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Көбінесе климаттың жаһандық жылынуы мен су мәселелерінің салдары қазіргі таңда су ресурста-

рының алдағы уақыттағы дамуы жолында үлкен кедергілердің бірі болып саналады. Жалпы су ресурс-

тарының өзгеруі, оның ішінде өзен ағындысының өзгеруі бағытындағы қазіргі заманға сай ғылыми 

зерттеулердің басым көпшілігі әртүрлі антропогендік ықпал ету жағдайларында және сонымен қатар 

климаттық жағдайларға байланысты зерттеліп отырған немесе басқа да өңірдің өзен ағындысының 

жылдық жүрісінің жыларалық өзгергіштігінің және циклдік сипатына назар аударады. Қазіргі таңда 

Қазақстан өзендерінің басым көпшілігінің ағындысының жыларалық және жылішілік ауытқуы әртүрлі 

өзгергіштігімен сипатталады. Соңғы гидрометеорологиялық зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, 1980-

ші жылдардың соңғы уақыттарынан бастап өзендердің жылдық ағындысы климаттық өзгерістермен 

қатар елеулі өзгерістерге ұшырады . Атап айтатын болсақ, жалпы өзендердің су режимі өзгерді. Сол 

себепті,өзеннің жылдық ағындысын зерттеу және оның өзгерісін бағалау қазіргі таңда ахуалды мә-

селеге айналып отыр. 

Қарастырылып отырған Кіші Алматы өзені Қазақстанның Алматы қаласынан ағып өтетін, Балқаш-

Алакөл су шаруашылық алабына жатады. Кіші Алматы өзені шаруашылық жағынан маңызды су жинау 

алаптарының бірі болып саналады. Өзен алабы суару кезінде, сумен қамтамасыз ету мақсатында, 

рекреациялық және басқа да мақсаттар үшін кеңінен пайдаланылады.  

Кіші Алматы өзенінің жылдық ағындысын есептеу 3 гидрологиялық бақылау бекеттері: Кіші Ал-

маты өз. – Сарысай өз. сағасынан төмен бекеті, Кіші алматы өз. – «Тұйықсу» альпбазасы бекеті, Кіші 

Алматы өз. –  Алматы қаласы бекеттері бойынша анықталды . Ең алдымен, бекеттерді қалпына келтіру 

гидрологиялық статистикалық есептеулер арқылы жүргізілді. Кіші Алматы – Сарысай өз. сағасынан 

төмен бекеті үшін аналог өзені ретінде Шелек өз. –  Малыбай ауылы бекеті, корреляция коэффициенті 

r=0,71, ал Кіші Алматы өз.– «Тұйықсу» альпбазасы бекеті үшін аналог өзені – Есік өзені –Есік қаласы 

бекеті үішн сәйкесінше r=0,86 болды.. 

Кіші Алматы өзені жылдық ағынды сипаттамаларының өзгерісі мен нормасын анықтау үшін әр 

бекет бойынша жылдық интеграл қисығы тұрғызылды. Есептеу барысы 2 кезең бойынша жүргізілді: 

Кіші Алматы өзені-«Тұйықсу» альпбазасы бекеті бойынша бірінші шартты табиғи кезең үшін (1940-

1989 жж.) (Cv=0.21) және соңғы антропогендік жүктеме орын алған кезең, яғни табиғи ағынды бұзыл-

ған кезең үшін (1990-2015 жж.). Вариация коэффициенті (Сv=0.33) 

Кіші Алматы өзені – Сарысай өз. сағасынан төмен бекеті бойынша бірінші шартты табиғи кезең 

үшін (1940-1989 жж.) (Cv=0.13) және соңғы антропогендік жүктеме орын алған кезең, яғни табиғи 

ағынды бұзылған кезең үшін (1990-2015 жж.). Вариация коэффициенті (Сv=0.14) 

Кіші Алматы өзені-Алматы қаласы бекеті бойынша бірінші шартты табиғи кезең үшін (1940-

1989жж.) (Cv=0.21) және соңғы антропогендік жүктеме орын алған кезең, яғни табиғи ағынды бұзыл-

ған кезең үшін (1990-2015 жж.). Вариация коэффициенті (Сv=0.26) 

Анықталған вариация коэффициенттерін пайдалана отырып, қамтамасыздық қисығы тұрғызылды. 

Бұл қамтамасыздық қисығы арқылы ең суы мол, суы орташа және ең су аз жылдар анықталды. Кіші 

Алматы өзені-«Тұйықсу» альпбаза бекеті бойынша 1994 жыл –  ең суы мол, 1987 жыл – суы орташа 

және 1996 жыл – ең суы аз болып табылды. 

Кіші Алматы өзені-Сарысай өз. сағасынан төмен бойынша 2005 жыл –  ең суы мол, 1986 жыл – 

суы орташа және 1972 жыл – ең суы аз болып табылды.
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