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Аңдатпа. Мақалада Каспий теңізінің қазіргі экологиялық жағдайы мен оны 

гидрооптикалық зерттеулерінің нәтижелері берілген. Зерттеулер нәтижелері бойынша 

теңіздің үстіңгі қабатындағы жүзіндінің құрамына талдау жасалынған. Оптикалық 

спектрлерін жұтылу деңгейін талдау әдісімен теңіздің үстіңгі қабатындағы жүзіндінің 

құрамына талдау жасалды. Гидрологиялық өлшемдер негізінде алынған хлорофиллдің және 

жалпы органикалық көміртектің кеңістіктік бөліністерінің нәтижелері бойынша 

жүзінділердің концентрациялардың максимумдары Орал өзенінің сағасына және 

жағалаудағы ауданның сағасынан солтүстік жағалаудағыауданында шоғырланғандығы 

туралы ақпараттар алынды. Сонымен қатар, зерттеудің нәтижесінде теңіз суындағы 

жүзіндінің өте жоғары жиынтық шоғырлануы (160 мг/л дейін) ірі дисперсті заттардың 

мұндай молдығы оның салыстырмалы мөлдірлігінің 0,15 м дейін төмендеуіне әсер ететіні 

анықталынды. Зерттеу нәтижелері өндірістердің оңтайландырылмаған басқару құрылымы 

экологиялық салдарлардың зиянды үрдістердің қоршаған ортаға әсерін теріс сипатқа ие 

екендігін анықтады.  

Түйінді сөздер: Каспий теңізі, гидрологиялық зерттеулер, жүзінді, дисперсті заттар, 

сортаңдылық. 

Кіріспе. Жұмыстың өзектілігі. Каспий теңізі жер бетіндегі ең ірі тұйық су айдыны, 

ол өзінің аумағына байлланысты ең үлкен ағынсыз көл ретінде немесе теңіз ретінде 

жіктеледі, сондай-ақ оның ірі планеталық мегаструктурасымұхит түріндегі жер 

қыртысынан қалыптасқан. Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқан бұл теңіздің су 

сортаңдылығы Еділ сағасында 0,05  пайызды құраса,оңтүстік-шығыс бөлігінде 11-13 

пайызды құрауы мүмкін. Су деңгейіауытқуға бейім, 2019жылдың мәліметтері бойынша 

теңіз деңгейінен 28,1 м төмен. Каспий теңізінің аумағы шамамен 371 000 км2, ең үлкен 

тереңдігі-1025 метрді құрайды[1].  

Мәселенің тұжырымы. Солтүстік Каспий аймақтарында адамзаттың шаруашылық 

қызметтері жайлаулық жерлердің деградациясына, флора әлемінің түрлік құрамының 

азаюы мен кедейленуіне, шөлдену үрдістеріне ауыспалы құмдардың көбеюі және 

суффозиондық және эолдық үрдістердің белсенді болуы әсер етуде [2,3]. Бұл жағдайларда 



теріс экологиялық салдар жергілікті сипатқа ие болғанымен, жртылай шөлді аймақтардың 

экожүйелерінің бұзылуына әсерін тигізу төмен деңгейде болатын. Шамадан тыс мұнай 

және газ кенорындарын игеру антропогендік жүктеулердің көбеюіне байланысты 

экологиялық салдарлардың зиянды үрдістері кең масштабта ғана болмай, үдемелі және 

түрлілік сипатқа ие болуда.  Мұнай мен газ кенорындарын экологиялық салдарларды 

ескермеуден қоршаған ортаға скважиналардың жан-жағындаүлкен аймақтардың 

ластануына, кейбір өсімдік түрлерінің толықтай жойылуына себеп болды. Бұл көрсетілген 

жағдаяттар Каспий теңізіндетерриген қалдықтарының көбеюінің бірден бір себебі. Каспий 

теңізі ресми түрде көл болып табылатындығына және әлемдік мұхитпен байланысы 

жоқтығына қарамастан, өзінің шығу тегі мен үлкен кеңістіктік ауқымдарына байланысты 

оның физикалық, химиялық, биологиялық және геологиялық қасиеттері әлемдік мұхиттың 

ішкі теңіздерінің қасиеттеріне ұқсас келеді. Географиялық тұрғыда Каспий теңізінде 

белсенді түрде шаруашылық қызмет (оның ішінде мұнай мен газ өндіру, кеме қатынасы, 

балық аулау) жүргізілуде. Теңіз жағалауында 7 миллионнан астам адам тұрады.Каспий 

теңізінің ең аз зерттелген аймақтарының бірі - Қазақстанның аумақтық суларына жататын 

солтүстік-шығыс бөлігі болып табылады. Бұл аймақ барлық жерде 5 м аспайтын аз 

тереңдіктермен және жылына шамамен 11 км3 құрайтын Орал өзенінің ағысы, сондай-ақ 

Каспий теңізіне осы өңірдің батысына қарай құятын Еділ өзенінің ағысы күшті әсер етеді. 

Жаңалық. Каспий теңізі өзінің орналасу ерекшеліктері Оңтүстік теңіздер сияқты 

Еуразияның ішкі бөлігіндегі тұйық пішіндіболғандықтан, бұлсу қоймасының режимі 

көптеген экзофакторлардың әсерінен, ең алдымен, өзен ағысы мен буланудан айтарлықтай 

тәуелділігіне себепші болады. Каспий экожүйесінің барлық компоненттері тікелей немесе 

жанама, үлкен немесе аз дәрежеде, бірақ міндетті түрде өзен ағынының әсерін көрсетеді. 

Таяз су жағдайында тұщы суды және материк ағынынан терриген қалдықтарын 

белсенді шығару осы өңірдің суларының жоғары дәрежелі тұщыландыру үрдісіне және ірі 

дисперсті заттардың концентрациясының жоғарылауына себеп болады (сурет 1). Каспий 

теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің осы қасиеттері әсіресе көктемгі су тасқыны кезеңінде 

қатты байқалады, ол кезде сәуір-мамыр айларында теңізге Орал өзенінің жылдық ағысының 

80-90% - ға дейін келіп түседі. Орал өзенінің сулары терриген жүзіндісінің белсенді 

шығаруымен ғана емес, антропогендік ластаушы заттардың жоғары концентрацияларымен 

де сипатталады. 

  



 
 

Сурет 1 - Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігінің су тұздылығының деңгейі 

 

Зерттеу әдістері. Гидрооптикалық өлшеулер лазерлік ультракүлгін флуоресцентті 

лидар УФЛ-9 [4-7] станцияларда және кеме жүрісінде лидарлық зондтау деректері GPS 

көмегімен орын координаттарына автоматты түрде электронды байланысқан. 

Станцияларда флуоресценция және лазерлік импульстің кері шашырауы спектрі түсірілді. 

Кеме жүрісінде 355, 404, 440, 685 нм спектралды арналарында сигналдарды бір мезгілде 

тіркей отырып, 2 Гц жиілігімен үздіксіз зондтау жүргізілді, бұл 685, 440 және 355 нм кезінде 

кері сигналдар бойынша хлорофиллдің, органикалық заттардың және жалпы жүзінділердің 

шоғырлануын өлшеуге мүмкіндік берді, тиісінше, 404 нм кезінде Раман шашырауы 

сигналына нормалау жүргізілді. 

Станцияларда кездейсоқ өлшеу қателігін азайту үшін жұмыс істеу кезінде 

концентрацияның қорытынды мәні 30-200 өлшеу орташаланып алынған. Кеменің жүзу 

барысында кесінділерде алынған деректерді өңдеу кезінде алынған деректер қатарларын 

жылжымалы санаудың әдістерімен жүргізілді.  

Оптикалық спектрлерін жұтылу деңгейін талдау әдісімен теңіздің үстіңгі 

қабатындағы жүзіндінің құрамына талдау жасалды. Талдау үшін су сынамасы 

пайдаланылды, су бетінен қарапайымсынамаалғышпен және біреуі батометр арқылы 

тереңдіктен 3 м дейінгі қабаттан алынды. 

Жүзінділерді вакуумда сүзу -250 және -400 мбар вакуумында іске асты. Сүзгілердің 

екі түрі: диаметрі 47 мм GF/F шыны талшықты маркалары (өлшенген минералды 

бөлшектердің, жалпыорганикалық заттардың, фитопланктон хлорофиллінің және 

көмірсутектердің концентрациясын анықтау үшін) және жалпы жүзіндінің 

концентрациясын түзу (таразы) әдісімен анықтау үшін1 мкм тесіктері бар нуклепорды 

лавсан мембраналарыпайдаланылды. Жүзінді жалпы алғанда 50 сүзгішке сүзілген. Сүзгілер 

силикагельдің қатысуымен мұқият кептіріліп, мұздатылды және Ресей Ғылым 

академиясының Океанология институтының зертханасына жеткізілді. 

Зерттеу нәтижелері. Қоспаның құрамын талдау жұмыста [8] баяндалған әдістемеге 

сәйкес, GF/F сүзгілеріне тұндырылған қоспамен жарықты сіңіру спектрі бойынша 

жүргізілді. Спектрлер ЛОМО өндірісінің СФ-14 екі сәулелі спектрофотометрінде тіркелді. 

Фотометрден кейін осы сүзгілер хлорофиллдің концентрациясын және пигментті индексті 

анықтау үшін пайдаланылды. Осы мақсатта бір тәулік ішінде шөгіндісі бар сүзгіштер 90% 

сулы ацетонында ұстап тұрды. Алынған сығындысы Carl Zeiss Jena фирмасының specord 

UV VIS спектрофотометрінде фотометрияланды. Сынама дайындау және 

концентрацияларды есептеу әдістемесі [9] бойынша жүргізілді. Теңіз жүзіндісін талдаудың 

негізгі нәтижелері 1-ші кестеде көрсетілген. Фитопланктонның қалыпты дамуы үшін 



қажетті күн энергиясының енуіне айқын кедергі келтіретін осындай қолайсыз жағдайларға 

қарамастан, эвтрофиялық және гипертрофиялық суларға тән хлорофиллдің аса жоғары 

концентрациясы – 23,1 мкг/л дейін анықталынды. Бұл ретте фитопланктонның белсенділігі 

өте жоғары (пигментті индекс – 2,3 дейін, бұл қарқынды өсу кезеңіне сәйкес келеді). Судың 

мөлдірлігі мен жүзіндінің компоненттерінің арасындағы теріс байланыс 2-ші суретте 

көрсетілген, ал судағы органикалық құрамы мен хлорофилл арасындағы оң байланыс 3-ші 

суретте көрсетілген. 

 

Кесте 1 - Теңіздің үстіңгі қабатындағы жүзінді талдаудың негізгі алдын ала 

нәтижелері 

 

Үлгі 

нөмірі 

Концентрациялар D430/D663 
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Секкадискіс

і, м 
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% 

хлороф 
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5 76,6 73,4 3,2 4,2 22,1 2,3 0,25 

9 53,6 51,5 2,1 3,9 11,5 2,7 0,25 

10 74,1 71,2 2,8 3,8 13,2 2,5 0,25 

11 56,9 54,9 2,0 3,6 11,5 2,8 0,20 

12 61,2 59,1 2,1 3,5 10,2 2,8 0,15 

Түбі 64,5 62,3 2,2 3,4 9,3 3,0 0,15 

13 158,5 152,1 6,4 4,1 23,1 2,5 - 

16 40,2 38,6 1,5 3,8 9,3 3,0 0,35 

17 33,5 32,3 1,3 3,7 5,1 3,4 0,3 

18 39,7 38,3 1,4 3,5 6,7 2,5 0,3 

19 70,8 68,3 2,5 3,5 11,9 3,1 0,25 

min. 33,5 32,3 1,3 3,4 5,1 2,3 0,2 

max. 158,5 152,1 6,4 4,2 23,1 3,4 0,4 

min./max

. 

4,7 4,7 5,1 1,2 4,5 1,5 2,3 

орташа 70,9 68,2 2,7 3,7 12,5 2,8 0,2 

  



 
Сурет 2 - Салыстырмалы мөлдірліктен (Секки (H) дискінің ең жоғары көріну 

тереңдігі) хлорофилл (Схл), өлшенген минералдық заттар (минер.з.) және органикалық 

заттардың (орг.зат.) концентрацияларының тәуелділігі 

 

 
Сурет 3 - Абсолюттік органикалық заттар (Сорг.з. (абсолют.)) және салыстырмалы (С 

орг.з, /(Смин.з. +орг.з.)) концентрациясы шамаларының хлорофилл (Схл) концентрациясына 

тәуелділігі 

 

Қорытынды. Өлшенген заттардың саны мен құрамына қатысты зерттелген 

акваторияның кейбір ерекшеліктерін атап өтуге болады, яғни, жүзіндінің өте жоғары 

жиынтық концентрациясы (160 мг/л дейін). Суда өлшенген заттардың мұндай молдығы 

оның салыстырмалы мөлдірлігінің 0,15 м дейін төмендеуіне әкеледі. 

Зерттеулерді қорытындылай келе, Каспий теңізі бойынша бір заңдылығы байқалады 

– солтүстік-шығыс ауданынан оңтүстік-батысқа қарай заттық концентрациялар 

шоғырлануының бірқалыпты төмендеуі. Таразы әдісімен анықталатын көмірсутектердің, 

органикалық көміртектің және қоспаның салмақтық шоғырлануы туралы ақпарат тиісті 



зертханалық өлшемдер аяқталғаннан кейін келесі ғылыми басылымға шығаруылуы 

жоспарланып отыр. 

Алынған деректер негізінде ультракүлгін флуоресценттілидар каналдарында, 

хлорофилла-а, ЖОК және жүзінділердің лидармен бірлескен станцияларда іріктелген су 

сынамаларының деректері бойынша көрсеткіштерін калибрлеу жүргізілді. Осы калибрлеу 

жұмыстары полигондарында абсолюттік (салмақтық) бірліктерде а-хлорофиллін, ЖОК 

және жалпы жүзіндінің картасын жасауға мүмкіндік береді. 

Гидрооптикалық өлшемдер негізінде алынған хлорофиллдің және ЖОК кеңістіктік 

бөліністерінің нәтижелері бойынша олардың концентрацияларының максимумдары Орал 

өзенінің сағасына және жағалаудағы ауданның сағасынан солтүстікжағалаудағы ауданына 

шоғырланғандығы байқалды. Сондай ақ, жүзіндінің кеңістіктік таралуының себебі аз 

тереңділік пен су бағанасының түбіне дейін теңіз түбінен жүзіндінің ілесіп көтерілуі 

арқылы араласатындығына дәлелә екендігі анықталынды. 
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Аннотация. В статье представлены результаты гидрооптических исследований 

современного экологического состояния Каспийского моря и из возможные пути решения. 

По результатам исследований проведен анализ содержания взвеси в поверхности моря. 

Методом анализа степени поглощения оптических спектров был проведен анализ 

содержания взвеси над морем.  По результатам пространственных делений хлорофилла и 

общеорганического углерода, полученных на основе гидрологических измерений, получена 

информация о том, что максимумы концентраций виноградников сосредоточены в устье 

реки Урал и в северном прибрежном районе от устья прибрежного района. Кроме того, в 

результате исследования было установлено, что наибольшая суммарная концентрация 

взвеси сусла в морской воде (до 160 мг/л) влияет на снижение его относительной 

прозрачности до 0,15 м. Результаты исследования выяснили, что неэффективная структура 

управления производств имеет отрицательный характер воздействия вредных процессов на 

окружающую среду.  

Ключевые слова: Каспийское море, гидрологические исследования, виноградные, 

дисперсные вещества, засоленность. 

CURRENT STATE OF HYDROLOGICAL RESEARCH OF THE CASPIAN SEA: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Izhitsky A.S. - Institute of Oceanology named after P. Shirshov of the Russian Academy 

of Sciences, Cand.geogr. sci., senior researcher, Moscow, Russian Federation. 

Zavyalov P.O. - Institute of Oceanology named after P. Shirshov of the Russian Academy 

of Sciences, doctor.geogr. Sciences, Corr.-member, chief researcher, Moscow, Russian 

Federation. 

Kurbaniyazov A.K. - Н.А.Yassavi International Kazakh-Turkish University, Cand.geogr. 

sci., Professor, Turkestan, Kazakhstan, Yessenov University, Aktau, Kazakhstan. 

Konovalov B.V. - Institute of Oceanology named after P. Shirshov of the Russian Academy 

of Sciences, Cand. tech.senior researcher, Moscow, Russian Federation. 

Aimbetova I.О. - Н.А.Yassavi International Kazakh-Turkish University, Cand. 

tech.associate Professor, Turkestan, Kazakhstan. 

Abstract. The article presents the current ecological state of the Caspian sea and the results 

of its hydro-optical research. Based on the research results, the analysis of the suspension content 

in the sea surface was carried out. The analysis of the suspension content over the sea was 

performed using the method of analysis of the degree of absorption of optical spectra. According 

to the results of spatial divisions of chlorophyll and organic carbon obtained on the basis of 

hydrological measurements, information was obtained that the maximum concentrations of 

vineyards are concentrated in the mouth of the Ural river and in the Northern coastal area from the 

mouth of the coastal area. In addition, the study found that the highest total concentration of wort 

suspension in seawater (up to 160 mg/l) affects the reduction of its relative transparency to 0.15 

m. The results of the study revealed that the inefficient management structure of production has a 

negative impact of harmful processes on the environment. 
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