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АҢДАТПА 

 

Бұл дипломдық жұмыс Алматы қаласының селден қорғаныс мониторинг 

жасау шаралары үшін арналған. Бақыланған аймақтың гидрогеологиялық, 

геологиялық, климаттық жағдайлары қарастырылды. Алматы қаласы таулы 

аймақта орналасқандықтан сел болу ықтималдылығы жоғары. Сол себепті 

Алматы қаласында селден қорғаныс мониторингі жүргізілді. Жұмыстың 

мақсаты – сел қаупі бар аймақтарда селдің алдын – алу шаралары мен  сел 

болуы мүмкін аймақтарға мониторинг жасау. Қазіргі соңғы технологиялық 

жетістіктер арқасында сел көшкінінің алдын алуға мүмкіндік туып отыр. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Данная диссертация предназначена для мониторинга защиты от 

наводнений в Алматы. Рассмотрены гидрогеологические, геологические, 

климатические условия наблюдаемой зоны. В связи с тем, что город Алматы 

находится в горной местности, вероятность селевого перелива высока. 

Поэтому в городе Алматы проведен мониторинг селевой обороны. Цель 

работы – проведение селеопасных мероприятий в селеопасных зонах и 

мониторинг селеопасных зон. Благодаря новейшим технологическим 

достижениям появилась возможность предотвратить селевую лавину. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is intended to monitor flood protection in Almaty. 

Hydrogeological, geological, and climatic conditions of the observed zone are 

considered. Due to the fact that the city of Almaty is located in a mountainous area, 

the probability of a mudflow is high. Therefore, in the city of Almaty conducted the 

monitoring of mudflow defense. The purpose of the work is to carry out mudslide 

events in mudslide zones and monitor mudslide zones. Thanks to the latest 

technological advances, it is now possible to prevent a mudslide. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасы сел көшкіндерінің белсенділігы мен сел 

көшкынінің қуаттылығы бойынша Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы ( ТМД ) 

құрамындағы елдердін ішінде алдынғы қатарларда орын алады. Сел көшкіні 

экономикалық шығынға алып келетін, сонымен қатар жыл сайын табиғатқа, 

көптеген адамдардың өліміне алып келетін табиғи құбылыс. Жер сілкінісі, 

цунами, жаңартау атқылауы секілді табиғи жойқын апаттардан кейінгі жою 

қатерлігі бойынша алдыңғы орындардың бірін алады. 

Мұздықтармен қарлардын еруі, нөсерлі жауын жауган кезде, таулы 

қыраттардағы моренналық көлдердің мөлшерден тыс су көлемі асып кеткен 

жағдайда сел көшкіні пайда болады. Осы селдың алдын алу мақсатында сел 

қаупі жоғары аймақтарда селден қорғаныс мониторингі жүргізіледі. Селге 

қарсы қорғаныс мониторингі бақылау, болжау мен хабарлау блоктарынан 

тұрады. Олар селдің пайда болуына түрткі болған факторларды, оның алу 

көлемін, келу уақытын болжап бағалайды және халыкқа ерте һабарлап 

Тотенще жағдай ( ТЖ ) қызметтернің мәліметтеріне назар бере отырып, 

селдердің алдын алуын қарастырады. 

Қазақстанның онтүстік – шығыс бөлігіндегі Іле Алатау тауыңдағы сел 

ошақтарында селдің пайда болу ықтималдылығы жоғары, таудың бөктерінде 

ірі мегополистердің бірі Алматы қаласы орналасқан. Алматы қаласында сел 

көщкіндері 1973, 1921, 1977, 1999, 2015, 2006 жылдары кезінде сел 

эконимакалық шығынға, қала инфраструктурсымен кала халқына зиянын 

тигізді. Сондықтан қала үшін желілік қауіпсіздікті қамтамасыз ету өзекті 

тақырып болып табылады. Қазіргі таңда ХХ ғасырдың екінші жартысында 

салынған қорғаныс имараттардың қорғау жүйесі қазіргі заманауи талаптарға 

толығымен жауап бере бермейді. Оның себебі, автоматтандырылған 

мониторинг және сел қаупі туралы ерте ескерту жүйесінің болмауы болып 

табылады. 

Селден қорғаныс мониторингінің негізгы мақсаты – елді мекендегі сел 

апаттарының қаупі жоғары аймақ жайлы ақпарат жинап (метеостанция, 

аэровизуалды және т.б) бақылаудан алынған ақпараттар бойынша елді мекенге 

сел қаупі барма жокпа соны анықтап, алдын алу болып табылады. 
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1  Алматы қаласыннын географиялык сипаттамасы 

 

Алматы қаласы Қазақстан Республикасының ең улкен әрі халық саны 

тығыз орналасқан ірі мегаполисі. Қаланың геологиялық орналасуына Іле 

Алатауы тікелей байланысты және қаланың табиғи жағдайына тығыз әсер 

етеды. Қала Іле Алатауының солтүстік беткейінде шоғырланған, таудың ең 

биік шыңы шамамен теңіз деңгейінен 5000 метр, таудың 650 – 1100 метр 

жоғары Кіші Алматы және Үлкен Алматы өзендері аңғарларында орналасқан. 

Қаланың солтүстік жер бедері онтүстігіне қарағанда 255 метрге төмен жатыр, 

ал шығыс бөлігі 400 метрге жоғары орналасқан. Қаланың жалпы ауданы 

682,5 км2. Тұрғындар саны жылдан – жылға өсуде, қазіргі уақытта тұрғындар 

саны  2 миллионандай. Егерде қазіргі өсу қарқынын сақтап отырса, 2030 

жылға қарайта халық саны 3 миллионға жетуі мүмкін деген болжамдар бар. 

 

 

1.1 Мегаполистың климаты және гидрографиясы  

 

Алматы қаласының климаты континентті болып келеді. Қысы 

қоңыржайлы салқын болып келеді, қыс мезгілінде орташа температурасы 7 – 8 

℃ . қыстағы ең суық температура қаңтар айында тіркелді. Ал жазы ыстық 

қуанды, жаз мезгіліндегі орташа температура 24 – 27 ℃. Жаздағы ең ыстық 

температура-шілде мен тамыз айларында байқалады. Жауын – шашынның 

орташа мөлшері 100 – 300 мм. 

Гидрографиясына тоқтала кетсек, Іле алатауынан бастау алатын Кіші 

және Үлкен Алматы, Қарғалы, Ақсай тау типті өзендер бойында орналасқан. 

Алматы арқылы ағып өтетін кіші өзендеріне – Жарбұлақ, Беделбай( Казачка), 

Ремизовка, Тереңқара және т.б өзендер жатады. Ал жазықтық типтес кіші 

өзендер – Сұлтан – Қарасу, Тінсай (Прямуха), Ашыбұлақ және тағы басқа 

өзендер қала аумағында ағып өтеді. Өзендерден басқа қала шегінде жасанды 

су қоймалары орналасқан, олар : Үлкен Алматы каналы , Сайран жасанды су 

қоймасы, Әуежай көлі, Первомай көлі, Орталық мәдениет және демалыс 

паркіндегі  көлдермен тоғаңдар және су айдындары орналасқан. 

 

 

1.2 Қала аумағындағы өзендер бассейндернің гидрогеологиялық 

сипаттамалары. 

 

Алматы қаласында Іле Алатау тауындағы мұздықтардан бастау алатын 

Кіші Алматы, Үлкен Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендері орналасқан. Кіші 

Алматы өзені Тұйыксу мұздығынан  бастау алады. Өзеннің бойында 

Мынжылқы мен Медеу бөгеттері орналасқан. Кіші Алматы, Казачка мен 

Есентай өзендері болып үш тармаққа бөлінеді. Есентай өзеннің ұзындығы 43 

км. Ал Жеркебұлактың ( Казачка) 4,5 км. Кіші Алматы өзенінің жалпы 

ұзындығы 125 км. Кіші Алматы ККаскелен өзенінің он ағыны болып келеді.  
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Тау аймағындағы 3400 м мұздықтарынан өзеннің шатқалынан шығуына дейін 

тарайды. Су жинау алаңы 124,2км2. Су жинаудың тау шегіндегі ең жоғарғы 

биіктігі теңіз деңгейінен 4400 м, ең төменгі 1100 м болып есептелінеді, ал 

бассейннің орташа биіктігі 2500 м. Таулы бөлігінде бассейн батыстан Улкен 

Алматы өзенінің бассейнімен, шығысында Талғар өзенінің бассейнімен және 

Талғар тау торабымен шектеседі. Кіші Алматы үш әртүрлі ландшафтты 

аймақта орналасқан, олар – таулы, тауалды және жазық. Негізгі салалары – 

Сарысай, Куигенсаи, Батарейка, Бутаковка, Қарасү, Теренқара, Қимасар, 

Казачка, Есентай. Кіші Алматы өзені қаланың үш аудандарымен ағып өтеді, 

олар Медеу, Жетісу, Түрксіб аудандарымен ағып өтеді. Есентай өзені бес 

аудандар бойынша Медеу, Бостандық, Алмалы, Жетісу мен Түрксіб аумағы 

бойынша ағып өтеді.  

Үлкен Алматы өзені Іле алатауындағы 3550 м биіктікте орналасқан екі 

қуатты мұздықтан бастау алады, және оңтүстіктен солтүстікке қарай жалпы 

бағытта ағады. Өзеннің жалпы ұзындығы 102 км. Өзеннің төменгі жағында 

Улкен Алматы плотинасы бой көтерген. Ол Іле өзеныне  құятын Қаскелең 

өзенінің оң ағыны. Улкен Алматы үш ландщафтты аймақты кесіп өтеді, яғни 

таулы, тау – тасты және жазық. Таулы бөлігінде өзен бассейні шығысындағы 

Кіші Алматы бассейнімен, батысында Қарғалы өзен бассейнімен шектеседі. 

Үлкен Алматы өзені екі тармағы – Озерной және Праходной қосылысынан 

құралады. Су жинаудың жоғарғы биіктігі 4400м, ен азы 1100 м, орташа 

биіктігі 3000 м. Бастауынан 10 км – қашықтықта орналасқан Улкен Алматы 

көліне құяды, көлемі 9.106м3, алең терең жері – 39 м. Үлкен Алматы 

бассейнінің таулы бөлігінің жалпы су жинайтын ауданы 277км2 құрайды, ал 

бүкіл бассейннің су жинайтын бөлігі 500км
2
 шамасында. Үлкен алматы өзені 

қаланың төрт аудандары Бостандық, Әуезов, Жетісу, Алмалынының шығыс 

жағалауы бойынша ағып отеді. Аюсай, Кызылқүнгей, Серкебулак, Кумбел, 

Өткелды, Тересбұтак секілді салалары бар. ( А.1 – сурет) 

Қарғалы өзенінің бастауы 3450 м биіктіктегі мұздықтан бастау алады. 

Ал сағасы Қараой ауылынан төмен орналасқан Қаскелен өзеніне құяды. 

Ұзындығы 57,5 км, су жинау алаңы 98 км2. Су жинаудың таулы бөлігінде 

орташа биіктік 2700 м.  Қарғалы бассейні Іле алатауынын батыс бөлігінде орта 

таулы және төменгі тауылы аумақтарда орналасқан.  

Ақсай өзенінің бастау алатын жеріде Іле алатауындағы 3600 м 

биіктіктегі мұздық болып келеді, ұзындығы 70 км. Су алабының ауданы 

шамамен 556 км2 , орташа биіктігі 2950 м. Өзен алабы әртүрлі ландшафтық 

аймақтарда орналсақан – таулы және жазықты. Негізгі салалары – Тастыбулақ, 

Ойжайлау, Ақсай, Қыргауылды, Сатылы, Каспансай.  

 

 

1.3 Қалаға қауіп төндіретін сел ошақтары  
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Қазақстанда тіркелген 255 селдердің 101- ге жуығы Іле алатауында 

тіркелген, әссіресе тау бөктерінде орналасқан Талғар, Алматы, Қаскелен 

қалаларының аймақтарында ерекше қуатты сел көшкіндері жүріп өткен. 

Алматы қаласындағы ең ірі әрі қуатты селдер Кіші алматы өзенінде 1921 

жылы қатты жауын – шашын әсерінен сел тасқыны 0,4 – 1 минуттық 

жиілікпен бірін – бірі қуалай, биіктігі 2 метрлік сел көшкіні жүріп өтті және 

1973 жылы әлемге әйгілі сел көшкіні болды, бірақ Медеу бөгеті селді өткізбей 

ұстап қалды. Үлкен алматы өзенінде 1977 жылы сел тасқыны болды. Ақсай 

өзенінде жер сілкінісі әсерінен 1887 жылы лайлы тасқын жүріп өтті. 

Селдермен тасымалданып келген тастардың көлемі бірнеше метрден, ал 

салмағы бірнеше тоннадан асатын тастар экономикамызға орасан зор 

шығындар алып келді.  

Сел ағынының пайда болу ықтималдылығы жоғары деген аймақтарды 

сел ошақтарында селдер пайда болады. Сел ошақтары сел арнасының немесе 

сел бассейндерінде, селді тудыратын борпылдақ топырақпен оның жиналуы 

үшін жағдай жасалған аймақтар. Іле алатауының орталық бөлігінде 25 сел 

алабы орын алған. Осы сел алаптарында 635 сел ошағы тіркелген. 

Мәліметтерге сай Алматы қаласында 141 сел ошағы орналасқан, 30 – ы Кіші 

алматы бассейнінде, Улкен алматы бассейнінде 75, қарғалы бассейнінде 9 сел 

ошағы және Ақсай басейнінде 27 сел ошағы болуы мүмкін. Егерде осы сел 

ошағында сел көшкіні пайда болса, селдер сел арнасымен, яғни сел 

жолдарымен, ойықтар арқылы жүріп өтеді. Негізгі сел жолдары К.Алматыда – 

Тұйыксу және Шымбұлақта, Ү.Алматыда – Күмбел, Озерный бессейнінде, 

Советов, Көкшек және Милютин кенттерінің батыс баурайында екі ойықта, 

Қарғалы – Қарғалы бассейнінде, Ақсай – Ақжар бассейндері арқылы жүріп 

өтуі мүмкін. Ал негізгі сел ошақтары 124, олардың К. Алматы бассейнінде 18, 

Ү. Алматы  бассейнінде 63, Ақсай бассейнінде 27, Ақсай – Қарғалы 

өзенаралықтарында 7 ошақ, Қарғалы бассейнінде 9 ошақ анықталды.(А.2 – 

Сурет). 

 

 

1.4 Алматы қаласының таулы аймактарындағы моренналық 

көлдер. 

 

Іле Алатау тауының шындарында моренналық көлдер орналасқан. 

Моренналық көлдер таудағы мұздықтар еріп орнында ойыс қалған жерде 

сулардың жиындығынан пайда болады. Олардың көлемі, терендігі мен аумағы 

бірнеше шаршы метрге жетеді. Алматы маңындағы тауларда 36 мұздақ көл 

бар. Көлдердегі су мөлшері шамадан тыс көп болып, шекарасынан тасып кетсе 

селдің пайда болуына алып келеді. Сондықтан, Алматы қаласы ТЖД және 

Қазселденқорғау мекемесінің қызметкерлері тәулік бойы бақылау жүргізеді. 

Барлық деректер диспетчерлік бөлімге жіберіліп отырады. Бұдан басқа 

қолданыстағы нормалар бойынша белгіленген мерзімде тау – кенді аралап, 
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аэровизуалды бақылау жүргізіледі. Көлдер әрдайым тұрақсыз болғандықтан 

жағдайды мониторингілеу қажет.  

Кіші Алматы өзендерінде жарылу қаупі бар моренналық көлдерге № 1 

мен № 6 көлдер жатады. Олардың жалпы көлемі 2017 жылғы мәліметтер 

бойынша 173000 м3- ты құрады. Ал 2014 жылғы жасалған өлшеулердің 

мәліметі б/ша 238000 м3 болған. Су деңгейінің түсу себебі, ҚР ІІМ ТЖ 

комитеті «Қазселденқорғаныс» ММ бақылауымен ТЖД және Алматы қаласы 

әкімінің қолдауымен моренналардың геологиялық құрылымын зерттеген соң, 

жарылыс жұмыстары жүргізілу арқасында болды. Егер Кіші Алматы 

өзендерінің сел қаупі бар деген аймақтарында 87 нысан орналасқан. Олардың 

15 – ы социалды (кафе, ресторан, демалыс аймақтары) нысандар, 

экономикалық ( бөгеттер,ГЭС, дамба, көпірлер) нысандардан 64, ал 

экологиялық (ормандар) 8 нысан орналасқан. 

Үлкен Алматыда жарылыс қаупі бар деген 8 моренналық көлдер 

орналасқан, олардың жалпы көлемі – 413950 м3. Улкен алматыда № 9, 10, 11, 

12, 13, 13 бис, 14 және 15 моренналық көлдер орналасқан. Сел қаупі бар 

аймақта 52 нысан орналасқан, олардың 23 – ы нысаны социалды, 26 – нысаны 

экономикалық және 3  нысаны экологиялық. Ақсай өзенінде 5 моренналық көл 

бар, олардың жалпы көлемі – 1311336 м3, № 3, 6, 8, 9, 10 мореналық көлдер 

орналасқан.  

Ақсай өзенінің аумағында 1561 нысан орналасқан, социалды нысандар 

1517, экономикалық нысандар 29, экология 15 нысан орналасқан. Сел қаупі 

бар аймақта орналасқан нысандар сел көшкіні болған кезде улкен шығын мен 

апатқа алып келуі мүмкін, сол себепті сел қаупі жоғары аймақтарда 

ғимараттар мен құрылыстарды салуға болмайды. 

Моренналық көлдерді жүйелі зерттеу 1973 жылдан бастап 

Қазбасселеқорғау құрылғаннан кейін жүргізіле бастады. Дәл осы жылдары 

мұздықтардың еру қарқынының артуына байланысты гляциалды сел қаупі де 

айтарлықтай өсті, қиратқыш сел саны артты. Сел ойықтарын жер бетінде 

тексеру жұмыстары басталды. Ең әлеуетті серпінді қауіпті көлдерде 

стационарлық бақылау посттары ұйымдастырылды. Осының барлығы 

моренналық көлдерін зерттеудің жаңа сапалы деңгейіне көшуге мүмкіндік 

берді. Олар орналасқан көлдер мен теңіз кешендерінің морфометриясы 

бойынша нақты деректер, судың температуралық режимі және көлдердің су 

балансы бойынша деректер алынды. (А.3 – сурет) 
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2. Алматы қаласындағы сел жұмыстарын бақылау 

 

2.1 Селдің алдын алу мониторинг жұмыстары 

 

Кіші Алматы, Үлкен Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендер бассейнінде сел 

қаупі бар  нысандарды таңдап,  автоматтандырылған мониторинг арқасында 

алдын алады. Ол үшін төменде көрсетілген тізім бойынша обьектілердегң сел 

каупін анықтау керек:  

- Көрсетілген өзендердің сел бассейндері 

- Мұздықтар 

- Моренналы көлдер 

- Үйінді көлдер 

- Сел ойықтар және ошақтары 

- Селді арналар 

- Селден қорғау кешенінің құрылысы. 

Сел қаупінің мониторингі деп жүйелі түрде өлшеу , селді тоқтатудың 

мүмкіндігін көрсететін сипаттамаларды талдау және болжау жатады. Селден 

пайда болатын қауіпті жағдайларды болдырмас ұшін, сел процесінің барысын 

бақылау, уақыт бойынша сел сипаттамаларын болжау қажет. Кіші, Улкен 

Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендерінің бассейндерінде кейбір жерлер 

қорғалмаған сел құбылысы көптеп болған кезде сол аймақтағы адамдар зардап 

шегеді. 

Селдердің қауіптілік ықтималдылығын селдердің қайталануы, көлемі 

мен шығыны, сел массасының тығыздығы, селдің жылжу қашықтығы, 

олардың шөгінділерінің сипаты негізінен, геологиялық, геоморфологиялық, 

гидрометеорологиялық, климаттық және антропогендік факторлардың 

мәліметтері бойынша анықталады. Бұлардың ішінде баяу өзгеретін 

факторларга геологиялық, геоморфологиялық, климаттық жатады. 

Геологиялық фактор сейсмикалықты, сел түзетін борпылдақ , сынықты 

жыныстардың минералогиялық құрамын, олардың ылғалдані дәрежесін және 

кеңістіктк таралуын қамтиды. Геоморфологиялық фактор жер бедерінде су 

жиналатын алқаптардың ауданы мен еңістігін, көшкін мен селдерді 

қалыптастыруға бұрын қатысқан эрозиялық және сырғыма процестерімен 

сипатталады. Барлық аталған сипаттамалар алдын ала зерттелуі тиіс. 

Мониторингтың негізгі міндеттері мыналар болып мыналар жатады: 

- Сел бассейндері мен инженерлік қорғаныс құралдарының жағдайын 

бақылау 

- Сел ағынын ерте анықтау  

- Сел ағындарының параметрлерін бекіту 

- Сел белсенділігін болжау 

Сел бассейндерінің жағдайын бақылаудың негізгі әдістері ретінде 

түрақты көзбен шолып тексеруді қолдану керек. Сел бассейндерін көзбен 

шолып бақылау кезінде арнаның, табиғи көлдердің жалпы жай-күйін және 

эрозиялық процестердің даму динамикасы, жиналған сел қалыптастыратын 
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материалдардың көлемі және т.б атап өткен жөнын көзбен щолу сел 

бассейндерін тексеруді ҚР заннамасына сәйкес орындау кажет. Құралдардын 

жай күйін бақылаудын негізгі әдістері ретінде инженерлік қорғауды тұрақты, 

визуалды қолдану керек. Зерттеулер, сондай – ақ геодезиялық өлшемдер 

кезінде инженерлік қорғау құралдарын көзбен щолып бақылау кезінде 

құрылыстардың деформациясы су ағынының лайлануы мен өсуі, бітелуі, 

инженерлік қорғау құрылыстары арқылы сел массасын құю және т.б . Кажет 

болған жағдайда қосымша орнатуды қарастыру керек. Өзгерісін тіркейтін 

датчиктер, конструкциялардың жай күйі жоспарлы биіктік орналасуы, ал 

күрделі геотехникалық жағдайларда жағдай мониторингі жабдығы, сондай – 

ақ табиғи негіздер. Сел бассейндерімен құралдарының жай – күйін бақылау 

кезенділігі инженерлік қорғауды сел қаупі бар бірақ жылына 4 реттен кем 

емес. Сонымен қатар, кезектен тыс бақылау жұмыстар сел, су тасқыны, жер 

сілкінісі 5 баллдан жоғары болған кезде жүргізу қажет. 

Сел қаупінің мониторингінын бакылау станцияла келесі түрлерге 

байланысты зерттеу жүргізу керек, олар ауа температурасы, жауын-

шашыннын мөлшері, көлдегі су температурасы, көлдегі су тереңдігі, көлден 

шығатын өзен арнасындағы судың деңгейі, өзен арнасының жанындағы 

сейсмикалық белсенділік, өзен арнасындағы тастың жылжуы, фото немесе 

бейне бақылау секылды акпараттарды карастыру керек. 

  

 

2.2 Автоматтандырылған мониторинг жүйесінін жабдықтары 

 

Селдің қауіптілігін автоматтандырылған бақылау жүйесіне бес типтегі 

станция кіреді : 

- морена-мұзды көлдердегі станциялар; 

-  сел тасқынындағы станциялар; 

-  сел арналарындағы станциялар; 

- сел тасқын бөгеттеріндегі станциялар; 

- деректерді жинауға және өңдеуге арналған сервері бар орталық басқару 

бөлмесі және оператордың жұмыс станциясы. 

Автоматтандырылған жүйелерді сел қаупі бар аймақтарда мониторингтік 

бақылау жұмыстары үздіксіз жүзеге асырылып отыру керек. Мониторинг 

жұмыстарында төменде кестеде көрсетілген  автоматтандырылған жүйелер 

құрамындағы жабдықтардың негізгі түрлерін сәйкес қабылдануы керек. 

Себебі олардың қолдану саласы құрылғы түріне байланысты әртүрлі қызмет 

атқарады.  

 

1 Кесте - Мониторингтің автоматтандырылған жүйесі жабдықтарының 

негізгі түрлер 

 

Құрылғы аты  Қолдану саласы  
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 Сел 

белсен

ділігін 

болжау 

Сел 

ағындары

н ерте 

анықтау 

Сел 

ағындары

ның 

параметр

лерін 

тіркеу 

 

Инж-к 

қорғау 

құрал – ң 

техни – қ 

жағдайын 

бақылау  

Метеорологиялық 

станциалар 

+ – – – 

Сандық 

бейнекамералар 

– + + + 

Лазерлі датчиктер – + + – 

Геофондар ж/е 

сейсмогондар 

– + + – 

Ішекті созулар – + – – 

Тежегіш құрылғылар – + – + 

    

Метеорологиялык станцияларды сел белсенділігін болжау үшін 

қарастыру керек. Метеостанциялардың саны мен орналасуын сел бассейні 

рельефінің өлшемдері мен ерекшеліктеріне байланысты тағайындау керек. 

Әдетте, бір сел бассейніне оларды селдердің қоректену аймағында 

орналастыра отырып, бірден үш метеорологиялық станцияны қарастыру 

керек. Метеорологиялық станциялардың өлшеу жабдықтарына қойылатын ең 

аз талаптар 2 - кестеде көрсетілген. Қажет болған жағдайда қосымша ауа мен 

топырақ ылғалдылығының датчиктерін қарастыру керек. 

Метеостанциялар метеоқұрылғылар мен болып жатқан процестерді 180 

минут сайын тіркейтін автоматика орналасқан арнайы аймақ. Барлық 

құрылғылардың сыртын ашық түске бояиды. Олар термометр, психрометр, 

гигрометр, термограф, барометр, гелиограф. Осы құрылғылардан алынған 

күнделікті ақпараттар гидрометцентр мекемесіне жіберіледі. Өлшеу 

жабдықтарына әртүрлі ескертулер мен талаптар төменгі кестеде көрсетілген 

 

2 Кесте – Метеорологиялық станциялардың өлшеу жабдықтарына 

қойылатын ең аз талаптар  

 

Құрылғы 

аты 

Өлшенетін 

параметр, 

өлшем бірлігі 

Өлшеу 

диапазоны 

кемінде 

Ескертулер  
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Термометр  Температура, °С минус 30°С 

плюс 60°С 

 

дәлдік минус 20°С 

плюс 50°С өлшеу 

диапазоны үшін 

көрсетілген. 

Плювиометр  Жауын – 

шашын 

мөлшері, мм 

0 ± 300 мм 

/ сағ 

 

Жұмыс 

температурасының 

диапазоны 0°С ± плюс 

60°С кем емес; ашық 

аймақта, жер бетінен 

кемінде 2 м жоғары 

биіктікте орналасады. 

Анемометр  Желдің 

жылдамдығы, 

м/с 

0 ± 60 м/с 

 

Жұмыс 

температурасының 

диапазоны минус 30°С 

плюс 60°С кем емес 

Желдің бағыты, 

градуста 

0° –359° 

 

– 

 

Сандық бейнекамералар сел қаупі бар аймақтарды қашықтықтан көзбен 

шолып бақылауды, сел ағынын автоматты түрде анықтауды және инженерлік 

қорғау құрылыстарының мониторингін өамтамасыз ету мақсатында сел 

арансының тән аймақтарына қарастыру қажет. Көзбен щолып бақылауларды 

кемінде 120 кадр секундына түсіру жылддамдығы кезінде 1280х720 рұқсаты 

бар сандық бейнекамераларды қолдана отырып, орындау ұсынылады. 

Тәуліктің қараңғы уақытында сел ағынын автоматты түрде анықтау 

мақсатында кемінде 320х240 түсіру жылдамдығы кемінде 60 кадр секундына, 

сезімталдылығы кемінде 0,1 ℃ және кемінде – 20℃, + 65℃ дейін бекітілетін 

температура диапазоны бар инфрақызыл камераларды қолдануға ұсынылады.  

Ультрадыбыстық, инфрақызыл және лазерлік датчиктерді, радарларды 

селдерді ерте анықтау және олардың қорғалатын обьектілерге жақындағаны 

туралы хабарлау үшін, сондай – ақ сел белсенділігін зерделеу және болжау 

мақсатында қолдану қажет. Олардың жалпы әрекет принципі сел ағынын 

анықтау жіне оның тереңдігін өлшеу болып табылады. Орналастыру принципі 

сел арналарына тән шығынның курт өсуімен және сол денгеймен арнадағы 

әдеттегі су денгейімен салыстырғанда негізделген. Әдетте, датчиктер сел 

арнасының устінде немесе оның тұрақты жағалауларында, созылмаларда 

орналастырылады.  

Геофондар мен сейсмометрлерді селдерді ерте анықтау және олардың 

қорғалатын обьектілерге жақындағаны туралы хабарлау ушін қолданылады. 

Жабдықтың аталған тобының әрекет ету принципі сел ағынынының 

қозғалысынан туындайтын топырақтагы тербелістерді тіркеуге негізделген. 

Жабдықты орнату жер бетінде немесе сел арнасының тұрақты 

жағалауларында топырақта орнатуға көзделеді.  
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Ішекті тартпаларды сел арнасының тарылу аймақтарында немесе инженерлік 

қорғаныс құрылыстарымен кешенде қолданған жөн. Ішекті созулардың әрекет 

ету принципі сел ағынының әсерінен сел арнасының тұстамасында 

орнатылған ішекті ажыратуға негізделген. Жабдықты бір рет іске қосылғаннан 

кейін қайта орнату қажеттілігіне байланысты қол жеткізу қиын аймақтарда, 

сел бассейндерінде қолдануға ұсынылмайды, оларға селдерлдің түсу 

қайталануы жоғары, сондай – ақ қайталама сел толқындарын жатқызуға 

болады. Сонымен қатар жабайы жануарлар, құлаған ағаштар, үйінділер 

кезінде ірі сынықтар зақымданған кезде жалған қосылу қаупін ескеру керек.  

Тежегіш құрылғыларының датчиктерін селдерді ерте анықтау және 

олардың қорғалатын обьектілерге жақындағаны туралы хабарлау мақсатында, 

сондай – ак көрсетілген құрылыстардың мониторингі құралы ретінде иілгіш 

сел ұстайтын құрылыстарда қолдану қажет. Жұмыс принципі сел ұстап 

тұратын құрылыстың тежегіш құрылғыларының іске қосылуын тіркеуге 

негізделген. Жабдықты бір рет іске қосығаннан кейін қайта орнату қажеттіліне 

байланысты қол жеткізу қиын аймақтарда, сел бассейндерінде қолдануға 

ұсынылмайды, оларға селдердің қайта түсу ықтималдылығы жоғары, сондайс-

ақ қайталама сел толқындарын жатқызамыз. 

Автоматтандырылған бақылау және ескерту жүйелері, әдетте автономды 

қуатпен және сервистік қызмет көрсетудің айтарлықтай кезенімен қамтамасыз 

етілуі керек. Автоматтандырылған жуйенің элементтері механикалық 

зақымданудан қорғаумен жалған дабылдардан қорғауға арналған 

шешімдермен жабдықталуы керек. Жобалау кезінде іске қосылғаннан кейін 

бірнеше рет қайталап қолданцуды қамтамасыз ететін шешімдерге мән беру 

керек. 

Автоматтандырылған желілерді пайдалануға енгізу кезінде оларды іске қосу 

және пайдаланущы ұйым мамандарының қатысу жөніндегі атқару актілерін 

дайындаумен жұмысқа қабілеттілігін тексеру қажет. Сигналды беру сымды 

немесе сымсыз арналар арқылы тіркеушіге ұйымдастырылуы керек, онда 

алғашқы болып өңделуі керек, одан кейін дабылды GSM, LAN немесе балама 

арналар арқылы берылу керек. 
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3. Алматы қаласындағы сел қаупі және оның алдын алу. 

 

3.1 Сел тасқынының қауіптілігі 

 

Сел қаупінің әлеуетті белсенділігі болуы мүмкін сел қаупі аумағында 

орналасқан сел белсенділігінің дәрежесі және аумақтың игерілуі дәрежесіне 

сай анықталады. Селдің белсенділігін уақытында бағалау үшін бір су 

бассейнінде селдің қайталану көрсеткіші және шығарылған судың көлемі 

анықталады. Селдердің белсенділігі бойынша барлық су бассейндеріндегі сел 

қаупі санатына сәйкес төрт градацияға бөлінеді. Балщықты – тас сел тасқыны 

үшін (ағыннын тығыздығы 2100 – 2500 кг/м3) сел массасының көлемі І 

санатта 106м3- ден асады, ІІ санатта 105 − 106м3, ІІІ санатта 104 − 105м3және 

ІV санатта 104м3 – ден кіші. Сулы – тасты сел тасқынындар ( ағынның 

тығыздығы 1100 – 1600 кг/м3)  максималды шығын сипатталады, І санатта 250 

м3/с – тан астам, ІІ санат 100 – 250 м3/с аралығында, ал ІІІ санатта 10 – 100 

м3/с және IV санат 10 м3/с – кіші аралықта.   

Еврозияның солтүстігіндегі статистикалық мәліметтерге сай селдің 

қайталану жылына байланысты бірнеше градация қабылданды: 

 жиі қайталану – 3 пен 5 жыл және оданда көп. 

 Орташа – 6 мен 15 жылдар 

 Сирек – 16 жылдан аса  

Бұл бізге селдердің қайталану жиілігіне байланысты селдің қай түріне 

жататынын анықтауға көмектеседі. 

 

 

3.2 Іле Алатау тауларынан келетін сел қаупі 

 

Іле Алатау тауларында сел құбылыстарын бақылау деректері бойынша 

жаңбыр селдерінің ( орташа 2 жылда 1 рет) санының артуы байқалады, ал 

гляциальды сел керісінше ( 6 жылда 1 рет) сирек қайталанатыны байқалды. 

Инженерлік қорғанысты жобалау кезінде W ең үлкен сел апаты ескеріледі, ол 

жаңбырмен мұздықтардың тасқынынан туындаған селге тең болады. W – 

ықтималдылығы 1 пайыздан асатын су тасқыны салдарынан болған селдің 

көлемі. Қирауы апатты салдарларға алып келетін селді ұстайтын бөгеттерді, 

селдің әсерінен оның параметрлеріннен 0,01 пайызға асып мүмкіндігін 

тексеріп отыру қажет.  

Іле Алатау тауындағы Кіші Алматы , Улкен Алматы, Қарғалы, Ақсай 

өзендер бассейндерінде өзен бойында сел пайда болу ықтималдылығы жоғары 

аймақтар.Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендерінің бассейндеріне 

сел қаупінің картасы жасалған ( А.4 – сурет ) 

Суретте көрсетілгендей өзен бойларында сел қаупі жоғары екендігін байқауға 

болады. Картада сел қаупінін дәрежесі бес санатқа бөлінді: елеулі, орташа, 

төмендетілген, төмен және өте төмен. Сел қауіптілік дәрежесінің өлшемдері 
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болып сел тасқындарының көлемі, олардың қайталануы, сел пайда болуына 

қатысатын су жинау алаңының үлесі және селден қорғау құрылыстарының 

болуы болып табылады. Осы аймақтар орналасқан өзен бассейндеріндегі сел 

шығыны мен сел көлемі кестеде есептеліп көрсетілген. 

 

3 Кесте – Алматы қаласындағы өзен бассейндерінің сел ағындарының 

шығыны мен көлемі 

 

 

Өзен, тұстама 

Сел шығыны, 

м3/с 

Сел көлемі, 

мың м3 

Р=0,01

% 

Р=1

% 

Р=0,01

% 

Р=1% 

Үлкен Алматы 

ҮАК 2 км жоғары 573,0 102,0 2232,0 376,0 

Серкебұлақ сағасы 51,2 6,92 123,0 30,9 

1 бұлақ сағасы 13,0 2,1 10,0 2,3 

2 бұлақ сағасы  11,7 1,9 11,0 3,4 

Күмбел сағасы 2390,0 340,0 5190,0 1142,0 

Аюсай сағасы 542,0 79,8 1124,0 282,0 

Праходная сағасы 582,0 76,3 1100,0 253,0 

Кокшека сағасы 190,0 26,9 224,0 56,9 

Малютинский сағасы 63,0 9,0 122,0 30,0 

Тересбұтақ сағасы 337,0 51,9 656,0 165,0 

Кіші Алматы 

Медеу шатқалындағы тұстама 1250,0 109,0 3154,0 392,0 

Чертово шатқал сағасы 925,0 120,0 636,0 181,0 

Шымбұлақ сағасы 1590,0 206,0 1352,0 391,0 

Сарысай, Шымбұлақ өзен 

сағасынан жоғары 

538,0 72,5 822,0 172,0 

Горельник сағасы 749,0 109,0 1465,0 262,0 

Қимасар сағасы 546,0 73,2 1153,0 207,0 

Казачка сағасы 564,0 75,8 811,0 155,0 

Бутаковка сағасы 442,0 59,9 554,0 120,0 

Қарғалы  

Тұстама отм, 3600 м 34,0 47,4 754,0 157,0 

Сай 1, отм 2800 м-де тұстама 239,0 28,2 811,0 163,0 

Сай 2, 2000 м- де тұстама  110,0 17,8 278,0 50,9 

Қарғалы таудан шыққан кез 681,0 93,4 1843,0 391,0 

Ақсай  

Солт. Ақсай сағасы 797,0 323,0 4557,0 583,0 

Сай 1  сағасы 179,0 81,4 795,0 111,0 

Сай 2 сағасы 91,0 34,2 211,0 47,8,0 
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Сай 3 сағасы 66,0 27,0 170,0 43,3 

Ақсай таудан шыққан кез 1133,0 466,0 5733,0 783,0 

  

Кестеде өзен бассейндері мен гидрогеологиялық өлшеуіштер үшін 1% және 

0,01% сел тасқындарының шығындары мен көлемдерінің есептік мәні 

көрсетілген. Селдің ең көп ағуы 2390 м3/с– қа жетуі мүмкін, ал максималды 

көлемі – 5,7 мың м3. Есептеулерді КазНИГМИ әдіснамасына сәйкес 

Қазселденқорғау мемлекеттык мекемесынын  жобалық бюросы жүргізді.  

Сел ағындарының есептік сипаттамаларын анықтауды кешенді іздестіру 

нәтижелері негізінде жүргізу керек. Алдын ала есептеу үшін төменде 

келтірілген әдістемені пайдалануға рұқсат етіледі.Қорғаныс құрылыстары мен 

іс–шараларды таңдауға әсер ететін сел ағынының негізгі параметрлерінің бірі 

шығындар болып табылады. 

Сел ағындарының максималды шығындары Р = 1% асып кету 

ықтималдығын мына формула бойынша анықталады: 

 

                                             𝑄𝐶 = 𝑄1% 𝜆𝑃𝜓𝑄                                                     (3.2.1) 

 

 мұндағы, 𝑄1% - іздестіру материалдарға сәйкес есептелген 1 % асу 

ықтималдылығымен сел қалыптастыратын су тасқыны шығыны, м3/с 

                   𝜓𝑄 - селдің қанығу коэффиценті 

                   𝜆𝑃 -  селдін р – 1 % ықтималдылықтан асуы 

 

 

3.3 Алматы қаласында сел көшкіні болған жағдайда, оның алатын 

аумағы   

 

Алматы қаласында болған сел көшкінінің 75 % жағдайда Іле Алатаунан 

келетін өзендеріндегі апатты сулардың негізгі көзі – жауын – шашын болса, 20 

% морена – мұздық көлдерінің серпінділік әсерінен, қалған 5 % - жер 

сілкінісінын  нәтижесінде пайда болған.  

Әрбір өзендер ағындарының сел шығыны белгілі бір мөлшерден аспау 

қажет, мөлшері асып кеткен жағдайда сел көшкініне алып келуі мүмкін. 

Егерде сел шығыны 1000  м3/с артық болып кетсе қаланың өзен арналрында 

сел ағыны жүріп өтеді. Сел ағынының түсу уақыты өзеннің орналасқан 

аймағына сай келеді. Мысалы, Кіші Алматы өзеніндегі сел моренналық 

көлдерден Республик сарайына дейінгі 20,1 км қашықтықты 1 сағат 21 

минутта жүріп өтеді. Улкен Алматы өзені моренналық көлден Сайран өзеніне 

дейінгі 30,7 км қашықтықты 1 сағат 23 минутта, Есентай өзені дамбадан Әл – 

Фараби даңғылына дейінгі 5,5 км қашықтықты 39 минутта сел көшкіні жүріп 

өтеді.  

Алматы қаласы арқылы өтетін Үлкен Алматы, Кіші Алматы және 

Есентай өзендерінің арналарының бойында сел ағынын өтуі және сел басуы әр 
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өзен бойында әртүрлі. Кіші Алматы өзені бойынша сел ағынының өтуі кезінде  

басуы мүмкін 3 қалалық аудандар бар. Олар Медеу, Жетісу, Түрксіб 

аудандары. Сел басуы мүмкін аймақтардың жалпы ауданы 8,3 км2. Медеу 

ауданының 6,8 км2 аумағын сел басады. Батыс жағасы бойынша Достык 

көшесынын даңғылымен Абай даңғылына дейін және Пушкина көшесімен 

Райымбек даңғылына дейін, шығыс жағалауында өзен арнасының бойымен  

Рубинштейн көшесіне дейін, одан кейін Добролюбов көшесінен Кабилов 

көшесімен қала шекарасына дейінгі аймақты алады. Түрксіб ауданында сел 

көшкіні 1 км2 аумақты алады. Батыс жағалауында Хмелницкий көшесінен 

бастап Лавренов көшесімен Іле тас жолына дейін, шығыс жағалауында 

Хмелницкий көшесінен Закарпатская көшесіне дейін және одан арман қала 

шекарасына дейін аумақты алады. Жетісу ауданының 0,5 км2 аймақты алады. 

Батыс жағалауында Райымбек даңғылынан Станиславский көшесімен 

Рысқұлов даңғылына дейін, шығысында Райымбек даңғылына дейін. 

Үлкен Алматы өзенінің арнасынан сел ағыны өткен кезде сел басу 

аймағына 4 қалалық аудан: Жетісу, Бостандык, Алмалы және Әуезов 

аудандары кіреді. Сел басудың жалпы ауданы 12,55 км2. Оның ішінде Әуезов 

ауданының 6,3 км2аумағын алады. Батысында Рысқұлбеков көшесінен Навои 

көшесімен Жандосов көшесіне дейін жетып, одан кейін Лазеровтын 

көшесімен Абай даңғылына дейін, шығыс жағалауы бойынша Абай 

даңғылынан Руднев көшесімен Төле би көшесіне дейінгі аумақты алады. 

Бостандық ауданының 2,6 км2аумағын алуы мүмкін. Ол батысында Әл – 

Фараби көшесінен Навои көшесімен Фестивальная көшесіне дейін, 

шығысында Әл – Фараби даңгылынан Жандосова көшесіне дейін, одан кейін 

Руднив көшесімен Абай даңгылына дейінгі аумақты алады. Алмалы қалалық 

ауданының 2,9 км2 аймағын алады, батысында У. Алматы өзені арнасы 

Әуезов ауданымен шектеседі және Төле би көшесінен Рысқұлов даңғылына 

дейін. Шығысында Төле би көшесінен Тастақ ықшам ауданының батыс 

шекарасы арқылы Райымбек даңғылына дейін одан кейін Рысқұлов даңғылына 

дейінгі аумақты алу мүмкін. Жетісу ауданының 0,75 км2аумақты алады. Батыс 

жағалауында ауданның шекарасында өзен арнасы бойымен ЖЖК – ға дейін 

өтеді, шығысында Құрылысшы ауылының шығыс шекарасы бойынша жүріп 

өтеді. 

Есентай өзенінің бойымен сел ағынын өту кезінде су басу аймағында 4 

қалалық аудан, Жетісу, Бостандык, Түрксіб, Алмалы. Сел алудың жалпы 

көлемі 8,6 км2. Оның ішінде Бостандық ауданының 2,2 км2, батысында Әл – 

Фараби даңғылынан Поганка өзеннің бойымен Тимириязев көшесіне дейін, 

одан кейін Байзаков көшесімен Абай даңғылына дейін. Шығысында Әл – 

Фараби даңғылынан Универсетитская көшесімен Тимирязев көшесіне дейін, 

кейін Көктем – 1 ықшамауданының шығыс шекарасы арқылы Абай даңғылына 

дейін. Алмалы ауданын 3,4 км2, батысында Абай даңғылынан Байзаков 

көшесімен Райымбек даңғылына дейін одан әрі Рысқұлов даңғылына дейін 

және шығысы бойынша Абай даңғылынан Байтұрсынов көшесімен Гоголь 
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көшесіне дейін. Жетісу ауданы 1 км2 батыс жағалауында Аэродром көшесінің 

бойымен Улкен Алматы канална дейін, шығыс жағалауы бойынша Гоголь 

көшесінен Макатаев көшесіне дейін, әрі қарай Маратбаева көшесімен 

Райымбекевтын даңғылына дейінгі аймақта. Түрксіб ауданынын 2 км2аймаған 

сел басады. Сел  батыс жағалауы Айнабулақ – 1 шағын ауданының олтүстік 

шекарасынан айналма бойымен аудан шекарасына дейін, шығыс жағалауы 

бойынша Айнабұлақ – 3 шағын ауданының солт қырынан Павлодар көшесімен 

солтүстік сақинаға дейін. Қала бойынша үш өзеннын сел басуының жалпы 

ауданы 29,37 км2 құрауы мүмкін. 

 

 

3.4 Селдін алдын алуға қарсы гидротехникалық құрылыстары  

 

Сел көшкінінің алдын алу үшін селге қарсы гидротехникалық 

құрылыстарды, мысалы бөгеттер, көпірлер, сел бағыттағыштар, сел ұстайтын 

және сел ағызатын секілді құрылыстар тізімі жатады. Селге қарсы қорғаныс 

құрылыстарын жобалау кезінде тиімділігі, сенімділігі, орындау технологиясы 

секілді критерийлер сәйкес  құрылыс кешенінің нұсқалары дайындалады. 

Жобаны жүзеге асырған кезде экономикалық және экологиялық тиімділігіне 

сай таңдалынады. Қорғаныс құрылыстарын жобалау кезінде сел көшкіннің 

пайда болу ықтималдылығында қарастырып алдын алу іс – шаралары 

жүрғізіледі. Олар:  

- Орманды – мелиоративті 

- Техникалық – мелиоративті  

- Ұймдастырушы шаралар  

Селге қарсы жұмыстардың ішінде орманды – мелиоративті жұмыстар ұзақ 

мерзімді шаралар болып келеді. Ол эрозия процестерін болдырмауға, аумақты 

борпылдақ материалмен суланудан қорғауға және қалпына келтіруге арналған. 

Бұл шараларға тау бөктері мен жасанды террастарда үздіксіз немесе жартыла 

орман отырғызу, копжылдық шөптерді отырғызу секілді шаралар жатады. 

Селдің пайда болуының табиғи факторларын жою немесе әлсірету үшін 

техникалық – мелиоративті іс – шаралар қолданылады. Олар мұздықтардың 

серпілуін алдын алу, су тасқынына қарсы тұру секілді шаралар жатады. 

Ұйымдастырулық іс – шаралар антропогендік факторлар әсерін азайту 

мақсатында жүргізіледі. Оларға: орттен қорғау, ормндарды кесуге тыйым 

немесе шектеу қою. Селге қарсы құрылыстарға арналған құрылыс 

материалдары, мемлекеттік стандарттар мен шарттардың талаптарына сай 

болу керек. Оларды таңдау СП тарауларының талаптарына сәйкес жұмыс 

жүргізілу тиіс. Гидротехникалық құрылыстардың бетон және темір – бетон 

материалдарынан жасалған құрылыстарға қойылатын талап СП 41. 13330 . СП 

39. 13330 топырақ материалынан жасаған бөгетке, тас конструкцияларына СП 

15,13330, ал болаттан жасалатын имараттарға СП 16, 13330 .  

Селден қорғайтын құрылыстардың негізгі түрі бөгеттер мен су 

жинағыштар. Бөгетті су қирауыштар мен сел ошақтарының пайда болу 
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аймақтары арасында рельефті реттейтін сыйымдылықты жсауға мүмкіндік 

беретін аймақта орналастыру қажет. Бөгет сел түзетін сыйымдылықтан 

аспайтын шығыны бар реттеуші сыйымдылықты автоматты түрде босату және 

су шығарумен жабдықталу тиіс. 

Селге қарсы қорғаныс имараттарын дайындау кезінде құрылыс алаңын 

дайындайды. Дайындау жұмыстарына:  

-геодезиялық бөлу негізін құру 

- өсімдіктерді кесу 

- аумақты сел жинақтарынан тазарту 

- батпақты аймақтарды құрғату 

- қажетті материалдармен жабдықтарды жеткізу жатады. 

Селге қарсы қорғаныс ғимараттарын салар алдында оның орналасқан 

жеріне байланысты арналық немесе беткейлік бөгет түрлері таңдалады, ал 

оның ішінде міндеттері бойынша бірнеше тармаққа бөлінеді. 

 

4 Кесте  – селге қарсы қорғаныс ғимараттарының түрлері 

 

Міндеті бойынша Орналасқан жері Селге қарсы құрылыстардың 

түрлері 

Селді бағытауыш Арналык Тас бөгеттер, тесік торлы 

секылды, болат, бетонан, 

темірбетоннан және 

топырақ материалынан 

жасалған бөгет. 

Селді өткізгіш Сел ағыштар мен арыктар 

Селді бөгеуші Қоршайтын және 

бағыттайтын бөгетпен 

шпоралар 

Селді 

тұрақтандырушы 

Беткейлык  Тас, топырак бөгет 

Террасалар, арықты – 

террасалар, суды сіңіргіш 

құрылғы 

Селдін алдын алушы Селды пайда ғылдыратын су 

тасқындарына жасалған 

бөгет 

 

Селге қарсы қорғаныс құрылыстары мен іс – шараларын таңдауды: 

құрылыстың топографиялық, геологиялық – геоморфологиялық және 

гидрометеорологиялық жағдайларына мән беру керек.  

Селге қарсы қорғаныс құрылыстары мен іс – шараларды таңдауды; 

құрылыстың топографиялық, геологиялық – геоморфологиялық және 

гидрометеорологиялық жағдайларына, құрылыс мерзімдері, жергілікті 

материалдар түрі, сел тасқыны өткеннен кейін құрылыстың қорғаныс 
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функциясын қалпына келтіру байланысты техника – экономикалық 

көрсеткіштерін салыстыру негізінде жүргізіледі. 

 

 

3.5 Алматы қаласындағы селге қарсы қорғаныс ғиммараттары 

 

 Берілген стандарттарға сай Алматы қаласында селден қорғаныс 

ғимараттары бой көтерді. 

А.1 Кесте – Алматы қаласындағы гидротехникалық ғимараттар 

кестесінде көрсетілген. 

Кестеде байқағанымыздай Алматы қаласындағы селге қарсы салынған 

бөгеттердің  81 % темір – бетоннан жасалған, қалған 10 % топырақтан 

жасалған, ал қалғаны тастан жасалды. 

Алматы қаласында Улкен Алматы өзені бойында, Үлкен Алматы бөгеті 

орналасқан. Оның міндеті қалаға қауіп туғызатын селді бөгеу. Бөгеттің 

құрылысы 1976 жылы басталып, 1981 жылы эксплуатацияға берілді. Биіктігі 

40 м, жалпы ұзыныдығы 422 м, ал сыйымдылығы 8,2 млн м3. Теңгерімдік 

құны 185,7 млн.теңге болды. 

Әлемде біріншы болып салынған алып бөгеттердің бірі Медеу бөгеті 

Кіші Алматы өзенінің аңғарында орналасқан. Бөгеттің салыну ерекшелігі екі 

тауды қопару нәтижесінде бөгет салынды. 1967 жылы жұмыстар басталып, 

1972 жылы қолданысқа берілді. Бірақ 1973 жылы бөлған селден кейін бөгетті 

биіктігін көтеру шешімі қабылданып, 1980 бөгеттің биіктігі 150м, ені 800 м, 

ал сыйымдылығы 12,6 млн м3 дейін жасалынды. Кіші Алматы өзенінің теңіз 

денгейінен 3050м биіктікте Мыңжылқы бөгеті орналасқан. Оның міндеті кіші 

Алматы сел ошағынан жоғары Тұйықсу мұздығынан және мұздық көлдерінің 

бұзылуынан болған су тасқынын ұстап қалу. Сел қоймасының сыйымдылығы 

230 мың м3.1983 жылы эксплуатацияға берілген, теңгерімдік құны 24,9 млн. 

тенге.  

 Қарғалы өзені бойында биіктігі 28,8 м,ұзындығы 128,5 м, 

сыйымдылығы 1,2 млн м3 темір – бетоннан  жасалынған бөгет 2003 жылы 

эксплуатацияға берілді.  

Ақсай мен Аюсай шатқалдарында бөгет салыну жұмыстары 

жоспарланып, іске асуда. Үкіметтен 26,3 млрд ақша бөлінді.( А.5 – суретте) 

Ақсай өзен бассейнінде 66 га аймаққа көлемі 7,102 млн м3селді бөгеу бөгеті 

салынуда. Аюсай өзенінің сағасында 2,301 млнм3бөгет салынады. Қорғаныс 

ғимараттарының жағдайы бақылау жұмыстарының берген есептемесі 

бойынша жағдайлары қанағаттанарлық. Бөгеттерді салу «Казселденқорғау» 

ММ басшылығымен жүзеге асырылды. ( А.6 сурет  – Алматы каласында селге 

карсы ғимараттар) 

Селден қорғау құрылыстары таңдауға әсер ететін сел ағынының негізгі 

параметрлерінің бірі мына формала бойынша анықталатын шығын болып 

табылады: 
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                                        𝑄𝑐 = 𝑣𝑐 𝑤                                                ( 2.2.1) 

 

мұндағы, Qc – селдің шығыны, м3/с; 
                 Vc – сел ағынының жылдамдығы, м / с; 

                 W – сел ағынының көлденең қимасыының ауданы м2 

Сел ағындарының құрылымдық типтері үшін сел ағынының орташа 

жылдамдығы мына формуламен анықталады: 

           

                                       𝜗 = 3,75 ℎ0.5𝑖0.17                                     ( 2.2.2) 

 

мұндағы,ℎ − ағынның орташа тереңдігі, м 

                 𝑖 − сел арнасының қыры  

Селді бақылау кезінде кез – келген селдің көлемін шамамен мына 

формула арқылы анықтайды:  

  

                                       𝑉𝐶 = 0.5 𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑇                                        (2.2.3) 

 

мұндағы, Q - селдің максималды шығыны, м3/с 

                 T - селдің ұзақтығы, сек 

 

Селдің максималды тереңдігін мына формуламен анықтайды: 

 

                                      𝐻𝑚𝑎𝑥 = 1.5 ℎ                                              ( 2.2.4) 

 

мұндағы, һ – ағынның орташа тереңдігі, м 

Осы формулалар арқылы селдің шығынын, көлемін, тереңдігін, 

жылдымдығын анықтайсыз. Алынғын есептер бойынша селдің алдын алу 

жұмыстары іске асырылады. 
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4. Алматы қаласында төтенше жағдайлардын алдын алу шаралары 

 

4.1 Алматы қаласындағы апаттарды хабарлау мекемелері 

 

"Қазселденқорғау" ММ өзінің құрылымдық бөлімшесі арқылы Алматы 

облыстық пайдалану басқармасы халықты, шаруашылық объектілерін және 

аумақтарды қауіпті табиғи құбылыстардың сел тасқындары, қар көшкіндері, 

көшкіндер мен опырылулар әсерінен қорғауды және олардың зардаптарын 

жоюды қамтамасыз етеді. 

«Қазселденқорғау» ММ селге қарсы қорғаныс құрылыстарын, жобалау–

іздестіру және ғылыми–зерттеу жұмыстарын салу мен пайдаланудың 

ағымдағы және перспективалық жоспарларын әзірлейді. Сел көшкіндеріне, 

қар көшкіндеріне,сырғымаларға және үйінділерге ұшыраған аумақтарды 

тексеруді, есепке алуды және қауіптілігін бағалайды; Қызмет көрсету 

аймақтарында сел ағындарының, қар көшкіндерінің және басқа да қауіпті 

табиғи құбылыстардың қаупі мен туындауы туралы бақылау және хабарлау 

қызметін ұйымдастырады. Тау баурайларының, биік таулы мұздық және 

мұздық көлдердің қауіптілігін төмендету бойынша алдын алу іс–шараларын 

әзірлейді және жүзеге асырады, қар көшкінін мәжбүрлі түрде түсіру жөніндегі 

жұмыстарды орындайды. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың 

зардаптарын жою жөніндегі жұмыстарға қатысады. 

"Қазселденқорғау" ММ құрамында бас диспетчерлік пункт жұмыс 

істейд, онда сел және қар көшкіні қаупі туралы ағымдағы жедел деректерді 

жинау және өндеу жүзеге асырылады, белгіленген тәртіппен қажетті 

өлшемдерді қабылдау және үкімет органдарын, мүдделі мекемелерді, ұйымдар 

мен халықты хабардар ету туралы шешімдер қабылданады. Үлкен және Кіші 

Алматы өзендерінің арналарында тұрақты жеті бақылау бекеттері бар: 

Үлкен Алматы өзен бөгетінде, Күмбел –сағасында, Альпілік, Медеу  

бөгетінде және т.б. Сонымен қатар, сел қауіпті кезеңынде 14 маусымдык 

бекеттері бар. Олар "Ұзын–Қарғалы" жоғарғы, г/о Қаскелең –Казачка,Ақсай ө, 

жогары, Озерный, Күмбел–сағасы, Күмбел ө. жоғарғы, Праходная УАӨ; 

Беделбай, мұздық Тұйыксу,  6 – шы колде, улкен аланқайда , Тоғызақ, Улкен 

кілт және т.б. 

Қоршаған табиғи ортаның гидрометеорологиялық мониторингін, 

бақылаудың талданатын материалдарын, Алматы қаласының аумағы бойынша 

дауылды ескертулерді беруді. "Қазгидромет" республикалық мемлекетік 

кәсіпорны. Қоршаған табиғи ортаның гидрометеорологиялық мониторингін, 

бақылаудың талданатын материалдарын, Алматы қаласының аумағы бойынша 

дауылды ескертулерді беруді "Қазгидромет" республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны жүзеге асырады, ол қалалық атқарушы органдарға табиғи 

объектілердің (өзендер, көлдер, мұздықтар және т.б) ағымдағы және 

болжамды жай–күйі туралы ақпаратты уақтылы ұсынады. 

Гидрометеорологиялық жағдайды ағымдағы бағалауды ауа райы бюросы 

жүзеге асырады. 
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Гидрологиялық бекеттер су деңгейі мен шығынын, қар жамылғыларын, 

мұз жағдайларын, ауа–райының жағдайларын, табиғи гидрологиялық 

құбылыстарды, судың химиялық және биологиялық қасиеттерін және т.б. ұзақ 

мерзімді жүйелі бақылауға арналған. Алынған бақылау нәтижелері су 

объектілерінің қазіргі жағдайын анықтауда және орташа есептеулерде де 

қолданылады. осы объектілердің ұзақ мерзімді гидрологиялық сипаттамалары. 

Бұл параметрлер өзендер мен көлдердің су ресурстарын ұтымды пайдалану 

жөніндегі жобаларды негіздеу үшін, сондай–ақ қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді болжамдарды, олардың режимін және қауіпті құбылыстарды жасау 

әдістерін әзірлеу үшін қолданылады. 

 

 

4.2 Алматы қаласының тұрғындарын  хабарлау жоспары 

 

Егерде сел қаупі болып болатын жағдайда Алматы қаласының 

тұрғындарына хабарлау жұмысы жүргізілу керек. Алматы қаласы бойынша 

244 жуық сиреналар орналасқан. 2016 жылы қаланың сел қаупі бар төрт 

ауданында  77 сирена – сөйлеу қондырғысы орнатылды. Олар халыққа әрекет 

ету тәртібі туралы ақпаратты бір уақытта жеткізіді және үздіксіз электрмен 

қоректендіріледі. Ал 2017 жылы қаланың 8 ауданында 185 сирена – сөйлеу 

қондырғысы орналтылды. Бұл қаланың дыбыстық құрылғымен камтудын 65% 

құрады. 2020 жылға қарайта қаланы дыбыс құрылғылармен қамтуды 100 % 

қамту жоспарланып отыр.  

Қоғамдық хабарландыруда ТЖМ мен ІІМ авариялық көліктері сигнал 

тарататын құрылғылармен және жарқылдауық құрылғылармен ескертеді. 

Жаяу жүргіншілер мен автомобильдердің сел ағынына түсуын болдырмау 

үшін сел қаупі бар аймақтарда « назар аударыңыздар сел» деген қызыл 

жазумен жанып тұратын  дыбыстық қондырғылармен бағдаршамдар орнату 

керек. 

Сиренаның дыбысы естілген кездегі тәртіп ережелері жол бойында 

орналасқан ақпараттық қалқандарда орнатылуы тиіс. Қонақ уйлердің, ойын – 

сауық мекемелерде немесе мейрамханаларға келушілер ержеге сәйкес сирена 

дыбысы естілген кезде эвакуацияланады. Сел сигналы бойынша сел көшіні 

өтетін аумақта жаяу жүргіншілер мен қоғамдық көліетерін кіргізбеу керек. 

Сел туралы ақпаратты хабарлаған кезде мына ақпараттар хабарлануы керек: 

- бассейнде сел қалыптасқан өзен атауы 

- елді мекендегі науқастар мен қарттар, бала – бақшаларды, мектептер, 

орта және жоғары оқу орындарының оқушыларын эвакуациялау 

жөніндегі іс – әркеттер 

- сел аймағында қалған адамдарға нестеу керектігі туралы ұсыныстар 

- мүмкіндігінше селдің сипаттамасы (сел массасының тығыздығы, 

көлемі, ағын қозғалысының жылдамдығы) 

- селдің сел қоймасына жақындау уақыты 
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- селден қорғау құрылыстарының болуы және сел қоймасының 

сыйымдылығы. 

- сел қоймасының толу мүмкін уақыты 

- сел қоймасы толып кеткен жағдайда зардап шегетін аймақтары 

Бұл ақпараттар Төтенше жақдай қызметкерлерінің эвакуациялау процесі 

туралы түсінікті диаграммаларды, суреттермен жедел телеақпаратты арқылы 

таратса сенімдірек болар еді. Ақпарттық материалдардың көпшілігі алдын – 

ала сел пайда болғанға дйін дайын болу керек. Алматы қаласын селден қорғау 

мақсатында ұсыныс ретінде сел қаупі бар аймақтарда қосымша сирено-сөйлеу 

қондырғылары мынадай орындарда орнатылуы тиіс: 

-  Кіші Алматы өзенінің аңғарында 13: Горная және Оспанов көшелерінің 

бұрышында, Бутаковка сағасында, Беделбай сағасы, "Медеу" бөгеті, 

Горельник өз.сағасы, Сарысу өз. Сағасы, "Түйықсу қақпасы" 

гидропосты, "Мыңжылқы"бөгеті.  

- Үлкен Алматы өзенінің алқабында 21: Көкшек өзенінің сағасы;  

- Праходной сағасынан 1,5 км жоғары, Аюсай сағасы; Аюсай сағасынан 

1,3 км жоғары; ГЭС-1, Күмбелсу рынан өтетін көпір; БАО бөгеті; 

"Алма-Арасан" шипажайы ауданындағы өтпелі алқап; сағадан 1,5 км 

жоғары өтетін алқап.  

- Қарғалы өзенінің алқабында 6: 2,5, 1,8 және 1,0 км бөгеттен төмен; 

бөгеттен 0,7  және 1, 5 км жоғары.  

- Ақсай өзенінің алқабында 5: Тастыбұлақ өзенінің сағасы, Ақсай өзенінің 

сағасы, Ақжар өзенінің сағасы, Қызылжар өзенінің сағасы;  

 

 

4.3 Алматы қаласының аумағын табиғи апаттардан қорғау 

жөніндегі басқарманы ұйымдастыру. 

 

Қазіргі танда табиғи апаттардын алдын алу мен қорғау максатында 

арнайы ұйымдар ұйымдастырылады. Қала тұрғындарын аяқ - асты болған 

табиги апаттардан сақтау, яғни қорғау саласын жергілікті атқарушы органдар 

және табиғи немесе техногендік апаттардын алдын алып  жою департаменты 

өз қолдарына алады. Бұл департамент төтенше келген қауыпты, апаттарды, 

авариялары және де басқада жағдайларды бақылайды. Тиісінше  нормативтік 

құкыктық актілерді сақтамай бұзганы үшін  Қазақстан Республикасынын 

азаматтарын және сол ұйымдарды тиісті жауапқа тартылуы керек. Сонымен 

қатар осы жағдайлардың қандай себеппен болғанын зерттеленеді. Төтенше 

жағдайлардың ең басты міндеті қауіптің алдын алу, болдырмауға әрекет жасау 

және жергілікті халықты алдын ала хабардар етуі болып табылады. 

Бұл жағдайларды жою немесе жалпы алдын алу үшін жергілікті 

бюджеттер есебінен және қала әкімінің резервтік қорынан белгілі мөлшерде 

қаржы бөлінеді. Бірақ ол қала әкімінің санасуымен, «Резервтік қордың 

қаражатын пайдалану ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 1999 жылғы 18 қыркүйектегі № 1406 жарғысы және Алматы 
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қаласы әкімінің 1999 жылғы 17 казандағы № 978 «Резервтік қордын 

қаражатын пайдалану ережесін бекіту туралы» қабылданған шешіміне сәйкес 

атқарылады.  

Жалпы қолданыстағы заннамаға сәйкес меншік нысаны және мекемелер 

материалдық–техникалық жағдайларына қарамастан онда қауіпсіздік 

шаралары міндетті орындалуы тиіс. Себебі, кәсіпорын жұмысшылары мен 

халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, белгілі күнделікті тәртіппен ақпарат 

беру, жұмысшылар мен халықты төтенше жағдайлар туралы хабардар ету, 

жұмысшыларға тиісті жаттығулар өткізу, қорғануды айту олардың міндетіне 

кіреді.  

Апат болған жағдайда халықты немесе жұмысшылардың ол апатқа 

қарсы сауаты немесе білімі  болғаны ескеріледі. Бұл ескеру апаттан зардап 

шеккен адамдардың санын және материалдық залалды кемітуге көмектеседі. 

Осыған байланысты апаттардың алдын алу және жою жөніндегі Төтенше 

Жағдайлар  бөлімдері, қызметтері, кәсіпорындар меншік нысанына қарамастан 

келесі алдын алу іс–шараларының кешенін ұйымдастырады және уақыт 

бойынша бақылайды: 

- алдымен керек заттарды, киімдерді, тамақ өнімдерінің болуы; 

- әрбір кәсіпорын мен мекемеде шұғыл түрде жер сілкінісінен болған 

жағдайда  адамдардың қауіптілігінің нақты жоспары болу қажет және 

оны әр екі жыл сайын жаңартып отыру керек; 

- құтқаруға қатысты жаттыuуларды жылына 1 рет қайталанылып тұруы; 

- байланыс және басқару жүйелерінің болуы және оларды жұмыс 

жағдайында ескеру; 

        Барлық мекемеде немесе нысандарда апатты ескерту үшін 

электрсирендер немесе басқа да хабарлау құралдары қолданылады. Бұл 

қолданыс болмағанға дейін Алматы қалалық ТЖ басқармасы ешқандай іс–

қимыл жасамау қажет. Халықты ескертудің басты әдісі бұқаралық ақпарат 

құралдарымен берілетін сөйлеу ақпараты, рация немесе телефон арқылы 

хабарлануы мүмкін.  

1997 жылғы 29 сәуірдегі Алматы қаласы әкімінің "Төтенше жағдайлар 

туындаған жағдайда құткару және баскада кезек күтірмейтін жұмыстаарды 

жүргызу тәртіп туралы" № 219 шешіміне сәйкес қала аумағында тұратын 

халықты қорғау жөнындегы жұмыстарды жүргізу үшін секторлардың 

шекаралары анықталды. Бұл шешімге сәйкес аудан әкімдері өздерінің 

шекараларын саралауы керек. Оларда тағайындалған басқару басшылары 

уақыт бойынша тексеріп отырады. Алматы қаласында  барлығы 

19секторлардын щекарлары анықталды, олар: 

- Медеу ауданы № 14, 15, 16; 

- Алмалы ауданы № 1, 2, 3, 4; 

- Әуезов ауданы № 5, 6, 7; 

- Түрксіб ауданы № 17, 18, 19; 

- Бостандық ауданы № 8, 9, 10; 

- Жетісу ауданы № 11, 12, 13; 
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Алматы қаласында егер бір апат болған жағдайда аудан әкімінің шешімі 

бойынша бір пункті алып, ол жерге зардап шеккен адамдар жеткізіледі. Зардап 

шеккен адамдар медициналық көмекпен қамтамасыз етілген, ал жағдайы өте 

нашар науқстар қаланың медициналық орындарына бірден жеткізіледі.  

Апаттан қаза тапқан адамдарды жинау пункттерінің орналасқан жері 

аудан әкімінің шешімімен  анықталады.  Оларды қабылдау, сот–медициналық 

сараптама, туыстарынан сұрастыру арқылы аты жөнін білу  жұмысы 

жүргізіледі. Салт–жоралғыларды анықтауды, тіркеуді және жерлеу 

орындарына жөнелтуді сол жерде қарастырады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Бұл дипломдық жұмыста Алматы қаласының геологиялық, 

гидрогеологиялық аймақтары қарастырылып талданылды. Алматы қаласы Іле 

Алатауының бөктерінде орналасқандықтан мұздықтардан бастау алатын мен 

Ақсай, Үлкен және Кіші Алматы, Қаргалы өзендерінен сел көшкінінын келу 

ықтималдығы жоғары болғандықтан, осы аймақтар назар аударылып бақылау 

жұмыстары жүргізілді. Себебі мониторинг жасау жұмыстарының мақсаты 

қауіп келуі мүмкін аймақтар жайлы күнделікті метеостнациялар мен 

автоматтандырылған мониторинг жабдықтарынан алған ақпараттарды 

қорытып ТЖ мекемесіне, Казселденқорғау мен Казгидромет секілді 

мекемелерге есеп беріп отыру керек. Қаланың кауіпсіздік жағдайына жауап 

беретін мекемелерге үкіметтен қосымша ақша бөлініп, мамандандырылған  

жұмысқа орнату, персоналды оқыту, бағдарламалрды қамтамасыз етумен 

байланыс құралдарын сатып алу қажет.  

 Қосымша Ақсай мен Қарғалы, Кіші және Улкен Алматы өзендер 

бассейндері бойынша автоматтандырылған мониторинг жүйесін құру керек. 

Бұл жүйе нақты уақытта гидрометеорологиялық жағдайды, моренналық 

көлдермен Іле Алатауынан бастау алатын сел көшкіндердін алдын алуды 

қашықтықтан бақылауға мүмкіндік береді. Бұл бізге сел қаупін талдаумен 

болжауды, уақытылы шаралар қолданумен сапалы деректермен қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді.  
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А Қосымша 

 

А.1 кесте  – Алматы қаласындағы гидротехникалық ғимараттар 

 

№ Құрылыс 

атауы 

Эксплуатаци

яға берілген 

уақыт 

Жағдайы Техникалық 

сипаттамалары 

Алматы қаласы 

Қарғалы ө. бассейні 

1 Қарғалы ө–і 

селден 

қорғаныс 

құрылысы 

2003 қанағаттанар

лық 

Контрфорлы, ұяшықты, 

селесброс , темір-бетон, 

H=28,8 м, L тарақпен 

=128,5 м, негіз бойынша 

ені 

=75м,Wселқоймасы=1,2 

млн.м3. 

Аксай  ө. Бассейні 

1 Ақжар 

өзенін 

нығайту 

1978 қайта 

жаңарту 

үшін 

инвестициял

ық жобаға 

енгізілді 

Темір–бетон торкөзді 

h=9м, l тарақпен =30м, 

тарақпен ені =5,2 м, негіз 

бойынша ені=27м, 

Q=27,8м3/сек, W сел 

сақтау қоймасы =0,035 

млн.м3. 

2 Ақжар 

кентіндегі 

Ақсай–

Қарғалы 

каналының 

арнасын 

тұрақтандыр

у 

1984 қанағаттанар

лық 

Трапециедальды 

профиль Сапожников 

бұлағының арнасын 

тұрақтандыру түбі 

бойынша ені 8м, еңіс м – 

1,5 м, ПВ–3 темірбетон 

плиталарымен бекітілген 

еңістер. 

3 Ақсай 

өзеніндегі 

қорғаныс 

бөгеті 

1984 қанағаттанар

лық 

ұзындығы 414м, өткізу 

қабілеті 60м3м/сек. 

Улкен алматы ө бассейні 

1 Үлкен 

Алматы 

өзеніндегі 

сел аулаушы 

бөгет 

1980 қанағаттанар

лық 

Темір – бетонды 

ұяшықты жермен 

толтырылған Н = 40м, L 

тарақпен =422м, негіз 

бойынша ені.=200м, W 

селс.=14,5 млн. м3, 

Qмах=49м3 / сек 
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2 Үлкен 

Алматы 

өзеніндегі 

жағалауды 

бекіту 

құрылысы,Г

ЭС–1 

1981 қанағаттанар

лық 

Монолитті темір / бетон 

қабырғасы: биіктігі 12–

14м., үстіңгі жағынан 

ені–0,5 м., негіз бойынша 

ені–12м., ұзындығы 736 

метр. 

3 Көкшоқы 

өзеніндегі 

құрылыс 

1982 қанағаттанар

лық 

Монолит. Темір /бетон 

Qв=2,6м3/сек, 

Qс=53,5м3/сек, 

Lкан.=120м,Lжылдамдық

=93м, арна ені және 

жылдамдық –18м 

4 Үлкен 

Алматы 

өзенін 

бөгеттен әл–

Фараби 

даңғылына 

дейін 

тұрақтандыр

у 

1982 қанағаттанар

лық 

Монолитті темір - бетон  

тікбұрышты қима 

каналы, оң жақ борты 

бойынша 20 метрден 

кейін диафрагмалар 

2х2кв м қимасы бар 

құрама темірбетон 

блоктарынан тюбинг 

өтеді, жалпы ұзындығы 

тұрақтану 10.500 м 

Кіші алматы ө бассейні 

1 Мыңжылқы 

сел ұстайтын 

бөгеті 

1983 қанағаттанар

лық 

Үйінді, жер, Н=17м, W 

сел =230 мың м3. 

2 Сарысай 

торлы сел 

ұстағыш 

1977 21.07.2013 

жылы сел 

ағыны 

жойылды, 

бұған дейін 

жағдайы 

қанағаттанар

лық 

Тор. Н=5м, негізі 

бойынша ені.=6м, ро 

ені=12м, 

Wтверд.=10тыс.м3, 

Wнанос=26тыс.м3, 

диаметрі сақина тор –1м. 

3 Медеу сел 

ұстайтын 

бөгеті 

1976 қанағаттанар

лық 

Тас лақтыру, Н=70м, l 

есу=530м, ені 

негізделген. =210м, W 

сел.=12,6 млн.м3. 

Q=30м3 / сек. 

4 Кіші Алматы 

өзеніндегі 

толассыз сел 

ұстаушы 

1965 қанағаттанар

лық 

Толассыз, Н=5м, W=100 

мың.м3, L 

жотаның=203м. 
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5 Ким Асар 

өзенін 

тұрақтандыр

у 

1980 қанағаттанар

лық 

L=1100м, H1, 5м, ені = 

6м, жоғарғы ені 11,2 

м,Q=17,1м3 / сек. 

6 Су жіберу 

жолы Ким 

Асар 

1977 қанағаттанар

лық 

L=1100м, H1, 5м, ені = 

6м, жоғарғы ені 11,2 

м,Q=17,1м3 / сек. 

7 Сәтбаев 

көшесі 

ауданында 

Кіші Алматы 

өзенін 

тұрақтандыр

у 

1984 қанағаттанар

лық 

Г–тәрізді блоктардан 

жасалған тікбұрышты 

қима каналы г–150, 

тереңдігі–1,5 м. 

8 Есентай су 

қабылдағыш 

1977 қанағаттанар

лық 

Бетонды су ағызатын 

контрфорсты бөгет Н=7м 

Q мах =72,7м3/сек шегін 

ені 25,5 м Q су 

қабылдағыш арқылы 

=25м3/сек W=250тыс.м3. 

9 Есентай 

өзеніндегі су 

жіберу 

арнасы 

1977 қанағаттанар

лық 

L=4,2 км, Q 

барраж=80м3 / сек, B =8–

15м, L=25–60м, H=0,6–

1,3 м, Qтюбинг=40м3 / 

сек, Wбарраж жо 400м. 

Q=45м3 / сек есептік 

қысым 10м. 

1

0 

Жолсерік 

ауданында 

Есентай 

өзенінің 

тұрақтануы 

1987 қанағаттанар

лық 

Трапецеидальды 

профильдің темір 

бетонды каналы қиғасы 

П–1,5 м, ені–12м, 

тереңдігі–1,5 м, ені 1,5 м 

терренкур, ұзындығы 500 

м. 

1

1 

Промбаза 

ауданындағы 

Есентай 

өзенінің 

тұрақтануы 

1984 қанағаттанар

лық 

Т/б тікбұрышты қима 

1,5х11кв.м теренкур 

асфальтобетон ені 1,5 м 

L=350м,Q=80м3 / сек, 

ені=5–15м, кіре берістің 

ашық бөлігі 52м, шығу 

басы–52м, шығу жолы 

24м. 
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А.1 – Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендерінің мұздықтан бастау 

алунының бойлық профилі. 
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А.2 сурет  – Алматы каласынын сел ошақтар картасы .  
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А.3 сурет – Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Ақсай өзендер бассейндеріндегі 

сел қаупінің картасы.  
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         А.4 сурет - Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы, Ақсай өзендерінің 

бассейндеріне сел қаупінің картасы . 
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А.5 сурет – Аюсай және Ақсай өзен бассейніндегі сел ұстағыш ғимарат. 
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А.6 сурет  – Алматы қаласында селге карсы салынған құрылыстар.  

  


