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ECOLOGICAL STATE OF RESERVOIRS OF THE TURKESTAN REGION 
 

Annotation: The reservoir makes significant changes not only in the local area, but also 

in the whole of nature. Makes the climate and affects the environment. The article describes the 

ecological situation of the Koshkorgan, Ermakozen and Shert reservoirs in the Turkestan region. 

Seasonal water balances of reservoirs and climatic parameters of the Turkestan region are 

presented.  
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Түйіндеме: Су қоймасы тек жергілікті төңіректе ғана емес бүкіл табиғат 

кешеніне де өте үлкен өзгерістер енгізеді. Ол климатты жұмсартып, қоршаған орта 

нысандарына экологиялық ықпал етеді. Мақалада Түркістан облысына қарасты 

Қошқорған, Ермакөзен және Шерт су қоймаларының экологиялық жағдайы сипатталған. 

Су қоймаларының маусымдық су баланстары, Түркістан облысының климаттық 

көрсеткіштері берілген.   
  

Түйін сөздер: су қоймасы; түптік шөгінді; су балансы; жауын-шашын; бөгендер.  
 

Қоршаған ортадағы ең жиі ластанатын нысандардың бірі су қоймасы болып 

саналады. Олар көп жағдайда антропогендік жолмен ластанады. Ал ластанған су мен 

олардан түзілген түптік қалдықтар жергілікті жердің экологиялық жағдайына әсер етеді. 

Сонымен қатар,  су қойма жағалауында және де нақтылы су бетіндегі өсімдіктер қоректік 

заттардың осы нысандарда жеткілікті мөлшерде бар екенін сипаттайды. Вегетациялық 

мерзім аяқталғаннан кейін өсімдіктер қалдықтары жыл сайын түптік шөгінділерге 

жинақталып отырады. Су нысандарынан, су тазалау орындары, бөгендер, су қоймаларынан 

шығып жатқан аталған түптік шөгінді қалдықтары көп мөлшерде жер көлемін алып жатыр. 

Олар өз кезегінде су ағындарына кедергі жасайды.  

Ғылыми-зерттеу жұмысының зерттеу нысаны  ретінде Түркістан облысына қарасты 

Қошқорған, Ермакөзен (Шаштөбе), Шерт су қоймалары алынды. Су қоймасы – адамдармен 

басқарылатын антропогенді нысандар (табиғи гирометеорологиялық факторлар әсер ететін) 

болып табылатын табиғи техникалық жүйе. Қазіргі таңда Қазақстан аумағында 200-ден 

артық су қоймасы бар. Олардың жалпы сыйымдылығы 95,5 км3-ден астам (көктемгі ағынды 

ұстап қалуға арналған тоғандар мен кіші су қоймаларын есептемегенде). Түркістан 

облысында су тапшылық мәселесі халық санының өсуі мен өндірістік кәсіпорындардың 

көбеюіне байланысты күннен-күнге шиеленісуде. Суармалы массив аумағындағы 
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гидрографиялық байланыс әлсіз дамыған. Бұл аймақтағы су көздеріне Қарашық, Шаға, 

Ермак-Өзен, Иқансу, Шерт және басқа да Қаратау жотасының оңтүстік-батысынан бастау 

алатын өзендер жатады. Олардың барлығы қар және бұлақ көздерімен қоректенеді. Қардың 

еруі кезінде сумен толысады, бірақ мамыр айында өзендердегі су деңгейі төмендейді. 

Массив аумағы құрғақ, жауын-шашынның көпжылдық орташа мөлшері 200 мм. Ылғалдың 

мол түсімі қыс-көктем айларына келеді, бұл кез жылдық жауын-шашын мөлшерінің 65-80% 

құрайды. Ал шілде, тамыз айларында жауын-шашын мөлшері мүлде болмайды, тек 

қыркүйек айында 3,5-10,7 мм жауын болады [1-6]. Климаттық жағдайларға байланысты, 

өңірде ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін молайту үшін жасанды суару 

қолданылады. Су қоймаларының маусымдық су баланстары төмендегі 1-3 суреттерде 

көрсетілген.  

Қошқорған су қоймасы Түркістан облысы, Түркістан қаласынан солтүстік-шығысқа 

қарай 18 км жердегі Құсшы ата елді-мекенінің маңында орналасқан. Пайдалануға 1982 

жылы берілген. Жалпы көлемі 37,3 млн. м3 құрайды. Пайдалы көлемі 36,3 млн.м3, 

максимальды ұзындығы - 2,9 км, ені - 1,5 км. Ең терең жері - 20,0 м.      

 

 
Сурет 1- Қошқорған су қоймасының балансы (2017 ж) 

 

Ермакөзен су қоймасы Түркістан облысы, Түркістан қаласынан солтүстік-батысқа 

қарай 27 км жерде, Шаштөбе елді-мекенінің маңында орналасқан. Жалпы көлемі 4,65 млн. 

км3 құрайды. 

 

https://doi.org/10.31643/2018.0


 
 

https://doi.org/10.31643/2018.036 

22 November 2018 
 

 

  3 

Су қоймаларының 

экологиялық жағдайы  

 «Ғылымның өзекті мәселелері» – Халықаралық практикалық 

интернет- конференция материалдары 
 

  
Сурет 2 - Ермакөзен су қоймасының балансы (2017 ж) 

 

Шерт су қоймасы Түркістан облысы, Түркістан қаласынан солтүстікке қарай 24 км 

жерде Шерт елді-мекенінің маңында орналасқан. Пайдалануға 1927 жылы берілді. Жалпы 

көлемі 2,7 млн. м3 құрайды. Пайдалы көлемі - 2,28 млн.м3. Максимальды ұзындығы -1,25 

км, ені - 0,720 км. Ең терең жері - 6,38 м, орташа тереңдігі -3,08 м.   

 

 
Сурет 3 - Шерт су қоймасының балансы (2017 ж) 
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Суретте көрсетілген мәліметтер бойынша булануға кететін ең жоғарғы су шығыны 

мен суаруға жұмсалатын ең жоғары көрсеткіш Қошқорған су қоймасына тән. Ал ең аз 

булануға кететін шығын мен ең аз суару мөлшері Шерт су қоймасына тиесілі екендігін 

байқауға болады.  Гидрографиялық жүйедегі туындайтын өзгерістер басқа да көп қолайсыз 

өзгерістер тудырып табиғат жағдайларының бүкіл кешенінде көрініс береді. Сондықтан да 

су қоймаларын жобалағанда табиғаттағы барлық мүмкін боларлық өзгерістерді және 

олардың шаруашылықта қолдану мүмкіншілігін (энергетика, өнеркәсіп, ауыл 

шаруашылығы, орман шаруашылығы) алдын ала ескеру қажет.  
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