсіздік техникалық ережелерін қатаң сақтап жүргізілуі 

керек. 

 
 

3.8 мұздық көлдерінде апатты жағдайдың алдын алу іс-шараларын 

жүргізу әдістері 

 

Еріген мұздықтардың арналарға ағызу Қазақстандағы серпінді гляциалды 

селдерден болатын залалды азайту жөніндегі негізгі алдын алу іс-шарасы 

болып табылады. Көлдердің морфометриялық сипаттамаларына, көлдік 
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бөгеттердің құрылысына байланысты сел қаупі бар су қоймаларының 

бақыланатын босатудың әртүрлі тәсілдері қолданылады: 

- ағын арнасын жасау; 

-еріген суды сифондармен немесе сорғылармен сору; 

- жарылыс жасау әдісі; 

- Ұңғымаларды бұрғылау және мұз өткелдерінде туннельдер салу; 

 
 

3.8.1 сифондар әдісімен мореналық көлдерінен суды сору 

 

Жекелеген жағдайларда сифондармен гидравликалық айдау және су 

сорғысын қолдану арқылы аралас әдіс қолданылуы мүмкін. 

Сондай-ақ су сорғылары бойлық профиль қалыптастыру кезінде ағын арнасын 

жуу және тазарту үшін қолданылуы мүмкін. 

Пайдаланылатын тетіктер мен жабдықтарға қойылатын қажетті талаптар: 

- тікұшақтың жүк көтергіштігіне байланысты салмағы мен өлшемі бойынша 

шектеулері бар механизмдер үшін сыртқы аспада тікұшақпен тасымалдау 

мүмкіндігі; 

- салмағы, су қысымы 100 м және одан жоғары, су беру 1000 м3/с дейін және 

одан жоғары су сора алатын электр сорғылары, қуаты 100 кВт дизель- 

генераторлар пайдаланылады. 

- сифонның жұмысын бақылау үшін УҚТ радиобайланыс құралдарымен немесе 

КВ-диапазондармен немесе спутниктік терминалдармен жабдықталған бекет 

құрастырылады. Сифондар әдісімен суды сору процессі С.14-суретте 

көрсетілген. 

 
 

3.8.2 типтік бекітпелерді (жұмсақ бекітпелерді) орнатумен 

гидравликалық үзу әдісі 

 

Гидравликалық әдіс көлді бөгет салу және топырақтың үлкен көлемін 

(мың, он мыңдаған текше метр) салыстырмалы үлкен қашықтыққа (жүздеген 

және мың метр) көшіру үшін су ағынының энергиясын пайдалануға мүмкіндік 

береді. Су тасқыны судың үстіңгі каналында орнатылған жұмсақ және қатты 

бекітпелердің үзілуі себепті қалыптасады. Жұмсақ бекітпе мореналық мұздық 

денесінде уақытша эрозиялық арнаны қалыптастыру үшін, судың табиғи 

энергиясын пайдалану, жасалған ойықтардың біртіндеп толуы және оны 

бақылау. Жұмсақ және қатты бекітпелерді орнату сызбасы С.15-суретте 

көрсетілген. Тіпті жұмсақ бекітпені ашқан кезде қалыптасатын су тасқынының 

аздаған өзгерісі байқалады, көпірді қалыптастырмастан бұрын арнаны 

тереңдетуге қабілетті жиынтық шығынның болу уақытын едәуір арттырады. 

Жұмсақ бекітпеден төмен арнаның еңісі 13° асатын мәнде болуы керек. Мұндай 
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еңістерде ірі бөлшектер ағынның қозғалысынанда асатын жылдамдықпен 

өздігінен қозғала алады. Су тасқынының фронтальды бөлігінің көмегімен 

алдыңғы су жіберудің соңғы фазасында пайда болған көпірдің үзілуі жүзеге 

асырылады. Су тасқыны көлемінің негізгі бөлігі қатты ысырманың ашылуы 

нәтижесінде құрылады. Оның мәні-арнаны шайып, топырақты ағу арнасынан 

тыс шығару. Бөгеттің апатты бұзылуын болдырмау мақсатында қатты 

бекітпенің жоғарғы бьефіндегі орын және қатты және жұмсақ бекітпелер 

арасындағы арна брезентпен салынуы керек. Көлдерді босату бойынша 

жұмыстар барысында әртүрлі құрылғылар пайдаланылады. 

 
 

3.8.3 Аралас әдіс. 

 

Көрсетілген әдіс көлді босату туралы алдын алу іс-шараларын жедел 

жүргізу үшін қолданылады және қазіргі уақытта қауіпсіз деп танылған. 

1. Сифондар мен су сорғыларының жіптерін орнату арқылы суды қауіпсіз 

дәрежесіне дейін сору жүргізіледі. Жұмыстар көлдің бақыланбайтын су 

арнасын ағызуға жол бермеу мақсатында жүргізіледі. 

2. Ауыспалы жабдығы бар шағын габаритті экскаваторларды (кері күрек, 

гидромолот), Жер жұмыстары үшін шағын жинақты құрылыс-жол 

машиналарын (МКСДМ маркаларын) қолдана отырып, ағыс арнасы түбінің 

төмендеуін іске асырады. 

3. Негабариттерді ұсақтау қосымша зарядпен жасалынады. 

4. Ағынды каналдағы механизмдермен жұмыс жүргізу мүмкін болмаған 

жағдайда топырақты қопсыту және ағынды канал түбін жару әдісімен 

тереңдету жүргізіледі. 

5. Каналдың төменгі бөлігінде су ағынын бөлу және жылдамдықты сөндіру 

үшін қой терілерін төсеу жүргізіледі. 

6. Арна ернеулерінің бұзылуына жол бермеу мақсатында төменгі бөлігінде 

валундармен бекіте отырып, арна ернеулерін бөлшекке бөлу жүргізіледі. 

7. Егер ағыс арнасының жоғары және тұрақсыз борттары болса, сақтандырғыш 

берманы жайғастыру орынды. 

8. Моренада белдік зоналары болған кезде су шығыны күрт ұлғайғанда канал 

аузын ағыс арнасындағы су шығынын азайту немесе ағыс арнасына судың 

түсуін болдырмау үшін инертті материалмен толтырылған қаптардан жасанды 

бөгеттермен жабу керек. 

9. Ағыс арнасын орнату кезінде эрозия процестерінің туындауын болдырмау 

мақсатында көлден су мүмкіндігінше кең фронт бойынша төгіледі. 5.06.1987 ж. 

№ 216 бұйрықпен бекітілген СНиП 2.06.03-85 "арналарды есептеу кезінде 

әртүрлі топырақтар үшін су ағынының рұқсат етілетін жойылмайтын 

жылдамдығын анықтау" құралына сәйкес су ағынының бөлінбейтін 

жылдамдығын орнату керек. 

10. Жұмыстарды жүргізу мерзімі-3-4 ай. 

Әдістің артықшылығы: 
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- көл қазаншұңқырларының кәдімгідей немесе толық босатылуы салдарынан 

сел құбылыстарының пайда болуын сел бөлшектері оның жиналуын 

болдырмайтын серпінді қауіптілікті жою. 

Әдіс кемшіліктері болуы мүмкін: 

- оны іске асыру барысында мұздықтардың едәуір массаларының бос көл 

шұңқырларына құлау қаупін арттыру, бақыланбайтын термокарсттық  

процестер және су түбі мұздарының еруі есебінен қазаншұңқырлардың 

параметрлерін одан әрі ұлғайту. Бұл жұмыс барысын қиындатады. 

2012 жылы Қорғас (Жетісу Алатау) өзені бассейніндегі № 2 "Қапқан" 

көліндегі алдын алу жұмыстары жүргізілді. Су соратын сифонның 10 жіптері 

орнатылды. Сифондар көмегімен көлден су ағызу тәулігіне 50 мың м3 құрады. 

Сифонмен сору көлдің деңгейін 8,5 метрге төмендеді. Сифоннан шығарылған 

судың жалпы көлемі 2,5 млн. м3 құрады. Екінші кезеңде эвакуациялық арнаның 

құрылысы жүргізілді. Ірі біліктер қолмен және жарылғыш материалдың 

жапсырма зарядымен бөлшектерге бөлді. Арнаны тазалау қолмен жүргізілді. 

Нәтижесінде ұзындығы 75 м, ені 23 м, төменгі жағынан – 4 м, ең үлкен 

тереңдігі 16,5 м арна алынды. Жұмыстар аяқталғаннан кейін көлдегі су көлемі 

2,093 млн.м3 құрады. Жұмыс нәтижесі Теңіз көлінің сел қаупін томендетті. 16- 

суретте жұмыс барысы көрсетілген. 

2015 ж. "Таскөл" көліндегі Өсек өзені бассейніндегі (Жетісу Алатау) 

превентивтік жұмыстар атқарылды.2015 жылдың тамыз айынан қыркүйек 

айына дейін "Таскөл" көлінде жедел түрде көлдегі су деңгейін төмендету 

бойынша жұмыстар жүргізілді. Бірінші кезеңде суды сору үшін 5 сифон жіптері 

(диаметрі 200 мм) және жүзбелі платформаға орнатылған өнімділігі 0,105м3/с 

электр су батырмалы сорғы орнатылды. Жұмыс жүргізілгеннен кейін су деңгейі 

3 метрге төмендеді. Нәтижесінде далдалардың ені 3-тен 50 метрге дейін өсті. 

Эвакуациялық арнаны тазалау жұмыстары қолмен және арнайы техниканы 

(шағын экскаватор) қолдана отырып жүргізілді. Көлдегі су көлемі 2,941 млн.м3-

ден 420 мың м3-ге азайды. Жұмыс нәтижесі-су ағысы арнасын ұйымдастыру, 

қойтастардан өздігінен ағумен, яғни Теңіз көлінің бақылаусыз босатылуына 

жол бермеу және сел қаупін төмендетті. 

 
 

3.9 бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және 

қауіпсіздік шаралары 

 

Бұрғылау-жару жұмыстары тау-кен массасын қопыру және су бұру 

траншеяларының үйінділерін әзірлеу барысында анықталатын, түбін жетілдіру 

және қиманы қажетті тереңдікке дейін ұлғайту кезінде оны одан әрі әзірлеу 

және экскавациялау үшін ұсақтау мақсатында жүргізіледі. 

Тау-кен геологиялық жағдайларға, су бұру траншеясының сызықтық 

өлшемдеріне, бұрғылау, жару жұмыстарының көлеміне және түбін жобалық 

белгілерге дейін пысықтау үшін оларды орындаудың талап етілетін 

мерзімдеріне сүйене отырып, жобамен шурфты зарядтардың және тік шпурлы 
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зарядтардың әдісі қабылданады. Тапсырыс беруші қазандықтарды (шурфтарды) 

кейіннен зарядтау үшін дайындайды. 

Жаппай жарылыс жүргізу алдында мердігерлік ұйымдармен және 

"Қазселденқорғау"ММ тапсырыс берушісімен бірлескен бұйрық дайындау. 

ЖМ зарядының есептерімен "бұрғылау-жару жұмыстарының паспорты" 

дайындау, жарылыс желісінің схемасы мен монтажы, жарылған тау-кен 

массасының кесектерінің ұшуы бойынша қауіпті аймақтың радиусын 

анықтайды. 

Басшылық бұрғылау, жару жұмыстарын қауіпсіз ұйымдастыруға жауапты 

болып тағайындалады. 

Жарылыс жұмыстарын орындауға рұқсат алу, жарылыс жұмыстарын жүргізу 

кезінде қауіпті аймақты қоршауға нұсқау. 

Жарылыс жұмыстарын жүргізу туралы Акт. 

Қауіпті аймаққа апаратын барлық жолдар мен соқпақтарда "қауіпті аймақ! 

Жарылыс!» ескертпелерін орналастыру. 

Оқтау жұмыстары басталғанға дейін жарылыс жұмыстарының жауапты 

басшысы міндетті: 

- жару жұмыстарын жүргізу үшін барлық қажетті құралдар мен 

материалдардың болуын және жарғыш үшін жабынның сенімділігін тексеру; 

- жарылыс жүргізуге тартылған барлық жұмысшылармен журналға қол қою 

арқылы нұсқама өткізу; 

- барлық жұмысшылар мен механизмдердің қауіпті аймақтан тыс шығуына көз 

жеткізу. 

Жару жұмыстарын жарушылар жазбаша және оларға тиісті жолдама бойынша 

жару жұмыстары басшылықпен орындайды. 

Жарылғыш материалдарды (бұдан әрі ЖМ) жеткізу, қазаншұңқырларды оқтау, 

олардың забойкалары, қауіпті аймақ периметрін қорғау және басқа да 

бастамашылық құралдары мен атыс-патрондарымен жұмыс істеуге байланысты 

емес жұмыстар үшін жарушыларға көмек ретінде нұсқаулықтан өткен 

жұмысшылардың қажетті саны тағайындалады. 

 
 

3.10 Селге қарсы бөгеттер. 

 

Сел ұстағыш гидротехникалық ғимараттар. Сел ұстағыш ғимараттарға 

бөгеттер жатады. Бөгетер салынар алдында салынатын орнын анықтау үшін 

бірнеше зерттеу, бақылау жұмыстары жүргізіледі. Қорғас өзеніне салынатын 

Шүкірбұлақ бөгеті су жинайтын аумағының кең болғандықтан таңдалған. Ол 

жерге сатынатын бөгет болжамды селдің көлемін және де бірнеше зерттеулер 

нәтижесінде құрастырылды. 

Бөгеттің құрылысына кіреді: 

 Төменгі Бьеф ағып жатқан өзеннің ағысын түсіруді жобалау 

 Сел ұстауға шыдамды материалдардан жасау 
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 Ұстағыш тор қатты сел ағындарын ұстап тұру және өткеннен кейінгі 

өзгерісті бақылау 

 Тірек конструкциясы -келіп түскен жүктемені қабылдап және оны ұстап 

тұра алады. 

 Сел арнасының салыстырмалы кішігірім ені бар кезінде әдетте 25 см 

болады. Бұл жағдайда арнаның ені және рельфке байланысты арқандарды 

бекіту. Көтергіш арқандармен және аралық бүйірлі тіреулер. Селұстағыш 

ғимараттардың негізгі конструктиыті схемалары 18-суретте бар. 

Қытаймен Қазақстан аумағына қарасты Қорғас өзеніне Шүкірбұлақ бөгетінің 

құрылысы екі мемлекет арасында келісім бойынша 2017-жылы басталды. 

Қорғас өзенінде селұстағыш «Шүкірбұлақ» су бөгетінің құрылыс жоспары 

Негізгі техникалық параметрлері селұстағыш Шұкурбұлақ бөгеті (С.19-сурет) 

• Бөгеттің сел жинау бөлігі 

• Су ағызу жолы-өткізу қабілеті 200 м3 / с. 

• 3- Жер бөгеті- Жағалауды бекіту бөгеттері 

• Автоматтандырылған мониторинг жүйесі 

• Сел сақтау сыйымдылығы-10,0 млн. м3. 

• Бөгеттің биіктігі-50,70 М. 

• Бөгеттің ұзындығы-534 М.- 

• Бөгеттің ені-62 м. 

Қорғас өзенінде селұстағыш «Шүкірбұлақ» су бөгетінің төменгі бьефі 

(С.20-сурет). Шүкірбұлақ каналы 2670 м биіктікте басталады, аузы 1280,0 м, 

өзенінің ұзындығы 10,1 км. Су жинау ауданы 18,8 км2 құрайды. Өзен аңғары 

түзу, жақтары тік, көптеген өзендер өзенге құяды. Жоғарғы бөлігі орманды. 

Өзен арнасының бойымен жоғары су тасқыны өтті. Бұл жоба екі ел 

мамандарымен бірлесе отырып іске асады. Бөгет  трансшекаралық 

болғандықтан экономикалық жағынан қаржыландыру 50/50 болмақ. Салынатын 

годротехникалық ғимараттың жалпы құны 11,7 млрд теңгені құрайды. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Жалпы селден қорғаныс іс шарасында әртүрлі әдістер іске асылады. Сел 

қауіпті болады. Егерде сел көлемі үлкен және де ол өз қауіптілігін арттырып 

жайылатын болса аудан және де сол маңайда орналасқан елді мекендерді су 

алып жердің беткі қабатын ылғалдандырып, балшықтарға айналады. Әртүрлі 

материалды шығындар мен қоса адам шығыны да болуы мүмкін. Сол себепті 

бұл мәселеге ешқашанда немқұрайлы қарауға болмайды. Селдің болуына 

тікелей әсер ететін факторлардың алдын алу, сонымен қатар болдырмау 

шаралары да іске асады. Селді болдырмау жұмыстары барысында климаттық 

жағдайына сонымен қатар ауа райына бақылаулар жасалынды. Мұздықтардың 

еруі жыл мезгіліне байланысты орын алады. Жаз мезгілінде мұздықтар 

салыстырмалы түрде тез еритін болады. Еріген су өз кесесіне сыймай әр түрлі 

апаттық жағдайларды жасайды. Сол себепті осыған қатысты, әр түрлі шаралар 

жасалынады. Артық суды сифон сорып алу, арық қазып басқа арналарға ағызу, 

және жарылыс жасау. Мұздықтардың еруі өте қауіпті оны жоғарыдан қарап, 

мұздықтың астында қандайда бір процестің болып жатқанын көруге болады. 

Яғни мұздық астында процесті бақылап қарағанда судың қозғалысын байқауға 

болады. Бұл процестің болуы күннің түсуімен сипатталады. Күн түскенде 

мореналық көлдердің тау жыныстары күн сәулесінен түскен жылуды өз 

бойында ұзақ ұстап тұруымен қарастырылады. Бұл негізі факторларға жатады. 

Қазақстан бойынша селге қатысты қандай да бір бақылау, немесе қандайда бір 

іс шаралар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 

комитетінің «Қазселденқорғау» мемлекеттік мекемесінің құзіретіне кіреді. 
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А ҚОСЫМША 

А.1-кесте Жауын-шашынның орташа саны, мм 
 

I II III IV 
 

VI VII VIII IX 
 

XI XII 
XI- 

III 
IV-X 

О 

жыл 

Метеостанция Басқұншы 

16 27 37 49 66 86 67 46 23 26 34 22 136 363 499 

Метеостанция Жаркент (Панфилов) 

11 12 13 15 21 24 20 12 11 12 14 13 63 115 178 

Метеостанция Қос-ағаш 

36 38 54 72 86 82 69 40 39 59 62 53 243 447 690 

 
А.2-кесте қар жамылғысының пайда  болу,  қар түсу,  тұрақты қар 

жамылғысының пайда болуы 
 

Қар 

жамыл 

ғысы 

бар 

күндер 

саны 

Қар 

жамылғысының 

пайда болған 

күні 

Тұрақты қар 

жамылғысының 

құрылған күні 

Тұрақты қар 

жамылғысыны 

ң қираған күні 

Қар түскен күні 

жабын 

О
р
та

ш
а 

Е
ң

 е
р
те

 

Е
ң

 к
еш

 

О
р
та

ш
а 

Е
ң

 е
р
те

 

Е
ң

 к
еш

 

О
р
та

ш
а 

 Е
ң

 е
р
те

 

Е
ң

 к
еш

 

О
р
та

ш
а 

Е
ң

 е
р
те

 

Е
ң

 к
еш

 

Метеостанция Жаркент (Панфилов) 

81 21.X 20.X 161 14.XI 10.X  28.II  22.II 10.III 12.II 17. 

Метеостанция Қос-ағаш 

154 20.Х 23.I 12.XI 14.XI 25.X 15.X 6.IV 19 26.I 22.IV 23.II 30. 

 
А.3- кесте. Маңызды гидрографиялық мәліметтер Қорғас өзенінің оң 

жағалауы, Қазанкөл көлі 

 

 

Өзен-тұстама 

Су 

жинау 

алаңы 

F, км2
 

Өзен 

ұзындығы L, 

км 

Өзеннің 

орташа 

еңісі Ip, ‰ 

Су 

жинаудың 

орташа 

еңісіIв, ‰ 

Су 

жинаудың 

орташа 

биіктігі, м 

Найзашоқы. сағ 103 12,0 62 745 2 900 

Үлкен Қазан сағ 32,0 7,30 142 602 2 880 
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Көксай сағасы 22,4 5,97 220 729 2 840 

Қасқабұлақ сағ 24,0 8,20 207 795 2 900 

Ойжайлау- 

бастауы 
31,0 7,60 147 580 2 800 

Шүкірбұлақ 

сағасы 
18,8 10,1 108 457 1 820 

Сауысқан сағасы 23,0 13,0 86 265 1 800 
 

А.4-кесте Қорғас өзенінің негізгі гидрографиялық сипаттамалары 

 
 Өзен жарнасы Тұстама 

белгісі, м 

 

F, км2
 

 

L, км , м 
 

Ip 

1 Желдіарық Казанкөл 
көлі 

 

2 219 
 

666 
 

28.0 
 

3 100 
 

0.0731 

2 Қорғас сағ. Найзашоқы 
көлі 

 

2 087 
 

694 
 

31.9 
 

3 000 
 

0.068 

3 Қорғас сағ. Үлкен Қазан 2 050 710 37.6 2 910 0.061 

4 Қорғас сағ. Көксай 1 790 783 48.1 2 890 0.053 

5 Қорғас сағ. Қасқабұлақ 1 575 939 54.3 2 850 0.049 

6 Қорғас сағ4 1 270 1 038 61.6 2 840 0.047 

7 Қорғас сағ р.Сауысқан 1 190 1 080 67.0 2 820 0.046 

 
А.5-кесте Оң жақ жағалаудағы негізгі гидрографиялық мәліметтері 

Қорғас өзені Қазанкөл көлінен төмен жағы 

 

 Өзен жарнасы Сағалар 
белгісі,м 

F, 

км2
 

L, км , м Ip Iв 

 Найзашоқы сағ 2 100 103 12,0 2 960 0,062 0,735 

 Үлкен- қаз ан сағ 2 050 32,0 7,30 2 880 0,142 0,602 

 Көксай сағ 1 790 22,4 5,97 2 840 0,220 0,729 

 Қасқабұлақ сағ 1 560 24,0 8,20 2 900 0,207 0,705 

 Ойжайлау сағ 1 363 31,0 7,60 2 800 0,147 0,535 

 Шүкірбұлақ сағ 1 270 18,8 10,1 1 820 0,108 0,457 

 Сауысқан сағ 1 190 23,0 13,0 1 800 0,086 0,245 

 

А.6-кесте. Әр түрлі қамтамасыз етілген орташа көпжылдық ағындар мен 

оң жағалау ағыны 

 

Ағынның 

атауы 

F, 

км2
 

М0, 

л/с с 

Qср, 

м3/с 
Сv Сs 

Қамтамасыз етілген шығындар, 

м3/с 
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  км    25% 50% 75% 90% 95% 

Қазанкөл көлі 666 19,6 13,1 0,16 2Сv 14,42 12,97 11,62 10,51 9,88 

Найзашоқы өз 103 16,6 1,71 0,16 2Сv 1,88 1,69 1,52 1,37 1,29 

Үлкен- 

қазан.өз 

 

32 

 

16,16 

 

0,52 

 

0,17 

 

2Сv 

 

0,58 

 

0,51 

 

0,46 

 

0,41 

 

0,38 

Көксай.өз 22,4 15,28 0,34 0,17 2Сv 0,38 0,34 0,30 0,27 0,25 

Қасқабұлақ өз 24,0 16,6 0,40 0,16 2Сv 0,44 0,40 0,35 0,32 0,30 

Ойжайлау.өз 31,0 14,4 0,45 0,17 2Сv 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33 

Шүкірбұлақ.ө 

з 

18,8 2,47 0,046 0,31 2Сv 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 

Сауысқан.өз 23,0 2,30 0,053 0,32 2Сv 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 

 

А.7-кесте. Судың ең көп шығыны және су ағынының қабаты 

 

 
Сипаттама 

Ең жоғары шығыстар және әр түрлі қамтамасыз етілген 
ағыс қабаты 

0.01% 0.1% 0.5% 1% 3% 5% 10% 

Қорғас өз – Қазанкөл көлі, F=666 км2
 

Qр%, м3/с  356 240 231 210 200 190 

hp%, мм  690 660 450 431 412 395 

Қорғас.өз – Шүкірбұлақ бөгет жарнасы, F=1 038км2
 

Qр%, м3/с 700 440 300 271 216 204 192 

hp%, мм 800 535 512 435 415 360 342 

Қорғас.өз– «Достық» су торабы, F=1 080км2
 

Qр%, м3/с 704 420 303 277 217 205 193 

hp%, мм 795 530 505 425 400 350 335 

 

А.8-кесте. Нөсерлі Генезис суының максималды қамтамасыз етілген 

шығыстары 

 

 
№ 

 
Өзен жарнасы 

 
F, км2

 

Судың максималды шығыны (Q, м3 / с) 
қамтамасыз етілуі. 

0.01% 0.1% 0.5% 1% 3% 5% 10% 
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1 
Найзашоқы 

сағасы 

 

103 

 

198 

 

150 

 

128 

 

105 

 

86,6 

 

78,8 

 

64,0 

 

2 
Үлкен-қазан- 

сағасы 

 

32,0 

 

76,1 

 

57,6 

 

49,0 

 

40,3 

 

33,2 

 

30,2 

 

24,6 

3 Көксай сағасы 22,4 74,3 56,2 47,7 39,3 32,4 29,5 24,0 

 

4 
Қасқабұлақ 

сағасы 

 

24,0 

 

58,8 

 

44,5 

 

37,8 

 

31,1 

 

25,7 

 

23,3 

 

19,0 

5 Ойжайлау-сағасы 31,0 84,3 63,8 54,2 44,6 36,8 33,4 27,2 

 

6 
шүкірбұлақ- 

сағасы 

 

18,8 

 

35,0 

 

26,5 

 

22,5 

 

18,5 

 

15,3 

 

13,8 

 

11,3 

7 Сауысқан сағасы 23,0 35,6 27,0 23,0 18,9 15,6 14,2 11,5 

 

А.9-кесте. Судың ең жоғары шығыны оң жағалау ағыны мен Қорғас өзені 

бұлақтарының нөсер генезисінің 3% қамтамасыз етілуі. 

 

 
Аты 

 
F, км2

 

 
Q3%, 

м3/с 

Z3%, 

(шамамен), 

мБС 

р.Найзашоқы-сағасы 103 86.6 2 087 

№1 – Нанзышоқы өзені мен үлкен-қазан 

өзені арасында 

 

5.0 

 

7.55 

 

2 071 

р.үлкен- қазан сағасы 32.0 33.2 2 055 

№2 -Үлкен-қазан өзені мен Көксай 

өзені арасында 

 

4.0 

 

6.04 

 

2 006 

№3 -Үлкен-қазан өзені мен Көксай 

өзені арасында 

 

8.0 

 

12.1 

 

1 920 

№4 – Үлкен-қазан өзені мен Көксай 

өзені арасында 

 

6.0 

 

9.06 

 

1 913 

Көксай сағасы 22.4 32.4 1 786 

№5 – Көксай өзені мен Қасқабұлақ 

өзені арасында 

 

7.0 

 

10.6 

 

1 669 

Қасқабұлақ – сағасы 24.0 25.7 1 575 

Ойжайлау - сағасы 31.0 36.8 1 365 
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№6 – Ойжайлау өзені мен Шүкірбұлақ 

өзені арасында 

 

4.0 

 

6.04 

 

1 327 

Шүкірбұлақ сағасы 18.8 15.3 1 268 

 

А.10-кесте. Судың ең жоғары шығыны мен көлемі 

 

 
F, км2

 

Судың біріктірілген ең жоғары 
шығыстары, м3 / с 

Су көлемі, млн. м3 

0.01% 0.1% 1% 3% 0.01% 0.1% 1% 3% 

264,4 527 399 279 230 3 680 2 786 1 948 1 607 

 
А.11-кесте. Судың жоғарғы шығындары қамтамасыз етілген ағынның 

өтуі кезінде су тасқыны көлемдерін есептеу нәтижелері 

 

 
Өзен тұстамасы 

Судың қамтамасыз етілген 
шығыстары, м3 / с 

Қамтамасыз етілген су көлемі, 
млн. м3 

0.01% 0.1% 0.5% 1% 3% 0.01% 0.1% 0.5% 1% 3% 

Желдіарық- 

қазанкөл өзені 

  

356 

 

240 

 

231 

   

4,59 

  

2,96 

 

Найзашоқы 

сағасы 

 

198 

 

150 

 

128 

 

105 

 

86,6 

 

1717 

 

1,30 

 

1,11 

 

0,91 

 

0,75 

Үлкен- қазан 

сағасы 

 

76,1 

 

57,6 

 

49,0 

 

40,3 

 

33,2 

 

443 

 

0,335 

 

0,284 

 

0,234 

 

0,193 

Көксай сағасы 74,3 56,2 47,7 39,3 32,4 393 0,297 0,252 0,208 0,171 

Қасқабұлақ 

сағасы 

 

58,8 

 

44,5 

 

37,8 

 

31,1 

 

25,7 

 

359 

 

0,272 

 

0,231 

 

0,190 

 

0,157 

Ойжайлау 

сағасы 

 

84,3 

 

63,8 

 

54,2 

 

44,6 

 

36,8 

 

435 

 

0,328 

 

0,279 

 

0,230 

 

0,190 

Қорғас– 

шүкірбұлақ 

бөгеті 

 
 

700 

 
 

440 

    
 

8,49 

 
 

5,53 

   

Қорғас су 

торабы 

«Достык» 

 
 

702 

 
 

444 

    
 

8,55 

 
 

5,60 

   



36 
 

А.12-кесте. Қорғас өзенінің тұстамаларында қатты ағынның есептік 

шамалары 

 

Өзен F, км2
 Qcp, м

3/с 
MR, т/год 

км2
 

R= MR F, 

кг/с 

ρср=R/Qср, 

г/м3
 

Қорғас-Қазанкөл 666 13,1 47 1,0 76,3 

Қорғас –Шүкірбұлақ 

бөгеті 

 

1 038 

 

15,9 

 

49 

 

1,61 

 

101 

Қорғас – бөгеті 

«Достык» 

 

1 080 

 

16,0 

 

49 

 

1,67 

 

105 

 

А.13-кесте. Көп жылдық орташа шығыстар, R (кг / с) 

 

Сипат 

тама 

Айлар 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

P % 0,2 0,2 0,2 0,4 7,3 38,4 37,4 12,1 2,4 0,7 0,4 0,3 100 

RS, 0,03 0,03 0,03 0,07 1,44 7,36 7,36 2,38 0,47 0,14 0,07 0,05 1,64 

 

А.14-кесте. Қатты ағынның есептік шамалары 

 

 
 

Жарна 

 

Q40% 

, 

м3/с 

 
 
RS, 

кг/с 

 

 
Rвз, 

кг/с 

 

 
Rвл, 

кг/с 

 

Жылдық 

ағын 

Топырақ 

тығыздығы, 

т / м3 

Қатты 

ағынның 

жылдық 

көлемі, м3 

Өлше 

нген 

Сызы 

лған 

Өлше 

нген 

Сызы 

лған 

Өлше 

нген 

Сызы 

лған 

Қазанкөл көлі 13,5 1,0 0,7 0,3 25229 9461 1,6 2,0 15768 4731 

Қорғас- 

Шүкірбұлақ 

бөгетінің 

тұстамасы 

 
 

16,4 

 
 

1,61 

 
 

1,13 

 
 

0,48 

 
 

35636 

 
 

15137 

 
 

1,6 

 
 

2,0 

 
 

22272 

 
 

7568 

Қорғас - 

"Достық" г / 

торабы» 

 
 

16,5 

 
 

1,67 

 
 

1,17 

 
 

0,50 

 
 

36897 

 
 

15768 

 
 

1,6 

 
 

2,0 

 
 

23061 

 
 

7884 

 

Б.15-кесте Мұз құбылыстарының басталуы мен аяқталуының орташа 

күндері 

 

Өзен тұстама Сипаттамасы Мұз құбылыстары Барлық мұз Саны 
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Басы 

 

соңы 
құбылыстары 

бар күндер 

саны 

мұз 

қатумен 

күн 

Қорғас өзені Орташа 26.XI 6.III 72  

Қорғас - 

с.Басқұншы 

Ерте (ең 
үлкен) 

2.XI-43 
14.II-41, 
47 

135 1930 2 1951 

Кеш (ең аз) 13.I-40 7.IV-51 32 1948 0 95% 

Өсек-кіші өсек 

өз. 

құламасынан 

Орташа 25.XI 12.III 99  

Ерте (ең 
үлкен) 

28.X-64 31.I-34 139 1932÷33 8 
1939÷40 

 
Кеш (ең аз) 30.XII-33 1.IV-33 33 1933÷34 0 95% 

 

Кіші Өсек-өз. 

қосылуынан 

жоғары 0.2 км 

Орташа 24.XI 15.III 106  

Ерте (ең 
үлкен) 

26.X-61 18.I-34 144 1979÷80 
16 
1939÷40 

Кеш (ең аз) 1.I-34 7.IV-33 18 1933÷34 095% 

 

Б.16-кесте Жаркент м/с орташа айлық және жылдық ауа температурасы 

(Панфилов) 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII жыл 

-9,4 6,3 3,1 12,5 18,0 22,0 23,9 22,7 17,1 9,8 0,5 -6,3 9,0 

 
Б.17-кесте. Қорғас өзені бассейніндегі мұздықтардың саны, ауданы және 

көлемі 1990 және 2000 жылға жасалған. 

 

ж
ы

л
 

 
саны 

Алаңы 

ашық 

бөліктері, км2 

Көлемі ашық 

бөліктері, км3 

Ж
ер

л
еу

 
б

ө
л
іг

ін
ің

 

ал
аң

ы
, 

к
м

2
 

Ж
ер

л
еу

 
б

ө
л
іг

ін
ің

 

к
ө

л
ем

і,
 к

м
3

 

ал
аң

ы
<

0
,1

 

А
л

аң
ы

 

>
0

,1
 

б
ар

л
ы

ғы
 

ал
аң

ы
<

0
,1

 

 ал
аң

ы
 >

 0
,1

 

Б
ар

л
ы

ғы
 

А
л

аң
ы

 <
0

,1
 

 ал
аң

ы
>

0
,1

 

Б
ар

л
ы

ғы
 

1
9
9
0

 

 

33 

 

116 

 

149 

 

0,922 

 

54,009 
54,9 

31 

 

0,010 

 

2,190 
2,20 

1 

18,89 

5 

 

0,400 
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2
0

0
0

 

 

228 

 

111 

 

139 

 

0,984 

 

48,108 
49,0 

92 

 

0,012 

 

1,972 
1,98 

4 

32,08 

5 

 

0,632 
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Б.18-кесте Әртүрлі типтегі морена көлдерінің серпінді қауіптілік белгілері 
 
 

Селдің 

қауіптілік 

дәрежесі 

Су сақтайтын көпір 

құрылымының 

ерекшеліктері 

Жүк түсіру 

шарттары 

Көлдің көлемі, 

мың м3 

Морена 

микрорельефі 

Ілгерілеу 

қауіпті 

Морена үстінде 

пайдаболатын, жоспарда 

көрінетін нысандарға ие және, 

мүмкін, жер бетімен 

байланысқан көптеген үлкен 

және кіші қуыстар, грототтар 

және жай су ағындары 

Жерасты 

канализациясы арқылы. 

Жерасты ағындары өте 

қарқынды және әдетте жер 

үстінен басым болады 

Абляцияның 

басында көлдегі су 

деңгейі аздап өзгереді. 

Ағын каналдары 

бітелгенде, деңгей күрт 

көтеріліп, су көлемі 

ондаған жүздеген м3-ге 

дейін артады 

Жер бетінде 

шөгінділер, шұңқырлар және 

су каналдары мен 

грототалары бар термо 

карсталық шұңқырлар бар 

Жарылу қаупі 

бар 
Линтель көлі 

монолитті, жерленген мұздың 

линзалары бар қатып қалған 

созылмалы жыныстардан 

тұрады 

Көлдің үстіңгі 

қабатының толып кетуі 

және аздап сүзгіленуі, 

көлемнің көпбөлігі абляция 

кезеңінде іске қосылады. 

Қыста қатып қалады 

Олар бірнеше 

жүзден бірнеше мың м3- 

ге дейінгі үлкен 

өлшемдер мен 

сипатталады 

Микросельдердің 

өтуі іздері көрінеді, көпірдің 

корпусында ені мен кесу 

тереңдігі бірнеше метрге 

дейін ағатын каналдар пайда 

болады 

Серпіліссіз 

қауіпті 
Көл жағалары өте 

тығыз орналасқан, мұздардың, 

мұздатылған қабаттың, 

шұңқырлардың және су 

арналарының, жерастындағы 

гроттардың толық болмауы 

Су ағынының ішкі 

каналдарын толық қайта 

құру, су ұстағыш бөгет 

арқылы суды сүзуді 

күшейту кезінде. Терең 

жағалы қойық болған кезде 

жерүсті құйылуы мүмкін 

Тұрақты 

гидрологиялық режим, 

босату біртіндеп өтеді. 

Көлемдер үлкен 

шектерде өзгереді. Су 

деңгейі абляциялық 

кезеңде он метрге дейін 

ауытқиды 

Моренаның беті 

тегістелген пішіндерге ие. 

Абсолюттік белгілер теңіз 

деңгейінен 3300 м аспайды. 
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С.19-кесте Гляциалды сел ағындарын есептеу 
 

Өзен- 

тұстама 

Мұздықты 

ң алаңыF, 

км2
 

Су ағыны Сел ағыны 
Селдің 

тығыздығы Qmax, м
3/с 

W·106, 
м3 

Qс, 

м3/с 

Wс·106, 
м3 

Желдіарық- 

оз.Қазанкөл 

 

4.561 

 

675 

 

1.26 

 

778 

 

1.45 

 

1220 

Найзашоқы- 

сағасы 

 

1.790 

 

270 

 

0.40 

 

316 

 

0.468 

 

1250 

Үлкен қазан 

сағасы 

 

1.964 

 

298 

 

0.454 

 

460 

 

0.700 

 

1540 

Көксай- 

сағасы 

 

0.633 

 

43.8 

 

0.041 

 

123 

 

0.116 

 

2050 

Қасқабұлақ- 

сағасы 

 

2.276 

 

348 

 

0.551 

 

752 

 

1.190 

 

1880 

 
С.20-кесте Оң жақ жағалаудағы ағындардағы нөсер сел ағынын есептеу 

 

 

 
Өзен-тұстама 

Қамтамасыз етілген 

Су шығыстары, м3 / c 

Қамтамасыз етілген су көлемі, 

мың м3
 

сулы селді сулы селді 

Q0.1% Q1% Q0.1% Q1% W0.1% W1% W0.1% W1% 

Нанзышоқы 

сағасы 

 

150 

 

105 

 

175.5 

 

122.8 

 

1301 

 

909.8 

 

1522 

 

1064 

Үлкен-қазан 

сағасы 

 

57.6 

 

40.3 

 

88.7 

 

62.1 

 

335.2 

 

234.4 

 

516.2 

 

360.9 

Көксай сағасы 56.2 39.3 157.4 110.0 297.2 207.8 832.2 581.8 

Қасқабұлақ 

сағасы 

 

44.5 

 

31.1 

 

96.1 

 

67.2 

 

272.0 

 

190.2 

 

587.5 

 

410.8 

Ойжайлау- 

сағасы 

 

63.8 

 

44.6 

 

163.9 

 

114.6 

 

328.5 

 

229.7 

 

844.2 

 

590.3 

Шүкірбұлақ- 

сағасы 

 

26.5 

 

18.5 

 

35.2 

 

24.6 

 

252.3 

 

176.4 

 

335.6 

 

234.6 

Сауысқан 

сағасы 

 

27.0 

 

18.9 

 

31.0 

 

21.7 

 

330.0 

 

230.8 

 

379.5 

 

265.4 



41  

С.21-кесте Қорғас өзені жармаларының аралас нөсерлі Генезис суының 

максималды қамтамасыз етілген су және сел шығыны 
 
 

 

 
Тұстама 

нөмірі 

Қамтамасыз етілген Су 

шығыстары, м3 / с және су 

көлемі, м3 

Қамтамасыз етілген мақсатты 

шығыстар, 

сел көлемі, м3 

0.1% 0.5% 1% 0.1% 0.5% 1% 

 
Z=2219м 

356 258 230 428 310 277 

4.55 ּ106
 3.25∙106

 2.94∙106
 5.48∙106

 3.91∙ 3.54∙106
 

4 
419 303 271 470 340 304 

4.98 ּ106
 3.83 ּ106

 3.46 ּ106
 5.89 ּ106

 4.32 ּ106
 3.88 ּ106

 

5 
420 313 277 477 350 308 

5.26 ּ106
 1.21106

 3.7106
 7.56 ּ106

 4.71 ּ106
 4.14 ּ106

 

 

 
 

 

А.1-сурет. Қорғас өзен алабы 
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А.2-сурет. Жауын – шашынның орташа жылдық сомасының жергілікті 

жердің биіктігіне тәуелділігі-Жетісу Алатау оңтүстік баурайы 
 

 

А.3-сурет. Су тасқынның есептік гидрографы қамтамасыз етілу 0,1% 

Қорғас-өзені. Қазанкөл көлі 
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А.4-сурет. Су тасқынының есептік гидрографы 1% қамтамасыз етілуі 

Қорғас-өзені Қазанкөл көлі 
 

А. 5-сурет. Су тасқынның есептік гидрографы 0,01% қамтамасыз етілуі 

Қорғас өзені- Шүкірбұлақ бөгетінің тұстамасы 
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А.6-сурет. 1956 және 1990 жылдардағы мұздықтардың контуры бар Оңтүстік Жетісу Алатауының мұздануы 

картасының фрагменті 
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А.7-сурет. Жыланды өзені алабындағы №1 көлдің жоспары 
 

А.8 -сурет. №2 көлдің жоспары (Қапқан) №19 мұздақтың бас бөлігі. 

Жыланды өз. 
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Б.9-сурет Қапқан көлі, Қорғас бассейнінің морфологиялық сипаттамасы 

және батиметриялық түсірілімі 
 

 
 

Б.10-сурет Қорғас өзені бассейндегі Қасқабұлақ көлдік кешенінің 

батиметриялық түсірілімі 
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а) 2006 жыл 
 

б) 2010 жыл 

С.11-сурет. Қорғас өзеніндегі сел тасқыны: а) 2006 жыл, б) 2010 жыл 
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С.12-сурет нөсерлі сел көлемі гляциалды көлемнен 2,5 есе көп. 1%-дық 

қамтамасыз етілу гидрографы 
 

С.13-сурет Барлық есептер айтарлықтай көлемі бар №2 (Қапқан) көлінің 

жарылуы ескерілмей орындалды. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

t, мин 

Q, м3/с 

350 

 
 

300 

 

 
250 

 

 
200 

 

 
150 

 

 
100 

 

 
50 

 

 
0 
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С.14-сурет Сифондар әдісімен суды сору процессі . 
 

 

 

 
 

 
 

С.15-сурет 1-жұмсақ және қатты бекітпелерді орнату сызбасы 

1-жұмсақ; 2-қатты тұстама 
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С.16-сурет 2012 жылы Қорғас (Жетісу Алатау) өзені бассейніндегі № 2 

"Қапқан" көліндегі алдын алу жұмыстары жүргізілу барысы 
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С.17-сурет. 2015 ж. "Таскөл"көліндегі Өсек өзені бассейніндегі (Жетісу 

Алатау) превентивтік жұмыстар атқарылды 
 

 
 

С.18-сурет негізгі конструктивтік схемалар сел ұстайғыш ғимараттар 

а-тар ойылған арна; б - кең ойылған арна; 

в-симметриялық емес арна; г-анықталмаған арна 
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С.19-сурет Қорғас өзенінде селұстағыш «Шүкірбұлақ» су бөгетінің 

құрылыс жоспары. Негізгі техникалық параметрлері селұстағыш Шұкурбұлақ 

бөгеті 
 

 
 

С.20-Сурет.Қорғас өзенінде селұстағыш «Шүкірбұлақ» су бөгетінің 

төменгі бьефі 
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