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Анг лийс кий ♦ Русс кий ♦ Ка за хс кий

Ре дак то ры: 
Рау шан Нур дил лаева 

Меж ду на род ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име ни Ход жи Ах ме да Яса ви, 
Тур кес тан, Ка за хс тан

Хью Джонс
Уни вер си тет Мидл секс, Лон дон, Ве ли коб ри та ния

Тер ми но ло ги чес кий сло варь сос тав лен кол лек ти вом ав то ров в рам ках проек та 
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The Glossary provides basic definitions and explanations of terms commonly used in environmental 
and integrated water cycle management. For ease of use, terms are listed in alphabetical order in English 
followed by translations into Russian and Kazakh. The Glossary is designed for Undergraduate, Master’s and 
Doctoral students of higher educational institutions, practitioners in the sphere of ecology and water resources 
management, as well as a wider range of general interest readers.

В терминологическом словаре приведены основные определения и пояснения терминов, часто 
используемых в области экологии и интегрированного управления водными ресурсами. Для удобства 
использования словаря термины приведены в алфавитном порядке на английском языке и даны 
их переводы на русском и казахском языках. Словарь предназначен для студентов, магистрантов и 
докторантов высших учебных заведений, для природопользователей и работников сферы экологии и 
управления водными ресурсами, а также для широкого круга читателей.

Терминологиялық сөздікте экология және су ресурстарын бірлесіп басқару мәселелеріне қатысты 
жиі қолданылатын негізгі терминдер түсініктемелері мен анықтамалары келтірілген. Сөздікті қолдануға 
ыңғайлы болу үшін терминдер ағылшын тілінде әліпбилік ретпен беріліп, олардың орыс және қазақ 
тіліндегі аудармалары келтірілген. Сөздік жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары және 
докторанттарына, экология және су ресурстарын басқару салаларының қызметкерлеріне, табиғатты 
пайдаланушылар, сондай-ақ көпшілік оқырман қауымына арналған.

UDC 556 (038)
LBC26.22я2

© Nurdillayeva R. & Jones H., 2016
ISBN 978-601-04-1679-6                                                                                                          © Al-Farabi KazNU, 2016

N 94



List of contributing authors and contact 
details

Abdraimova, Kuralay; Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish Uni-
versity, Ecology and Chemistry Department, 
29, B. Sattarkhanov Avenue, Turkestan, 
161200, Kazakhstan, kuralai.abdraimova@
ayu.edu.kz.  

Abenova, Darina; the Regional Environ-
mental Centre for Central Asia,  CAREC, 
40, Orbita-1, Almaty, 050043, Kazakhstan, 
dkurganbekova@carececo.org. 

Akbassova, Amankul; Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish Uni- 
versity, Ecology and Chemistry Department, 
Ecology Research Institute, 29, B. Sattar-
khanov Avenue, Turkestan, 161200, Kazakh-
stan, ecolog_kz@mail.ru. 

Capilla, José E.; Research Institute of 
Water and Environmental Engineering, Tech- 
nical University of Valencia, Cno. de Vera 
s/n, 46022 Valencia, Spain, jcapilla@upv.es. 

Duskayev, Kassym; Al-Farabi Kazakh 
National University, Meteorology and Hyd-
rology Department, 71. Al-Farabi Avenue, 
Almaty, 050040, Kazakhstan,  kduskaev@
gmail.com. 

Fatta-Kassinos, Despo, Nireas-Interna-
tional Water Research Center, School of 
En-gineering, University of Cyprus, P.O. Box 
20537, 1678 Nicosia, Cyprus, dfatta@ucy.ac.cy. 

García-Meseguer, Carlos; Research Ins- 
titute of Water and Environmental Engi-
neering, Technical University of Valencia, 
University of Valencia, Cno. de Vera s/n, 
46022 Valencia, Spain, gestor@iiama.upv.es. 

Garelick, Hemda; Middlesex University, 
Department of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
H.Garelick@mdx.ac.uk. 

Jones, Huw; Middlesex University, De- 
partment of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
H.Jones@mdx.ac.uk. 

Kakabayev, Anuarbek; Sh. Ualikhanov 
Kokshetau State University, Geography and  
Ecology Department, 76, Abay Street, Kok-
shetau, 020000, Kazakhstan, anuarka@mail.ru. 

Kerimkulova, Aigerim; Al-Farabi Kazakh 
National University, UNESCO Chair for 
Sustainable Development, 71. Al-Farabi 
Avenue, Almaty, 050040, Kazakhstan, 
kerim_aiko@mail.ru. 

Koroleva Antonina, Sh.Ualikhanov Kok- 
shetau State University, Abay Str., 76, Kok- 
shetau, Kazakhstan, 020000, yevdokimova-
tonya@mail.ru. 

Lundy, Lian; Middlesex University, De- 
partment of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
L.Lundy@mdx.ac.uk.

Mamyrbekova, Aizhan; Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish Uni- 
versity, Department of Laboratory discip-
lines, 29, B. Sattarkhanov Avenue, Turkes- 
tan, 161200, Kazakhstan, aizhan.mamyr-
bekova@ayu.edu.kz. 

Meyer, Burghard, Leipzig University, Ins- 
titute of Geography. Johannisallee 19a, 04103 
Leipzig, Germany, Burghard.meyer@olanis.de.

Minzhanova, Guldana; Al-Farabi Kazakh 
National University, UNESCO Chair for 
Sustainable Development, 71. Al-Farabi 
Avenue, Almaty, 050040, Kazakhstan, 
guldana.m@mail.ru. 

Myrzahmetov, Akhan; Institute of Geo- 
graphy JSC National Scientific and Tech-
nological Holding Company «Parasat», De- 
partment of Water resources, Kabanbai ba-
tyr st./Pushkin st. 67/99, Almaty, 050010, 
Kazakhstan, ahan_myrzahmetov@mail.ru.

Naviy Liza, Sh.Ualikhanov Kokshetau 
State University, Abay Str., 76, Kokshetau, 
Kazakhstan, 020000, liza281073@mail.ru. 

Nurdillayeva, Raushan; Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish Uni- 
versity, Ecology and Chemistry Department, 
29 B.Sattarkhanov Avenue, Turkestan, 161200, 
Kazakhstan, raushan.nurdillayeva@ayu.edu.kz. 

AUTHORS INDEX

ііі



Nurmukhanbetova, Nurgul; Sh. Uali- 
khanov Kokshetau State University, Chemis-
try and Biotechnology Department, 76, Abay 
Street, Kokshetau, 020000, Kazakhstan, nn_
nurgul@mail.ru. 

Purchase, Diane; Middlesex University, 
Department of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
D.Purchase@mdx.ac.uk. 

Ramazanova, Makhabbat; Sh.Ualikhanov 
Kokshetau State University, Abay Str., 76,  
Kokshetau, Kazakhstan, 020000, m.rama-
zanova90@mail.ru.  

Rodrigo Ilarri, Javier; Research Institute 
of Water and Environmental Engineering, 
Technical University of Valencia, University 
of Valencia, Cno. de Vera s/n, 46022 Valen-
cia, Spain, jrodrigo@upv.es. 

Schreiner, Vera, Leipzig University, 
Institute of Geography. Johannisallee 19a, 
04103 Leipzig, Germany. Vera_schreiner@
yahoo.de. 

Shakirova, Tatiana, the Regional Envi-
ronmental Centre for Central Asia, CAREC, 
40, Orbita-1, Almaty, 050043, Kazakhstan, 
tshakirova@carececo.org.

Shalgimbayeva, Gulmira; Kazakh Fishe- 
ries Research Institute, Zarokova 269/52  
Almaty, 050056, Kazahkstan. Shalgimba-
yeva@mail.ru. 

Strikeleva, Yekaterina; the Regional En- 
vironmental Centre for Central Asia,  CAREC, 
40, Orbita-1, Almaty, 050043, Kazakhstan, 
estrikeleva@carececo.org. 

Tasbolat, Baibolat; Khoja Akhmet Yas- 
sawi International Kazakh-Turkish Univer-
sity, Ecology and Chemistry Department, 29, 
B. Sattarkhanov Avenue, Turkestan, 161200, 
Kazakhstan, baybolat.tasbolat@ayu.edu.kz.  

Toichibekova, Gaziza; Khoja Akhmet 
Yassawi International Kazakh-Turkish Uni-
versity, Ecology and Chemistry Department, 
29, B. Sattarkhanov Avenue, Turkestan, 
161200, Kazakhstan, gaziza.toychibekova@
ayu.edu.kz. 

Toumazi, Toumazis, Nireas-Internatio-
nal Water Research Center, School of En-
gineering, University of Cyprus, P.O. Box 
20537, 1678 Nicosia, Cyprus, toumazi.
toumazis@ucy.ac.cy.

Tursunova, Aisulu; Institute of Geo-
graphy JSC National Scientific and Tech-
nological Holding Company «Parasat», De- 
partment of Water resources, Kabanbai 
batyr st./Pushkin st. 67/99, Almaty, 050010, 
Kazakhstan, ais.tursun@bk.ru.

Watt, John; Middlesex University, De- 
partment of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
J.Watt@mdx.ac.uk. 

Wildeboer, Dirk; Middlesex University, 
Department of Natural Sciences, The Bur-
roughs, Hendon, London, NW4 4BT, UK, 
D.Wildeboer@mdx.ac.uk. 

Zhanabayeva, Zhanara; Al-Farabi Ka-
zakh National University, Meteorology and  
Hydrology Department, 71. Al-Farabi Ave- 
nue, Almaty, 050040, Kazakhstan, zhanusik9 
@mail.ru. 

Zharkinbekov, Temirkhan; Sh. Uali-
khanov Kokshetau State University, First 
Vice-Rector, 76, Abay Street, Kokshetau, 
020000, Kazakhstan, zharkinbekov_t@mail.ru. 

Zhylysbayeva, Akkongyr; Khoja Akh- 
met Yassawi International Kazakh-Turkish 
University, Ecology and Chemistry De-
partment, 29, B.Sattarkhanov Avenue, Tur-
kestan, 161200, Kazakhstan, akkonyr@mail.ru. 

іv



В нас тоя щем раз де ле ука за ны кон-
такт ные дан ные ав то ров тер ми но ло ги-
чес ко го сло ва ря.

Aбдраимова Ку ра лай, Меж ду на род - 
ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име - 
ни Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко- 
 ло гии и хи мии, пр. Б. Сат тар ха но ва, 29,  
Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, kuralai.
abdraimova@ ayu.edu.kz.

Абенова Да ри на, Ре гиональ ный эко-
ло ги чес кий центр Цент раль ной Азии 
(РЭЦ ЦА), Ор би та-1, 40, Ал ма ты, Ка за х- 
с тан, 050043, dkurganbekova@carececo.org. 

Aкбасова Аман кул, Меж ду на род ный  
ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име ни  
Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко ло гии  
и хи мии, Науч но-исс ле до ва тельс кий инс - 
ти тут «Эко ло гия», пр. Б. Сат тар ха но ва,  
29, Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, ecolog_
kz@mail.ru. 

Вильдебоер Дирк, Мидл секский уни- 
 вер си тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, 
Хен дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 
4BT, D.Wildeboer@mdx.ac.uk. 

Гарелик Хем да, Мидл секcкий уни-
вер си тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, 
Хен дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 
4BT, H.Garelick@mdx.ac.uk. 

Гарсия-МесегуерКар лос, Науч но-ис- 
с ле до ва тельс кий инс ти тут вод ной и эко-
ло ги чес кой ин же не рии, По ли тех ни чес-
кий уни вер си тет Ва лен сии, Ва лен сия, Ис- 
 па ния, 46022, gestor@iiama.upv.es.

Джонс Хью, Мидл секский уни вер си-
тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, Хен-
дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 4BT, 
H.Jones@mdx.ac.uk. 

Дускаев Ка сым, Ка за хс кий на цио-
наль ный уни вер си тет име ни аль-Фа ра-
би, ка фед ра ме те оро ло гии и гид ро ло гии, 
прос пект аль-Фа ра би, 71, Ал ма ты, Ка за х-
с тан, 050040, kduskaev@gmail.com. 

Жанабаева Жа на ра, Ка за хс кий на-
циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа-

ра би, ка фед ра ме те оро ло гии и гид ро ло-
гии, прос пект аль-Фа ра би, 71, Ал ма ты, 
Ка за хс тан, 050040, zhanusik9@mail.ru.

Жаркинбеков Те мир хан, Кок ше таус-
кий го су да рст вен ный уни вер си тет име ни 
Ш. Уали ха но ва, пер вый про рек тор, ул. 
Абая, 76, Кок ше тау, Ка за хс тан, 020000, 
zharkinbekov_t@mail.ru. 

Жылысбаева Ак ко ныр, Меж ду на-
род ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет 
име ни Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко-
ло гии и хи мии, пр. Б. Сат тар ха но ва, 29, 
Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, akkonyr@
mail.ru.

Какабаев Ануар бек, Кок ше таус кий 
го су да рст вен ный уни вер си тет име ни  
Ш. Уали ха но ва, ка фед ра геог ра фии и эко-
ло гии, ул. Абая, 76, Кок ше тау, Ка за хс тан, 
020000, anuarka@mail.ru. 

КапиллаХо се Э., Науч но-исс ле до ва-
тельс кий инс ти тут вод ной и эко ло ги чес-
кой ин же не рии, По ли тех ни чес кий уни-
вер си тет Ва лен сии, Ва лен сия, Ис па ния, 
46022, jcapilla@upv.es.

Керимкулова Айге рим, Ка за хс кий 
на циональ ный уни вер си тет име ни аль-
Фа ра би, ка фед ра ЮНЕС КО по ус той чи-
во му раз ви тию, прос пект аль-Фа ра би, 71, 
Ал ма ты, Ка за хс тан, 050040, kerim_aiko@
mail.ru.

Королева Ан то ни на, Кок ше таус кий 
го су да рст вен ный уни вер си тет име ни             
Ш. Уали ха но ва, ул. Абая, 76, Кок ше тау, 
Ка за хс тан, 020000, yevdokimovatonya@
mail.ru.

Ланди Лиан, Мидл секский уни вер си-
тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, Хен-
дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 4BT, 
L.Lundy@mdx.ac.uk.

МамырбековаАй жан, Меж ду на род-
ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име-
ни Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра ла бо ра-
тор ных дис цип лин, пр. Б. Сат тар ха но ва, 
29, Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, aizhan.
mamyrbekova@ayu.edu.kz

УКА ЗА ТЕЛЬ АВ ТО РОВ

v



Мейер Бург хард, Лей пцигс кий уни-
вер си тет, Инс ти тут геог ра фии, ул. Йо хан-
ни сал лее, 19а, Лейп циг, Гер ма ния, 04103, 
Burghard.meyer@olanis.de. 

Минжанова Гуль да на, Ка за хс кий на-
циональ ный уни вер си тет име ни аль-Фа-
ра би, ка фед ра ЮНЕС КО по ус той чи во му 
раз ви тию, 71, Ал ма ты, Ка за хс тан, 050040, 
guldana.m@mail.ru. 

MирзахметовAхан, АО На циональ-
ный науч но-тех но ло ги чес кий Хол динг 
«Па ра сат», Инс ти тут геог ра фии, ла бо ра- 
 то рия вод ных ре сур сов, пе ре се че ние 
ул. Ка бан бай ба ты ра/ Пуш ки на, 67/99, 
Ал ма ты, Ка за хс тан, 050010, ahan_myr-
zahmetov@mail.ru.

НавиЛи за, Кок ше таус кий го су да рст-
вен ный уни вер си тет име ни Ш. Уали ха-
но ва, ул. Абая, 76, Кок ше тау, Ка за хс тан, 
020000, liza281073@mail.ru.

Нурдиллаева Рау шан, Меж ду на род-
ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име-
ни Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко-
ло гии и хи мии, пр. Б. Сат тар ха но ва, 29, 
Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, raushan.
nurdillayeva@ayu.edu.kz.

Нурмухамбетова Нур гуль, Кок ше-
таус кий го су да рст вен ный уни вер си тет 
име ни Ш. Уали ха но ва, ка фед ра хи мии и 
био тех но ло гии, ул. Абая, 76, Кок ше тау, 
Ка за хс тан, 020000, nn_nurgul@mail.ru. 

Пёрчез Диана, Мидл секский уни вер-
си тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, Хен-
дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 4BT, 
D.Purchase@mdx.ac.uk. 

Рамазанова Ма хаб бат, Кок ше таус-
кий го су да рст вен ный уни вер си тет име ни  
Ш. Уали ха но ва,  ул. Абая, 76, Кок ше-
тау, Ка за хс тан, 020000, m.ramazanova90@
mail.ru. 

Родриго-Иларри Хавь ер, Науч но-ис- 
с ле до ва тельс кий инс ти тут вод ной и эко-
ло ги чес кой ин же не рии, По ли тех ни чес-
кий уни вер си тет Ва лен сии, Ва лен сия, 
Ис па ния, 46022, jrodrigo@upv.es.

Стрикелева   Ека те ри на, Ре гиональ ный  
эко ло ги чес кий центр Цент раль ной Азии 

(РЭЦ ЦА), Ор би та-1, 40, Ал ма ты, Ка за хс-
тан, 050043,  estrikeleva@carececo.org.

Тасболат Бай бо лат, Меж ду на род ный 
ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име ни  
Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко ло-
гии и хи мии, пр. Б. Сат тар ха но ва, 29, 
Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, baybolat.
tasbolat@ayu.edu.kz.

Тойчибекова Ға зи за, Меж ду на род - 
ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет име- 
 ни Ход жи Ах ме да Яса ви, ка фед ра эко-
ло гии и хи мии, пр. Б. Сат тар ха но ва, 29,  
Тур кес тан, Ка за хс тан, 161200, gaziza.
toychibekova@ayu.edu.kz.

Тумази Ту ма зис, Меж ду на род ный 
центр вод ных исс ле до ва ний NIREAS, 
Кипрс кий уни вер си тет, Шко ла ин же-
не рии, а/я 20537, 1678 Ни ко сия, Кипр, 
toumazi.toumazis@ucy.ac.cy.

Турсунова Aйсу лу, АО На циональ-
ный науч но-тех но ло ги чес кий Хол динг 
«Па ра сат», Инс ти тут геог ра фии, ла бо ра-
то рия вод ных ре сур сов, пе ре се че ние ул. 
Ка бан бай ба ты ра/ Пуш ки на, 67/99, Ал ма-
ты, Ка за хс тан, 050010, ais.tursun@bk.ru.

Уотт Джон, Мидл секcкий уни вер си-
тет, фа куль тет ес те ст вен ных наук, Хен-
дон, Лон дон, Ве ли коб ри та ния, NW4 4BT, 
J.Watt@mdx.ac.uk.

Фатта-Kaссинос Дес по, Меж ду на - 
род ный центр вод ных исс ле до ва ний 
NIREAS, Кипрс кий уни вер си тет, Шко-
ла ин же не рии, а/я 20537, 1678 Ни ко сия, 
Кипр, dfatta@ucy.ac.cy. 

Шакирова Татьяна, Ре гиональ ный 
эко ло ги чес кий центр Цент раль ной Азии 
(РЭЦ ЦА), Ор би та-1, 40, Ал ма ты, Ка за х-
с тан, 050043, tshakirova@carececo.org. 

Шалгымбаева Гуль ми ра, Ка за хс кий 
науч но-исс ле до ва тельс кий инс ти тут рыб-
но го хо зяй ст ва, Жа ро ко ва 269/52, Ал ма-
ты,  Ка за хс тан, 050056, Shalgimbayeva@
mail.ru. 

Шрайнер Ве ра, Лей пцигс кий уни вер-
си тет, Инс ти тут геог ра фии, ул. Йо хан ни-
сал лее, 19а, Лейп циг, Гер ма ния, 04103, 
Vera_schreiner@yahoo.de.

vi



Бе ріл ген бө лім де тер ми но ло гия лық 
сөз дік ке үлес қос қан ав тор лар дың бай ла-
ныс де рек мә лі мет те рі кел ті ріл ген.

Абдраимова Құ ра лай, Қо жа Ах мет 
Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү-
рік уни вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия 
ка фед ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, 
Түр кіс тан, Ка зақ стан, 161200, kuralai.
abdraimova@ayu.edu.kz.

Aкбасова Аман күл, Қо жа Ах мет Ясауи 
атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү рік уни-
вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия ка фед ра-
сы, «Эко ло гия» ғы лы ми-зерт теу инс ти ту-
ты,  Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, Түр кіс тан, 
Ка зақ стан, 161200, ecolog_kz@mail.ru. 

Әбенова Да ри на, Ор та лық Азия ай-
мақ тық эко ло гиялық ор та лы ғы, Ор би-
та-1, 40, Ал ма ты, Ка зақ стан, 050043,  
dkurganbekova@carececo.org. 

Вильдебоер Дирк, Мидл секc уни вер-
си те ті, Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа-
куль те ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, 
NW4 4BT, D.Wildeboer@mdx.ac.uk. 

Гарелик Хем да, Мидл секc уни вер-
си те ті, Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа-
куль те ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, 
NW4 4BT, H.Garelick@mdx.ac.uk. 

Гарсия-Месегуер Кар лос, Су жә не 
эко ло гиялық ин же не рия ғы лы ми-зерт теу 
инс ти ту ты, Ва лен сия тех ни ка лық уни-
вер си те ті, Ва лен сия, Ис па ния, 46022, 
gestor@iiama.upv.es.

Джонс Хью, Мидл секc уни вер си те ті, 
Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа куль те-
ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, NW4 
4BT, H.Jones@mdx.ac.uk. 

Дускаев Қа сым, әл-Фа ра би атын да ғы 
Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Ме те оро ло-
гия жә не гид ро ло гия ка фед ра сы, әл-Фа-
ра би даң ғы лы, 71, Ал ма ты, Қа зақ стан, 
050040, kduskaev@gmail.com. 

Жанабаева Жа на ра, әл-Фа ра би атын-
да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Ме те-
оро ло гия жә не гид ро ло гия ка фед ра сы, 

әл-Фа ра би даң ғы лы, 71, Ал ма ты, Қа зақ-
стан, 050040, zhanusik9@mail.ru.

Жарқынбеков Те мір хан, Ш.Уәли-
ха нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік 
уни вер си те ті, бі рін ші про рек тор, Абай 
кө ше сі, 76, Көк ше тау, Қа зақ стан, 020000, 
zharkinbekov_t@mail.ru. 

Жылысбаева Ақ қо ңыр, Қо жа Ах мет 
Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү-
рік уни вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия 
ка фед ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, 
Түр кіс тан, Ка зақ стан, 161200, akkonyr@
mail.ru.

КапиллаХо се Э., Су жә не эко ло гиялық 
ин же не рия ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты, Ва-
лен сия тех ни ка лық уни вер си те ті, Ва лен-
сия, Ис па ния, 46022, jcapilla@upv.es.

Керімкулова Әйге рім, әл-Фа ра би 
атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Тұ-
рақ ты да му бо йын ша ЮНЕС КО ка фед ра-
сы, әл-Фа ра би даң ғы лы, 71, Ал ма ты, Қа-
зақ стан, 050040, kerim_aiko@mail.ru.

Королева Ан то ни на, Ш.Уәли ха нов 
атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер-
си те ті, Абай кө ше сі, 76, Көк ше тау, Қа зақ-
стан, 020000, yevdokimovatonya@mail.ru.

Қақабаев Әнуар бек, Ш.Уәли ха нов 
атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер-
си те ті, Геог ра фия, эко ло гия жә не ту ризм 
ка фед ра сы, Абай кө ше сі, 76, Көк ше тау, 
Қа зақ стан, 020000, anuarka@mail.ru. 

Ланди Лиан, Мидл секc уни вер си те ті, 
Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа куль те-
ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, NW4 
4BT, L.Lundy@mdx.ac.uk.

Мамырбекова Ай жан, Қо жа Ах мет 
Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү-
рік уни вер си те ті, Зерт ха на лық пән дер 
ка фед ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, 
Түр кіс тан, Ка зақ стан, 161200, aizhan.
mamyrbekova@ayu.edu.kz

Мейер Бург хард, Лейп циг уни вер-
си те ті, Геог ра фия инс ти ту ты, Йо хан ни-
сал лее кө ше сі, 19а, Лейп циг, Гер ма ния, 
04103, Burghard.meyer@olanis.de. 

АВ ТОР ЛАР СІЛ ТЕУІШІ

viі



Минжанова Гүл да на, әл-Фа ра би атын- 
 да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Тұ рақ-
ты да му бо йын ша ЮНЕС КО ка фед ра сы, 
әл-Фа ра би даң ғы лы, 71, Ал ма ты, Қа зақ-
стан, 050040, guldana.m@mail.ru. 

MырзахметовAхан, «Па ра сат» Ұлт-
тық ғы лы ми-тех но ло гиялық Хол динг АҚ, 
ҚР Геог ра фия инс ти ту ты, Су ре су рс та-
ры зерт ха на сы, Қа бан бай ба тыр кө ше сі 
/Пуш кин кө ше сі, 67/99, Ал ма ты, Қа зақ-
стан, 050010, ahan_myrzahmetov@mail.ru.

Нави Ли за, Ш.Уәли ха нов атын да-
ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си те ті, 
Абай кө ше сі, 76, Көк ше тау, Қа зақ стан, 
020000, liza281073@mail.ru.

Нұрділлаева Рау шан, Қо жа Ах мет 
Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү-
рік уни вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия 
ка фед ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, 
Түр кіс тан, Ка зақ стан, 161200, raushan.
nurdillayeva@ayu.edu.kz.

Нұрмұхамбетова Нұр гүл, Ш.Уәли ха-
нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни-
вер си те ті, Хи мия жә не био тех но ло гия ка-
фед ра сы, Абай кө ше сі, 76, Көк ше тау, Қа-
зақ стан, 020000, nn_nurgul@mail.ru. 

Перчез Диана, Мидл секc уни вер си те-
ті, Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа куль те-
ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, NW4 
4BT, D.Purchase@mdx.ac.uk. 

Рамазанова Ма хаб бат, Ш.Уәли ха нов 
атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер-
си те ті, Абай кө ше сі, 76, Көк ше тау, Қа зақ-
стан, 020000, m.ramazanova90@mail.ru. 

Родриго-Иларри Хавь ер, Су жә не 
эко ло гиялық ин же не рия ғы лы ми-зерт теу 
инс ти ту ты, Ва лен сия тех ни ка лық уни-
вер си те ті, Ва лен сия, Ис па ния, 46022, 
jrodrigo@upv.es.

Стрикелева Ека те ри на, Ор та лық Азия  
ай мақ тық эко ло гиялық ор та лы ғы, Ор-
би та-1, 40, Ал ма ты, Ка зақ стан, 050043,  
estrikeleva@carececo.org.

ТасболатБай бо лат, Қо жа Ах мет Ясауи  
атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү рік уни- 
 вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия ка фед-
ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, Түр-
кіс тан, Ка зақ стан, 161200, baybolat.
tasbolat@ayu.edu.kz.

Тойчибекова Ға зи за, Қо жа Ах мет 
Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү-
рік уни вер си те ті, Эко ло гия жә не хи мия 
ка фед ра сы, Б.Сат тар ха нов даң ғы лы, 29, 
Түр кіс тан, Ка зақ стан, 161200, gaziza.
toychibekova@ayu.edu.kz.

Тумази Ту ма зис, NIREAS Ха лы қа ра лық 
Су зерт теу ле рі ор та лы ғы, Кипр уни вер си те-
ті, Ин же не рия мек те бі, а/ж 20537, 1678 ни-
ко сия, Кипр, toumazi.toumazis@ucy.ac.cy.

Тұрсынова Aйсу лу, «Па ра сат» Ұлт-
тық ғы лы ми-тех но ло гиялық Хол динг АҚ, 
ҚР Геог ра фия инс ти ту ты, Су ре су рс та-
ры зерт ха на сы, Қа бан бай ба тыр кө ше сі 
/Пуш кин кө ше сі, 67/99, Ал ма ты, Қа зақ-
стан, 050010, ais.tursun@bk.ru.

Уотт Джон, Мидл секc уни вер си те ті, 
Жа ра ты лы стану ғы лым да ры фа куль те-
ті, Хен дон, Лон дон, Ұлыб ри та ния, NW4 
4BT, J.Watt@mdx.ac.uk.

Фатта-Kaссинос Дес по, NIREAS Ха - 
лы қа ра лық Су зерт теу ле рі ор та лы ғы, 
Кипр уни вер си те ті, Ин же не рия мек те бі, 
а/ж 20537, 1678 ни ко сия, Кипр, dfatta@
ucy.ac.cy. 

Шакирова Татьяна, Ор та лық Азия 
ай мақ тық эко ло гиялық ор та лы ғы, Ор-
би та-1, 40, Ал ма ты, Ка зақ стан, 050043, 
tshakirova@carececo.org. 

Шалғымбаева Гүл ми ра, Қа зақ стан 
ба лық ша ру ашы лы ғы ғы лы ми-зерт теу 
инс ти ту ты, Жа ро ков 269/52, Ал ма ты,  Қа-
зақ стан, 050056, Shalgimbayeva@mail.ru. 

Шрайнер Ве ра, Лейп циг уни вер си те-
ті, Геог ра фия инс ти ту ты, Йо хан ни сал лее 
кө ше сі, 19а, Лейп циг, Гер ма ния, 04103, 
Vera_schreiner@yahoo.de.

viiі



Currently, Integrated Water Cycle Management (IWCM) is seen as the optimal 
approach to managing our finite water resources and is one of the priorities of the 
United Nations International Decade for Action «Water for Life». The Global Water 
Partnership defines IWCM (also known as Integrated Water Resource Management; 
IWRM) as a process that promotes the coordinated development and management of 
water, land and other related resources in order to maximize the performance of social 
and economic development on an equal basis without disturbing the sustainability of 
vital ecosystems for current and future generations.

The joint use of transboundary rivers is emerging as a major challenge facing 
many parts of the world, and facilitating the management of transboundary rivers 
is a particular priority within the Central Asian context. International experience in 
tackling these issues indicates that the problems that arise can be resolved through 
the development of transboundary cooperation and coordinated policies. But this 
is not an easy or quick process. A key finding emerging from I-WEB activities was 
the need for improved communications between the multiple parties involved in 
IWCM approaches; the need to develop – if not a common language – a common 
understanding of key IWCM terminologies. 

As a direct contribution to addressing this need, partners of EU TEMPUS I-WEB 
project have co-developed this tri-lingual IWCM glossary. This glossary defines five 
hundred IWCM terms cross-referenced into three languages: English, Russian and 
Kazakh. The content of the glossary is presented in alphabetical order, including 
both discrete terms and phrases (composed of two or more words). To facilitate 
understanding, some terms are accompanied by drawings and diagrams. At the end 
of glossary further recommended literature is given, as well as an index. 

The IWCM glossary is an output of the EU TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-
JPCR 530718 «Integrated Water cycle management: building capability, capacity 
and impact in Education and Business». The aim of this project is to strengthen 
cooperation of Kazakh universities (KazNU, IKTU and KokSU) with business 
communities, academic and regulatory structures at national and international level 
through the development and implementation of Bologna-compliant Masters and 
PhD programs on IWCM.

As well as providing a valuable resource for Kazakh stakeholders in all areas of 
Integrated Water Cycle Management, the glossary is particularly targeted at students 
reading Water Cycle/Resource Management and is recommended to be used in 
parallel with the I-Web book entitled «Integrated Water Resources Management in 
Kazakhstan» published in English, Russian and Kazakh languages. 

This glossary, having been prepared jointly by Kazakh and EU partners involved 
in the EU TEMPUS I-WEB project, draws on their combined research and teaching 
experiences relating to the use and protection of water resources. The glossary is 
not only for Undergraduate, Master’s and Doctoral students undertaking Water 
Profile courses: «Hydrology», «Water and water management», «Hydrology, water 
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resources, hydrochemistry», and other related disciplines, but is also of value to 
students in the field of «Ecology» «Geoecology», «Geography», as well as natural 
resources, as well as employees of the Water Resources Committee of the Ministry 
of Agriculture of the Republic of Kazakhstan and environmental practitioners in 
general.

«Glossary of Integrated Water Cycle Management» is published in English, 
Russian and Kazakh languages   for the first time. In this connection the authors are 
grateful to readers and stakeholders for their interest, useful comments and advice 
which they should address to the Editor.

Editors 

Raushan Nurdillayeva Huw Jones
Khoja Akhmet Yassawi International 
Kazak-Turkish University

Middlesex University

E-mail address: 
raushan.nurdillayeva@ayu.edu.kz

E-mail address: 
H.Jones@mdx.ac.uk
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В нас тоящее вре мя ин тег ри ро ван ное уп рав ле ние вод ны ми ре сур са ми  
(ИУВР) яв ляет ся наибо лее прог рес сив ной тех но ло гией и вхо дит в чис ло 
меж ду на род ных приори те тов де ся ти ле тия «Во да для жиз ни». Гло баль ным 
Вод ным Парт нерст вом ИУВР (из ве ст ный так же как ин тег ри ро ван ное уп-
рав ле ние во до обо ро том; ИУВО) оп ре де ле но как про цесс, спо со бс твую щий 
скоор ди ни ро ван но му раз ви тию и уп рав ле нию вод ны ми, зе мель ны ми и свя-
зан ны ми с ни ми дру ги ми ре сур са ми, с целью мак си ми зи ро вать по ка за те ли 
со ци ально го и эко но ми чес ко го раз ви тия на рав ноп рав ной ос но ве без на ру-
ше ния ус той чи вос ти жиз нен но важ ных эко сис тем для ны неш не го и бу ду ще го 
по ко ле ний.

Проб ле мы сов мест но го ис поль зо ва ния транс гра нич ных рек и ин тег ри ро-
ван но го уп рав ле ния вод ны ми ре сур са ми ре гионов, как в ми ре, так и в Цент-
раль ной Азии, яв ляют ся глав ным приори те том, от но ся щим ся к од ной из 
важ ней ших сфер меж ду на род но го сот руд ни чест ва. Меж ду на род ный опыт, 
на коп лен ный раз ны ми ст ра на ми, по ка зы вает, что воз ни кающие проб ле мы 
раз ре шают ся пу тем сот руд ни чест ва и про ве де ния сог ла со ван ной по ли ти ки в 
от но ше нии сов мест но го ра циональ но го ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов. Дан-
ный про цесс, по су ти, не яв ляет ся прос тым и крат ков ре мен ным. Ос нов ным ре-
зуль та том зна чи тель ных дей ст вий I-WEB яв ляет ся пот реб нос ть пло дот вор но го 
сот руд ни чест ва меж ду мно ги ми участ вующи ми ст ра на ми в под хо дах ИУВР, 
что при ве ло к соз да нию тер ми но ло ги чес ко го сло ва ря для об ще го по ни ма ния 
клю че вых тер ми нов ИУВР. 

В ре ше нии дан ной проб ле мы парт не ры проек та I-WEB ТЕМ ПУС сов мест но 
раз ра бо та ли глос са рий «Ин тег ри ро ван ное уп рав ле ние вод ны ми ре сур са ми» на 
трех язы ках. Пред ла гаемый «Тер ми но ло ги чес кий сло варь по ин тег ри ро ван но-
му уп рав ле нию вод ны ми ре сур са ми» со дер жит око ло пя ти сот тер ми нов; сло-
варь сос тав лен на трех язы ках: анг лийс ком, русс ком и ка за хс ком. Весь ма те ри-
ал сло ва ря из ло жен в ал фа вит ном по ряд ке, вк лю чая оп ре де ле ния и пояс не ния,  
сос тоящие из двух и бо лее слов. Для луч ше го по ни ма ния не ко то рых тер ми нов 
они соп ро вож дают ся ри сун ка ми, диаг рам ма ми. В кон це ра бо ты при ве де на ре-
ко мен дуемая ли те ра ту ра, а так же пред мет ный ука за тель.

Дан ный глос са рий сос тав лен в рам ках проек та ЕС ТЕМ ПУС-1-2012-1-UK-
TEMPUS-JPCR 530718 «Ин тег ри ро ван ное уп рав ле ние во до обо ро том: по вы ше-
ние спо соб нос ти, ква ли фи ка ции и влия ния в об ра зо ва нии и биз не се». Целью 
дан но го проек та яв ляет ся ук реп ле ние сот руд ни чест ва ка за хс танс ких ву зов 
(Каз НУ, МКТУ и КГУ) с биз нес-сооб ще ст ва ми, про фес сио наль ны ми и ре гу ли-
рующи ми ор га ни за циями на на циональ ном и меж ду на род ном уров не в раз ра-
бот ке и внед ре нии прог рамм ма ги ст ра ту ры и док то ран ту ры по ИУВР, ос но ван-
ных на прин ци пах Бо ло нс ко го про цес са. Этим воп ро сам пос вя ще на под го тов-
лен ная и опуб ли ко ван ная кол лек тив ная мо ног ра фия на анг лийс ком, русс ком и 
ка за хс ком язы ках «Ин тег ри ро ван ное уп рав ле ние вод ны ми ре сур са ми в Ка за х-
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стане» в рам ках проек та I-WEB ТЕМ ПУС, а дан ный тер ми но ло ги чес кий сло-
варь  яв ляет ся до пол не нием к этой мо ног ра фии.

Тер ми но ло ги чес кий сло варь был под го тов лен сов мест но с ка за хс танс ки-
ми и ЕС парт не ра ми, участ вую щих в проек те I-WEB ТЕМ ПУС, на ос но ве 
ре зуль та тов научных исс ле до ва ний и опы та чте ния лек ций, свя зан ных с ис-
поль зо ва нием и ох ра ной вод ных ре сур сов. Сло варь пред наз на чен не толь ко 
для сту ден тов, ма ги ст ран тов и док то ран тов спе ци аль нос тей вод но го про фи-
ля: «Гид ро ло гия», «Вод ные ре сур сы и  во до поль зо ва ние», «Гид ро ло гия су ши, 
вод ные ре сур сы и гид ро хи мия», но и дру гих смеж ных спе ци аль нос тей, та ких 
как «Эко ло гия», « Геоэко ло гия», «Геог ра фия», а так же при ро до поль зо ва те лей и 
ра бот ни ков Ко ми те та вод ных ре сур сов Ми нис терс тва сель ско го хо зяй ст ва Рес-
пуб ли ки Ка за хс тан и ши ро ко го кру га чи та те лей. 

«Тер ми но ло ги чес кий сло варь по Ин тег ри ро ван но му уп рав ле нию вод ны ми 
ре сур са ми» из дает ся на анг лийс ком, русс ком и ка за хс ком язы ках впер вые, в 
свя зи с чем ре дак то ры и ав то ры бу дут приз на тель ны чи та те лям и заин те ре со-
ван ным ли цам за прояв лен ный ин те рес, по лез ные за ме ча ния и со ве ты. 

Редакторы

РаушанНурдиллаева ХьюДжонс
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Қа зір гі уа қыт та су ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру (СРББ) озық тех но ло-
гиялар ды пай да ла ну ға не гіз дел ген жә не «Су – өмір үшін» ат ты он жыл дық ша-
ра лар дың ха лы қа ра лық ба сым дық та ры ның қа та ры на кі ре ді. 

Жа һан дық Су Әріп тес ті гі мен СРББ (ол сон дай-ақ су айна лым да рын бір ле-
сіп бас қа ру ре тін де бел гі лі; САББ) бү гін гі жә не бо ла шақ ұр пақ үшін өмір лік 
ма ңы зы бар тұ рақ ты эко жүйе лер дің ор нық ты лы ғын бұз бай тең құ қы лы не гіз де 
әлеу мет тік жә не эко но ми ка лық да му көр сет кіш те рін ба рын ша арт ты ру мақ са-
тын да су, жер жә не олар мен бай ла ныс ты ре су рс тар ды үйле сім ді да мы ту мен 
бас қа ру ға ық пал ете тін үде ріс ре тін де ай қын дал ды.

Дү ниежү зін де гі жә не Ор та лық Азияда ғы транс ше ка ра лық өзен дер ді бір-
ле сіп пай да ла ну мә се ле ле рі нің рет те луі мен ай мақ тар да су ре су рс та рын бір-
ле сіп бас қа ру ды үй лес ті ру мә се ле ле рі – ха лы қа ра лық ын ты мақ тас тық тың аса 
ма ңыз ды са ла ла ры на жа та тын не гіз гі ба ғыт та ры ның бі рі. Дү ниежү зін де жи-
нақ тал ған ха лы қа ра лық тә жі ри бе су ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру ға қа тыс ты  
ын ты мақ тас тық жә не үй лес ті ріл ген сая сат ар қы лы туын да ған мә се ле лер ді ше-
шу ге бо ла ты нын көр сет ті. Бұл шын мә нін де оңай әрі қыс қа мер зім де гі үде ріс 
емес. I-WEB іс-әре кет те рі нің не гіз гі нә ти же ле рі СРББ ке лі сі мін де гі көп те ген 
қа ты су шы ел дер ара сын да же міс ті ын ты мақ тас тық үшін қа жет еке нін си пат та-
ды, бұл СРББ-ның не гіз гі тер мин де рін жал пы ла ма тү сі ну үшін тер ми но ло гия-
лық сөз дік ті әзір леу ге жол аш ты. 

Бұл мә се ле ні ше шу мақ са тын да I-WEB жо ба сы ның се рік тес те рі «Су ре су рс-
та рын бір ле сіп бас қа ру» ба ғы тын да үш тіл де сөз дік да йын да ды. Ұсы нып отыр-
ған сөз дік бес жүз ге жуық тер мин тү сі нік те рі нен құ рал ған, үш тіл де жа зыл ған: 
ағыл шын, орыс жә не қа зақ. Сөз дік тің то лық мә ті ні, екі не ме се бір не ше сөз ден 
құ рал ған анық та ма мен тү сі нік тер ді қо са ал фа вит ре ті мен кел ті ріл ген. Кей бір 
тер мин дер ді же тік тү сі ну үшін олар сыз ба лар, диаг рам ма лар сияқ ты қо сым ша 
ма те ри ал дар мен сүйе мел ден ген. Жұ мыс тың со ңын да ұсы ныл ған әде биет тер-
дің ті зі мі, со ны мен қа тар, тү сін дір ме сіл те ме сі кел ті ріл ген.

Тер ми но ло гия лық сөз дік ЕС ТЕМ ПУС-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 530718 
«Су ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру: бі лім жә не биз нес са ла сын да қа бі лет ті, бі-
лік ті лік ті жә не әсер ді жо ға ры ла ту» жо ба сы ның ая сын да әзір лен ді. Бе ріл ген 
жо ба ның мақ са ты – қа зақ стан дық жо ға ры оқу орын да ры ның (ҚазҰУ, ХҚТУ 
жә не КМУ) биз нес-ұйым да ры мен, кә сі би жә не рет теу ші ме ке ме лер мен ұлт-
тық жә не ха лы қа ра лық дең гейде ын ты мақ тас тық ты ны ғайту мен Бо лон үде рі-
сі нің қа ғи да сы на не гіз дел ген СРББ ба ғы ты на сәй кес ма ги ст ра ту ра жә не док то-
ран ту ра бағ дар ла ма ла рын ен ді ру. Бұл мә се ле лер ге ар нал ған I-WEB ТЕМ ПУС 
жо ба сы ның ая сын да ағыл шын, орыс жә не қа зақ тіл де рін де «Қа зақ стан да ғы су 
ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру» ат ты ұжым дық мо ног ра фия да йын дал ған жә не 
бас па дан шық қан, ал бұл тер ми но ло гия лық сөз дік осы ең бек ті то лық ты ра тын 
құ рал ға жа та ды.
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Тер ми но ло гия лық сөз дік I-WEB ТЕМ ПУС жо ба сы на қа ты са тын қа зақ стан-
дық жә не ЕС әріп тес те рі мен бір ле сіп әзір лен ген, олар өз де рі нің ғы лы ми зерт-
теу ле рі нің нә ти же ле рі мен су ре су рс та рын пай да ла ну жә не қор ғау мен бай ла-
ныс ты эко ло гиялық жә не бас қа да кә сі би пән дер ге қа тыс ты дә ріс тер жүр гіз ген-
де гі оқу тә жі ри бе ле рін қол дан ған. Сөз дік су са ла сы бо йын ша: «Гид ро ло гия», 
«Су ре су рс та ры жә не су ды пай да ла ну», «Құр лық тың гид ро ло гиясы, су ре су-
рс та ры жә не гид ро хи мия» ма ман дық та рын да бі лім алып жат қан сту де нт тер, 
ма ги ст рант тар жә не док то ра нт тар үшін ға на емес, со ны мен қа тар, бас қа да бір-
бі рі мен шек тес ма ман дық тар ға ар нал ған. Бұл  сөз дік «Эко ло гия», « Геоэко ло-
гия», «Геог ра фия», со ны мен бір ге та би ғат ты пай да ла ну шы лар жә не ҚР Ауыл-
ша ру ашы лық ми ни ст рлі гі Су ре су рс та ры Ко ми те ті нің қыз мет кер ле рі не жә не 
көп ші лік оқыр ман қауым ға ар нал ған. 

«Су ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру» тер ми но ло гия лық сөз ді гі ағыл шын, 
орыс жә не қа зақ тіл де рін де ал ғаш рет шы ға рылуына бай ла ныс ты, ре дак тор лар 
мен ав тор лар ұжы мы оқыр ман дар мен қы зы ғу шы лық көр сет кен тұл ға лар та ра-
пы нан сөз дік тің са па сын жақ сар ту ға ба ғыт тал ған ұсы ныс тар кү те ді жә не оған 
ал дын-ала ри за шы лық біл ді ре ді.
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Тер ми но ло ги чес кий сло варь по ИУВР под го тов лен кол лек ти вом ав то ров в 
рам ках проек та ЕС ТЕМ ПУС-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 530718 «Ин тег ри-
ро ван ное уп рав ле ние во до обо ро том: по вы ше ние спо соб нос ти, ква ли фи ка ции и 
влия ния в об ра зо ва нии и биз не се». Ре дак то ры вы ра жают свою бла го дар ность 
всем ав то рам. Участ ни ка ми проек та яв ляют ся: Меж ду на род ный ка за хс ко-ту-
рец кий уни вер си тет им. Ход жи Ах ме да Яса ви (МКТУ; Ка за хс тан); Ка за хс кий 
на циональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би (Каз НУ; Ка за хс тан), Кок ше таус кий 
го су да рст вен ный уни вер си тет им. Ш. Уали ха но ва (КГУ; Ка за хс тан), Уни вер си-
тет Мидл секc (MU; Ве ли коб ри та ния); Уни вер си тет Лей пци га (ULZ; Гер ма ния); 
По ли тех ни чес кий уни вер си тет Ва лен сии (UPV; Ис па ния); Уни вер си тет Кип ра 
(UCY; Кипр); Ре гиональ ный эко ло ги чес кий центр Цент раль ной Азии (РЭЦ ЦА; 
Ка за хс тан); Инс ти тут геог ра фии РК, Ка за хс кий науч но-исс ле до ва тельс кий инс-
ти тут вод но го хо зяй ст ва (Kаз НИИВХ; Ка за хс тан); Ка за хс кий науч но-исс ле до-
ва тельс кий инс ти тут рыб но го хо зяй ст ва (Каз НИИРХ; Ка за хс тан); Ко ми тет по 
конт ро лю в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки (МОН РК; Ка за хс тан); Центр Бо ло нс ко го 
про цес са и ака де ми чес кой мо биль ности (ЦБПиАМ; Ка за хс тан); Инс ти тут про-
фес сио наль но го раз ви тия и пе ре под го тов ки (ИПРП; Ка за хс тан); Кор по ра тив ный 
фонд «Фонд Жас Отан» по Ак мо линс кой об лас ти (КФ ФЖО; Ка за хс тан). 

Вы ра жаем иск рен нюю приз на тель ность проек ту ЕС TEMPUS I-WEB  
(http://iwebtempus.kz) за фи нан со вую под держ ку. 

Осо бая бла го дар ность глав но му коор ди на то ру проек та про фес со ру Лиан 
Лан ди (Уни вер си тет Мидл секс, Ве ли коб ри та ния) за ока зан ную по мощь и под-
держ ку во всех ас пек тах раз ра бот ки тер ми но ло ги чес ко го сло ва ря. 

От дель ную бла го дар ность вы ра жаем про рек то ру по нау ке и ин но ва ци он-
ным ра бо там  По ли тех ни чес ко го уни вер си те та Ва лен сии (UPV; Ис па ния) про-
фес со ру Хо се E. Ка пил ле и его ко ман де: Хавь еру Род ри го Ил ла ри, Кар ло су 
Гар сия-Meсeгуер, за ор га ни за цию и про ве де ние 1-го науч но-прак ти чес ко го се-
ми на ра в Ва лен сии по сос тав ле нию тер ми нов сло ва ря, а так же всем ев ро пей-
с ким парт не рам за учас тие в раз ра бот ке тер ми нов и пояс не ний и их кор рек ти-
ров ки на анг лийс ком язы ке.

Так же вы ра жаем бла го дар ность ис пол ни тель но му ди рек то ру Ре гиональ но-
го эко ло ги чес ко го цент ра Цент раль ной Азии Ис кан да ру Аб дул лаеву и кол ле-
гам из РЭЦ ЦА Татьяне Ша ки ро вой, Да ри не Абе но вой за ор га ни за цию и про ве-
де ние 2-го науч но-прак ти чес ко го се ми на ра в г. Ал ма ты по об суж де нию тер ми-
нов и пояс не ний сло ва ря, и всем парт не рам из Ка за х стана за пе ре вод тер ми нов 
на рус-с кий и ка за хс кий язы ки.

Ре дак то ры глу бо ко приз на тель ны всем ав то рам (см. спи сок ав то ров) за их 
вк лад в сос тав ле нии и кор рек ти ров ку тер ми нов сло ва ря на научном уров не, и 
осо бен но приз на тель ны про фес со ру Ка сы му Дус каеву (Каз НУ) за со ве ты и по-
же ла ния в об лас ти ИУВР.

Мы вы ра жаем приз на тель ность к.х.н., до цен ту Гуль да не Mин жа но вой  
(Каз НУ), к.х.н., до цен ту Aкко ныр Жы лыс бае вой (МКТУ), к.б.н., до цен ту 

ВЫ РА ЖЕ НИЕ ПРИЗ НА ТЕЛЬ НОСТИ
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Ануару Kaка баеву (КГУ) и Ека те ри не Ст ри ке ле вой (РЭЦ ЦА) за коор ди на цию 
про цес са соз да ния тер ми нов сло ва ря на русс ком и ка за хс ком язы ке. 

Так же вы ра жаем бла го дар ность д.т.н, про фес со ру Аман кул Aкба со вой (на 
ка за хс ком язы ке) и к.х.н., до цен ту Ай жан Mамыр бе ко вой (на русс ком язы ке) 
за под держ ку в грам ма ти чес кой и сти лис ти чес кой кор рек ти ров ке. Так же бла-
го дар ны пре по да ва те лям ка фед ры эко ло гии и хи мии МКТУ: д.г.н., про фес со ру 
Бай бо лат Тас бо ла ту, к.б.н. Ку ра лай Абд раимо вой и PhD Га зи зе Той чи бе ко вой 
за тех ни чес кую под держ ку в кор рек ти ров ке из да ния.

Вы ра жаем бла го дар ность Из да тель ст ву «Қа зақ уни вер си те ті» Ка за хс ко го на-
циональ но го уни вер си те та име ни аль-Фа ра би за тех ни чес кую под держ ку в из-
да нии тер ми но ло ги чес ко го сло ва ря.

Терминологическийсловарьсоставленколлективомавторовврамках
проектаI-WEB TEMPUS IV:

 Меж ду на род ный ка за хс ко-ту рец кий уни вер си тет им. Ход жи Ах ме да Яса ви, 
Тур кес тан, Ка за хс тан.

 Уни вер си тет Мидл секc, Лон дон, Ве ли коб ри та ния.
 Ка за хс кий на циональ ный уни вер си тет им. аль-Фа ра би, Ал ма ты, Ка за хс тан.
 Кок ше таус кий го су да рст вен ный уни вер си тет им. Ш. Уали ха но ва, Кок ше тау, 
Ка за хс тан.

 Уни вер си тет Лейп циг, Гер ма ния.
 По ли тех ни чес кий уни вер си тет Ва лен сии, Ис па ния.
 Уни вер си тет Кип ра, ни ко сия, Кипр.
 Ре гиональ ный эко ло ги чес кий центр Цент раль ной Азии, Ал ма ты, Ка за хс тан.
 Инс ти тут геог ра фии РК, Ал ма ты, Ка за хс тан.
 Ка за хс кий науч но-исс ле до ва тельс кий инс ти тут рыб но го хо зяй ст ва, Ал ма ты, 
Ка за хс тан.

 Ка за хс кий науч но-исс ле до ва тельс кий инс ти тут вод но го хо зяй ст ва, Та раз, Ка-
за хс тан.

 Ко ми тет по конт ро лю в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки МОН РК, Астана, Ка за хс-
тан.

 Центр бо ло нс ко го про цес са и ака де ми чес кой мо биль ности, Астана, Ка за хс тан.
 Инс ти тут про фес сио наль но го раз ви тия и пе ре под го тов ки, Кок ше тау, Ка за хс тан.
 Кор по ра тив ный фонд «Фонд Жас Отан» по Ак мо линс кой об лас ти, Ка за хс тан.

Дан ная пуб ли ка ция, как час тич но, так и пол ностью, не мо жет быть вос- 
п роиз ве де на или опуб ли ко ва на в лю бой фор ме и лю бы ми средс тва ми или 
сох ра не на в ба зах дан ных и поис ко вых сис те мах без пред ва ри тель но го пись-
менно го раз ре ше ния ре дак то ров и из да те лей. 

Редакторы
РаушанНурдиллаеваиХьюДжонс 

Финансирование настоящего проекта было осуществлено при поддержке
Европейскойкомиссии.Изданиеотражаетисключительноточкузренияавторов.
КомиссияЕСненесетответственностьзаиспользованиеиприменениесодержа-
щейсявданномисточникеинформации.
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СРББ ба ғы тын да ғы тер мин дер сөз ді гін I-WEB жо ба сы ая сын да ЕО ТЕМ-
ПУС-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR 530718 «Су ре су рс та рын бір ле сіп бас қа ру: 
бі лім жә не биз нес са ла сын да қа бі лет ті, бі лік ті лік ті жә не әсер ді жо ға ры ла ту» 
жо ба сы ның ая сын да ав тор лар ұжы мы да йын да ды. Ре дак тор лар бар лық ав тор-
лар ға өз ал ғыс та рын біл ді ре ді.

Жо ба қа ты су шы ла ры: Қо жа Ах мет Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү рік 
уни вер си те ті (ХҚТУ, Қа зақ стан), әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те-
ті (ҚазҰУ, Қа зақ стан), Ш.Уәли ха нов атын да ғы Көк ше тау ме ме ле кет тік уни вер-
си те ті (КМУ), Мидл секc уни вер си те ті (MU, Ұлыб ри та ния), Лейп циг уни вер си-
те ті (ULZ, Гер ма ния), Ва лен сия По ли тех ни ка лық уни вер сиеті (UPV; Ис па ния), 
Кипр уни вер си те ті (UCY; Кипр), Ор та лық Азия Ай мақ тық эко ло гиялық ор та-
лы ғы (ОААЭО; Қа зақ стан), ҚР Геог ра фия инс ти ту ты (Қаз ГИ, Қа зақ стан), Қа-
зақcтан Су ша ру ашы лы ғы ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты (Қаз СШҒЗИ, Қа зақ стан), 
Қа зақcтан Ба лық ша ру ашы лы ғы ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты (Қаз БШҒЗИ, Қа зақ-
стан), Бі лім жә не ғы лы м са ла сын да ғы ба қы лау ко ми те ті (ҚР БҒМ, Қа зақ стан), 
Бо лон про це сі жә не ака де миялық ұт қыр лық (БПжАҰ, Қа зақ стан), Кә сі би да му 
жә не қайта даяр лау инс ти ту ты (ИПРПК, Қа зақ стан), Ақ мо ла об лы сы бо йын ша 
(Жас Отан қо ры) кор по ра тив тік қо ры (КҚ ЖОҚ; Қа зақ стан). 

ЕС TEMPUS I-WEB (http://iweb-tempus.kz) жо ба сы на қар жы лық қол дау 
көр сет ке ні үшін шын кө ңіл ден ал ғы сы мыз ды біл ді ре міз. 

Тер мин дік сөз дік ті да йын даудың бар лық ас пек ті ле рін де кө мек пен қол дау 
көр сет ке ні үшін жо ба ның бас коор ди на то ры про фес сор Лиан Лан ди ге  (Мидл-
секc уни вер си те ті, Ұлыб ри та ния) ай рық ша ал ғыс айтамыз. 

Ва лен сия По ли тех ни ка лық уни вер си те ті нің ғы лы ми жә не ин но ва циялық жұ-
мыс тар бо йын ша про рек то ры (UPV; Ис па ния) про фес сор Хо се E. Ка пил ле жә не 
оның ұжы мын да ғы Хавь ер Род ри го Ил ла ри, Кар лос Гар сия-Meсeгуер ге Ва лен-
сияда ғы тер мин дік сөз дік ті құ рас ты ру да ғы 1-ші ғы лы ми-прак ти ка лық се ми нар-
ды ұйым дас ты ру жә не өт кі зу де гі, сон дай-ақ, бар лық еуро па лық се рік тес тер ге 
тер мин дер ді ағыл шын ті лі нде құ рас ты ру да ғы жә не өң деуде гі қос қан үлес те рі 
үшін ерек ше ал ғыс біл дір гі міз ке ле ді. 

Со ны мен бір ге, Ор та лық Азия ай мақ тық эко ло гиялық ор та лық тың орын дау-
шы ди рек то ры Ис кан дер Аб дул лаев қа жә не ОААЭО-ғы ұжым дас тар Татьяна 
Ша ки ро ва ға, Да ри на Абе но ва ға сөз дік тің тер мин де рі мен тү сі нік те ме сін тал-
қы лау бо йын ша Ал ма ты қа ла сын да ғы 2-ші ғы лы ми-прак ти ка лық се ми нар ды 
ұйым дас ты рып, өт кіз ген де рі үшін, сон дай-ақ, бар лық қа зақ стан дық се рік тес-
тер ге тер мин дер ді орыс, қа зақ тіл де рі не ауда ру жұ мыс та ры на қос қан үлес те рі 
үшін  ерек ше ал ғыс біл ді ре міз. 

Ре дак тор лар бар лық ав тор лар ға сөз дік тер мин де рі нің ғы лы ми дең гейде құ рас-
ты ры луы мен өң делуін де гі үле сі, әсі ре се, СРББ са ла сын да ғы бер ген ке ңес те рі мен 
ті лек те рі үшін про фес сор Қа сым Дус каев қа (ҚазҰУ) ерек ше ал ғы сын біл ді ре ді. 

РИ ЗА ШЫ ЛЫҚ БІЛ ДІ РУ
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Біз, со ны мен қа тар, сөз дік тің  тер мин де рін орыс жә не қа зақ тіл де рін де құ-
рас ты ру үде ріс те рін де гі коор ди на ция үшін х.ғ.к., до цент Гүл да на Мин жа но-
ва ға (ҚазҰУ), х.ғ.к., до цент Ақ қо ңыр Жы лыс баева ға (ХҚТУ), б.ғ.к., до цент 
Ануар Ка ка баев қа (КМУ), Ека те ри на Ст ри ке ле ва ға (ОААЭО) ал ғыс біл ді ре міз. 

Осы мен бір ге, грам ма ти ка лық жә не сти лис ти ка лық қол дау көр сет ке ні үшін 
техн.ғ.д., про фес сор Аман күл Ақ ба со ва ға (қа зақ ті лін де), х.ғ.к., до цент Ай жан 
Ма мыр бе ко ва ға (орыс ті лін де) ал ғыс біл ді ре міз. Со ны мен қа тар, ХҚТУ эко ло-
гия жә не хи мия ка фед ра сы ның оқы ту шы ла ры г.ғ.д., про фес сор Бай бо лат Тас-
бо лат қа, б.ғ.к. Құ ра лай Абд раимо ва ға, PhD Ға зи за Той чи бе ко ва ға ба сы лым ды 
өң деуде гі тех ни ка лық қол дау көр сет кен де рі үшін ри за шы лы ғы мыз ды біл ді ре міз. 

Тер мин дік сөз дік ті бас па дан шы ға ру да ғы тех ни ка лық қол дау көр сет кен әл-
Фа ра би атын да ғы Қа зақ Ұлт тық Уни вер си те ті нің «Қа зақ уни вер си те ті» бас па-
сы на ал ғыс айтамыз. 

ТерминдерсөздігінI-WEBTEMPUSIVжобасыаясындажобасеріктес-
тіктеріұжымыдайындаған:

 Қо жа Ах мет Ясауи атын да ғы Ха лы қа ра лық қа зақ-тү рік уни вер си те ті, 
Түр кіс тан, Қа зақ стан

 Мидл секc уни вер си те ті, Лон дон, Ұлыб ри та ния
 Әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті, Ал ма ты, Қа зақ стан
 Ш.Уәли ха нов атын да ғы Көк ше тау мем ле кет тік уни вер си те ті, Көк ше тау, 
Қа зақ стан

 Лейп циг уни вер си те ті, Гер ма ния
 Ва лен сия тех ни ка лық уни вер си те ті, Ис па ния
 Кипр уни вер си те ті, Ни ко сия, Кипр
 Ор та лық Азия Ай мақ тық эко ло гиялық ор та лы ғы, Ал ма ты, Қа зақ стан
 ҚР Геог ра фия инс ти ту ты, Ал ма ты, Қа зақ стан
 Қа зақ стан ба лық ша ру ашы лы ғы ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты, Ал ма ты, Қа-
зақ стан

 Қа зақ стан су ша ру ашы лы ғы ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты, Ал ма ты, Қа зақ стан
 ҚР БҒМ Бі лім жә не ғы лым са ла сын да ғы ба қы лау ко ми те ті, Астана, Қа зақ стан
 Бо лон үде рі сі жә не ака де миялық ұт қыр лық ор та лы ғы, Астана, Қа зақ стан
 Кә сі би да му жә не қайта даяр лау инс ти ту ты, Көк ше тау, Қа зақ стан
 Ақ мо ла об лыс тық «Жас Отан Қо ры» Кор по ра тив тік қо ры, Қа зақ стан

Осы жа рияла ным ре дак тор лар мен бас па гер лер дің ал дын ала жаз ба ша ке лі-
сі мін сіз де рек тер ба за сын да жә не із дес ті ру жүйеле рін де сақ тал май ды не ме се 
кез кел ген түр де жә не кез кел ген құ рал мен жа риялан байды не ме се жар ты лай, 
сон дай-ақ то лық түр де жаң ғыр тыл майды.

Редакторлары
РаушанНұрділлаеважәнеХьюДжонс 
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LIST OF EQUIVALENT TERMS 
AND DEFINITIONS

ЭКВИАЛЕНТЫТЕРМИНОВ
СОПРЕДЕЛЕНИЯМИ

ТЕРМИНДЕРАНЫҚТАМАЛАРЫНЫҢ
БАЛАМАЛЫТІЗІМІ





–  3  –

1. Absorption: incorpora-
tion of water or dissolved 
matter or both into the 
structure of a solid.

2. Acceptable risk level: 
the level of risk at which 
no further improvement in 
a system or process (e.g. 
in safety or exposure) needs 
to be made.

3. Acclimatization (or  
acclimation): the process  
by which an organism res-
ponds to gradual changes 
in its environment.
4. Acid rain: rain or any 
other form of precipitation 
(rain, snow, hail) usually 
arising from scavenging of  
anthropogenic sulphur and  
nitrogen oxides resulting 
in pH reduction below 
naturally occurring acidity 
of 5.7.

5. Activated carbon: a form  
of carbon (e.g. activated 
charcoal, activated coal, 
charcoal) from which hyd- 
rocarbons have been re- 
moved to increase absorp- 
tion which have small, 
low-volume pores and 

Абсорбция(син. Погло
щение):поглощениега
заилирастворенногове
щества жидкостью или
твердымтелом.

Приемлемый уровень
риска: уровень риска,
прикоторомсистемаста 
бильна:вфункциониро
вании системы не наб
людается улучшений и
нарушений(например,в 
безопасности или воз
действии).
Акклиматизация (или
Адаптация):процесспри
способленияорганизмак 
постепенным изменениям  
вокружающейсреде.
Кислотныедожди:дождь 
или другие виды осад
ков (дождь, снег, град)
прикоторомнаблюдает 
сяпонижениерНдожде
вых осадков ≤ 5.7 изза
загрязнения атмосфер
ного воздуха антропо 
геннымиоксидами,обыч
нооксидамисерыиазота
собразованиемкислот.

Активированныйуголь:  
форма углерода (напри
мер, активированный
древесный уголь, акти
вированный уголь, дре
весный уголь), из кото
рогобылиудаленыугле
водороды, с целью уве

Абсорбция (син. Сіңі
ру): сұйықтықтың не
месе қатты дененің ері
тіндідегінемесегазқос
пасындағы заттектерді
сіңіруі.
Тәуекелдің ықтимал
деңгейі:жүйеүдерісінің
жүруі тұрақты болатын
тәуекел деңгейі: жүйе
ніңқызметіндеәріқарай
жақсаружәнебұзылужағ 
дайыболмайды(мысалы, 
қауіпсіздікжағдайындане 
месеәсеретубойынша).
Климатжағдайынабе
йімделу: қоршаған ор
таның жағдайының өз
геруіне ағзаның біртін
депбейімделуүдерісі.
Қышқылжаңбыр:жаң 
бырнемесебасқажауын
шашын түрлері (жаң 
быр,қар,бұршақ),онда
атмосфералық ауаның
антропогендік оксидтер 
мен, әдеттекүкіртжәне 
азотоксидтеріменқыш
қыл түзе ластануының
салдарынан жауынша
шынның рН (сутектік
көрсеткіш) мәні ≤ 5,7
төмендеуібайқалады.
Белсендірілген көмір:
сіңіргіштікқасиетінжо
ғарылату мақсатында 
көмірсутектерден та
зартылған көміртегінің
формасы (мысалы, бел
сендірілген ағашты кө
мір, белсендірілген кө

A
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commonly used for remo-
val of organic pollutants 
from water.

6. Activated sludge: a se- 
mi-solid mixture contai-
ning microorganisms and 
organic matter commonly 
used for the treatment of 
sewage.
7. Acute pollution: the 
exposure to an organism 
or habitat to high levels 
of a contaminant(s) over a 
short time period causing 
lethal or serious sub-lethal 
biological effects.

8. Adaptation: see Accli-
matization.

9.Advancedchemicaloxi 
dation processes (AOPs): 
the process characterised 
by a common chemical 
feature, which is the 
in situ generation of 
hydroxyl radicals (HO●), 
used for water and waste 
water treatment to remove 
organic (and sometimes 
inorganic) materials.

10. Aeration: the process 
of exposing some medium 
(water, sewage) to air for-
cing air or gas through the 
contents of a tank or pond.
11. Aesthetic pollution: 
visible (and/or) olfactory 
pollution such as gross 

личения способности
поглощения и исполь
зуемая,восновном,для
удаления органических
загрязняющих веществ
изводы.
Активный ил: полу 
твердаясмесь,содержа
щая микроорганизмы и
органические вещества,
обычноиспользуемаядля
очисткисточныхвод.
Сильное загрязнение: 
высокий уровень воз
действия на организм
илисредуобитания,вы
зывающий за короткий
промежутоквремениле 
тальныйили сублеталь
ный биологический эф
фект.
Адап та ция: см. Аккли
матизация.

Процессыповышенно 
го химического окис
ления: процесс, харак
теризующийся общими 
химическими условия
ми,которыйобразует in 
situ гидроксильные ра
дикалы (HO●), исполь
зуемыедляочисткипри
родных и сточных вод
с удалением органичес
ких (а иногда и неорга
нических)веществ.
Аэрация: процесс на
сыщения воздухом или
газомводнойсреды(во
ды,сточнойводы)вре
зервуарахиводоёмах.
Эстетическоезагрязне
ние: визуальное (и/или)
другое органолептичес

мір,ағаштыкөмір),негі
зіненсудыорганикалық 
ластаушы заттардан та
залаудақолданылады.

Белсенділай:құрамын
да микроағзалар және
органикалықзаттарыбар  
жартылай қатты қоспа,
негізінен ақаба суларды
тазалаудақолданылады.
Асаластану:ағзағане
месе тіршілік ортасына
әсеретудіңжоғарыдең
гейі, қысқа уақыт ара
лығында өлімге немесе
өлімаузынаәкепсоқты
ратын биологиялық эф
фект.

Бейімделу:Климатжағ
дайына бейімделуді қа
ра ңыз.
Химиялық тотығуы
жоғары үдерістер: in 
situ гидроксилді ради
калдарды (HO●) түзетін
жалпы химиялық жағ
дайлармен сипатталатын 
үдеріс,табиғижәнеақа
басулардыорганикалық
(кейде бейорганикалық)
заттардантазалаудақол
данылады.

Аэрациялау: су қойма
лары мен тоғандардағы
сулыортаны(суды,ақа
ба суды) ауамен  немесе
газбенқанықтыруүдерісі.
Эстетикалық ластану:
көзгекөрінетінжәне/не
месе органолептикалық

A
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solids/litter debris or tur-
bidity which is offensive or 
unpleasant from the pub- 
lic viewpoint.

12. Algal bloom: a rapid 
accumulation or increase 
of (usually microscopic) 
algae in a water body. The 
process may be natural 
or accelerated by human 
activity (e.g. phosphate/ni- 
trate pollution).

13. Aliphatic hydrocar
bon: a class of simple or- 
ganic compounds contai- 
ning single bonded straight 
chained compounds of car- 
bon and hydrogen. They 
are common aquatic pollu- 
tants arising from incom- 
plete combustion processes.

14. Annual average (AA)  
concentration: the year- 
ly arithmetic mean of the  
abundance of a constituent 
divided by the total vo-
lume of a mixture (e.g. 
pond or lake).

15. Anoxia: an area of (e.g.  
water or sediment) totally 
depleted of oxygen – an 

кое загрязнение, такое
каккрупныетвердыечас 
тицы отходов или мут
ность воды, которое яв
ляется неприятным или 
отталкивающим при воз 
действиинаорганычувств 
человека.
Цветение воды: быс 
троенакоплениеилиуве 
личение (обычно мик
роскопических) водорос 
лейвводнойсреде.Про
цессможетбытьестест
веннымилиускоренным
человеческой деятель
ностью(например,фос
фатное/нитратное заг
рязнение).
Алифатические угле 
водороды: класс прос
тых органических со
единений, с открытой
прямой или разветвлен 
ной углеводородной
цепью,содержащиходи 
нарные связи. Они яв
ляются типичными заг
рязняющими вещества
ми водной среды, обра
зующимися в процессе
неполногосгораниятоп
лива.
Среднегодовая(СГ)кон
центрация:среднегодо
вое количество состав
ляющих компонентов,
разделенное на общий
объемсмеси(например,
водоёмаилиозера).

Аноксия: область (на 
пример,водаилидонные
отложения), испытываю 

ластаудыңбасқатүрі,мы 
салы қалдықтардың ірі
қатты бөлшектері неме
сесудыңлайлылығы,олар 
адамның сезім мүшеле
рінежағымсызәсеретеді.

Судыңгүлденуі:сулыор
тада балдырлардың (әдет 
темикроскопиялық)қар
қынды жинақталуы не
месе көбеюі.Үдеріс та
биғинемесеадамныңіс 
әрекетінің нәтижесінде
жасанды қарқынды бо
луымүмкін(мысалы,фос 
фатты/нитраттыластану).

Алифаттыкөмірсутек
тер:қарапайыморгани
калыққосылыстартобы,
ашық түзу немесе тар
мақталған көмірсутекті
тізбегі барбіртекті бай
ланысқаие.Оларотын
ныңшалажануүдерісі
нентүзіліп,сулыортаға
тәнластаушызаттарбо
лыптабылады.

Орташажылдық(ОЖ)
мөлшер: құрауыш бө
ліктердің жыл сайын
ғыорта арифметикалық
мөлшерін қоспаның
жалпыкөлемінебөлген
де шығатын шама (мы
салы, суқоймасынеме
секөл).
Аноксия: оттегінің же
тіспеушілігі орын алған
аймақ(мысалы,сунеме

A
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extreme form of hypoxia 
or “low oxygen”.

16. Anthropogenic: an 
effect or object resulting 
from human activity.

17. (Aquatic) Biological 
Ligand Model: a tool 
used in aquatic toxicology 
that examines the bioavai-
lability of metals in the 
aquatic environment.

18. Aquatic biota: in eco- 
logy, the plant and animal 
life of an aquatic envi-
ronment on a regional, 
landscape or catchments 
scale (e.g. tropical region).

19. Aquifer: a geological 
formation or structure that 
can store and transmit 
water in sufficient quan
tity to provide a basis for 
water supply.

20.ArealReductionFac
tor: the factor (<1) by 
which the rainfall intensity 
at a given location is mul-
tiplied in order to give the 
mean rainfall intensity to 
be applied to a catchment 
area.

21. Arid climate: the cli- 
mate in a region in which 

щая недостаток кисло
рода–крайняяформаги 
поксии или «низкое со
держаниекислорода».
Антропогенный:эффект
илиобъект,являющийся
результатом человечес
койдеятельности.
(Водная) Биологическая  
модельлиганда:метод,
используемый в водной 
токсикологии, изучаю
щийбиодоступностьме 
талловвводнойсреде.
Водная биота: (в эко
ло гии) растительный и
животный мир водной
средынарегиональном,
ландшафтном или во
досборном масштабе
(например, тропическая
зона).

Водоносныйслой (син. 
Водоносный горизонт):  
геологическая формация 
или структура, способ
ная накапливать, про
пускатьиотдаватьводу
в достаточном количе
стве, которая является
основой для водоснаб
жения.
Коэффициент редукции
по площади: коэффи
циент (<1), на кото 
рыйумноженаинтенсив 
ностьосадковвданном
местоположении, что
быопределитьсреднюю
интенсивность осадков
висследуемойзоне.

Засушливый климат: 
климат региона, в кото

се су түбі) – гипоксия 
ның шекті түрі немесе
«оттектің төменгі дең
гейі».
Антропогенді:адамның
ісәрекетініңнәтижесін
де туындайтын нысан
немесеқұбылыс.
(Сулы)Лигандтыңбио 
логиялықүлгісі:суток 
сикологиясында сулы ор
тада металдардың био 
логиялық қол жетімді
лігін зерттегендеқолда
нылатынтәсіл.
Су биотасы: экология 
да,аймақтық,ландшафт 
тықнемесесужинағыш
тық деңгейде (мысалы,
тропикалық аймақ) тір
шілік ететін сулы орта
ның жануарлары мен
өсімдіктері.
Сулы қатқабат (син. 
Сулы қабат): сумен
қамтамасызетудіңнегізі
бола тұра, суды жеткі
лікті мөлшерде жинақ
тауға, өткізуге немесе
беруге қабілетті, геоло
гиялық түзілім немесе
құрылым.

Аудан бойынша қыс
қаруфакторы:берілген
жердегі жауыншашын
ның қарқындылығы кө
бейтілген (<1) коэффи
циенті,олзерттелгенай
мақтағыжауыншашын 
ның орташа қарқынды
лығын анықтау үшін
қолданылады.
Құрғақклимат:жауын 
шашынныңжылдықмөл 

A
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the 30 year average eva-
poration exceeds the pre-
cipitation (arid = dry).

22. Aromatic hydrocar
bon: a class of organic 
compounds containing 
single or multiple fused 
benzene rings. They may  
occur in sediments or wa- 
ter from various anthro-
pogenic activities and have 
known toxic/carcinogenic 
properties.

ром среднее испарение
за30летпревышаетко 
личество осадков (за
суш ли вый = су хой).

Ароматическиеуглево 
дороды: класс органи 
ческих соединений, со
держащих одно или не 
сколько бензольных ко
лец. Они могут образо 
вываться в донных от
ложениях или в воде 
вследствие различных
видов антропогенной
деятельности, для них
характернытоксичность
/канцерогенность.

шері30жыларалығын
да орташа булану көле
мінен бірнеше есе тө
мен болатын аймақтың
ауарайы (қуаң шы лық = 
құр ғақ).
Ароматты көмірсутек
тер: құрылымында бір
немесе бірнеше бензол
сақинасы бар органика
лық қосылыстар. Олар
әр түрлі антропогендік
ісәрекеттер нәтижесін
де суда немесе ондағы
тұнбадатүзіледі,бұлқо 
сылыстарға улылықжә
неканцерогендікқасиет 
тертән.

A
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23. Base flow syn. Base 
runoff: the part of water 
discharge which enters 
a stream channel mainly 
from groundwater, but also 
from lakes and glaciers 
during long periods whe-
re no precipitation or 
snowmelt occurs. 
24. Basin (catchment): 
drainage area of a stream, 
river or lake.

25. Basin management 
principle: a general objec-
tive to organise functions 
and resources of a river 
basin that coordinates ef- 
fort to accomplish goals by 
using available resources 
efficientlyandeffectively.

26. Best Management 
Practice (BMP): structu-
ral measures used to store 
or treat water resources 
(e.g. urban stormwater 
runofftoreduceflooding),
remove pollution and pro- 
vide other amenities/ser-
vices.

Базисный сток: часть
стокаводы,котораяпод
питывается,восновном,
засчетгрунтовыхвод,а
также озер и ледников
в периоды длительного
отсутствия осадков или
снеготаяния.

Бассейн(водосбор):во
досборная территория
потока,рекиилиозера.

Бассейновый принцип
управления: основ
ная цель – организация 
рационального, эффек
тивного использования
имеющихся водных ре
сурсов реки, координи 
рующаяусилиядлядос
тиженияэтойцели,вос
нове которой положено
понятие единого неде
лимого водохозяйствен
ногобассейна.
Лучшая практика уп
равления(ЛПУ):струк
турные меры, исполь
зуемые для сохранения
илиочисткиводныхре
сурсов (например, горо
дские ливневые стоки
для уменьшения навод
нения),дляуменьшения
уровня загрязненности
водиобеспеченияиных
удобств/услуг.

Негізгі ағынды: негізі
нен жерасты суларымен
толығатынсуағынының
бөлігі, сонымен қатар,
ұзақ уақыт аралығында
жауыншашын немесе
қареруіболмағанда,көл
дер мен мұздықтардың
суымендетолығады.
Суалабы (суқашырт
қы): ағыстың, өзеннің
немесекөлдің сужинау
алабы.
Басқарудың алаптық
ұстанымы:жалпымақ
сат – өзен бассейнінің
барресурстарынтиімді,
ұтымды пайдалануды
ұйымдастыру және үй
лестіруге бағытталған
жұмыстар, оныңнегізі
ретінде біртұтас бөлін
бейтін су шаруашылық
алабытүсінігіалынған.

Басқарудың үздік тә
жірибесі (БҮТ): су ре
сурстарын (мысалы, қа 
лалық нөсер ағындары
тудыратын су тасқыны
ның алдын алу) сақтау
немесе өңдеу үшін қол
данылатын, судың ла
стану деңгейін төмен
детужәнебасқадақыз
меттер немесе қолайлы
жағдаймен қамтамасыз
етумақсатындаіскеасы 
рылатын құрылым әдіс
тері.

B
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27. Bioaccumulation: the  
process by which a pol-
lutant builds up in the tis-
sue of an organism due to 
its greater rate of uptake 
compared to excretion.

28. Biocenosis: the inter-
action of organisms living 
together in a habitat (in an 
ecological community).

29. Biochemical oxygen 
demand (BOD): a mea- 
sure of the amount of dis- 
solved oxygen consumed  
by aerobic microorganisms 
in a water sample. It is 
usually measured over a 
period of 5 days at 20oC 
and is a commonly used 
measure of general water 
quality.

30. Biodegradation: the  
chemical breakdown of  
organic substances by bac-
teria or other biological 
processes.

31. Biodiversity: the total  
and/or measure of the va-
riety of organisms present 
inadefinedecosystem.

32.Biofiltration:a pollu-
tion control technique using 
living material to capture 

Биоаккумуляция: про
цесснакопления загряз
нителей в тканях орга
низмов,поступающихиз 
окружающей среды, в
большейстепени,засчет 
поглощения,чемзасчет
экскреции.
Биоценоз:взаимодейст
вие живых организмов
между собой в опреде
ленной среде обитания
(экологическом сообще
стве).
Биохимическая пот
ребность в кислороде
(БПК): массовая кон
центрация растворенно 
гокислорода,необходи 
мого аэробным микро
организмамдля окисле 
нияорганическихвеществ  
вводнойсреде.Обычно
измеряется в течение 5
днейпри20°Сиисполь
зуетсядляоценкиобще
гокачестваводы.
Биодеградация (син. 
Биологическийраспад):
химическое разрушение
органических веществ
микроорганизмами или
другими биологически
мипроцессами.

Биоразнообразие:сово 
купностьи/илисообще
ство разнообразных ор
ганизмов, присутствую
щихвопределеннойэко 
системе.
Биофильтрация:техни 
ка контроля загрязнения, 
использующая биоген

Биоаккумуляция: тірі 
ағзалардың ұлпаларын
даластаушылардыңжи 
нақталу үдерісі, осы
ластаушылар көп жағ
дайдаэкскрециядангөрі
қоршаған ортадан сіңі
рілуарқылыөтеді.
Биоценоз:қоршағанор 
таның бірегей жағда
йында (экологиялық қа
уымдастықта) бiрлесе
тіршілікететінтіріағза
ларбірлестігі.
Оттеккебиохимиялық
қажеттілік (ОБҚ): ері
ген оттегінің массалық
концентрациясы, ол аэ
робты микроағзаларға
сулы ортадағы органи
калық заттарды тотық
тыру үшін қажет.Әдет
те,оны20°Сшамасында
5 күн ішінде өлшейді
жәнесудыңжалпысапа
сының өлшемі ретінде
қолданады.
Биодеградация син. Био 
логиялықыдырау:мик 
роағзалардың немесе
басқа да биологиялық
үдерістердің нәтижесін
де органикалық заттар
дыңхимиялықыдырауы
(бұзылуы).
Биоалуантүрлілік:бел
гіліэкожүйедегіәртүрлі
ағзалардың жиынтығы
және/немесекеңтараған
әртүрлілігі.

Биосүзгілеу: биогенді
материалдықолданаоты
рып, ластаушы заттар
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and biologically degrade 
pollutants.

33.Bioindicator(Biomar 
ker): selected aquatic spe-
cies which are sensitive to 
pollution and their study  
allows comparisons bet- 
ween the relative toxici-
ties of different water en-
vironments to be made.

34. Biological index: a  
measure or scale of bio-
logical aspects/factors of  
e.g. a river or stream in 
order to determine its ove-
rall quality.

35. Biomass: the total quan- 
tity of organic material 
contained in or produced 
by an ecosystem. The term  
is commonly used in refe- 
rence to the design of 
secondary biological treat- 
ment plants.

36. Biomonitoring: the  
systematic use of biolo-
gical responses to evaluate 
temporal and spatial chan- 
ges in the aquatic envi-
ronment to provide infor-
mation on water quality 
(to complement the mea-
surement of physical and 
chemical parameters). 

ныйматериалдляудер
жанияибиологического
уменьшения содержания
загрязняющихвеществ.

Биологический инди
катор(Биомаркер):оп 
ределенныевидыгидро
бионтов, которые чув 
ствительны к загрязне 
нию, их изучение поз 
воляет сравнить имею
щиесясхожиетоксичес
киеэффектыразличных
водныхсред.
Биологический индекс:  
мера или масштаб био
логических аспектов/
факторов, например, ре
кииливодотока,дляоп
ределения общего каче
ства.
Биомасса: общее коли
чествоорганическогома 
териала, содержащегося
вэкосистемеилипроиз
веденного экосистемой.
Терминобычноупотреб 
ляется по отношению к
конструкции вторичных
биологических очистных
сооружений.
Биомониторинг: регу 
лярнаяобработкабиоло
гических изменений,
позволяющая оценить
пространственновремен
ныеизменениявводных
экосистемах для полу 
чения информации по
качествуводы(вдопол
нениекизмерениямфи
зикохимических пара
метровводы).

ды ұстап қалуға және
биологиялықжолменмөл 
шерін азайтуға бағыт
талған ластауды бақы
лаудыңтехникасы.
Биологиялық көрсет
кіш (Биомаркер):орта
ның ластануына сезім
тал гидробионттардың
нақтыбіртүрлері,олар
ды зерттеу әр түрлі су
лыортадағыулызаттар
дыңәсерінсалыстыруға
мүмкіндікбереді.

Биологиялық индекс:
биологиялық құбылыс
тар/факторлардың өлше 
мі немесе көлемі, мы
салы, көлдің немесе су
ағысының жалпы сапа
сынанықтауғақажет.
Биомасса:экожүйедене 
месе экожүйемен өнді
рілген органикалық ма
териалдың жалпы мөл
шері. Бұл термин әдет
те екінші ретті биоло
гиялық тазалауқондыр
ғысының құрылымына
қатыстықолданылады.

Биомониторинг: су са
пасытуралыақпараталу
мен сулар экожүйесінің
уақыт пен кеңістік ара
лық өзгерістерді баға
лауға мүмкіндік бере
тін, биологиялық өзге
рістердің үнемі өңделуі
(судыңфизикалықжәне
химиялық параметрле
рінөлшеугеқосалқы).
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37.Blackwater:urine/fae- 
cal matter components of 
wastewater.
38. Borehole: a narrow 
shaft drilled into the 
ground for sampling or 
extraction of water.
39.Brackishwater:wa- 
ter that is somewhat sal-
ty but less salty than sea-
water, for example from 
the mixing zone of saline 
and fresh water at the 
mouth of rivers.

Фекальныеводы:сточ
ные воды, содержащие
мочу/фекалии.
Скважина: отверстие,
пробуренноевземледля
отбора проб или забора
воды.
Солоноватая вода: во
да, содержащая больше
солей, чем пресная во
да,нонебольше,чемв
морскойводе,например,
зоны смешивания соле 
ной воды с пресной в
устьереки.

Дәретті сулар: құра
мында несеп/нәжіс бар
ақабасулар.
Бұрғы ұңғымасы: су
сынамасын алу немесе
тосқауылдауүшінжерде
гібұрғыланғанұңғыма.
Тұзданған сулар: теңіз
суына қарағанда аздап
тұзды сулар, мысалы,
өзенніңсағасындабола
тынтұздысументұщы
судыңараласуаймағы.
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40. Calibration: the de- 
termination of the accu-
racy of measured values 
by reference to an accurate 
standard. 
a) Analytical instruments 
are calibrated in the la-
boratory to determine the  
relationship of the in-
strument signal to known 
levels in reference mate-
rials or standards. 
b) In modelling, it is a pro- 
cedure by which model  
parameters are manipu-
lated so that the model out- 
put would reproduce the 
physical system behaviour 
(i.e. observed data) within 
some range of accuracy.  

41. Canal:anartificialwa 
ter channel.
42. Capacity building: a 
process of improvement of 
facilities and capabilities 
of organizations to under-
take a given task.

43. Capillary action: the  
mechanism by which li- 
quids rise in narrow tu-
bes or are drawn into small  
openings caused by sur-
face tension.

44.Catchment/Catch
ment area: the area within 

Калибровка: определе
ниеточностиизмерений
всравнениисостандар
томточности:
а) аналитические при
боры, калиброванные в
лабораторныхусловиях,
устанавливают зависи
мость между данными
прибора и принятыми
стандартамиточности;
б) (в мо де ли ро ва нии)это
процедура,посредством
которой параметры мо
дели изменяют таким
образом, что выходные
данные модели будут
воспроизводить поведе 
ниефизическойсистемы
(т.е. наблюдаемые дан 
ные)впределахопреде
ленного диапазона точ
ности.
Канал: искусственный
водныйканал.
Повышение потенциа
ла: процесс организа
циипосовершенствова
нию средств и возмож
ностейорганизациидля
осуществления постав
леннойзадачи.
Капиллярныйэффект: 
механизм, при котором
жидкости поднимаются
вузкихтрубкахиливтя
гиваются в небольшие
отверстия, вызванные по 
верхностнымнатяжением.
Водосбор/Водосборная
площадь: территория,

Калибрлеу:дәлдікстан 
дартымен салыстырған
дағы өлшемдердің дәл
дігінанықтау.
а) зертхана жағдайында 
калибрленгенөлшеуқұ
ралдарды белгіленген дәл 
дік стандартының және
құралдың мәліметтері
арасындағытәуелділікті
айқындайды.
б)модельдеубарысында
бұлжұмыстыңарқасын
да моделдің көрсеткіш
теріненшыққаннәтиже
мағлұматтары дәлдіктің
нақты диапазон шегін
дегіфизикалықжүйенің
(яғни,қадағаланатынмә 
ліметтер) жүруін жаң
ғыртады.

Арық: жасанды су ар
насы.
Әлеуетінарттыру:мін
деттердііскеасыруүшін
құралдарды және мүм
кіндіктерді жетілдіру
үдерісі.

Капиллярлықәсер:бет 
кітартылысәсеріненсұ 
йықтың жіңішке түтік
шелер бойымен көтері
лу немесе кішігірім са 
ңылауларға сіңу меха
низмі.
Су жинау / Су жинау
алаңы: топографияның
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runoff water moves to a 
single point based on the 
topography (synonym for 
basin or watershed (U.S.).

45. Channel see also Wa 
tercourse: the bed and 
banks in which a river (or  
canal) runs; the deeper
part of a river, harbour or  
estuary;inhydraulics,ge 
nerally used as openchan 
nel flow – for describing 
flowwith freewater sur
face.

46.ChemicalOxygenDe 
mand (COD): a water 
quality parameter desig- 
ned to assess the dissol-
ved oxygen which is avai-
lable for the oxidative 
breakdown of organic sub- 
stances within a polluted 
water sample (see also the 
complementary Biochemi- 
cal Oxygen Demand (BOD)).

47. Clarification pond/
basin/tank: a man-made  
structure in which fine
colloidal material is redu-
ced from wastewater.  They  
are normally developed in 
association with sediment 
traps/basins, wetlands or 
ponds, which reduce the 
larger particulate matter.

скоторойстокдвижется
к одной точке, обуслов
ленный особенностями
топографии (или рель
ефа местности) (сино 
нимбассейнаиливодо 
сборногобассейна(США).
Русло, см. такжеВодо
ток: нижняя часть реч
нойдолиныиберега,вы 
работаннаяизанятаявод 
нымпотоком;самаяглу
бокая часть реки, гава
ни или устья; в гидрав
лике, как правило, ис 
пользуется как по ток в  
отк ры том рус ле–дляопи 
сания потока со свобод
нойповерхностьюводы.

Химическаяпотребность  
вкислороде(ХПК):па
раметр качества воды,
определяемыйколичест
вом растворенного кис 
 лорода,необходимогодля 
окисления органическо
говеществавзагрязнен
ной воде или водоёме 
(см. до пол ни тель но Био-
хи ми чес кая пот реб нос-
ть в кис ло ро де (БПК)). 
Пруд/водоем/отстой
никдляочистки:искус 
ственное сооружение, 
в котором происходит
очищениеводыотмелко
дисперсных и коллоид 
ныхпримесей.Какпра
вило,ониразработаныв
ассоциации с седимен
тационнымиловушками
/бассейнами,болотными 

(немесе жергілікті жер
бедерінің) ерекшелігіне
байланысты аумақтан
судың ағып бір нүктеге
жиналуы (су алабы не
месесужинауалабыси
нонимі(АҚШ).
(Су) арнасы со ны мен 
қа тар, Ағынсудықа ра
ңыз: су ағынының әсе 
ріненпайдаболғанжәне
су ағыны алып жатқан
өзен аңғарының төмен
гітабаныменжағалауы;
өзеннің,айлақтыңнеме
се су бастауының тере
ңірекбөлігі;әдеттегид 
равликада ашық су ар
на сын да ғы ағын ды си 
паттауүшін–еркінбет
тік су ағынының ағысы
ретіндеқолданылады.
Оттеккехимиялыққа 
жеттілік(ОХҚ):ластан 
ған судағы немесе су
қоймасындағы органи
калықзаттытотықтыру
ғақажеттіерігеноттегі
нің мөлшерімен анықта
латынсусапасыныңкөр
сеткіші (От тек ке био- 
хи миялық қа жет ті лік 
тү сі ні гін қо сым ша қа
ра ңыз).
Тазартуғаарналғанәуіт 
/сутоған/тұндырғы: 
ұсақдисперстіжәнекол 
лоидтықоспалардансу
дытазартуүдерісіжүре
тін жасанды құрылым.
Әдетте, олар ірі қатты
бөлшектердіжоятынсе
диментациялық тұзақ
пен/әуітпен, батпақты
шалғайлармен немесе
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48. Climate change: the 
change in the statistical 
properties of a climate sys- 
tem when considered over  
long periods of time, re-
gardless of cause.

49. Clogging: a build-up 
of solids which create a 
partial or total blockage 
(e.g. of a sewer or urban 
drainage system).

50.Coagulate/Coagula
tion: the process by which  
colloids and fine suspen
ded particles in water are 
caused to coalesce to form 
flocs which are able to
separate out under gravity.

51. Code of practice:  a 
set of rules without direct 
legal effect commonly in-
tended to promote best 
practice and adopted by 
afirm,industrialgroupor
regulatory agency.

52. Collectordrainage 
water: water drained from  
urban, industrial or agri-
cultural areas by deep or 
shallow open channels or  
pipes, often mobilises pol-
lutants.

53. Colloids: particles with  
a diameter usually in the  
size range 0.8 to 400 nm 

угодиями или прудами,
которые удаляют боль
шиетвердыечастицы.
Изменениеклимата:из 
менениестатистических
свойств климатической
системы, рассматривае
мых в течение длитель
ных периодов времени,
независимоотпричины.
Засорение: накопление
твердыхматериалов,соз 
дающее частичную или
полную блокировку (в
канализационной или го 
родскойдренажнойсис
теме).
Коагулировать/Коагу
ляция:процесс,прико 
тором коллоиды и мел
кие взвешенные части 
цывводеобразуютхло
пьевыесгустки,которые
можно выделить под
действиемгравитации.
Кодпрактики:рядпра
вил без прямого право
вого действия, направ
ленныйнапродвижение
наилучшей практики и 
принятый фирмой, про
мышленным предприя
тиемилирегулирующей
организацией.
Коллекторнодренаж
ные воды: вода, сли
вающаясясглубокихили 
мелких коллекторов го
родских, промышленных
исельскохозяйственных
районов,содержащаяза 
грязняющиевещества.
Коллоиды: микроско
пические системы раз
мером до 1 мкм с диа

тоғандармен бірге жа
салған.

Климаттың өзгеруі:
шығусебептерінетәуел
сіз ұзақ уақыт бойықа
дағаланатын климаттық
жүйенің статистикалық
қасиеттерініңөзгеруі.

Қоқыстану:кәріздікне 
месеқалалықдренажды
жүйедежартылай неме
сетолықтайкедергіжа
сайтынқаттыматериал
дардыңжинақталуы.

Коагуляциялау/Коагу
ляция: ауырлық күші
әсерімен бөлуге бола
тын, ұсақ қалқыма бө
лікшелердің және кол
лоидтардың суда ұйыс
қанүлпектүзуүдерісі.

Істәжірибекоды:озық
жұмыс тәжірибесін ен
діругебағытталғантіке
лей заңды ісәрекет ет 
пейтін бірқатар ереже
лержиынтығы,оныөн
дірістік кәсіпорын не
месереттеушіұйымқа
былдаған.
Коллекторлыкәріздеу
сулары:қалалық,өнер
кәсіптік және ауылша
руашылық аудандардың
терең немесе ұсақ кол
лекторларынан ағызы
латынқұрамындаласта
ғышзаттарыбарсулар.
Коллоидтар: өлшемі 
1мкм,диаметрі0,8400нм
болатын микроскопия
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that includes mineral sub- 
stances, small aggregates 
ofprecipitatedandfloccu 
lated matter, silt, bacte-
ria, plankton, viruses, bio- 
polymers and macromo-
lecules. In natural water  
systems, colloids exist which 
are both organic (humic/
fulvic acids; organic fib
rils) and inorganic (iron 
and manganese hydrous 
oxides) in nature. 

54. Combined Sewer
Overflow(CSO):theflow 
from a combined sewer 
system which exceeds the  
capacity of the receiving 
system (e.g. the waste-
water treatment plant).

55.Combinedsewersys
tem (unitary system): a 
combined sewer system is 
designed to accommodate 
bothfoulwastewaterflows
and storm water runoff.
56.Confinedaquifer:an 
aquifer that is bounded by 
impermeable layers.

57. Connected area: the  
proportion of the catch-
ment or impervious area 
connected to the sewer 
network.
58.Contaminantsofemer
ging concern (CECs): 
chemicals that have been 

метром в пределах от
0,8 до 400 нм, которые
включают в себя мине
ралы,небольшиечасти 
цы осажденных и хло
пьевидных (флокуляцион 
ных) материалов, ил,
бактерии, планктон, ви
русы, биополимеры и
макромолекулы. В при
родных водных систе
махонивстречаютсякак
ворганической(гумино
вые и фульвокислоты),
так и неорганической
(гидроксиды железа и
магния)формах.
Переполнение комби 
нированной канализа
ции: поток из объеди
неннойсистемыканали
зации, который превы
шает возможности при 
нимающейсистемы(на
пример, станции очист
кисточныхвод).
Комбинированнаясис 
темаканализации(еди 
ная система): сооруже
ниедляприемавредных
сточныхводиливневых
потоков.
Замкнутый водонос
ныйгоризонт:водонос
ный горизонт, ограни
ченный непроницаемы
мислоями.
Объединяющая терри
тория: часть водосбора
иливодонепроницаемой
территории, подключенной 
кканализационнойсети.
Токсичныезагрязняю
щие вещества (ТЗВ): 
химические загрязните 

лық жүйелер, олардың
құрамында минералдар,
тұнбалыжәнежапырақ
шалы (флокуляциялық)
материалдардың кішігі 
рімбөліктері,тұнба,бак 
териялар, планктон, ви
рустар, биополимерлер
және макромолекулалар
болады. Табиғи сулар
жүйелерінде олар орга
никалық (гуминді және
фульвоқышқылдар) жә 
не бейорганикалық (те
мір және магний гид
роксидтері)түріндекез
деседі.
Араласкәріздіңтолуы:
қабылдайтын жүйенің
мүмкіндігінен асып ке
тетін кәріздің бірлескен
(нөсер мен ақаба сула
ры) жүйесінің ағыны
(мысалы,ақабасуларын
тазалайтынстансалар).

Біріктірілгенкәрізжү
йесі(бірыңғайжүйесі): 
зиянды ақаба суларды
жәненөсерліжауынсуы
ағындарынқабылдауүшін 
жасалғанқұрылғы.
Тұйықталғансулықа
бат: су өткізбейтін  қа
баттарменшектелгенсу
лықатқабат.

Біріктіруші аймақ: кә
різ жүйесіне қосылған
су қоймасының немесе
суөткізбейтінжербөлігі.

Уытты ластаушы зат
тар(УЛЗ):қоршағанор
тада бар екені анықтал
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recently detected in the 
environment and that may  
pose public health or eco-
logical risk.

59. Contamination see 
also Pollution: a process 
of making impure or un-
clean, or unfit for certain
use, e.g. as in bacterial 
contamination.

60. Contingency plan
ning: preparation of ac- 
tions that need to be un-
dertaken in response to 
situations that cannot be  
readily predicted but which  
can be put into effect be- 
fore or during an emer-
gency event.

61. Contributing area: the  
parts of a catchment which 
contribute runoff to the 
flowsatthecatchmentout 
let during a particular 
storm event.
62. Crosssection (area
of flow): is the two-di- 
mensional area of flowing 
fluid measured perpendi
cular to the direction 
of flow and is used to
determineflowratewhen
multiplied by the cross-
sectional average flow 
velocity.

ли, обнаруженныев ок
ружающей среде, кото 
рые могут влиять на
здоровье населения или
вызвать экологический
риск.
Загрязнение: процесс
внесения загрязнителей
или нечистот, или не 
пригодных для опреде
ленного использования
субстанций,например,бак 
териальноезагрязнение.
Планирование на слу
чай непредвиденных
ситуаций: подготовка
действий,которыенеоб
ходимо предпринять в
ответнаситуации,кото
рые могут быть трудно
прогнозируемыми, но ко
торые могут быть вве
денывдействиедоили
во время чрезвычайной
ситуации.
Действующаяплощадь:
часть площади водо 
сбора,вкоторойвпери
од ливней привносится
сток.

Поперечное сечение
(площадь потока):фи
зическая величина, ха
рактеризующая вероят
ностьпереходасистемы
двух взаимодействую
щих частицжидкости с
поперечным сечением,
оноопределяетсякакот
ношение числа взаимо
действий с заданными
параметрами в единицу
временикплотностипо
токачастиц.

ған адам денсаулығына
зиян келтіретін немесе
экологиялық қауіптілік
ті тудыратын химиялық
ластағыштар.

Ластану:ластанған,не
месе сазданған, немесе
нақты бір субстанция
ларда пайдалануға жа
рамсыз заттарды ендіру
үдерісі, мысалы, бакте
риалықластану.
Төтеншежағдайларды
жоспарлау:болжамжа
сауқиынғатүсетінжағ
дайларға жауап ретінде
қолданылуықажет,бірақ
төтеншежағдай кезінде
немесе оған дейін қол
дануға мүмкіндігі бар 
ісәрекеттердідайындау.

Жинақ алаңы: нөсер
кезіндегіағынсудыжи
нақтаушы алаңның бір
бөлігі.

Көлденеңқимасы(ағын
ауданы): көлденең қи
масы бар сұйықтықта 
ғыекіәрекеттесушібөл
шектердіңжүйедеауысу
мүмкіншілігінсипаттай
тынфизикалықшама,ол
уақыт бірлігіндегі бөл
шек ағынының тығыз
дығынаберілгенөлшем
дері бар әрекеттесудің
санарақатынасыретінде
анықталады.
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63. Debris/Detritus: se- 
diments, plant matter and  
rubbish which may be  
carried along with storm-
waterflow.
64. Decontamination of  
water:processes by which  
chemical agents, micro-
organisms or other hazar-
dous materials are reduced 
or removed from water.

65. Degradation (envi
ronmental): damage to or 
deterioration of the eco-
system.
66. Denitrification: the 
process whereby nitrate is 
reduced to nitrite, nitrous 
oxide and then to nitrogen 
gas.
67. Desalination: the pro- 
cess by which the salt 
content of water is redu-
ced sufficiently to make
thewaterfit for specified
uses.
68.Designflood: greatest 
flood to be expected, as
suming complete coinci- 
dence of all factors that  
would produce the hea- 
viest rainfall and maxi-
mum runoff. It is the hypo- 
thetical “maximum pro-
bable” flood.

69. Detention basin:  ba
sin which reduces peak 

Наносы/Обломочные
материалы:отложения,
части растений и мусо
ра, которые выносятся
ливневымипотоками.
Обеззараживание во
ды:процессы, прикото
рых химические веще
ства, микроорганизмы
илидругиеопасныема
териалы уменьшаются
илиудаляютсяизводы.
Деградация (экологи
ческая):ухудшениеили
повреждение состояния
экосистемы.
Денитрификация:про
цесс превращения нит
ратоввнитриты,оксиды
азота и затем в газооб
разныйазот.
Опреснение: процесс,
уменьшающийсодержа 
ние соли в воде до сте
пени, позволяющей ис
пользоватьводувопре
деленныхцелях.
Расчетныйпаводок:са 
мый большой паводок,
которыйможноожидать 
при полном совпадении 
всехфакторов,вызываю 
щихнаиболееобильные
осадки и наибольший
сток.Этогипотетически
«максимальная вероят
ность»наводнения.

Задерживающий бас
сейн: во доем, снижаю

Тасындылар/Қоқысты
заттар: нөсерлі су ағы
нымен шығарылатын
өсімдіктер мен қоқыс
бөлшектері,шөгінділер.
Суды зарарсызданды
ру: судағы химиялық
заттардың, микроағза
лардың және басқа да
қауіпті материалдардың
мөлшеріназайтунемесе
жоюүдерісі.
Деградация(экология 
лық):экожүйежағдайы 
ның нашарлауы немесе
бұзылуы.
Денитрификациялау:
нитраттардың нитрит
терге, азот оксидтері
не,содансоңгазтәрізді
азотқаайналуы.
Тұщыландыру: суды
белгілі бір мақсаттарға
пайдалану үшін құра
мындағы тұз мөлшерін
төмендетуүдерісі.

Жобалау су тасқыны:
жауыншашынның ең
көп мөлшері мен ағыс
қа алып келетін барлық
факторлардың толығы 
мен сәйкес келуінің нә
тижесінде күтілетін ең 
үлкен тасқын. Бұл тео
риялықтұрғыдансутас
қынының «максималь
дыықтималдылығы».
Суұстау/жинақтауала 
бы: су көлемін уақыт-
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flood flows by means of 
temporary storage.

70. Detention time: the 
average length of time a 
volume of water is held in 
a storage device.

71. Deterministic model: 
model that excludes con-
sideration of random va-
riables.
72.Dewatering:removal 
of water from an area by 
artificialmeans to reduce
the level of groundwater 
or surface water.
73. Diffuse pollution/
Nonpointsource pollu 
tion: pollution of water 
bodies from dispersed 
sources such as fertilizers, 
chemicals and pesticides 
used in agriculture prac-
tices.

74. Dilution ratio: the 
ratio of the quantity of 
discharge to the average 
quantity of diluting water 
at the point of disposal.

75.Directtoxicityassess 
ment (DTA): whole-ef-
fluent, insitu assessment
of discharges for the diag-
nostic evaluation of acute 
toxicity.
76. Discharge Permit/
Consent: permission gran- 
ted by a regulatory agency 

щий максимальный па
водочный стокрекипу
тем временного задер
жанияводы.
Время удержания сто
ка: среднее время для
удержания определен
ного объема воды, ис
пользуемое впроцессах
очисткисточныхвод.

Детерминированная 
модель:модель,исклю
чающаяслучайностьпе
ременных.
Осушение: искусствен 
ноеудалениеводыстер 
ритории для снижения 
уровня подземных или 
поверхностныхвод.
Диффузное загрязне
ние/Загрязнениесрас
сеяныхисточников:за 
грязнениеводныхобъек 
тов из рассеянных ис
точников, например, за 
грязнениеотудобрений, 
химикатов и пестици
дов, используемых в
сельскомхозяйстве.
Степень разбавления:
показательколичествен 
ного уменьшения об 
щейминерализацииили
концентрации загрязняю
щихвеществ.
Прямая оценка ток
сичности (ПОТ):оцен
ка токсичности воды
непосредственнонавод
номобъекте.

Разрешениенасбросво 
ды: нормативноутверж 
денный объем сброса

ша жинақтау арқылы
өзеннің тасқын ағынын
максимальды деңгейде
төмендететінсу ала бы.
Ағынды жинақтау уа
қыты: ақаба суларын
тазалау үдерісінің ба
рысында белгілі бір су
көлемін ұстап қалуға
кеткенуақыттыңорташа
шығыны.
Детерминистікүлгі:ай 
нымалылардың кездей
соқтығыныңалдынала
тынмодель.
Құрғату:жерастыжәне
жерүстісуларыныңдең
гейін жасанды жолмен
төмендетуарқылысуды
айналымнаншығару.
Диффузды ластану/Әр
түрлікөздерденшыға
тынластану:сунысан
дарының сейілуі ластау
көздерінен ластануы,
мысалы, ауылшаруашы
лығында қолданылатын
тыңайтқыштардан, хи
микаттардан және пес
тицидтерденластануы.
Сұйылу дәрежесі: лас
тағышзаттардыңжалпы
минералдануының не
месеконцентрациямөл
шерінің сандық азаю
көрсеткіші.
Уыттылықты тікелей
бағалау (УТБ): нақты
су нысанындағы судың
уыттылығынбағалау.

Су төгінділеріне рұқ
сатберу:ақабасуларын
су нысанына төгудің
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to allow waters to be dis-
charged to a receiving wa-
ter body.
77. Dispersion: a tran- 
sport mechanism invol-
ving the mixing of pollu-
tants within a larger water 
body.
78. Dissolved fraction: 
that part of a water sample 
which passes through a 
0.45mmfilter.

79. Dissolved oxygen: the  
quantity of dissolved oxy-
gen expressed as either 
% saturation or mg / l in 
water which varies with 
temperature, salinity and  
turbulence and is a com-
mon indicator of water 
quality.

80. Distributed water: 
water supplied to a user 
through pipes and open 
channels.

81. Drain: a conduit or 
small open channel to 
transport water by gravity, 
used to control the water 
level.

82.DrainageArea/Drai 
nage Basin: the area of  
land drained by waste-
water (sewage) or drai-
nage system. See also 
catchment /catchment 
area.

сточных вод в водный
объект.

Дисперсия: механизм 
распространениязагряз
неннойводывбольших
водоемах путем диффу
зииилиперемешивания.
Растворенная фрак
ция:частьпробыводы,
которая проходит через
фильтр диаметром не
более0.45мкм.
Растворенный кисло
род: количество раст
воренного кислорода,
выражаетсякак%насы
щения или мг/л в воде,
которое меняется в за
висимости от темпера
туры, солености водыи
интенсивности турбулент 
ности воды и является
индикатором качества
воды.
Распределенная вода:
вода,подаваемаякполь
зователю через трубы,
открытые каналы или
другиесистемы.
Дренаж: труба или не
большой открытый ка
нал, по которому уда
ляютводуизпочвыили
из водоносного слоя с
целью регулирования
уровняводы.
Дренажная площадь/
дренажный бассейн:
территория земной по
верхности, охваченная
областью дренирования
сточных вод или дре
нажнойсистемой.

(тастаудың) шектібекі
тілгенмөлшері.

Дисперсия: ластанған
судыңүлкенсуқоймала
рына диффузия немесе
араласу арқылы таралу
дыңмеханизмі.
Ерітілген фракция:
диаметрі 0.45 мкмден
аспайтын сүзгіден өте
тінсусынамасыныңбір
бөлігі.
Ерігеноттегі: ерігенот
тегінің мөлшері, судың
қанығуының%ы неме
семг/лтүріндеөлшене
ді.Олсудыңтемперату
расы,тұздылығыжәнесу
турбуленттілігінің қар 
қындылығына байла
нысты өзгеріп отырады
жәнесусапасыныңкөр
сеткіші (индикаторы) бо 
лыптабылады.
Бөлінген су: тұтыну
шыға құбырлар, ашық
арналарнемесебасқада
жүйелерарқылыберіле
тінсу.
Дренаж / кәріздеу: су
деңгейін реттеп отыру
мақсатында топырақтан 
немесе су ағатын қа
баттардан артық суды
ығыстыратынқұбырне
месешағынашықарна.
Дренаждық алаң/алаб:  
жербетініңақабасулар
ды дренаждау немесе
дренажды жүйелермен
қамтылғанаумағы.
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83.Drainagenetwork: a 
natural or piped system of 
channels which drains a 
certain area.

84.Drawdown:lowering 
of the water table caused 
by the abstraction or drai-
nage of groundwater.
• in subsurface hydrogeo-
logy, drawdown is the 
change in hydraulic head 
observed at a well in an 
aquifer, typically due to 
pumping a well as part of 
an aquifer test or well test;
• in surface water hydro- 
logy and civil engineering, 
drawdown refers to the 
lowering of the water level 
in a man-made reservoir 
or tank.

85. Drip irrigation: irri-
gation at given points or  
over a very limited fraction 
of the total surface area of 
afield.

86. Drought (hydrologi
cal): period of dry weather 

Дренажная система:
система каналов и тру
бопроводов, предназна 
ченнаядлядренажасточ 
ныхводилидругихвод
на определенной терри
тории.
Понижение(уровняво
ды):понижениевод ного
зеркала грунтовых вод
или пьезометрической
поверхности,вызванное
изъятиемводыоткачкой,
самоизливомизскважи
ны или истечением ис
точника: 
•(в под зем ной гид ро ге о 
ло гии) понижение – из
менениегидравлическо 
го напора, наблюдаю
щеесяв скважиневодо
носного горизонта, как
правило, изза откачки
скважины как опробо
вание водоносного го
ризонта или испытания
скважины;
• (в по ве рх ност ной вод
ной гид ро ло гии и ст рои  
тель ст ве)просадка,при 
водящая к понижению
уровня воды в техно
генном резервуаре или
баке.
Капельное орошение:
подача воды для оро
шения сельскохозяйст 
венныхкультурилирас 
тений на заданных
участкахилинаограни
ченных площадях пове
рхностиполяввидека
пель.
Засуха (гидрологичес
кая): достаточно про

Дренаждықжүйесі:бел 
гілі бір аумақта ақаба
суларғанемесебасқада 
суларға дренаж жасау
үшін қолданылатын ар
налар мен құбырлар
жүйесі.
Су деңгейінің төмен
деуі:судытартыпшыға
ру, ұңғымадан өздігінен
немесесубастамасынан
ағып кету нәтижесінде
пайда болатын ыза су
ларының немесе пьезо
метриялықбеткейлерсу
айнасыныңтөмендеуі.
• жерасты гидрогеоло
гиясында, сулы горизо
нттың ұңғымасындағы
судың гидравликалық
қысымыныңөзгеруі–тө 
мендеуі,әдеттеұңғыма
дан су тартқанда сулы
горизонттыңнемесеұң
ғыманы сынаудағы тес
тіңбірбөлігі.
• жербеті су гидроло
гиясы мен құрылыста
техногендіжинақтағыш 
та немесе бөшкедегі су
деңгейініңтөмендеуі.

Тамшылап суару: бел
гілі бір учаскелерге не
месе алқаптық кеңістік
терде ауылшаруашы
лықдақылдарыннемесе
өсімдіктерін суаруүшін
судытамшытүрдеберу.

Құрғақшылық (гидро
логиялық): судың же
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тіспеушілігіне алып ке
летін ауарайының ұзақ
мерзімдіқұрғақкезеңі.
Қуаңшылық индексі:
ылғалдылық тапшылы
ғының ұзақ және қа
лыпты мәнінен ауытқу
жиынтығының бірқатар
салдарымен байланыс
тыесептікшама.
Сабалықағынды:құр
ғақ ауарайы кезеңінде
тек қана жерасты сула
рының есебінен қалып
тасатынөзенағысы.Со  
ны мен қа тар, Не гіз гі 
ағын анық та ма сын қа
ра ңыз.

sufficiently prolonged to
cause a shortage of water.

87. Drought index: com- 
puted value which is rela- 
ted to some of the cumu- 
lative effects of a prolon-
ged and abnormal moistu-
redeficiency.

88. Dry weather flow: 
streamflowconsistingex
clusively of groundwater 
contribution during dry 
weather.

должительныйпериодсу 
хой погоды, вызываю
щийнедостатокводы.
Индексаридности:рас 
четная величина, кото
рая связана снекоторы 
ми из совокупных пос
ледствийпродолжитель
ного и аномального де
фицитавлажности.
Меженный сток (син. 
Межень):речнойпоток,
формирующийся исклю 
чительно за счет под
земныхводвпериодсу
хойпогоды.См. так же 
оп ре де ле ние Ба зо вый 
сток.
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89. Ecosystem: a biolo-
gical community and its 
pattern of interaction with 
its environment.

90. Ecosystem services:  
direct and indirect contri-
bution of ecosystems to 
human well-being that sup- 
ports our survival and qua- 
lity of life.

91. Ecotoxicology: scien-
ce that deals with the de-
tection of chemical com- 
pounds in the environment 
through their effect on 
organisms.

92.EducationforSustai
nable Development (ESD): 
education involving the 
acquisition of knowledge, 
skills, attitudes and values 
necessary to shape a 
sustainable future.

93. Effect(ive) Concen
tration (EC50): the con- 
centration of a substance 
to produce a certain ef- 
fect in 50 % of the test  
organisms in an environ-
mental medium.

94. Effective rainfall: (1) 
in hydrology: part of the 
rainfall which contributes 
to runoff; (2) in hydro
geology:part of the rain

Экосистема: взаимосвя 
занная система живых
организмов и окружаю
щейихсреды.

Услугиэкосистем: пря
мой и косвенный вклад
экосистемвблагосостоя 
ние людей, поддержи
вающий существова
ние и качество нашей 
жизни.
Экотоксикология: нау
ка,занимающаясяобна
ружением химических
соединений в окружаю
щейсредеиизучающая
их воздействие на жи
выеорганизмы.
Образование для устой
чивогоразвития(ОУР):
об разование поприобре
тению знаний, умений, 
взглядов и ценностей,
необходимых для фор
мирования устойчивого
будущего.
Эффективная концен
трация (ЭК50): кон
центрация вещества,
которая производит оп
ределенный эффект на
50% испытуемыхорга
низмов в окружающей 
среде.
Эффективные дожде
выеосадки:1) в гид ро
ло гии: часть дождевых
осадков, которая обра
зует сток; 2) в гид ро ге

Экожүйе: тірі ағзалар
менолардықоршаптұр
ғанортаарасындағыөз
ара тығыз байланысқан
жүйе.
Экожүйелердің қызме
ті:адамзаттыңөміртір
шілігіменоныңсапалы
өмірін ұстап отыратын
экожүйелердің тікелей
жәнежанамаүлесі.

Экологиялық уытты
лық: қоршаған ортада 
ғы химиялық қосылыс
тардыайқындайтынжә 
неолардыңтіріағзалар
ға әсерін зерттейтін ғы
лым.
Тұрақты даму үшін
білім беру (ТДББ): тұ
рақтыкелешектіқалып
тастыруғақажеттібілім,
дағдылар, көзқарастар
мен құндылықтар тура
лыбілімберу.

Тиімді концентрация
(ТК50): қоршаған ор
тадағы сынауға алын
ғанағзалардың50%на
белгілі бір әсер ететін
заттардың концентра
циясы.

Тиімдіжауыншашын:
(1) гидрологияда: ағын
ды қалыптастыратын
жауыншашынның бір
бөлігі; (2) гидрогеоло
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fall which contributes to 
groundwater recharge.

95.Effluent: the sanitary, 
industrial, or combined 
wastewater or stormwater 
discharged.

96. El Niño: an abnormal 
warming of Surface Ocean  
waters in the eastern 
tropicalPacificthatcauses
severe impacts on global 
weather.

97. Empirical model: a  
model founded on expe-
rience or experimental da- 
ta only, not deduced from  
purely theoretical consi-
derations.
98.Endorheicbasin(ba
sin of internal drainage): 
a closed drainage basin 
that retains water and 
allowsnooutflowtoother
bodies of water such as 
rivers or oceans.

99. Environmental as
sessment: a procedure that 
ensures that the environ-
mental implications of al-
ternative options are taken 
intoaccountbeforeafinal
decision is made.
100.Environmentaledu 
cation: a process that 
allows individuals to ex- 
plore environmental is-
sues, develop a deeper 
understanding and ac-
quire the skills to make 
informed and responsible 

оло гии: часть дождевых
осадков, которая питает
подземныеводы.
Стоки: санитарные,про 
мышленные или комби
нированныесточныево
дыилиливневыестоки.

Эльниньо: аномальное  
теплоеповерхностноете 
чениеввосточнойчасти
Ти хого океана, оказы
вающее заметное влия
ние на климат земного
шара.
Эмпирическаямодель:
модель, основанная без
привлечениятеории,толь
конаопытныхилиэкс
периментальныхданных.

Бессточныйбассейн(бас
сейн внутреннего дре
нажа): закрытый дре
нажный бассейн, кото
рый удерживает воду и
недопускает вытекания
вдругиеводоемы,такие
какрекииокеаны.
Оценка окружающей 
среды: процедура, ко
торая гарантирует учёт 
экологических последст 
вий решений, прежде
чемэтирешенияприни
маются.
Экологическое обра
зование: процесс, поз
воляющий исследовать
экологические пробле
мы,развиватьуглублен
ные знания и приобре
татьнавыки,принимать
осознанные и ответст

гияда: жерастысуларын
қоректендіретін жауын
шашынныңбірбөлігі.
Ақабасуағындылары:
санитарлық, өндірістік 
немесе аралас ақаба су
лар немесе нөсерлік
ағындылар.
Эль ниньо:жер шары
ның климатына елеулі
ықпалететінтынықмұ
хитының шығыс бөлі
гіндегіаномальдыжылы
беттікағыс.

Эмпирикалық үлгі: 
теориянықажет етпейт
ін, тек тәжрибелік не
месе эксперименталдық
мәліметтерге негіздел
генмодель.
Ағынсызсуалабы(іш
кідренаждысуқойма
сы): басқа су қоймала
рына,мысалыөзендерге
және мұхиттарға қосы
луға жол бермейтін жа
бықдренаждысуалабы.

Қоршаған ортаны ба
ғалау: шешімдерқабыл 
данбас бұрын олардың
экологиялық салдары
ның ескерілетініне ке
пілдік беретін жұмыс
барысы.
Экологиялық білім:
экологиялықмәселелер
ді зерттеуге, түсініктер
ді тереңдетіп дамытуға,
дағдыларға ие болуға
мүмкіндік беретін, са
налытүрдежауаптыше
шімдерді қабылдаудың
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decisions to improve the 
environment.

101.Environmentalflow:  
the flow regime required
in a river to achieve spe- 
cifiedecologicalobjectives

102.Environmentalmo
nitoring: programme of  
recurring, systematic stu-
dies that reveal the state 
of the environment, with 
the purpose of assessing 
changes in condition and  
progress towards achieve- 
ment of given environ-
mental objectives (and to  
help detect new environ-
mental issues).

103.Environmentalpro 
tection: policies and pro- 
cedures aimed at conser-
ving natural resources pre-
serving the current state of 
natural environment and 
where possible reverse its 
degradation to reduce the 
risks to human health and 
ecosystems

104. Environmental stress: 
pressure on the environ-
ment caused by human 

венные решения (для
принятия мер по улуч
шению окружающей
среды).
Экологический поток:
режим потока в реке,
необходимый для дос
тиженияспецифических
экологическихцелей.
Мониторингокружаю
щей среды/Экологиче 
скиймониторинг:сис
темапостоянногонаблю
дения, регулярного кон 
троля, проводимых по
определенной програм
ме для оценки текуще
го состояния,ипрогноз
изменения окружающей
природной среды, ана
лизавсехпроисходящих
в ней в данный период
процессов(атакжепозво
ляющий заблаговремен 
но выявлять новые эко
логическиепроблемы).

Охрана окружающей
среды:стратегииипро
цедуры, направленные
на сохранение природ
ных ресурсов, проводи
мые существующими
природоохранными ве
домствами, в результа
текоторыхсокращается
деградация природной
среды, снижаются рис
кидляздоровьялюдейи
экосистем.
Экологическийстресс: 
давление на окружаю
щую среду, вызванное

үдерісі (қоршаған орта
жағдайын жақсартуға
бағытталған шараларды
ұйымдастыруүшін).
Экологиялықағын:ар 
найы экологиялық мақ
сатқа жету үшін қажет
өзенніңағынрежимі.

Қоршаған орта мони
торингі/Экологиялық
мониторинг: қоршаған 
ортаның жағдайын тұ
рақтытүрдебақылау,жү 
йелі тексеру және бол
жау жүргізудің жүйесі,
ол қоршаған табиғи ор
таның қазіргі жағдайы
менөзгерістерінбағалау
үшін, берілген кезеңде
гібарлықболыпжатқан
үдерістерге талдау мен
болжау жасау үшін ар
найыбағдарламабойын
шажүргізіледі(сонымен
қатар,жаңаэкологиялық
мәселелерді алдынала
анықтауғамүмкіндікбе
реді).
Қоршағанортанықор
ғау: табиғатты қорғау
мекемелері жүргізетін
табиғиресурстардысақ
тауға бағытталған стра
тегиялар мен рәсімдер,
олардыңнәтижесіндета 
биғи ортаның деграда
циясыменадамдарден
саулығына қауіп төмен
деп, экожүйелердің дег
радациясыазаяды.

Экологиялық күйзеліс: 
адамның ісәрекеті мен
табиғи құбылыстардан
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activities or natural events.

105. Environmental /
Water quality objective 
(EQO/WQO): a target or 
statement of the quality 
to be aimed for in the re-
ceiving water body and 
which can then be used 
as a basis for deriving ap- 
propriate consent (or per- 
mit) limits to be imposed 
upon discharge authoriza- 
tions.
106. Environmental /
Water quality standard 
(EQS/WQS): a standard 
normally expressed in  
quantitative terms speci-
fying the maximum and/
or minimum permissible 
levels for particular water 
quality parameters at a 
particular location.

107. Equalising tank: 
a tank which is used to 
balance flows such that
multiple component sys-
tems operate under equal 
flowconditions.

108. Erosion: the loose-
ning and gradual wearing 
away of soils, rocks or 
land by natural agents.

109. Estuary: the tidal 
mouth of a river where 
the tide meets the stream 
and freshwater mixes with 
seawater.

деятельностьючеловека
или природными явле
ниями.
Цель обеспечения каче
ства окружающей сре 
ды/воднойсреды:целе
выепоказателикачества
водной среды, исполь
зуемыевкачествеосно
вы для получения соот
ветствующего индекса
ограничений (лимитов),
санкций,налагаемыхна
сточныеводы.

Стандарты качества
окружающей среды/
Воднойсреды:совокуп 
ность единых требова
ний к состоянию при
родных и промышлен
ных объектов, с указа
нием максимальных и/
или минимальных до
пустимых уровней для
определенияпараметров 
качестваводывопреде
ленномместе.
Балансируемый резер
вуар: емкость, исполь
зуемаядлябалансирова
нияпотокаводысцелью
равномерного функцио
нирования компонентов
даннойсистемы.
Эрозия:потеряпочвен
ногослояиразрушение
горныхпородилиземли
под воздействием при
родныхсил.
Речное устье: участок
речногопотока,гдереч
ной пресноводный сток
смешивается с морской
водой.

қоршағанортағатүсетін
қысым.

Табиғи/сулы ортаның
сапа көрсеткіштерінің
мақсаты:ақабасуларға
салынатын бар шектеу
лерді (лимиттер), санк
циялар индексін алуға
негіз ретінде пайдала
нылатынсунысанының
сапа көрсеткіштерінің
жиынтығы.

Қоршаған ортаның /
Cудың сапалық стан
дарттары: белгілібір
орында су сапасыпара
метрлерінанықтауүшін
ең жоғары және/немесе
еңтөменгімүмкінбола
тын деңгейлерді көрсе
ту арқылы табиғи және
өндірістік нысандардың
жағдайына қойылатын
талаптардың бірыңғай
жиынтығы.
Теңестіретін сыйым
дылық: берілген жүйе
компоненттерінің бір
келкі жұмыс жасауы
мақсатында су ағынын
теңестіруүшінпайдала
нылатынсыйымдылық.
Эрозия:табиғикүштер
діңәсерінентопыраққа
батының жойылуы, тау
жыныстарының немесе
жердіңбұзылуы.
Өзенсағасы:өзенағы
сыныңбөлігі,бұлжерде
өзенніңтұщыағыныте
ңізсуыменараласады.
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110. Eutrophication: ex- 
cessive availability of nut- 
rients in a lake, reservoir 
or other body of water, 
frequently due to runoff  
from the land or waste-
water discharges which 
causes a dense growth of 
macro- or micro-plants and  
other secondary undesi-
rable effects on water 
quality

111. EU Water Frame
work directive (WFD): 
Directive 2000/60/EC of 
the European Parliament 
and of the Council estab-
lishing a framework for 
the Community action in 
the field of water policy,
adopted on 23 October 
2000. Amendments have 
been introduced since its 
first publication.

112. Effective evapora 
tion / Actual evaporation:  
amount of water evapora-
ted from an open water 
surface or from the ground.

113. Evapotranspiration: 
combined processes by 
which water is transferred 
to the atmosphere from  
the soil by evaporation and  
from the vegetation by 
transpiration.

Эфтрофикация: чрез
мерное присутствие ор
ганических веществ в
озере, водохранилище
илидругомводоёме,час 
то изза стока с зем
ли или сброса сточных
вод, который вызывает
значительныйростмак
ро или микрорастений
идругихвторичныхне
желательных эффектов
накачествоводы.

Водная рамочная ди
ректива Европейского
Союза(ВРДЕС):Дирек
тива Европейского пар 
ламентаиСовета2000/06/
ЕС, которая вступила
в силу 23 октября 2000
года, устанавливающая
рамки для совместных
практических действий
в водной политике. С
момента еепервойпуб
ликации внесены изме
нения.
Эффективное испаре
ние/Действительное
испарение: количество
воды, испарившееся с
открытой водной пове
рхности или с поверх
ностипочвы.
Эвапотранспирация
(син. Суммарное испа
рение): объединенные
процессы, при которых
вода поступает в атмо
сферу при испарении с 
почвы,атакжепритранс 
пирации с раститель
ности.

Эфтрофикация:макро 
немесе микроөсімдік
тердің қаулап өсуіне
алыпкелетінжәнесуса
пасына басқа да екінші
қайтаратерісәсерлерту
дыратын, көп жағдайда
жер бетіндегі ағындар
немесе ақаба сулардың
төгілуінен көлде, су
қоймасында немесе су
айдындарында органи
калықзаттардыңшектен
тысмөлшердеболуы.
Еуропалық одақтың
Негіздемеліксудирек 
тивасы (ЕО НСД): Су
саясаты бойынша біре
гей тәжірибелік ісәре
кеттерүшіншектердіор 
нататын, 2000 жылдың
23қазанындакүшінеен 
ген Еуропалық Парла
менттің және 2000/06/
ЕО Кеңесінің Директи
васы.Алғашқыбасылы
мынан кейін өзгерістер
енгізілген.
Тиімді булану/Нақты
булану:ашықсубетінен
немесе топырақ бетінен
буланғансумөлшері.

Эвапотранспирация
син. Булану жиынты
ғы: судың топырақтан
булануыменөсімдіктер
дентранспирацияарқы
лы атмосфераға түсетін
бірлескенүдерістері.
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114.Eventmeanconcen
tration (EMC): the ave-
rage concentration of a 
pollutant measured during 
a storm runoff event. Using  
different statistical tech- 
niques this can be calcu-
lated dividing the storm 
event pollutant load (mass) 
by the total storm event 
runoff volume on every 
sampling point.

115. Excretion: the pro-
cess of eliminating or ex- 
pelling waste matter in 
living organisms and cells.

Сред невз ве шен ная
концентрация (СВК):
измеренная во время
ливневого стока сред
няя концентрация заг
рязняющего вещества.
Данный показатель мо
жет быть рассчитан, по
каждому пункту выбор
ки,делениемобщейна
грузки загрязняющих
веществнаобщийобъем
стокавовремяливня.
Выведение/выделение: 
процесс очисткиилилик 
видации загрязняющих
веществ в живых орга
низмахиклетках.

Орташаланған кон
центрация (ОК): нө
серлік ағынды кезінде
өлшенгенластаушызат
тың орташа концентра
циясы. Бұл көрсеткішті
таңдаманыңәрбірпунк
ті бойынша жауынша
шын кезінде ластаушы
заттардың жалпы жүк
темесінағынныңжалпы
көлеміне бөлу арқылы
есептеугеболады.
Шығару: тірі ағзалар
мен жасушаларды лас
таушызаттардантазалау
немесежоюүдерісі.
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116. Faecal indicator: a  
micro-organism or class 
of micro-organisms pre-
sent in a body of water 
that is indicative of recent 
pollution with faecal mat- 
ter and the presence of a 
potential risk from patho-
gens.

117. Field capacity: the 
amount of water remaining 
in the soil a few days after 
having been wetted and  
after free drainage has 
ceased, and can be perma-
nently retained in the 
soil in opposition to the 
downward pull of gravity.
118. Filter drain:  a per-
forated or slotted drain 
pipe placed in a backfill
aggregate material, to lo- 
wer the water table or 
drain stormwater runoff.

119. Finite resource: a re-
source that is concentrated 
or formed at a rate very 
much slower than its rate 
of consumption and so, 
for all practical purposes, 
is non-renewable.

120. First (foul) flush: 
the observation of high  
concentrations of pollu-
tantswithinthefirstpartof
thestorm,usuallydefined
in terms of the cumulative 

Фекальный индика
тор:микроорганизмили
классмикроорганизмов,
представленный в вод
ныхобъектахкакинди
катор недавнего загряз
нения фекалиями и не
сущий потенциальный
риск воздействия пато
генов.
Удельная влагоемкость 
поля: количество воды,
удерживаемое почвой в 
течение нескольких дней 
после стекания / проса
чивания гравитацион
нойводы.

Дренажный фильтр:
перфорированная или
щелевиднодренажная
труба, помещенная в
агрегатную систему с
цельюпониженияуров
ня грунтовых вод или
ливневогостока.
Исчерпаемый ресурс:
ресурс, который не мо
жет быть возобновлен
или сформирован, так
как он образуется мед
леннее,чемскоростьего
использования для всех
практическихцелей.
Первый (грязный) по
ток:наблюдение за вы
сокимиконцентрациями
загрязнителей в преде
лахпервичногостокаво
время шторма, опреде

Нәжістік көрсеткіш:
патогендердің ықтимал
әсеретуқаупінәкелетін
нәжістермен ластанған
көрсеткіштерретіндесу
нысандарындакөрсетіл
ген микроағза немесе
микроағзаларқауымдас
тығы.

Алқаптыңменшіктісу
сыйымдылығы:грави
тациялық судың ағуы
нан/сарқылуынан кейін
топырақта бірнеше күн
ұсталып тұратын судың
мөлшері.

Дренажды сүзгіш: жа
рықшалы немесе саң
лаулыдренажды құбыр,
оныызасулардыңнеме
сенөсерағысыныңдең
гейін төмендету мақса
тындаагрегаттыжүйеге
орналастырады.
Сарқылатын ресурс:
қайта қалпына келмей 
тін ресурс, себебі бар
лық қолданбалы мақ
саттардапайдаланужыл
дамдығы оның қалыпта 
сужылдамдығынантөмен.

Бастапқы(лайлы)ағын:  
нөсерлі жауын кезінде
гі бастапқы ағын құра
мындағы ластаушы зат
тардыңжоғарғымөлше
рінбақылау,яғнибелгілі
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pollutant load (%) over 
cumulative runoff or time 
(%).

121. Flash flood: a hyd- 
rological event of short 
duration, which is charac-
terised by a rapid rise in 
discharge and stage of 
streams or small rivers 
often occurring within a 
matter of minutes.

122. Flocculation: the ag-
glomeration of colloidal 
andfinelydividedsuspen
ded matter to form gela-
tinous masses, known as  
flocs, an important com
ponent of drinking water 
treatment.

123. Flood: a hydrological 
event characterized by an 
abnormally high increased 
discharge, stage or water 
level in water bodies.

124. Flood plain: land 
adjoining rivers which is  
subject to inundation by 
overfloworoverbankfloo 
ding.
125. Flow regime: state 
offlowinalluvialstreams
characterized by the bed 
profile.
126. Flow routing: the  
determination of the pro-
gressive time and shape 
of a flow hydrograph at
successive points along a 
conveyance channel (such 

ляемоесоотношениеко
личества загрязнителей
(%)запромежутоквре
мени(%).
Бурный паводок: гид
рологическое кратковре 
менное событие, которое 
характеризуется быст 
рым повышением уров
ня потоков небольших
рек, часто происходя
щее в течение несколь
кихминут.
Флокуляция: агломера
ция коллоидныхи взве
шенныхмелких частиц,
образующихрыхлыехло
пьевидные скопления – 
флокулы, являющиеся
важным компонентом
при очистке питьевой
воды.
Наводнение: гидроло
гическоеявление,харак
теризующееся аномаль
нымувеличениемрасхо
да воды и повышением
уровня воды в водных
объектах.
Пойма: часть дна реч
нойдолины,котораяза
тапливаетсявполоводье
иливовремяпаводков.

Режимтечения:состоя 
ние течения в аллювиаль
ном русле, обусловлен
ноепрофилемрусла.
Направлениестока:оп 
ределение прогрессив
ного времени и формы
потока гидрографа, в
последовательных точ
ках вдоль транспорти

біруақыт(%)аралығын
дағы ластаушы заттар
мөлшерінің (%) арақа
тынасынанықтау.
Буырқынған тасқын:
жоғары жылдамдықпен
бірнеше минут ішінде
түзілетін кіші өзендер
ағысыныңқарқындыкө 
терілуіменсипатталына
тын тығызтаяңқы гид
рологиялықоқиға.

Флокуляция: коллоид
тыжәнеқалқымалыкүй
дегі майда бөлшектер
діңагломерациясы,олар
ауыз суды тазалаудағы
маңызды компонент бо
лыптабылатынборпыл
дақ үлпекті жинақтар –
флокулалартүзеді.
Сутасқыны:сунысан
дарындасуөтіміменсу
деңгейінің шектен тыс
жоғарлауымен сипатта
латын гидрологиялық
құбылыс.

Жайылма: су тасуне
месетасқынкезіндеөзен
аңғарындағы  табанның
субасатынбөлігі.

Ағындырежимі:аллю
виалды арнадағы ағын
жағдайы, ол арнаның
бейінінетәуелді.
Ағындының бағыты:
тасымалдаушы канал
бойындағы реттік нүк
телерде ағын гидрогра 
фыныңуақытыменүде
мелі пішінін анықтау
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as a sewer or an open 
channel).

127. Flow weighting: a  
statistical technique used  
to adjust a series of pollu- 
tant concentration measu-
rements to allow for the 
effectsofflowvolume.

128. Fossil water: water  
infiltrated into an aquifer
during an ancient geolo-
gical period under climatic 
and morphological condi-
tions different from the 
present and stored since 
that time.

129. Freeboard: vertical 
distance between the nor-
mal maximum level of the 
surface of a liquid in an 
openflow conduit, reser
voir, tank or canal, and 
the top of the sides of the 
structure.

рующегоканала(напри
мер,вканализациюили
открытыйканал).
Замер стока: статисти
ческий метод, исполь
зуемыйдляопределения
объемногорасходаводы
ииспользуемыйдляиз
мерения концентрации
вредныхвеществ.
Ископаемая вода: во
да, накопившаяся в во
доносном горизонте в
прошлыйгеологический
периодприклиматичес
ких иморфологических
условиях, отличающих
сяотсовременных,исо 
хранившаясястоговре
мени.
Запасгребня(плотины):
вертикальное расстоя
ниемежду нормальным
максимальнымуровнем
поверхности жидкости 
в открытом потоке, во
дохранилище, резервуа
ре,каналеиверхним
краемсооружения.

(мысалы,кәрізжүйесіне
немесеашықкәрізге).

Ағындыны өлшеу: су
дың көлемдік өтімін
анықтауға және зиянды
заттардың концентра
циясынөлшеуүшінпай
даланылатын статисти
калықәдіс.
Кенсуы:қазіргіжағдай
дан ерекшеленетін, бұ 
рынғы геологиялық ке
зеңде климаттық және
геоморфологиялық жағ
дайлар барысында су
іріккіш қабаттарда жи
нақталған және сол ке
зеңненсақталғансу.

Бөгетқырыныңқоры:
ашықағыстағы, су қой
масындағы, бөгеттегі,
арнадағы және кезкел
генсуқұрылысыныңжо 
ғарғы шек деңгейі мен
судың қалыпты макси
малдыдеңгейініңарақа
шықтығы.
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130.Gage/gauge,gauging 
station: a device and/or  
station that is used to con- 
tinuouslyrecordfieldmea 
surements such as rainfall, 
waterlevel,flowetc.

131.GIS(Geographicin 
formation system): a pro- 
cedure for collecting, sto- 
ring, retrieving, transfor-
ming and displaying data 
spatially for the analysis 
ofparticularscientificand
engineering problems.

132.Gravityflow/gravity
system: the movement of 
fluidsusuallyinachannel
or sewer in response to the 
gravitational forces.

133. Grease: a collective 
term referring to fats, oils, 
waxes and other related 
constituents derived from 
foodstuffs and natural 
plant materials.

134. Green economy: an 
economy aiming for equi-
table and sustainable de- 
velopment using princip-
les of low-carbon use, re- 
source efficiency and so 
cial inclusion to achieve  
reductions in environmen-

Гидрометрическая/ий
станция/пост/створ:
пункт, расположенный
на реке, где регулярно
производятсяизмерения
уровня, расхода воды и
другихгидрологических
характеристик.
ГИС (Географическая 
информационная сис
тема): система сбора, 
хранения,поиска,преоб 
разования и графичес
койвизуализациипрост
ранственных данных для 
анализаконкретныхнауч
ныхитехническихзадач.
Гравитационный по
ток/гравитационная
система:движениежид 
кости в канале или ка
нализации, обычно под
действиемгравитацион
ныхсил.
Смазочные масла: со
бирательныйтермин,от 
носящийся к жирам,
маслам, воску и дру
гим производным ком
понентам, получаемым
изпродуктовпитанияи
натуральных раститель
ныхматериалов.
Зеленая экономика: 
экономика,стремящаяся
к благоприятному и ус
тойчивомуразвитию,ис 
пользующая принципы 
низкоуглеродного при
менения, эффективнос 
ти ресурсов и социаль

Гидрометриялық бекет 
/өлшегіш:судыңдеңге
йін,суөтімінжәнебасқа
да гидрологиялық си
паттамаларды тұрақты
өлшейтін өзенде орна
ласқанбекет.

ГАЖ (Географиялық
ақпараттықжүйе): нақ 
тығылымижәнетехни
калық міндеттерді тал 
дауүшінкеңістіктікмә
ліметтердіжинақтау, сақ 
тау, іздеу, өңдеу және
графикалықтүрдекөр
сетужүйесі.
Гравитациялық ағын/
гравитациялық жүйе:
әдетте, гравитациялық
күштердің әсерінен ка
налда немесе сарқынды
су ағызатын құбырда
сұйықтықтыңжылжуы.
Жағармай: азықтүлік
өнімдерінен және таби
ғи өсімдік материалда
рынан алынатын май,
балауыз және басқа да
туындыларынқұрауыш
тарсипаттайтынжинақ
тытүсінік.

Жасылэкономика:әлеу 
меттілікті ескере оты
рып, экологиялық тәуе
келменэкологиялықтап 
шылықтытөмендетуүшін, 
көмірді аз мөлшерде
қолдану және қорлар
дың тиімділігін жоға
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tal risk and ecological 
scarcity.

135. Green infrastructure 
/ Bluegreen infrastruc
ture: soft engineering (as  
opposed to concrete) ap- 
proaches which can con-
tribute to addressing a ran-
ge of urban and climatic 
challenges through buil-
ding with nature e.g. con-
structed wetlands, green 
walls and roofs.

136. Greywater/sullage:
water previously used for 
various purposes such as 
personal washing, clothes 
washing etc. Greywater 
does not include waste-
water containing faecal  
matter or urine (black
water).

137. Grit chamber: a 
structure designed to cap- 
ture and retain the readily 
settleable solids of mineral 
matter.

138. Gross Solids: visible 
solids found in storm or  
dry weather sewage inclu- 
ding for example faecal 
matter, plastic and paper,  

ноговключениясцелью
уменьшения экологиче
ского риска и экологи
ческогодефицита.

Зеленая инфраструкту 
ра/Синезеленаяинф
раструктура: мягкое
проектирование (в от
личиеотконкретного)–
подходы,которыемогут
внести свойвкладвре
шениерядагородскихи
климатических проблем
путем гармонии с при
родой, например, соз
дание водноболотных
угодий, зеленых стен и
крыш.
Хозяйственнобытовая 
вода/Сточнаявода:во
да непитьевого качест
ва, изначально исполь
зованная для таких це
лей,какличнаягигиена,
стирка одежды и т.д.
Хозяйственнобытовая
вода не включает сточ
ную воду, содержащую
фекалии или мочу (фе
каль ная во да).

Песколовка:структура,
разработаннаядлясбора
и удержания легко осе
даемых твердых частиц
минерального вещест
ва из канализационной
трубы.
Крупные твердые те
ла: видимые твердые ве 
щества, обнаруженные
всточнойводевливне
вую или сухую погоду,

рылатуұстанымынпай
далануарқылықолайлы
және тұрақты дамуға
ұмтылуға ықпал ететін
экономика.
Жасылинфрақұрылым
/ Көкжасыл инфра
құрылым: табиғатпен 
үйлесу жолымен бірқа
тар қалалық және кли
маттықмәселелердіше 
шуде өзінің үлесін қо
суымүмкінәдістержай 
лы жобалау (нақты жо
балауға қарағанда), мы
салысубатпақтыалқап
тарменжасылқабырға
лар және шатырларды
құру.
Шаруашылықтұр
мыстық су/Ақаба су:
сапасыауызсуғасәйкес
емес су, ол өзінің бас
тапқы сапасын әр түр 
лімақсатқақолданылға
нына,мысалы, кіржуу
ға, гигиенаға және т.б.
байланысты жоғалтқан.
Шаруашылықтұрмыс
тықсуғақұрамындане
сепнемесефекалийбар
ақаба сулар жатпайды
(дә рет ті су).
Құмұстағыш: су ағы
затын құбырдан мине
ралдық заттардың же
ңіл тұнбаланатынқатты
бөлшектерін жинауға
жәнеұстауғадайындал
ғанқұрылым.
Ірі қатты бөлшектер:
көзге көрінетін қатты 
заттар,оларнөсерліжаң 
быр жауғанда немесе 
басқа да жағдайларда
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discarded sanitary pro-
ducts and vegetative litter.

139. Groundwater: wa-
ter located beneath the 
earth’s surface in rock 
fractures and soil and rock 
pore spaces.

140. Groundwater re
charge:  the hydrological 
process through which wa- 
ter moves downwards from 
surface water to ground-
water.
141. Gully Pot/Chamber 
(Inlet,Inletgrate):a ro-
adside structure designed 
to collect stormwater run-
off washed from roads/
paved areas to trap grit 
and litter prior to entry 
into the sewer network.

включая, например фе
калии, пластмассу, бу
магу,выброшенныесан
технические изделия и
растительныеотходы.

Грунтовые воды (син. 
Подземныеводы):под
поверхностныеводы,на 
ходящиесявземнойпо
верхности, в разломах,
почвеипорах.
Питаниеподземныхвод 
(син. Пополнение): ес
тественное или искус 
ственноепополнениево 
дой насыщенной зоны
водоносногослоя.
Резервуар водостока/
Камера(водопуск,во
допускноесооружение): 
придорожнаяструктура,
предназначенная для
сбора ливневых стоков,
смытыхсдороги / вы
мощенных площадей и
перехватапеска,мусора
до попадания в канали
зационнуюсеть.

ақабасудатабылғанзат
тар,мысалы,оларғанә
жіс,пластмассажәнеқа
ғаздар, тасталған өсім
дікқалдықтарыменсан
техникалық құралдарды
дажатқызуғаболады.
Ызасуларысин. жерас
тысулары:жерқабаты
ныңжоғарыбөлігіндегі,
жарықтардағы, топырақ 
тағыжәнеқуыстағысу
лар.
Жерасты суларының
қоректенуі син. толы
ғуы: су іріккіш қабат
тыңқанығузонасынсу
мен табиғи немесе жа
сандытолықтыру.
Суағар қоймасы / Құ
рылым (су жіберу, су
жібергіш имарат):жол
бойындағықұрылым,ол 
жолдардан/ескіалаңдар 
дан шайылған нөсер
ағыстарын жинақтауға
және құм мен қоқысты
кәрізжүйесінежібермей
сүзіпалуғаарналған.
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142. Hardness of water 
(temporary): the presence  
of dissolved bicarbonate 
minerals (calcium bicar-
bonate and magnesium bi- 
carbonate) which can be 
reduced by boiling the wa- 
ter, or by the addition of  
calcium hydroxide (lime 
softening).

143. Hardness of water
(permanent): a type of 
hardness usually caused by 
calcium and magnesium 
sulphates that cannot be 
removed by boiling.  Total 
permanent water hardness 
may be expressed as equi-
valent of CaCO3:TotalPer 
manent Hardness (CaCO3) 
= 2.5(Ca2+) + 4.1(Mg2+). 
Ions causing permanent 
hardness of water can be 
removed using a water 
softener, or ion exchange 
column.

144.Headwater:the wa-
ter on the upstream side 
of drainage feature which 
provides energy or head 
to force flows through a
water system.

Жесткость воды (вре
менная):типжесткости
воды,вызванныйпрису
тствием растворенных
бикарбонатных минера
лов(бикарбонаткальция
и бикарбонат магния),
который может быть
уменьшена кипячением
водыилидобавлениемв
нее гидроксида кальция
(известьгашеная).
Жесткость воды (пос
тоянная): тип жесткос
ти,какправило,характе
ризующийся присутст
виемсульфатовидругих
солейкальцияимагния,
который не удаляет
ся кипячением. Общая
постоянная жесткость
воды может быть вы
ражена как эквивалент
CaCO3:Общаяпостоян
ная жесткость (CaCO3) 
= 2,5(Са2+) + 4,1(Mg2+). 
Ионы, вызывающие по
стояннуюжесткостьво
ды,могутбытьудалены
реагентнымумягчением
илипропусканиемчерез
ионообменнуюколонку.
Истокиреки(син. Вер
ховье): воды верхнего
участкареки,дренажная
особенность которого
обеспечивается большой 
энергией, или начало
сильноготеченияпотока
воднойсистемы.

Су кермектілігі (уа
қытша):құрамындаери 
тінбикарбонатты (каль
ций және магний би 
карбонаттары) минера
лы бар судың кермекті
ліктүрі,онысудықайна
ту немесе кальций гид 
роксидін(сөндірілгенәк) 
қосуарқылытөмендету
геболады.

Сукермектілігі(тұрақ 
ты): кальций мен маг
ний сульфаттары және
басқа да тұздары суға 
тұрақты кермектілік бе
реді, олар суды қайнат
қандажойылмайды.Жал 
пытұрақтысукермекті
лігінің мөлшері СаСО3 
эквиваленті ретінде си 
патталады:жалпытұрақ
ты кермектілік (СаСО3) 
= 2,5(Са2+) + 4,1(Мg2+). 
Судың тұрақты кермек
тілігін реагенттер көме
гімен немесе суды ио
налмасу бағана арқылы
жіберіпжоюғаболады.

Өзеннің бастауы син. 
жоғарғы ағысы: өзен
ніңжоғарыбөлігініңсуы,
оның дренажды ерек
шелігі үлкен энергия
мен қамтамасыз етіледі
немесе су жүйесі ағы
ныныңқаттыағысының
басталуы.
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145.HydraulicConduc
tivity: the rate of move- 
ment of water in a speci-
fied direction through a
medium such as soil or 
rock stratum. 
146. Hydraulic head: the 
energyofafluidexpressed
and visualised as a height 
ofthefluid.

147. Hydrograph: graph 
showing the variation in 
time of some hydrological 
data, such as stage, di-
scharge, velocity and sedi- 
ment load.

148. Hydrographic net 
work: a system to repre-
sent spatial organisation 
of surface water (usually 
including precipitation), 
groundwater, or water qua- 
lity.
149. Hydrology: science 
that deals with the waters 
above and below the land 
surfacesoftheEarth;their
occurrence, circulation 
and distribution, both 
in time and space; their
biological, chemical and 
physical properties; and
their interaction with their 
environment, including 
their relation to living 
beings.

150. Hydrological cycle: 
also known as the water 
cycle, describes the sto-
rage andflux ofwater in 
all environmental com- 

Гидравлическая прово
димость: скорость дви 
женияводывопределен 
номнаправлениисквозь
такие среды, как почва
илигорныйпласт.
Гидравлический напор:
сумма высоты напора,
пьезометрической высо 
тыискоростногонапора.

Гидрограф:график,по
казывающийизменение
во времени  некоторых
гидрологических пере 
менных,например,уров 
ня, расхода,скоростии
наносов.

Гид рог ра фи че с кая
сеть:совокупностьвсех
водныхобъектовнадан
ной территории (реки,
озера, водохранилища,
ледникиидр.).

Гидрология: наука, за
нимающаяся изучением
воды на поверхности
или в толще Земли, ее
появлением, распростра 
нением,циркуляциейкак 
по времени, так и в
пространстве, ее биоло
гических,химическихи
физическихсвойствпри
взаимодействии с окру
жающейсредойиживы
миорганизмами.

Ги д р о л о г и ч е с к и й
цикл: также известный
как водный цикл, опи
сываюший сохранение
идвижениеводывмак

Гидравликалық өткіз
гіштік: топырақ неме
се таулық қабат сияқты
орталарарқылыбелгілі
бірбағыттаөтетінсудың
жылдамдығы.
Гидравликалық күш: 
сутегеуріні,пьезометрия
лық биіктік және жыл 
дамдық тегеурінің қо
сындысы.
Гидрограф:сусызбасы,
гидрологиялық шама
лардың уақыт бойынша
өзгерістерін көрсетеді,
мысалы,деңгейдің,шы
ғындардың,жылдамдық
пентасындыларкөрсет
кіштері.
Гид рог ра фи ка лық
тор: белгілі аумақтағы
барлық су нысандары
ның жиынтығы (өзен
дер,көлдер,суқоймала
ры,мұздықтаржәнет.б.)

Гидрология:жербетін
дегі немесе жер қаба
тындағы суды зерттеу
мен,оныңқалыптасуын,
таралуын, уақыт пен
кеңістік бойынша айна
лымын, судың биоло
гиялық,химиялықжәне
физикалық қасиеттері
мен оның қоршаған ор
тамен,соныменқосаті
ріағзаларменөзараәсе
рін зерттеумен айналы
сатынғылым.
Гидрологиялық айна
лым: макроскопиялық
өлшемде қоршаған ор
таныңбарлыққұрауыш
тарында судың жинақ

H



–  36  –

partments at a macroscopic 
scale.

151. Hydrophilic: a mo-
lecule or substance that is 
attracted to and tends to 
be dissolved by water.

152. Hydrophobic:  a mo-
lecule or substance that is 
repelled by and tends to be 
insoluble in water. Such 
substances (e.g. organic 
molecules) tend to be fat 
soluble (lipophilic).

153. Hydroxyl radical:  
the neutral form of the 
hydroxide ion (OH-). Hy-
droxyl radicals are highly 
reactive and consequently 
short-lived.

154. Hyetograph: map or 
chart displaying temporal 
or areal distribution of 
precipitation.

роскопическом масшта
бе во всех компонентах
окружающейсреды.

Гидрофильный: моле
кула или вещество, ко
торое притягивает воду
и, как правило, раство
ряетсявводе.
Гидрофобный: молеку
ла или вещество, кото
роеотталкиваетот себя
воду и, как правило, не
растворяется в ней. Та
кие вещества (напри
мер,органическиемоле
кулы), как правило, яв
ляются жирораствори
мыми(липофильными).
Гид рок силь ный ра ди
кал: нейт раль ная фор ма 
иона гид рок си да (OH-). 
Гидроксильные радика
лы обладают высокой
реакционной способнос 
тью и, следовательно,
недолговечные.
Гиетограф: карта или
график, которые отоб
ражают распределение
осадковвовремениили
впространстве.

талуы мен қозғалысын
сипаттайтынсуайналы
мы ретінде қарастыры
латынбелгіліайналым.
Гидрофильді: өзіне су
ды тартатын, әдетте су
да еритін молекула не
месезат.

Гидрофобты: суды өзі
нен ығыстыратын жә
не әдетте суда ерімейт
ін молекула немесе зат.
Мұндайзаттар(мысалы,
органикалық молекула
лар) әдетте майлы еріт
кіштерде (липофильді)
ериді.

Гидроксил радикалы: 
гидроксид ионының
(OH-) бейтарап пішіні.
Гидроксил радикалда
ры жоғары реакциялық
қабілеткеие,сондықтан
қысқамерзімді.

Гиетограф: жауынша
шындардыңуақытнеме
секеңістікбойыншата
ралуынкөрсететінкарта
немесесұлба.
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155. Impermeable:  the 
property of a material that  
prevents the liquid moving 
through it. 

156. Indicator: a measure,  
generally quantitative, that 
can be used to illustrate 
and communicate com-
plex phenomena simply, 
including trends and pro-
gress over time.

157. Industrial water/
wastewater (trade efflu
ent): liquid wastes arising 
from industrial processing 
which may contain various 
pollutants depending on  
the industry as well as 
potentially including quan- 
tities of sewage from sa-
nitary facilities.

158. Infiltration basin:
a designated area of land 
designed to retain and 
store stormwater runoff 
and to allow it to slowly 
percolate through the soil  
of the basin floor or
through a specially con-
structed under-drain sys-
tem containing gravel and 
/orsandfilterbeds.

Неп ро ни цаемос ть :
свойствоматериала,пре 
дотвращающеепросачи
ваниеипротеканиежид
костичерезнего.
Индикатор:показатель,
как правило, количест
венный, который может
быть использован для
демонстрации достиже
ния поставленных це
лей, а также тенденций
ипрогрессавовремени.
Промышленная вода /
сточнаявода(промыш
ленные стоки): жидкие
отходы, возникающие в
результате промышлен
ной переработки, кото
рые могут содержать, в
зависимостиототрасли,
различные загрязняю
щие и токсичные веще 
ства,атакжепотенциаль 
новключающиемноже
ство бытовых сточных
вод санитарнобытовых
помещений.

Инфильтрационный
бассейн: определенная
область земли, ограни
ченная контуром, кото
раясохраняетстокилив
невойводыипозволяет
импросачиватьсявпоч
ву. Ливневая вода пос
тупает в бассейн через
дренажную трубу или
систему канализацион
ныхтруб.

Өткізбеушілік: өзінен
сұйықтықтыңсіңуін(өт
уін)болдыртпайтынма
териалдыңқасиеті.

Индикатор:алғақойыл 
ғанмақсаттарғақолжет
кізу, сонымен қатар уа
қытбойыншаүдерісжә
не өрлеудің көрсетілімі
үшін пайдалануға бола
тынсандықкөрсеткіш.

Өнеркәсіптік су/ақаба
су (өнеркәсіптік ағын
ды): өнеркәсіптік қайта
өңдеу нәтижесінде пай
да болған сұйық қал
дықтар, өндіріс саласы
набайланыстыолардың
құрамындаәртүрлілас
тағыш және улы заттар
болады, сонымен қатар,
теорияжүзіндесанитар
лықтұрмыстық ғима
раттарданшығатынкөп
теген тұрмыстық ақа 
басулардақұрамынакі
реді.
Инфильтрациялық су
алабы: нөсер суларын
сақтайтынжәнеоныто
пыраққасіңуінемүмкін
дік жасайтын, контур
мен тұйықталған, жер
діңбелгілібөлігі.Нөсер
сулары өзен алабына
кәріздікқұбырларнеме
секәріздікқұбырларжү
йесіарқылықұйылады.

I

I



–  38  –

159.Infiltration(toase
wer): the movement of 
flowfromtheenvironment
into a contained system 
suchastheinflowofgro
undwater into a sewer as a 
result of faults in the pipe 
jointing or of damage to 
the pipe.

160.Infiltrationpitorso 
akaway pit: a gravelfil 
led chamber which facili- 
tates the gradual infiltra
tion of runoff from roofs 
and paved areas into the 
soil.

161.Infiltrationrate:the 
volume of water passing 
through the surface of a 
known mass of soil or 
other permeable surface 
inaspecifiedtime.

162. Infiltration trench:
alinearformofinfiltration
pit, being a gravelfilled
trench facilitating the di-
scharge of runoff from 
roofs and paved areas into 
the soil.

163.Inflow:flowofwater
into a receiving water 
body.

Инфильтрация (для
канализационной тру
бы): приток воды из
окружающей среды в
грунтовые воды из  ка
нализационныхилидре
нажныхтрубврезульта
те их неисправностей в
местах соединения или
повреждения.

Инфильтрационная
яма или яма поглоти
тельногоколодца:яма,
заполненнаякамнемили
щебнем, сверху покры
тая почвой, в нее сбра
сывают стоки из водо
стоков с крыш и вымо
щенныхплощадей.

Скорость инфильтра
ции:отношениеобъема
воды,проходящейчерез
поверхность известного 
массивапочвыиличерез
другую проницаемую
поверхность, ко време
ни прохождения этого
объема.
Инфильтрационная
траншея: инфильтра
ционная яма линейной
формы,являющаясятран
шеей, заполненнойкам
немилищебнем,сверху
покрытойслоемпочвы,
вкоторуюнесколькораз
сбрасываются ливневые
стоки с крыш и вымо
щенныхплощадей.
Приток: вода, стекаю
щая в принимающий ее
водныйобъект.

Инфильтрация(суағы 
затын кәріздік құбыр
лар үшін): кәріздік не
месе дренажды құбыр
лардыңқосылуорында
рының зақымдануы не 
месеақаулықтарынәти
жесінде қоршаған орта
дан жер асты ыза сула
рына түсетін (құйыла
тын)суағыны.
Инфильтра циялық
шұңқыр немесе сіңір
гіш құдық шұңқыры:
шатырларменсулыжи
нақталғанжерлердіңсу 
ағарларынанағындысу
лар тасталатын, топы
рақпен көмкерілген, тас
немесеқиыршықтаспен
толтырылғаншұңқыр.
Инфильтрация жыл
дамдығы: белгілібір
ауданнемесебасқадасу
өткізгіш беттен осы кө
лемніңөтууақытынасу
көлемініңқатынасы.

Инфильтрациялықор:
бетітопырақпенжамыл
ған ұсақталған таспен
толтырылған ұзын ор,
оған төбеден аққан жә
не беттік қабаты қатты
алаңдажинақталғаннө
серсуларжіберіледі.

Ағыс: қабылдаушы су
нысаныбағытындағы су 
дыңағысы.
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164. Initial losses (of 
rainfall): the volume of 
rainfall retained by the 
initial wetting of a surface 
material which does hence 
not result in runoff during 
a storm event.

165. Integrated urban 
water management: a  
holistic approach to ur- 
ban planning that takes  
a landscape (or regional) 
view of water challenges. 
It optimizes the use of  
traditional and new infra-
structure and management 
approaches to increase 
water efficiency and pro
mote water conservation.

166.Integratedwatercyc 
le management (IWCM): 
a strategic approach invol-
ving the coordinated ma- 
nagement of water, land  
and associated resources 
to deliver economic and  
social welfare in an equi-
table manner without re-
sulting in the degradation 
of ecosystems.

167. Integrated water
resource management 
(IWRM): synonym for 
IWCM.

Первоначальныепоте 
ри (влаги):первоначаль 
ныеколичестваосадков, 
которые используются
для увлажнения пове
рхности грунта и за
полнениялужи (илиуг 
лублений)втечениена
чального выпадения лив 
невых осадков, которые
не вытекают во время
ливня.

Комплексное управле
ние городским водос
набжением: системный
подходкгородскомупла 
нированию,которыйучи 
тывает ландшафтный
подход к водоотводам.
Оптимизирует исполь
зование традиционных
и новых объектов инф
раструктуры для повы
шенияэффективностии
содействия сохранению
воднойсреды.
Интегрированное уп
равлениеводооборотом
(ИУВО): стратегичес
кий подход, предусмат
ривающий координиро 
ванное управление вод
ными, земельными и
взаимосвязанными ре
сурсами для обеспече
ния экономического и
социального благосос
тояниянаравноправной
основе, не приводящей
кдеградацииэкосистем.
Интегрированное уп
равление водными ре
сурсами(ИУВР):сино
нимИУВО.

Алғашқы шығындар
(ылғалдылықтың):нө 
сер жауындардың ал
ғашқы түскен кезеңде 
ріндетопырақбетіныл 
ғалдандыру және көл
шіктерді (немесе шұң
қырларды)толтыруүшін 
қолданылатынжәне нө
сер кезінде ағып кет
пейтін жауыншашын
ныңбастапқыжиынтық
мөлшері.
Қалалық сумен қам
тамасыз етуді кешен
ді басқару: су бұруда
ландшафттық әдістерді
ескеретін қалалық жос
парлаудың жүйелі тә
сілі. Бұл су ортасының
тиімділігінарттырумен
онықорғауғажәрдемде
суүшінинфрақұрылым
ныңдәстүрліжәнежаңа
нысандарын қолдануды
оңтайландырады.

Су айналымын бірле
сіп басқару (СРББ):
экожүйелердің тозуына
әкелмейтін, әділ негіз
де экономикалық және
әлеуметтік әлауқатты
қамтамасызетуүшінсу,
жер және онымен бай
ланысты ресурстарды 
бірлесіпбасқарудыңстра
тегиялықтәсілі.

Су ресурстарын бір
лесіп/бірігіп басқару
(СРББ):СРББ синони
мі.
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168. IntensityDuration
Frequency (IDF) curves: 
the properties of a long 
time series of single-point  
rainfall data in a compre-
hensive form.  They are de- 
rived from rainfall records 
using frequency analysis, 
usually applied to annual 
rainfall maxima of dura-
tions ranging from 5 mi-
nutes to 24 hours.

169. Irrigation rate: the 
amount of water supplied 
to an area of land over a 
specifiedwateringperiod.

170. Irrigation systems:  
a system supplying land 
with water by artificial
means via pipes, canals, 
ditches etc. to promote the 
growth of food crops.

171. Inundation: the rise 
and spread of water over 
land that is not usually 
submerged.

КривыеИнтенсивность
Продолжительность
Частота (ИПЧ): участ
ки,представляющиесо 
бойстатистическиедан
ныедлительных времен 
ных рядов, представлен 
ныхводнойточкеосад
ковв комплекснойфор 
ме.Ониявляютсяпроиз
воднымиотзаписейосад
ков с использованием
частотного анализа, как
правило, применяются
к максимумам годовых
осадков при длитель
ностивпределахдиапа
зона от 5 минут до 24
часов.
Норма орошения: ко
личествоводы,подавае
мое на участок земли в
промежутке одного по
лива.
Ирригационные сис
темы: системы подачи 
воды на участки земли
искусственным путем
с помощью труб, кана
лов,канавит.д.,способ 
ствующие увеличению
роста продовольствен
ныхкультур.
Затопление: повыше
ние уровня воды и ее
распространениепотер
ритории, которая обыч
нонепогруженавводу.

ҚарқындылықҰзақ
тылықЖиілік қисық 
тары (ҚҰЖ): кешенді
түрдежауыншашынның 
бір нүктеде ұсынылған
ұзақ уақыт қатарлары
ның статистикалық мә
ліметтерін көрсететін
учаскелері.Олар,жиілік
талдауды қолданумен
жауыншашындар жаз
баларының туындысы,
әдетте,5минуттан24са 
ғатқа дейінгі аралықта
ғы жылдық жауынша
шынның максимумда
рынақолданылады.

Суармалау нормасы: 
суармалаудың бір кезе
ңіндежердіңбіручаске
сінекелетінсумөлшері.

Суармалау жүйелері:
азықтүлік дақылдары
ның өсуін жылдамдату
үшін, құбырлар, арық
тар, орларжәне т.б. кө
мегіменжербөліктеріне
судың жасанды түрде
жеткізілуі.

Су басу: су деңгейінің
жоғарлауы және оның
бұрынсоңды су астын
да болмаған жерлердің
бетінбасуы.
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172. Keystone species: a 
plant or animal that has 
a disproportionally large 
effect on its environment 
relative to its abundance 
and plays a unique or 
crucial role in the way that 
an ecosystem functions.

173.Laminar(orstream 
line) flow: type of fluid
(gas or liquid) flow in 
which the fluid travels
smoothly or in regular 
paths. Velocity, pressure 
and other flow properties
at each point in the fluid
remain constant. 

174. Land reclamation: 
the gain of land from the  
sea, wetlands or other  
water bodies. Alternatively 
the term can refer to the 
restoration of productivity 
or use to lands that have 
been degraded by human 
activity or impaired by 
natural phenomena.

175. Landscaping: deve- 
lopment process involving 

Основныевиды:расте
нияилиживотные, ока 
зывающиезначительное 
влияние на окружаю
щую среду и играющие
немаловажную роль в
функционировании эко
системы.

Ламинарное течение: 
течение, при котором
жидкость или газ пере
мещается слоями без
перемешивания и пуль
сации. Скорость, давле
ние и другие свойства
потока в каждой точке
жидкостиостаютсяпос
тоянными.
Мелиорация земель: 
осушение моря, водно
болотныхугодийидру
гих водных объектов.
Терминможеттакжеот 
носиться к восстанов
лениюпрежнейпродук
тивности земель, кото
рыедеградироваливре 
зультате человеческой
деятельности или обес
ценились в результате
природных стихийных
явлений.
Ландшафтныйдизайн: 
формирование участка

Негізгі түрлер: қорша
ғанортағаауқымдыәсер
ететін және экожүйенің
қызметінеқатыстыжағ
дайларда маңызды рөл
атқаратынөсімдікнеме
сежануарлардыңнегізгі
түрлері.

Ламинарлыағыс:сұйық 
тық немесе газ қабатта
рының бірбірімен ара 
ласпай және соғылу
сыз жылжитын ағысы.
Сұйықтықтың әр нүк
тесінде  ағыстың жыл
дамдығы,қысымыжәне
басқа да қасиеттері тұ
рақтыболады.
Жерлердің мелиора
циясы: теңіз, батпақты 
жерлер мен басқа да су
нысандарынқұрғату.Со 
нымен қатар, бұл тер
мингеадамісәрекетінің
нәтижесінде бұзылған
немесе табиғи апатты
құбылыстарменқұнсыз
данған жерлердің бұ
рынғыөнімділігінқайта
қалпына келтіру де жа
тады.

Ландшафттықдизайн: 
қолайлы аумақты құру

K
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the re-design of substrates, 
planting of vegetation and 
location of features such 
as walls and ponds to 
create a pleasant area or to 
restore natural conditions.

176. Land use: the cate-
gorization of land based 
on an assessment of the 
primary activities which 
take place in situ (e.g. 
residential, commercial, 
institutional, industrial or 
open).  This can determine 
the volume and quality of 
surface runoff generated.

177. Latency:  the time de- 
lay between the cause and 
the effect of a physical 
change in a system being 
observed.
178. LC50: the term LC50 
refers to the concentration 
of a pollutant which leads 
to the mortality of 50% of 
the population of a target 
species.

179. Leachate: solution 
fluidwhichistheresultof
flowpercolatingthrougha
matrix e.g. soil.

180. Leaching: the remo-
val of constituents from 
soils or other material by 
percolating water. 

землиспосадкойрасте
ний и распределением
элементов,такихкаксте 
ны и пруды, для созда
ния благоприятной тер
риториииливосстановле
нияприродныхусловий.
Земле пользова ние:
классификация земель,
основанных на оценках
видов деятельности на
местах (например, для
жилых, коммерческих,
административных,про
мышленных и других
целей). При этом опре
деляется  количество и
характер поверхностно 
го стока, концентраций 
и нагрузок загрязняю
щихвеществ.
Задержка: задержка вре 
менимеждупричинойи
следствием физическо
го изменения в наблю
даемойсистеме.
ЛД50:(смертельная)кон 
центрация,котораяпри
водиткгибели50%изу 
чаемой популяции ви
дов.Этолабораторноеиз 
мерение эффекта высо
койконцентрациизагряз
нения(ле таль ная до за).
Раствор выщелачива
ния: растворжидкости,
который является резуль 
татом просачивания че
резкомплекс,например,
почвы.
Выщелачивание:извле
чениерастворимыхком
понентов из почвы или
из других материалов
водой.

немесе табиғи жағдай
ларды қалпына келтіру
үшінөсімдіктердіотыр
ғызумен қатар, олардан
қабырға тәрізді өрнек
жәнетоғандаржасау.

Жерпайдалану:шаруа 
шылықтың негізгі түр
леріне (мысалы, тұрғын
үй, коммерциялық, инс
титуционалдық,өнеркә 
сіптікжәнебасқадамақ
саттар)негізделгенжер
лердің жіктемесі. Бұл
жағдайдабеткіағынның
шоғырлануы мен лас
таушы заттар жүктеме
лерініңсаныменсипаты
анықталады.

Кідіріс: бақыланатын
жүйедегіфизикалықөз
герістің себебі мен сал
дары арасындағы физи
калықуақыткідірісі.
ЛМ50:Зерттелгенпопу
ляция түрлерінің  50%
өлуінеәкелетінконцент
рация.Тәжірибеліктүр
деластанудыңқолайсыз
әсерін сипаттайтын ең
жоғары концентрация
(өлім ге әке ле тін мөл шер).
Шаймалау ерітіндісі:
кешенге, мысалы топы
раққа судың сіңуі нәти
жесінде пайда болатын
сұйықтықерітіндісі.

Шаймалау ерітіндісі:
суда еритін құрауыш
тардытопырақтаннеме
себасқадаматериалдар
дансуменбөліпалу.
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181. Lentic: applied to  
a freshwater habitat cha-
racterized by calm or 
standing water.

182. Life cycle analysis/
assessment (LCA): a pro- 
cess to evaluate the total 
impacts of a product on  
the environment associa-
ted with the life cycle, 
process or activity.  It aims 
to create a balance sheet 
between the inputs and 
outputs of raw materials, 
energy and emissions du- 
ring construction, opera-
tion, maintenance and di- 
sposal of a product, faci-
lity or structure.

183. Limiting nutrient: a 
nutrient such as nitrogen 
or phosphorus that limits 
the growth of a population 
(e.g. plants) or determines 
the carrying capacity of 
the environment when 
deficient.

184.Load/Loading(pol 
lutant): the mass or weight  
of pollutant transported 
in a specified unit (e.g.
of time, area or volume) 
from pollutant sources to a 
water body.  It is common 
to express pollutant loa-
dings in unit form such as 
kg per impervious hectare, 
kg per unit rainfall or 

Непроточный:относит 
сякпресноводномуобо
собленномуводоему,во
да которого никуда не
вытекает, или стоячая
вода.
Анализ / Оценка жиз
ненного цикла: процесс 
оценки суммарных эко 
логическихнагрузокпро 
дукта на окружающую
среду, связанныхсжиз
неннымциклом,процес
сом или деятельности.
Он направлен на созда
ние балансового отчета
междувходамиивыхода
ми сырья, энергии и вы 
бросов в период строи
тельства, эксплуатации,
технического обслужи
ванияиудаленияобъек
таилиструктуры.

Ограничивающее пи
тательное вещество:
питательное вещество,
кпримеруазотилифос
фор, которое ограничи 
ваетростпопуляции(на
пример, растений) или
определяет возможнос
тьокружающейсредыв
случаеихнедостатка.
Нагрузка (загрязните
лей):массаиливесзаг
рязняющего вещества,
транспортируемого от
источников загрязнения
в определенную едини
цу (например, времени,
площади или объема) в
водоем. Загрязняющие
нагрузки выражают
обычно в таких едини

Ағынсыз:әдетте тұщы 
сулы ерекшеленген су
қоймасынақатысты,оның 
суыешқайдаақпайды.

Тіршілік кезеңін баға
лау/саралау: тіршілік
циклімен,үдерісіменне 
месе ісәрекетімен бай
ланысты өнімнің қор
шаған ортаға тигізетін
жалпыэкологиялыққы
сымын бағалау үдерісі.
Ол құрылыс кезеңінде,
техникалыққызметкөр
сетуде және нысан не
месе құрылымды жою
жағдайында шикізат
тың, энергияның және
қалдықтардыңкірісімен
шығысыарасындағытең
дестік есепті құруғаба
ғытталған.
Шекті қоректік зат: 
популяцияның(мысалы, 
өсімдіктердің)өсуіншек 
тейтін немесе олардың
тапшылық жағдайында
қоршаған ортаның та
сымалдау мүмкіндігін
анықтайтыназотнемесе
фосфорсияқтықоректік
зат.
(Ластауыштар) жүк
темесі: ластану көзінен
су тоғанының белгілі
бір бөлігіне (мысалы,
уақыт, аудан немесе кө
лем) дейін тасымалда
натын ластаушы заттар
массасы немесе салма
ғы. Әдетте мұндай сал
мақтар бірлік гектарға
кг, бірлік көлемінде кг
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discharge volume, kg per 
unit area or kg per unit 
timeortrafficdensityetc.

185. Low impact deve
lopment: an innovative 
storm water management 
approach modelled on 
the natural water cycle 
(e.g. to reduce the impact 
of pollution or surface 
runoff).

цах измерения, как кг
нагектар,кгнаединицу
объема, кг на единицу
площадииликгнаеди
ницувремениилиплот
ностипрохождения.
Разработка эффекта
снижения:инновацион
ный подход в управле
нииливневымипроцес
сами, моделируемыми
по образцу круговорота
воды в природе (напри
мер, для уменьшения
воздействия загрязне
нияилиповерхностного
стока).

ретінде, бірлік ауданға
кг немесе уақыт және
тығыздықтың өту бір
лігінекгөлшеміменси
патталады.

Төмендету әсерін да
йындау: судың таби
ғаттағыайналымүлгісі
не сүйене отырып, мо
дельдеуарқылынөсерлі
үдерістерді басқаратын
инновациялық тәсілді
жасау(мысалы,ластану
ды немесе жерүстіндегі
ағынның әсерін азайту
үшін).
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186. Macrophyte: aqua-
tic vegetation that is large 
enough to be seen by the 
naked eye (i.e. excluding 
phytoplankton and ben-
thicalgalflora).

187.Maximumallowable
concentration (MAC): 
the highest concentration 
of a contaminant that does 
not cause environmental 
or human harm (e.g. it is  
used in the EU Environ-
mental Quality Standard 
Directive (2008/105/EC)  
which establishes require-
ments for the chemical 
status of surface waters).

188. Maximum likely  
rainfall(orProbablemaxi 
mum precipitation): the  
greatest depth of precipita-
tion, for a given duration, 
that is (theoretically) phy-
sically possible over a gi-
ven size of storm area for 
a particular location and 
time of year.

Макрофиты: комплекс
высших водных расте
ний,например,зеленые, 
бурые, красные фито 
планктоны и морские
цветковые растения (тра 
вы). Обитают на всех
широтах,главнымобра
зомвприбрежной зоне,
где часто образуют гус
тые заросли и служат
продуцентоморганичес
коговещества.
Предельнодопустимая
концентрация (ПДК): 
самая высокая концент
рациязагрязняющегове 
щества, не причиняю
щая вреда окружающей
среде и здоровью чело
века(например,исполь
зуется в стандартной 
директиве ЕС качества 
окружающейсреды(2008 
/105/EC), которая уста
навливает требования к 
химическомусоставупо 
верхностныхвод).
Максимальноеколиче 
ствоосадков(вероятное
максимальное количе
ствоосадков):количест
воосадков,выпавшихна
поверхностьданнойтер
ритории за какойлибо
интервал времени, рав 
ноетолщинеслоя,равно
мерно распределенного
по площади этой терри
тории. 

Макрофиттер: жоғары 
сапалы өсімдіктер, мы
салыжасыл,қоңыр,қы 
зылбалдырларжәнете 
ңіз гүлді өсімдіктері
(шөптері). Барлық ен
діктерде, негізінен жа
ғалау жиегінде тіршілік
ететін, тығыз ну тоғай
ларды құрап, органика
лықзаттарөндірушіре
тіндеқызметатқарады.

Шекті рауалы кон
центрация(ШРК):қор 
шағанортаға жәнеадам
денсаулығына зиян кел
тірмейтінластаушызат 
тың ең жоғарғы кон
центрациясы (мысалы,
ЕС стандартты мәлімет
қорындақоршағанорта
ның сапасын (2008/105/
EC)қадағалауүшінқол
данылады,олжерүстісу
ларының химиялық құ 
рамынаталапқояды).

Жауыншашынның
максималды мөлшері 
( жауыншашынның
максималды мөлшері
ніңықтималдылығы):
Белгілі территорияға
қандайдабіруақытара
лығында түсетін, сол
территорияның ауда
нындабіркелкітаралған
қабат түріндегі жауын
шашынныңмөлшері.
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189.Membranefiltration
(treatment): using sepa-
ration processes based on 
semi-permeable membra-
nes that catch suspended 
solids and other substan-
ces (see Fig.1)

Мембранная фильтра 
ция (очистка): исполь
зование процессов раз
делениянаосновеполу
проницаемых мембран,
которые ловят взвешен
ные твердые частицы и
другиевещества.

Мембраналықсүзгілеу
(тазалау): қатты қал
қыма бөлшектердіжәне
басқадазаттардыбөліп
алуға жартылай өткізу
ші мембраналар пайда
ланылады.

190.Membranefiltration
(water microbiology): a  
process to enumerate the  
faecal indicators in water 
using a 0.45 m m pore 
sizefiltertotrapthemic
roorganism.

191.Microbialcontami 
nationofthewatersupp 
ly: the presence of unde-
sirable microorganisms in 
water.

192.Microfiltration: fil
tration technology that re-
tains particle sizes in the 
range 10-3 to 10-6m such 
asfinesiltandpollen.See 
also nanofiltration and 
ultrafiltration.

Мембранная фильтра 
ция (водная микроби
ология): процесс опре 
деления фекальных ин
дикаторов в воде с ис
пользованием фильтра
диаметром0,45мкмдля
выявления микроорга
низмов.
Микробиологическое 
загрязнение в питье
вом водоснабжении:
присутствие нежелатель
ныхмикроорганизмовв
питьевойводе.
Микрофильтрация:
технология мемранной 
фильтрации,котораясо
храняетразмерымикро
частицвдиапазоне10-6–
10-8м, таких как тонкий
ил и пыльца. См. так
же на но филь тра цию и 
ультра филь тра цию.

Мембраналықсүзгілеу
(сумикробиологиясы):
микроағзаларды анық
тау үшін диаметрі 0,45
мкмсүзгілердіпайдала
на отырып, судағы нә
жістік көрсеткіштерді
анықтауүдерісі.

Ауыз су қамтамасыз
етуде судың микроби
ологиялық ластануы: 
ауыз судажағымсыз (қа
жетсіз)микроағзалардың
болуы.
Микросүзгілеу: микро
бөлшектердің,яғнимай
да тұнба мен тозаңның
10-6–10-8м аралығында
ғыөлшемдерінсақтауға
қабілетті мембраналық
сүзгілеу технологиясы.
На но филь тра ция жә-
не ультра филь тра ция-
ны қа ра ңыз.

Fig. 1.Schematicrepresentaionofseparationofsuspendedmaterialviamembranefiltration
Рис.1.Схематическоеизображениеразделениявзвешенныхвеществ

спомощьюмембраннойфильтрации
Сурет1.Мембраналықсүзуарқылықалқымалызаттектердібөлудіңсұлбалықкөрінісі
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193. Micropollutant: a  
chemical contaminant (or- 
ganic or inorganic e.g. 
pesticide or heavy metal) 
capable of exerting a toxic 
or undesirable effect in a 
water body or drinking 
water at low (e.g. below 
mg/L) concentration.

194. Millennium deve
lopment goals (MDG): a 
United Nations initiative 
that contains eight goals 
to improve human and 
environmental well-being 
(see Fig. 2)

Микрозагрязнитель:
химический загрязни
тель (органический или
неорганический, напри 
мер, пестициды или тя
желыеметаллы),способ 
ныйоказыватьдажепри 
низких (например, ни
жемг/л) концентрациях
токсическоеиливредное 
воздействие для биоты
водоемов или питьевой
воды.
Цели развития тыся
челетия (ЦРТ): ини
циатива ООН, которая
содержит восемь гло
бальныхзадачдляулуч
шения благосостояния
человекаиокружающей
среды.

Микроластаушы: су 
қоймасынданемесеауыз 
судатөменгімөлшерінің
өзі (мысалы, мг/лден 
төмен)биоталарға(био
логиялық ресурстарға)
уытты немесе зиянды 
әсер ете алатын химия
лық ластаушы заттар
(бейорганикалық неме
се органикалық, мыса
лы,пестицидтернемесе
ауырметалдар).
Мыңжылдықдамудың
мақсаттары:Адаммен
қоршаған орта жағда
йын жақсартуға арнал
ған сегіз ғаламдық мін
деттен тұратын БҰҰ
ныңбастамасы.

1. Eradicate extreme poverty and Hunger – Искоренить 
крайнюю нищету и голод – Кедейшілік пен ашар
шылықтыжою.

2. Achieve primary education –Обеспечениеначально
гообразования–Бастапқыбілімменқамтамасызету.

3. Promote Gender equality and empower women – 
Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав женщин – Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету
және әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін
кеңейту.

4. Reduce child mortality–Сокращениедетскойсмерт
ности–Балаөліміназайту.

5. Improve material health–Улучшениематериального
здоровья–Материалдықденсаулықтыжақсарту.

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases – Борьба
сВИЧ/СПИДом,маляриейидругимизаболеваниями
– АВИ/ЖИТС, безгек және басқа да аурулармен
күрес.

7.Ensure environmental sustainability – Обеспечение
экологической устойчивости – Экологиялық тұрақ
тылықтықамтамасызету.

8.Global partnership for development – Глобальное
партнерство в целях развития – Даму мақсатында
жаһандықәріптестік.

Fig. 2. Graphical summary of the Millenium Development Goals
Рис.2.Графическоепредставлениецелейразвитиятысячелетия
Сурет2.Мыңжылдықдамумақсаттарыныңграфикалықшолуы
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195.Millenniumecosys 
tem assessment (MEA): 
the evaluation of the con-
sequences of ecosystem 
change for human well-
being.
196. Mineralisation: the  
process by which the or-
ganic matter is converted 
into inorganic compounds.

197. Mitigate: to make 
less serious or severe the  
effective undesirable envi- 
ronmental problems by 
means of technical actions 
or new policy.
198. Mixing zone: zone  
separating regions occu-
pied by two physically 
or chemically different 
fluids,whereagradientof
themixedfluidproperties
exist.

199. Model (simulation): 
a mathematical approxi-
mation of a physical sys- 
tem, in the form of com-
putational algorithms at-
tempting to reflect real
cause-effect relationships.

200. Monitoring:  to watch,  
observe, check, regulate 
or control for a specific
purpose (e.g. water quali-
ty monitoring, compliance 
monitoring).

201.Mostprobablenum 
ber (MPN): a method of 

Оценка экосистемы в
соответствии с ЦРТ:
оценка влиянияизмене
ний экосистемынабла
госостояниечеловека.

Минерализация: про
цесс превращения ор
ганических веществ в
неорганические компо
ненты.
Смягчение: смягчение
серьезных последствий
экологических проблем
с помощью техничес
кихдействийилиновых 
стратегий.
Зона смешения: зона,
разделяющая области,
занятыедвумяфизичес
ки или химически от
личающимися жидкос
тями, в которой наблю
дается переход свойств
смешивающихся жид
костей.
Модель (моделирова
ние): математическое
приближение физичес
кой системыв виде вы
числительных алгорит
мов, пытающихся отра
зить реальные причин
носледственныесвязи.
Мониторинг: система 
наблюдений за состоя
нием окружающей сре
дыпоопределеннойпро 
грамме с определенной
целью (например, мо
ниторингкачестваводы,
контроль над соблюде
нием).
Наиболеевероятноечис
ло (НВЧ): метод полу

Мыңжылдықдамудың
мақсаттары бойынша
экожүйелерді бағалау: 
адамзаттың әлауқатына
экожүйенің өзгерістері
ніңәсерінбағалау.
Минерализациялау:
органикалық заттардың
бейорганикалық компо
ненттергеауысуүдерісі.

Жұмсарту: техникалық
ісәрекеттер немесе жа
ңа стратегиялар көмегі
мен экологиялық мәсе
лелердіңауырсалдарын
жұмсарту.
Араласу аймағы: ара
ласқансұйықтықтардың
қасиеттерініңөткелібар, 
физикалық немесе хи
миялық ерекшеленетін
екі сұйықтықтарменқам
тылғанбөліктерді бөліп
тұратынбелдем.

Үлгі (моделдеу): нақты
себепсалдарлық бай
ланыстарды көрсетуге
арналған, есептегіш ал
горитм түріндегі физи
калық жүйенің матема
тикалықжуықтауы.

Мониторинг: белгілі 
бір мақсатпен белгілі
бірбағдарламабойынша
қоршаған ортаның жағ
дайын бақылау жүйесі
(мысалы, су сапасының
мониторингі, ұстаным
дардыбақылау).

Ең ықтималды сан
(ЕЫС): жеке элемент
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getting quantitative data on 
concentrations of discrete 
items from positive/
negative (incidence) data, 
commonly employed for 
enumerating bacteria.

202. Mutagenic: capable 
of causing change of 
cellular deoxyribonucleic 
acid (DNA) resulting in an 
inheritable gene change in 
a cell or organism.

чения количественных
данныхоконцентрациях 
отдельныхэлементовиз
положительных/отрица
тельных данных (инци
дентности), обычно ис 
пользуется для опреде
ленияколичествабакте
рий.
Мутагенность: способ
ность вызывать измене
нияДНКклеток,резуль
татом которых является
генетическое изменение
вживыхклеткахилиор
ганизме.

тер мөлшерлерінің те
ріс/оң мәндерінің сан
дықкөрсеткіштерін(ин 
циденттік) алу әдісі,
әдетте бактериялар са
нағы үшін пайдаланы
лады.

Мутагендік: тірі жасу
шадағы және ағзадағы
генетикалық өзгерістер
нәтижесінде ДНК жа
сушаларының өзгеруін
туындататын қабілетті
лік.
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203.Nanofiltration: mem- 
branefiltrationtechnology
(10-7 - 10-9m) that retains 
the lowest particle size 
ranges including virus. 

204. National Pollutant 
Discharge Elimination 
System (NPDES):  the US 
Environmental Protection 
Agency’s (EPA) policy 
program to control the 
discharge of pollutants to 
receiving waters of the 
US.

205. Nitrification: see Nit- 
rogen cycle.

206. Nitrogen cycle: the  
transformation series which  
sustains nitrogen in its  
different physico-chemi-
cal forms (see Fig 3) The  
nitrogen cycle is domina-
ted by reactions involving 
biological material. The  
reactions in the series 
(Source: O’Neil, Peter. En 
vironmental Chemistry. UK, 
London. Published by 
Blackie Academic & Profes 
sional. 1998. – P.89.):

Нанофильтрация: тех
нология мембранной
фильтрации(10-7 - 10-9м),
которая позволяет удер
живать микрочастицы,
включаявирусы.
Национальнаясистема  
предотвращения сбро 
са загрязнителейвок 
ружающуюсреду:про
граммаагентствапоох
ранеокружающейсреды
для контроля сбросов
загрязняющих веществ
в СоединенныхШтатах
Америки.
Нитрификация:см. так  
жеКруговоротазота.

Круговоротазота:тран 
сформационные серии
изменений азота в раз
личные физикохимиче
скиеформы.См. рис. 3.
Вкруговоротеазотадо
минируют реакции с
участием биологичес
ких ресурсов. После
довательность реакции
[10]:N2 → NH3→ NO2

-→ 
NO3

-→ аминокислоты→ 
белки
При обратной реакции 
N2 может быть восста
новленспомощьюмик
роорганизмов.

Наносүзілу: микробөл
шектерді, вирустарды
қоса ұстап қалуға мүм
кіндік туғызатын мемб
раналықсүзгілеутехно
логиясы(10-7 - 10-9м).
Қоршағанортанылас 
таушықалдықтартас
тауданқорғаудың ұлт
тық жүйесі: Америка
Құрама Штатында тас
талатын ластағыш зат
тарды қадағалауға ар
налғанқоршағанортаны
қорғау агенттігінің бағ
дарламасы.
 Нит  ро  фи  ка  ция  лау : 
Азот айналымын қа ра
ңыз.
Азотайналымы:транс
формациялықөзгерістер
нәтижесіндеазоттыңтү 
зілетін физикахимия
лықпішіндері. 3су рет
ті қа ра ңыз.
Азотайналымындабио
логиялық заттектердің қа 
тысуымен жүретін реак- 
циялар басымдау келе
ді. Реакциялар келесі
реттілікте жүреді [10]: 
N2 → NH3→ NO2

-→ NO3
-

→ аминқышқылдары→ 
ақуыздар 
Микроағзалар көмегімен 
кері реакциялар жүріп,
N2түзіледі.
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Atmospheric N2  – Атмосферный азот, N2 – Атмосфералық азот, N2;
Chemical and atmospheric synthesis of nitrate – Химический и атмосферный синтез нитрата – 
Нитраттың химиялық және атмосфералық түзілу жолдары;
Denitrification – Денитрификация – Денитрификациялау;
Nitrobacter – Азотобактерии – Азотбактериялары;
Nitrogen fixation by microorganisms – Фиксация азота микроорганизмами – Азотты 
микроағзалардың көмегімен бекіту;
Nitrogen in organic matter, such as NH2 group in protein – Азот в органическом веществе, 
например, группы NH2 в белке – Органикалық заттағы азот, мысалы, ақуыздағы NH2 тобы;
Chemical fixation of nitrogen – Химическая фиксация азота – Азоттың химиялық бекітілуі;
Microbial decay – Микробилогический распад – Микробиологиялық ыдырау;
Nitrosomonas  – Нитрозомонас  – Нитрозомонас.

Fig. 3. The nitrogen cycle. Source: Manahan, Stanley E. Environmental Chemistry. 
8th ed., CRC Press LLC, New York, U.S.A., 2005. –  P.152.

Рис.3.Круговоротазота [11].
Сурет3.Азотайналымы [11].

207. No observed effect 
l e v e l / c o n c e n t r a t i o n 
(NOEL/NOEC): the highest 
substance concentration 
that causes no adverse 
chronic effect from long 
term, continuous exposure 
inaspecificorganism.

208. Nonpoint source
(pollution): see Diffuse 
pollution.

Ненаблюдаемый уро
веньэффекта/концент
рация: самая высокая
концентрация вещества,
котораяневызываетни 
каких хронических вред 
ных эффектов от про
должительного непре
рывного воздействияна
конкретные виды орга
низма.
Рассеянный источник
(загрязнение):см.Диф
фузноезагрязнение.

Байқалмайтын салдар
деңгейі/концентрация:
нақты ағза түрлеріне
ұзақ уақыт үздіксіз ық
пал еткенде ешқандай
кері әсер туғызбайтын
заттыңеңжоғарғымөл
шері.

Шашыраңқы көздер 
(ластану): Диффузия
лықластануды қа ра ңыз.
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209. Nonstructural mea 
sures: water management 
strategy that does not  
involve physical contrac-
tions but uses knowledge 
and policy to reduce risks 
and impacts.

210. Nutrients: nutritio-
nal element for which as- 
similation is possible wi- 
thout digestive transfor-
mation, the most impor-
tant being nitrogen and 
phosphorous.

Неструктурные меры:
стратегия управления
воднымиресурсами, ко
торая не предполагает 
физического сокраще
ния, но использующая 
знания, опыт и догово
ренности для снижения
рискаивоздействия.
Биогенные вещества:
биологически значимые 
элементы, ассимиляция 
которых возможна без
процесса пищеварения, 
наиболееважнымиизних  
являютсяазотифосфор.

Құрылымдықемесша 
ралар: қауіпті және
әсерді төмендету үшін
білімді, тәжірибені, ке
лісімшартты пайдала
на отырып, физикалық
қысқаруды болжамайт
ын су ресурстарын бас
қарустратегиясы.
Биогендік заттар: қо
рытылуүдерісінсізасси
миляцияғаенетінбиоло
гиялық маңызды элеме
нттер, олардың ішінде
ең маңыздысы азот пен
фосфор.
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211. Objective (water
quality): the purpose of 
a plan where targets are 
set to achieve desired/de- 
signated quality of recei-
ving waters. 
212. Observation: to note  
and record facts for scien-
tificresearch.
213.Oceanacidification: 
the ongoing decrease in  
ocean pH caused by hu-
man CO2 emissions, such 
as the burning of fossil 
fuels (see Fig. 4)

Качество воды: сово
купность свойств воды,
соответствующих тре
бованиям конкретного
видаводопользования.

Наблюдение: фиксация
изаписьфактовнаучно
гоисследования.
Окисление мирового 
океана:продолжающее
ся снижение рН воды
океанов, вызванное  вы
делениемуглекислогога 
за (CO2), образующегося 
врезультатесжиганияче 
ловекомископаемоготоп - 
лива.

Судыңсапасы:тазасу
дықолданумақсаттары
насайкелетінсуқасиет
терініңжиынтығы.

Бақылау:ғылымизерт
теудеректерінтіркеужә 
нежазу.
Әлемдікмұхиттың то
тығуы: адамның қазба
отынын жағу нәтиже
сінде пайда болатын,
көмірқышқыл газының
(CO2) бөлінуінен туын
дайтын, мұхит сулары
ныңрНныңтөмендеуі.

O

Particulate – Частица – Бөлшек
Dissolved – Растворенный – Еріген
Cooling – Охлаждение – Салқындату
Upwelling – Подъем глубинных вод – Тереңдіктегі  сулардың көтерілуі
Deepwater Circulation – Глубоководная циркуляция – Тереңдегі  су  айналымы
Anorganic – Неорганический – Бейорганикалық
Оrganica – Органический – Органикалық
Sedimentation – Осаждение – Тұндыру
Carbonate – Карбонат – Карбонат
Organic carbon – Органический углерод – Органикалық көміртек

Fig. 4.  Biological and physical pumps of carbon dioxide. Source: «CO2 pump hg» by Hannes Grobe, 
2006 (UTC), Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany. 

Рис.4. Биологическоеифизическоепоглощениедиоксидауглерода[12].
Сурет4.Көміртекдиоксидініңбиологиялықжәнефизикалықсіңірілужолдары[12].
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214. Offline, inline: off- 
line refers to the additional 
capacity of a sewer sys-
tem that handles wet-we-
atherflowsthatarenotan
inline (in series) part of 
the system.

215. Oil Sheen: an extre-
mely thin and glistening 
or iridescent layer of oil 
on a water surface.

216.Oiloroil/watersepa 
rator, oil trap/intercep
tor: a stilling tank confi
gured to separate lighter 
oily matter, scum, and 
hydrocarbons from storm- 
water and process waste-
water.

217. Oligotrophic: pertai- 
ning to aquatic environ-
ment that is poor in nut- 
rient but contains many 
species of aquatic organisms 
but each in small numbers.

218.Optimizationofwa
ter resource systems: app- 
roach to planning and ma- 
nagement of water resour-
ces based on multi-criteria 
optimisation algorithms 
including multiple econo- 
mic, social and environ-
mental objectives.

219. Organic Matter: a 
primary pollutant form 
used for the assessment 

Внешняя/Внутренняя
канализационная сис
тема: дополнительная
функция канализацион
нойсистемы,предназна
ченная для накопления
повышенных объемов
канализационныхвод.
Нефтянаяпленка:очень 
тонкийиблестящийили
радужныйслойнефтеп
родуктов на поверхнос
тиводы.
Разделительнефтиили
нефти/воды, нефтело 
вушка/удержатель:ем
кость, сконструирован
ная для разделения бо
леелегкихмаслянистых
веществ,накипииугле
водородов из ливневых
итехнологическихсточ
ныхвод.
Олиготрофный: от но
сит сякводномуобъекту
с низким содержанием 
биогенных элементов, в 
которомводныеорганиз
мыпредставленызначи 
тельным разнообразием
видов, но относительно
малойчисленностью.
Оптимизация систем
водных ресурсов: под
ход к планированию и
управлению водных ре
сурсов на основе мно
гокритериальныхопти
мизационных алгорит
мов, включая экономи
ческие, социальные и
экологическиецели.
Органические вещест 
ва: форма загрязняю
щих веществ, исполь

Сыртқы/ішкікәрізжү
йесі: кәріздік жүйенің
қосалқы құрылғысы, ол
кәрізсуларыныңшектен
асқан көлемін жинақ
тауғаарналған.

Мұнайөнімдерініңка
бықшасы: су бетіндегі
мұнай өнімдерінің өте
жұқа және жалтырай 
тынқабаты.
Мұнай немесе мұнай
/суы, мұнайды ұстап 
айырып алушы: жаң
быр және технология
лық ақаба сулардан кө
мірсутектерді, қақты,
тым жеңіл майлы зат
тектерді бөлуге құрыл
ғанарнайыыдыс.

Олиготрофты: сандық
жағынаназ,бірақсуағ
заларының көп түрле
рі кездесетін биогендік
элементтердің мөлшері
төменболатынсуныса
нынақатысты.

Су ресурстар жүйесін
оңтайландыру: эконо 
микалық,әлеуметтікжә 
не экологиялық мақсат
тарды қоса көпкрите
риялық оңтайландыру
алгоритмдер негізінде
су ресурстарын басқару
жәнежоспарлаужолы.

Органикалық заттар:
кәрізқалдықтарын,қал
қыған қатты бөліктер

O
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of the quality of urban 
drainage waters, suspen-
ded solids (SS) and sewer 
sediments.

220. Organochlorines: all 
chlorinated aliphatic and 
aromatic hydrocarbons, 
often targeting compounds  
known to pose particu-
lar environmental prob- 
lems including organoch-
lorine pesticides, poly-
chlorinated biphenyls and 
dioxins.

221. Orifice control: a 
hole which can act as a 
flowcontrolbyrestricting
flowtobelowthatpossible
in other parts of a drainage 
system.

222.Outfall,outlet,out
letcontrol,oroutletstruc 
ture: the openings, orifi
ces, or structures at the 
end of a pipe, ditch, or 
channel fromwhich flow
oroverflow isdischarged
into a receiving-water body.
223. Overbank:  a portion  
of stream flow that ex
ceeds the conveyance ca- 
pacity of the stream/chan- 
nelandoverflowsitsbanks.
224.Overflow: a chamber 
incorporating some form  
ofoverflowdevice,usual 
ly in the form of a trans-
verse weir, a low side weir 
or a siphon, to provide 
a relief outlet from the 
chamber in the event of 
overload.

зуемаядляоценкикаче
ства городских сточных
вод, взвешенных твер
дых частиц и канализа
ционныхотложений.
Хлорорганические до
бавки: все хлорпроиз
водныеалифатическихи 
ароматических углево
дородов, которые обра
зуютвредныедляокру
жающейсредысоедине
ния, такие как хлорор
ганические пестициды,
полихлорированные би
фенилыидиоксины.
Контроль водовыпус
ка/затвор: отверстие,ко 
тороеможетвыступатьв
качествеконтроляпото
ка, ограничивая его те 
чение до уровня ниже
возможноговдругихчас 
тяхдренажнойсистемы.
Выход, замыкающий
створ,водовыпуск,во
доотвод: отверстие на
концетрубы,каналаили
канавы,изкоторогоосу
ществляетсясброссточ
ныхилидренажныхвод.

Разлив: доля водотока,
котораявыходитзапре
делысуществующегока 
нала и перехлестывает
егоберега.
Водосброс: сооружение 
для сброса избытка па
водковых вод, как пра
вило,ввидепоперечной
перегородкиилиустрой
стводляавтоматическо
го сброса избыточной
водыиз водохранилищ.

діңжәне қалалық ақаба
судың сапасын бағалау
үшінқолданылатынлас
тағышзаттарпішіні.

Хло рор г а ни ка лық
қоспалар: хлороргани 
калықпестицидтерді,по 
лихлорланған бифенил
мен диоксиндер сияқты
қоршағанортағазиянды
қоспалардытүзетінаро
маттық және алифати
калық көмірсутектердің
барлық хлортуындыла
ры.
Сужібергіш бақылау/
жапқыш: дренаждық
жүйенің басқа жақта
рында кездесетін ағыс
тытөменгідеңгейдеұс
тайалатынтесік.

Шығу,түйістірутұста
масы, сужібергіш, су 
тартқыш бұру: ақаба
сулардынемеседренаж 
ды суларды ағызуға ар
налған құбыр, канал,
арық шетіндегітесік.

Құйылу: қолданыстағы
арнаныңшегіненшыға
тынжәнеоныңжағасы
нанасатынсуағысының
бөлігі.
Су қашыртқы: тасқын
сулардыңартықмөлше
рін шығаруға арналған
құрылғы, әдетте, бөген
дегі судың артық мөл
шерін автоматты түрде
шығарыпотыратынқон
дырғы немесе көлденең
орналасқанқалқа.

O
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225.Overlandflow:when  
rain falls over a catchment 
area a varying fraction is 
taken up satisfying the 
demands of vegetation sto-
rage,soilmoisturedeficit,
and surface depressions.  
The excess fraction that is 
not taken up (net or effective 
rainfall) runs off over the 
surface of the terrain of the 
catchment. Overland flow
is routed across the ground 
surface towards a channel 
(natural or man-made) to 
become surface runoff.
226. Oxidation pond: a 
shallow lagoon or pool 
within which wastewaters 
arepurified through sedi 
mentation and both aero- 
bic and anaerobic bioche-
mical activity over a pe-
riod of time.

227. Oxygen depletion/
oxygendeficit: the reduc-
tion and exhaustion of 
oxygen in flowing water
caused by biochemical 
oxygen demand (BOD)  
resulting from decompo-
sition of organic matter 
and from nitrogen oxygen 
demandcausedbynitrifi
cation.
228. Oxygen saturation 
concentration: maximum 
content of dissolved oxy-
gen in a liquid at a given 
pressure and temperature.

229. Ozonation: the disin- 
fection of drinking water or  
treatment of wastewater 
with ozone (trioxygen, O3).

Сточный поток: про
цесс обеспечения вла
гой или водой расти
тельности и почвы при
дождевомпотоке.Избы
точноеколичествоводы
стекает в ландшафтные
русла или дренажные
системы. Сточный по
ток, стекая с поверх
ности земли в каналы
(естественные или ис
кусственные), образует
поверхностныйсток.

Поляфильтрации: мел 
кая лагуна или пруд, в
котором канализацион 
ныеисточныеводыочи
щаются с помощью как
аэробных,такианаэроб
ныхмикроорганизмов,в
течение определенного
периодавремени.
Кислородный дефицит
/ кислородное голода 
ние: снижение количе 
ства кислорода в ре
зультатеразложенияор
ганических веществ и
процессанитрификации
в природной воде, выз
ванное биохимической
потребностью кислоро
да(БПК).
Концентрация насы
щения кислородом: 
максимальное содержа
ниекислородавжидкос
типриданномдавлении
итемпературе.
Озонирование:очистка
питьевой воды и сточ
ных вод озоном (трёх 
атомныйкислород,O3).

Беткейлік су ағыны:
жаңбырсуысужинала
тын топырақ қабатына
түскенде өсімдіктердің
қажеттілігін, түрлі құ
рылымдар қабаттары
ның және топырақтың
ылғалдануына себебін
тигізеді.Алартықбөлігі
дренаждыжүйеге неме
се ландшафтағы арнаға
құйылады. Жер бетінен
арнаға табиғи және жа
санды құйыла отырып,
ағынбеттікағысқаайна
лады.
Сүзгіалаңы:белгілібір
уақыт аралығында аэ
робты және анаэробты
микроағзалардың көме
гіменкәріздіжәнеақаба
судытазартуғаарналған
кішігірімлашықнемесе
тоған.

Оттектің жетіспеуі/от
тектіңсарқылуы:орга
никалықзаттардыңыды 
рауыменнитрификация
үдерісінің нәтижесінде
оттектебиохимиялыққа 
жеттілік туындап, таби
ғи судағы оттекмөлше
рініңкүртазаюы.

Оттегініңқанығукон
центрациясы: белгілі
температура және қы
сымдасұйықтықтағыот 
тегініңеңжоғарғымөл
шері.
Озондау: ауыз суларды 
жәнеақабасулардыозон
мен тазарту (үш атом 
дыоттек,O3).
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230. Partially separate 
system: a sewer system 
comprising two distinct 
networks;oneconveysmi
xed used wastewater and 
roof runoff to treatment, 
the other transports sur-
face stormwater for direct 
discharge to the receiving 
water.

231. Participatory app
roach: a method which 
ensures every stakeholder 
in an intervention has a 
voice, either in person or 
by representation in order 
to engage the public in the 
decision making process
232. Particulate(s): see 
Sediment.
233. Pathogen: a bacte-
rium, fungus, parasite or 
virus that causes disease.

234. Pervious surface/area:  
the part of a catchment 
where rainfall will initial-
lybeinterceptedandinfil 
trate the surface, contri-
buting no runoff to the 
drainage network.
235. Petroleum products:
a collective term referring 
to all mineral oils derived 
from petroleum and coal 
tar.

Частично изолирован 
ная система: канализа 
ционная система, сос
тоящая из двух отдель
ныхсетей,однаизкото
рых подаёт смешанные
сточные воды и ливне
вые стоки с крыш на
очистку,адругая соби 
рает ливневые воды с
другихповерхностейдля 
прямогоиспользования.
Подходвовлеченности: 
метод, при котором все
заинтересованные сто
ронымогутучаствовать
впроцессепринятияре
шений,мнениякоторых
будутучтены.

Твердые частицы: см.
Осадок.
Патоген:бактерия,гри
бок, паразит или вирус,
которые вызывают бо
лезнь.
Пропускная поверх
ность/площадь: тачас
ть водосборной площа
ди,черезкоторуюосад
ки просачиваются на
поверхность,непопадая
вдренажнуюсеть.
Нефтепродукты: соби
рательный термин, от
носящийся к минераль
ным маслам, таким как
керосин, смазочные и
машинные масла, полу
ченные из нефти и ка
менноугольнойсмолы.

Жартылай оқшаулан
ған жүйе: бір жағынан
аралас ақаба сулар мен
төбеден аққан жаңбыр
суларынтазартуғабере
тін, ал екінші жағынан
әртүрлісыртқыбеттер
ден жиналған жаңбыр
суларын тікелей қолда
нысқа жіберетін екі бө
лектікәрізжүйесі.

Ісшарағаараласу:қы
зығушылық білдіретін
жақтың көзқарастары
менұсыныстарытыңда
лып,ескеріледі.

Қаттыбөлшектер:Тұн 
баны қа ра ңыз.
Патоген: Ауру тудыра
тынбактериялар,саңы
рауқұлақтар, вирустар
немесетоғышарлар.
Өткізгішбет/аудан:дре 
нажды торға түспей су
қалдықтары тек қана
сыртқыбеткетүсетінсу
жинағыш ауданның бө
лігі.

Мұнайөнімдері: мұнай
жәнетаскөміршайыры
нан алынған машина
майлары, керосин сияқ
ты минералды майлар
дыңжиынтығы.

P



–  58  –

236. pH: absolute value of 
the decimal logarithm of 
the hydrogen-ion concen-
tration in a medium, used 
as an indicator of acidity 
(pH<7) or alkalinity (pH>7).

237. Piezometer: stand-
pipes or tubes used to mea- 
sure the piezometric depth  
in groundwater usedafter-
wards to calculate ground-
waterflowrates.
238. Piezometric depth: 
the level of water observed 
on a piezometer when stea- 
dy state conditions have 
been achieved.
239. Piezometric surfa
ce: the ideal surface for- 
med by the union of hyd-
raulic head observed on  
infinite piezometers loca
ted on aquifer.

240. Pipe: a closed conduit  
manufactured in various 
materials (e.g. concrete, 
steel, plastic), capable of 
conveying a fluid from
one point to another.

241.Plug(slug)flow:flow 
through a tank or body 
of water where incoming 
flow moves through wi 
thout significant disper
sion or mixing.
242.Pointsource(pollu
tion): point source is any 
discernible confined and
discrete conveyance from 
which pollutants are or 
may be discharged.

pH: абсолютная вели
чина десятичного лога 
рифмаконцентрацииио 
новводородавсреде,ко
торая используется как
показатель кислотности
(pH<7) илищелочности
(pH>7).
Пьезометр:прибор для
измерения уровня грун
товыхвод,находящихся
под гидростатическим
давлением.

Пьезометрическаяглу
бина:уровеньводы,на 
блюдаемый в пьезомет
репридостиженииста
бильногосостояния.
Пьезометрическая по
верхность: идеальная 
поверхность, точки ко
торой равны высоте 
пьезометрического на
поравданномводонос
номслое.
Труба: закрытый тру
бопровод,сделанныйиз
различных материалов
(например:бетон,сталь,
пластик),способныйпе
редать жидкость из од
нойточкивдругую.
Сток остатков: поток
из водоема, где входя
щийпотокдвижетсябез
существенной диспер
сииилиперемешивания.

Точечныйисточникза 
грязнения:загрязнение, 
источниккоторогочетко
локализован.

рН: ортаның қышқыл
дығын (pH<7) немесе
сілтілігін (pH>7) сипат
тайтынкөрсеткішретін
де пайдаланылады, су 
тегіионыконцентрация
сыныңондықлогарифмі
ніңабсолюттікшамасы.
Пьезометр:пьезометрия 
лық қысымды немесе
жерастысуларыныңдең
гейін өлшеуге болатын
бақылауқондырғысы.

Пьезометриялықтерең 
дік: қалыпты жағдай 
ғажеткенкездепьезоме
трдебайқалатынсудең
гейі.
Пьезометриялық бет:
берілгенсуіріккішқабат
та пьезометриялық қы 
сымның биіктігіне тең
нүктелергеқатыстымін
сізбет.

Құбыр: әр түрлі мате
риалдан (мысалы: бе
тон,болат,пластик)жа
салынған сұйықты бір
нүктеденекіншінүктеге
жеткізе алатын жабық
құбыр.
Ағынды қалдықтары:
ешбір араласусыз неме
седисперсиясызсуқой
масынан шығатын су
дыңағысы.

Ластанудың нүктелі
көзі: шығу көзі тоқта
тылғанластану.
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243. Polishing pond: a  
form of advanced or ter-
tiary level wastewater tre-
atment having the purpose 
of retaining and settling 
out residual solids and bio-
degradable organics from 
thesecondaryeffluentand
allowing the wastewater 
to stabilise; they are
frequently referred to as 
maturation ponds.
244. Pollutant: a subs-
tance, physical alteration 
or aesthetic change which 
has undesirable, harmful 
or poisonous effects.
245. Polluterpaysprin 
ciple:  the polluter should 
be responsible for all as-
pects of pollution control 
in relation to their own 
effluentinordertoachieve
environmental quality ob-
jectives decided by public 
authorities at least-cost to 
the community.
246.Pollution(ofwater)
see also Contamination: 
introduction into water of 
any undesirable substance 
which renders the water 
unfitforitsintendeduse.

247. Pollution load: the 
mass load of pollutants 
released to either the envi-
ronment or a storage and/
or treatment process as a 
function of time. 

Отстойник: канализа
ционная накопительная
емкость, используемая
для сбора канализаци
онныхи сточныхвод, а
такжедляихпервичной
механической очистки,
где происходит сбражи
ваниевыпавшегоосадка
ванаэробныхусловиях.

Загрязнители: вещест
ва,которыеимеютнеже
лательный,вредныйили
ядовитыйэффект.

Принцип«загрязнитель 
платит»: система воз
мещениязатрат,прико
торой предприятиеза
грязнитель полностью
возмещает нанесенный
ущерб, образованный в
результате загрязнений
отегодеятельности.

Загрязнение(воды)см. 
так же Заражение (во
ды): попадание в воду
любых нежелательных
веществ, которые делают 
еенепригоднойдляпред 
назначенного использо
вания.
Сброс загрязняющих
веществ:общееколиче
ство загрязняющих ве 
ществ, сбрасываемых в
окружающуюсредуили
хранящихся и/или под
верженных процессу
очистки в зависимости
отвремени.

Тұндырғыш:жиналған  
кәріз бен ақаба сулар
алғашқы механикалық
тазартуданөткізугеқол
данылатынүлкенкөлем
дегікәріздіжинақтағыш
ыдыс,ондашөккентұн
баның анаэробты ашуы
жүреді.

Ластағыштар: улы не
месе зиянды, кері әсері
барзаттар.

«Ластаушытөлейді»ұс 
танымы:өзөнімінөнді
рукезіндепайдаболған
ластануүшінластаушы
мекеме келтірген зия 
ныныңмөлшерінеқарай
шығындыөтеугебағыт
талғанжүйе.

(Судың) ластануы: су
дықолдануғажарамсыз
күйге әкелетін суға әр
түрлі жағымсыз заттар
дыңтүсуі.

Ластаушы заттардың
тасталуы:уақытқабай
ланысты тазартылған
немесесақтаудағыжәне/
немесеқоршағанортаға
тасталыпжатқанласта
ғыш заттардың жалпы
мөлшері.
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248.Pollutionflux: a mea- 
sure of the rate of pollu-
tant load that is being di- 
scharged per unit area 
(masspertimeperarea;
kg/h/m2).

249. Pollution retention 
efficiency and pollution
separation efficiency:  
measures of storage basin, 
treatment process or sys-
tem percentage mass spe-
cificpollutantremovalef
ficiency over a relatively
long time period.

250. Polyaromatic hyd 
rocarbons (PAH): com-
pounds containing a num-
ber of fused aromatic hyd- 
rocarbon rings, also known 
as polycyclic aromatics or 
polynuclear aromatics.

251. Population equiva
lent (PE): the quantitative 
expression of the organic 
strength(usuallyspecified
as BOD5) of commercial 
or industrial wastewater 
in terms of the number 
of equivalent people that 
would create a waste of 
the same strength.

252.Preassessment: the  
first stage of the Interna
tional Risk Governance 
Councils risk governance 

Загрязняющий поток:
мера скорости нагруз
ки загрязнения, которое 
сбрасывается в настоя
щее время на единицу
площади (масса на еди
ницу времени и площа
ди;кг/ч/м2).
Эффективностьхране 
ния загрязняющих ве 
ществ и эффективность  
разделениязагрязняю
щих веществ: меры
хранения, утилизации и
очистки загрязняющих
веществвтечениеотно
сительнопродолжитель
ногопериодавремени.
Полиароматические
углеводороды (ПАУ):
соединения,содержащие
ряд конденсированных
ароматических углево
дородных колец, также
известныхкакполицик
лическиеароматические
углеводороды или мно
гоядерные ароматичес
киеуглеводороды.
Эквивалентнаселения: 
количественное выраже 
ние концентрации ор
ганических веществ
(обычно определяемое
как БПК5) в промыш
ленныхикоммерческих
сточных водах к экви
валентному количеству
населения, которое мо
жетпроизвеститакоеже
количествоотходов.
Пр ед в а р и т е л ь н а я
оценка: первый этап
оценкирискаМеждуна
родным советом управ

Ластағышағыс:қазіргі
кезде ластаушы заттар
дыңөлшеміауданбірлі
гінекг/сағ./м2  болатын,
ластану жылдамдығын
сипаттайтынмөлшер.

Ластағыш заттарды
сақтау тиімділігі мен
ластағышзаттардыбө 
лу тиімділігі: ұзақ уа
қыт ішінде ластағыш
заттарды сақтау, жою,
тазартушаралары.

Полиароматикалық
көмірсутегілер (ПАК):
конденсацияланған аро
маттыкөмірсутектісақи
наларынан тұратын, со 
нымен қатар, олар по
лициклді ароматты кө
мірсутекті немесе кө
пядролы ароматты кө
мірсутекті  қосылыстар
ретіндебелгілі.
Тұрғындарэквивален
ті: коммерциялық және
өнеркәсіптік ақаба сулар
дағы органикалық (БПК5 
ретіндеанықталатын)мөл
шерін осындай қалдық
тар өндіре алатын тұр
ғындардың эквивалент
тіліксанынсипаттайтын
сандықмән.

Алдыналабағалау:Ха 
лықаралық қауіпқатер
ді басқару кеңесімен  
қауіпқатерді бағалаудың 
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of early warning and fra-
ming the risk in order to  
provideastructureddefini 
tion of the problem and 
how it may be handled.

253. Precipitation: water 
of atmospheric origin, 
which falls to the ground 
in the form of rain, snow, 
hail or sleet.
254. Preliminary treat
ment/pretreatment: 
first stage of wastewater
treatment usually compri-
sed of grit chambers and  
coarse screening to re-
move relatively large grit,  
detritusandfloatablemat
ter.
255. Primary treatment: 
a basic wastewater treat-
ment process that uses sett- 
ling, skimming and (op-
tional) chlorination to re-
move suspended solids, 
floatingmaterialsandpa 
thogens from sanitary, com- 
bined, storm and industrial 
wastewater.

256. Protection level: de- 
sign parameter for hydrau-
lic structures related with 
risk characterisation that 
is usually derived from 
the statistical concept of 
return period.

257. Pumping station: a  
structure in a sewerage 
system to pump water when  

ления рисками по ран
нему предупреждению
рисковдляструктурного
определения проблем и
возможныхпутейихре
шения.
Осадки: вода, посту
пающаяизатмосферыв
виде дождя, снега,мок
рогоснегаит.п.

Пр ед в а р и т е л ь н а я
очистка: первый этап
очисткисточныхвод,ко 
торый состоит из пес
коловкиигрубогоскри
нинга, удаляющего от 
носительнокрупныепес 
ки, осколки и плаваю
щиевещества.
Первичная обработка: 
основнойпроцессочист 
ки сточных вод, в ходе
которого удаляют оса
док,веществасповерх
ности, производят хло
рированиедляудаления
подозрительных твер
дыхчастиц,плавающих
материалов, патогенов
из санитарных, комби
нированных и промыш
ленныхсточныхвод.
Уровень защиты: ра
счётнаявеличинагидро 
логических сооруже
ний,относящаясякопи
санию характера риска,
который обычно возни
кает из статистической
концепции срока оку
паемости.
Насоснаястанция:струк 
туравканализационной
системе для подачи во

бірінші кезеңінде қауіп
қатердің алдыналу жә
неолардышешужолда
рынанықтау.

Жауыншашын: сулы
қар, қар, жаңбыр және
т.б. түрде атмосферадан
түсетінсу.

Алдынала тазарту: 
ақаба суларды тазарту
дың бірінші сатысы, ол
ірі құмдардан, сынық
жәнеқалқымалызаттар
дан тазартатын құмды
сүзгіштерден және қа
рапайым тұтқыштардан
тұрады.
Алғашқы өңдеу: суды
тазартудың негізгі үде
рісі, мұнда тұнбаларды,
беттік қалқыма заттек
терді жояды; табиғаты
белгісіз қатты бөлшек
терді, қалқыма материал 
дарды, санитарлық, түй 
дектелген және өнер
кәсіптік ақаба суларда
ғы патогендерді жоюға
хлорлаужүргізіледі.

Қорғанысдеңгейі:гид
рологиялық құрылғылар
дыңсанақмөлшері,бұл
өтеу мерзімінің статис
тикалық концепциясы
нанпайдаболатынқауіп
сипатынажатады.

Сорғыстанциясы:ағыс
өзініңауырлықкүшімен
жүрмеген кезде суды
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drainage cannot be achie- 
ved by gravity. The inco-
ming sewage is discharged 
into a sump which incor-
porates benching to di-
recttheeffluentsandsedi
ments into a suction well.

258. Purification: treat-
ment of water (or sewage) 
to change harmful or unde- 
sirable physical properties 
and to remove harmful 
and undesirable chemical 
substances and living or-
ganisms.

ды,когдастокнепроис
ходит за счет силы тя
жести. Входящая сточ
ная вода сбрасывается
в отстойник, который
включает в себя терра
сирование,длятогочто
бы направлять сточные
водыиосадкивовсасы
вающийколодец.
Очистка (воды): об
работка воды (или ком
му н а л ь н о  бы т о вых
сточных вод) для изме
нения вредных или не
желательных физичес
ких свойств и удаления
вредных или нежела
тельныххимическихве
ществ или живых орга
низмов.

беруге қолданылатын кә 
різдік жүйедегі құры
лым. Сору құдығына
қалдықтыжәнеақабасу
дыбағыттауүшінақаба
су саты тәрізді етіпжа
салғантұндырғышқажі
беріледі.

(Суды) тазарту: судың
(немесетұрмыстықақа
ба суларды) зиянды не
месежағымсызфизика
лыққасиеттерінөзгерту
үшін өңдеу, сондайақ
суқұрамындағызиянды
немесе жағымсыз хи
миялықзаттардынемесе
ағзалардыжою.
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259. Qualitative: pertai-
ning to the non-numerical 
assessment of a parameter. 
260. Quality: a general 
term referring to the con- 
dition and ranking of cha-
racteristics and attributes 
within the urban drainage 
and aquatic environment.  
It is commonly used as a  
measure of system capa-
city to meet various requi-
rements and activities re-
lating to both natural and 
anthropogenic functions.
261. Quantitative: pertai-
ning to the numerical as-
sessment of a parameter.

262. Rainfall depth: amount 
of rain expressed as depth 
of water on a horizontal 
surface in mm.

263. Rainfall intensity: 
rate at which rainfall oc-
curs, expressed in units of 
depth per unit of time.

264.Rainfallrunoffmo
del: a model, usually in 
mathematical form, which 
converts rainfall inputs to 
runoff volumes.

Качественный: пара
метр,относящийсякне
числовойоценке.
Качество: общий тер
мин,обозначающийсос
тояние объектов водной
среды. Широко исполь
зуетсякакмера способ
ности системы удовлет
ворять различные по 
требности, связанные с
природнымииантропо
геннымифункциями.

Количественный: пара 
метр, относящийся к
числовойоценке.

Слой осадков: количе
ство выпавшего дождя
(выраженное в слое во
ды на горизонтальной
поверхности).
Интенсивность дождя:
интенсивность выпаде
ния дождя, выраженная
вединицахслоязаеди
ницувремени.
Модельдождевогосто
ка:модель,какправило,
в математической фор
ме, которая позволяет
оценитьвкладосадковв
общийобъемстока.

Сапалы: сандық емес
бағалауғақатыстыпара
метр.
Сапа:суортасыныңжағ 
дайын білдіретін жал
пы термин. Табиғи жә
не антропогендік функ
циялармен байланысты
әртүрліқажеттіліктерді
қанағаттандыруүшінса
палықөлшемретіндеке
ңіненқолданылады.

Сандық: сандықбаға
лауғақатыстыпараметр.

Жауыншашын қаба
ты: жауған жауынша
шын мөлшері (горизан
тальдібеттегісуқабаты
нақатысты).
Жауыншашын қарқын
дылығы: қабат бірлігі
уақыт бірлігімен анық
талған жауыншашын
ныңтүсуқарқындылығы.
Жауыншашын ағы
ныныңүлгісі: ағыстың
жалпы мөлшерін анық
тауға көмектесетін ма
тематикалық пішіндегі
үлгі.

Q

R



–  64  –

265. Rainfall time series: 
a sequential set of rainfall 
data values usually ex-
pressed as intensities in 
mm/∆t (∆t is the given 
time period). 

266. Rainwater harves
ting: the accumulation and 
deposition of rainwater 
for reuse on-site, rather 
than allowing it to runoff.
267.Rate(sewerage/drai 
nage): a financial charge
made on house owners 
or inhabitants of an area, 
to pay for sewerage and 
drainage works.

268. Rational method: 
Formula expressing the 
estimated peak rate of 
storm runoff as the product 
of the catchment area, the 
peak rate of rainfall and 
therunoffcoefficient.

269.Reactionratecons
tant: the proportionality 
constant in an equation that 
expresses the relationship 
between the reaction rate 
and the concentrations of 
the reacting substances.

270. Real time: the kno-
wing of the variables cha- 
racterising a dynamic pro- 
cess at the time it is hap-
pening.

Временные ряды дож
девых осадков: после
довательный набор зна
чений дождевых осад
ков, обычно выражает
ся как интенсивность в
мм/∆t (∆t – расчетный
период времени) (горо
дскойливневойсток).
Сбор дождевой воды: 
накоплениедождевойво 
ды для повторного ис
пользования на местах
безвозможностистока.
Тарифзаканализацию
/дренаж:плата,взимае
мая с домовладельцев
или жителей того или
иногорайона,дляопла
ты канализационных и
дренажныхработ.

Рациональный метод:
формула, выражающая
максимальный расход
ливневогостокакакпро
изведение площади во
досбора, максимальной
интенсивности осадков
икоэффициентастока.
Константа скорости ре 
акции: коэффициент
пропорциональности в
уравнении, которое вы 
ражаетзависимостьско 
рости реакции от кон
центрации реагирующих
веществ.

В режиме реального
времени: относится к
тому времени, которое
характеризует перемен
ные и динамику проис
ходящегопроцесса.

Жауыншашынның
уақытша қатары: қар
қындылығы ммде / ∆t  
(∆t–уақытмерзімі)(қа
лалықжауынағысы)бо 
латынжауыншашынның
бірегеймағынасы.

Жаңбыр суын жинау:
ағып кетпейтін мүмкін
дігі бар жерде жаңбыр
суын қайта қолдануға
жинақтау.
Кәріздеу/дренаж төле
мі: үй иесінен немесе
белгілі бір ауданда тұ
ратынтұрғындарданкә
різдік және дренаждық
жұмыстарға қажетті
қаржығақатыстыжина
латынтөлем.
Ұтымды әдіс: жауын
шашын мен ағын коэф
фициентінің барынша
қарқынды су жинау ауда 
нының өнімі ретінде
нөсер ағындысының ең
максимальды шығынын
көрсететінформула.
Реакцияжылдамдығы 
ның тұрақты шама
сы: реакциядағы заттар
концентрациясыменре 
акция жылдамдығы ара
сындағы тәуелділікті өр 
нектейтінтеңдеудегіпро 
порционалдық коэффи
цент.
Шынайыуақыттәрті
бі:болыпжатқанүдеріс
тің динамикасымен өз
герісін сипаттайтын уа 
қытжатады.
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271. Real time control: 
using the real time variab-
les of the process to im-
prove the performance of 
the system.
272. Receiving water: a 
body of water into which 
surface water, treated was- 
te, or untreated waste are 
discharged.
273. Reclamation: the pro- 
cess of restoration to use  
(e.g. reclamation of conta- 
minated soils for agricul-
tural use by removal of 
toxic substances).

274.Reclaimedwater: see  
Recycled water.

275. Recreation: time free  
from prior commitments 
(e.g. work, sleep) spend 
for activities of leisure, 
often done for enjoyment 
or pleasure and considered 
an essential element of  
human biology and psy-
chology.
276. Recurrence interval 
(return period): the ave-
rage duration between events  
of a given nature or mag-
nitude. Return periods are  
usedtodefinedesignlevels 
andstandardsinfloodma
nagement.

277.Recycledwater:the  
end product of wastewater 
reclamation that meets 

Реальныйконтрольвре
мени: использование пе 
ременныхреальноговре 
менидляулучшенияпро 
изводительностисистемы.
Приемныйводоем: во
доем,вкоторыйсбрасы
ваются поверхностные 
воды, очищенные и не
очищенныесточныеводы.
Рекламация (восста
новление):процессвос 
становления для ис
пользования (например,
восстановление загряз
неннойпочвыдлясель
ского хозяйства путем
удаления токсичных ве
ществ).
Регенерированные воды: 
см.Очищенныеводы.

Рекреация:комплексоз 
доровительных меро 
приятий,осуществляе
мыхсцельювосстанов
ления нормального са
мочувствияиработоспо
собности здорового, но
утомлённогочеловека.

Интервал повторения 
(периодвозврата):сред
няя продолжительность
между событиями задан
ной природы или вели
чины.Периодывозврата
используются для опре
деления уровней про 
ектирования и стандар
тов в борьбе с наводне
ниями.
Оборотнаявода:конеч
ный продукт очистки
сточных вод, который

Шынайы бақылау уа
қыты:жүйеөнімділігін
жақсартуүшіннақтыуа
қыттың айнымалы ша
маларынқолдану.
Жинақтау суқоймасы:
беттік сулар, тазартыл
ғанжәнетазартылмаған
ақаба сулар тасталатын
суқоймасы.
Қайта қалпына кел
тіру: пайдалану үшін
қалпына келтіру үдері
сі (мысалы, ауылшару
ашылығынаарналғанжер 
лердің ластанған топы
рағындағыулызаттарды
жою арқылы қалпына
келтіру).
Қалпына келтірілген
сулар: Тазартылған су
ларды қа ра ңыз.
Рекреация: дені сау,
бірақ шаршаған адам
ныңөзінжақсысезінуін
және еңбекке қабілет
тілігін қалпына келтіру
мақсатындажүзегеасы
рылатын сауықтыру іс
шараларкешені.

Қайталанумерзімі(қай 
тару кезеңі): шама не
месе берілген сипатта
ғы оқиғалар арасында
ғы орташа ұзақтылық.
Қайтару кезеңдері су
тасқынынбасқаружоба
ларыныңдеңгейлерімен
стандарттарын анықтау
үшінпайдаланылады.

Айналмалы сулар: әр
түрлі мақсаттар үшін
су сапасына қойылатын
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water quality requirements 
for various purposes (e.g. 
irrigation, drinking).

278. Redox potential (oxi- 
dation/reduction poten-
tial): a measure of the 
tendency of a chemical 
species to donate electrons 
and there by be oxidized 
(oxidation potential) or 
to acquire electrons and 
be reduced (reduction po-
tential).

279. Reduction: сhemical 
process leading to loss of  
oxygen or gain of elec-
trons by a compound.

280. Reed bed: a low-
lying aquatic space coloni- 
sed by emergent, macro-
phytic vegetation of diffe- 
rent reed species. Artificial 
reed beds (sometimes re- 
ferred to as Reed Bed 
Treatment Systems [RBTS] 
or constructed wetlands) 
are designed and man-
made systems which are 
aimed at stimulating the 
treatment process that has  
been observed to take pla- 
ce when polluted water 
flows into naturally-occur- 
ring wetlands. 

от ве чает тре бо ва ниям ка -
че ст ва во ды для раз лич-
ных це лей (нап ри мер, для 
оро ше ния, питья и т.д.).
Окислительно-восста-
новительный потен-
циал(потенциалокис-
ления/восстановле-
ния):ме ра спо соб нос ти 
хи ми чес ких ве ще ств от-
да вать элект ро ны, при-
во дя щая к их окис ле нию 
(по тен циал окис ле ния), 
или при соеди нять элек-
т ро ны, при во дя щая к их 
вос станов ле нию (по тен-
циал вос станов ле ния).

Восстановление: хи ми- 
 чес кий про цесс, ве ду-
щий к по те ре ато мов кис - 
ло ро да или при соеди не-
нию элект ро нов к соеди-
не нию.
Заросли тростника/плау-
ны: низ мен ные вод ные 
прост ранс тва, ко ло ни зи - 
ро ван ные вне зап но появ - 
ляющей ся вод ной рас-
ти тель ностью (мак ро-
фи ты) раз лич ных ви дов 
трост ни ка. Ис ку сст вен - 
ные трост ни ко вые за рос-
ли (иног да на зы ваемые 
тростниковыми очис-
тительными система-
ми или построенными
водно-болотными уго-
диями) яв ляют ся сис те-
ма ми, нап рав лен ны ми 
на сти му ли ро ва ние про-
цес са очи ще ния, ко то-
рый, как по ка за ли наб-
лю де ния, проис хо дит, 
ког да заг ряз нен ная во да 

та лап тар ға сай ақа ба су 
(мы са лы суару, ауыз су 
жә не т.б.) та за лан ған нан 
ке йін  шық қан су өні мі.
Тотығу-тотықсыздану
потенциалы (тотығу/
тотықсыздану потен-
циалы): хи миялық қо-
сы лыс тар дың то тығуы-
на алып ке ле тін элек- 
т рон дар ды бе ру қа бі ле ті, 
(то ты ғу по тен циалы) не - 
ме се хи миялық қо сы-
лыс тар дың то тық сыз да- 
н уына алып ке ле тін элек- 
т рон дар ды қо сып алу 
қа бі ле ті (то тық сыз да ну 
по тен циалы).
Тотықсыздану: от тек 
ато мын бе ру не ме се элек- 
т рон дар ды қо сып алу 
ар қы лы элект рон дар са-
ны ның арт уына әке ле тін 
хи миялық үде ріс.
Қамысқопасы/сушыр- 
мауық: отар лан ған, ке-
нет тен қа мыс тың әр 
түр лі түр ле рі нен (мак-
ро фит тер) пай да бол ған 
су өсім ді гі бар ой пат ты 
су лы ке ңіс тік. Жа сан ды 
қа мыс қо па сы – (кей де 
қа мыс тық та за рт қыш 
жүйе лер не ме се құ рыл-
ған су лы-бат пақ ты пай-
да лы жер деп ата ла ды) 
та зар ту үде рі сін ын та-
лан ды ру ға ба ғыт тал ған 
адам қо лы мен жа сал ған 
жүйе лер, ба қы лаулар бо - 
йын ша бұл лас су дың 
су лы-бат пақ ты пай да лы 
жер дің та би ғи ор та сы на 
тү суі.

R



–  67  –

281. Regulation: a rule or  
order issued by an execu-
tive authority or regulatory 
agency of a government; 
it has the force of law.

282. Regulating reser
voir: a reservoir with dy-
namic control of releases 
of stored water designed 
to meet various water ma-
nagement objectives.  

283. Rehabilitation: to  
restore to an original ef-
fectiveness or original pur- 
pose, e.g. the process of  
upgrading the performan-
ce of an outdated sewer 
system.

284. Release rate: the 
rate of discharge of water 
in volume per unit of time 
from a detention storage 
facility or reservoir.

285. Reliability: the qua- 
lity or state of being 
dependable. In enginee-
ring or science the reliabi-
lity (dependability) of a 
design or experiment may 
be important.

286.Reliefsewer:a secon- 
dary drainage system de- 
signed to operate via con-
nections or overflow(s)

поступает в естествен
нуюсреду водноболот
ныхугодий.
Регулирование: прави
ло или указ органа ис
полнительной власти
или правительства, ре
гулирующее ведомство,
имеющеесилузакона.
Регулирующий резер
вуар: водохранилище с
динамическим управле
нием выпусков накоп
леннойводы;предназна
чен для удовлетворения
различныхцелейуправле
нияводнымиресурсами.
Восстановление: вос
становление исходной
эффективности или ис
ходного назначения, на 
пример, процессмодер
низациипроизводитель
ности устаревшей сис
темы канализационной
трубы.
Скорость сброса: ско
рость сброса или сдер
живания воды в объеме
на единицу времени в
водохранилищахилире
зервуарах.
Прочность(надежность): 
качество или состояние
надежности. В техни
ке или науке прочность
(надежность) конструк
ции или эксперимента
оченьважна.

Резервная канализа
ционная труба: вспо
могательная дренажная
система, предназначен

Реттеу: үкіметтің рет
теуші мекемесі немесе
атқарушы билік орган
дарының заңды күші
барережесінемесежар
ғысы.
Реттеуші сыйымдылық: 
су ресурстарын басқа
рудаәртүрлімақсаттар 
дықанағаттандыруғаар 
налған,жинақталғансу 
дышығарудың динами 
калық басқаратын су
қоймасы.
Қалпына келтіру: бас
тапқы тиімділікті неме
себастапқыбелгіленген
міндетін қалпына кел
тіру, мысалы, су ағыза
тын құбырдың ескірген
жүйесінің өнімділігін 
өзгертуүдерісіарқылы
қалпынакелтіру.
Тастау жылдамдығы:
сақтағыштың мүмкінді
гінеқарайбелгіліуақыт
бірлігіндеұсталатынне
месе тасталатын су кө
лемініңжылдамдығы.
Төзімділік (сенімділік):
сапалылық немесе се
німділік жағдайы. Тех
никанемесеғылымүшін
конст рукциялардың/ 
құрылымдардыңнемесе
тәжірибенің мықтылы
ғы (сенімділігі) маңыз
дыболыпсаналады.
Қосалқы кәріз су құ
быры:қосалқыдренаж
дықжүйе,олегерағыс
тыңжылдамдығыжоға
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from an overloaded main 
system during times of 
highflowrateorblockage.

287. Renewable resour
ce: any natural resource
that can replenish itself 
naturally over time.

288. Restoration: the act 
of returning something, 
such as a channel, habi-
tat or water quality, to its  
original condition prior to  
anthropogenic disturbance.

289. Retention (basin or 
pond): the act of holding 
back. A retention pond is a 
storage basin designed to 
temporarily hold a portion 
of stormwater runoff until 
such time that downstream 
floodriskisreduced.

290. Return period: the  
average recurrence inter-
val, T (years), between the  
events equalling or excee- 
ding a specified magni
tude. The probability of 
the T-year event (e g. a 
flow,rainfalldepthorflow
stage) being exceeded is 
1/T in every year.

ная для подсоединения
при переполнении или
перегрузке основной
системывовремявысо
койскоростипотокаили
преграждения.
Возобновляемые ресур 
сы: любой природный
ресурс, который может
пополниться естествен
ным образом в течение
какоготовремени.
Восстановление:дейст
виеповозвратучегото,
например, канала, есте
ственной среды и каче
ства воды к его перво
начальному состоянию,
т.е. до антропогенного
воздействия.
Задержание (бассейна
иливодоёма):действие
по удержанию. Водоём
позадержанию–этохра 
нилище бассейна, пред
назначенноедлявремен 
ного удерживания час
ти ливневых стоков до
определенноговремени,
по истечении которо
го уменьшится, вниз по
течению, риск наводне
ния.

Период повторения:
средний интервал пов
торенияT(годы)между
событиями, равныйили
превышающий указан
ную величину. Вероят
ностьповторения собы
тий Tгода (например,
наводнений,ливнейили
стоков) увеличивается
на1/Tскаждымгодом.

рыласа немесе ағымнан
шықса, негізгіжүйе аса 
толыпкетсенемесеқай
тажасалатынболса,іске
қосылады.

Қалпына келетін қор
лар: белгілі уақыт ара
лығындатабиғижолмен
толықтырылып отыра
тын кез келген табиғи
қорлар.
Қалпына келтіру: мы
салы,арнаны,табиғиор 
таны және судың сапа
сын бастапқы, яғни 
антропогендік әсерге
дейінгіжағдайғакелтіру
шаралары.

Ұстау/жинақтау(суала 
бы немесе су қойма
сы):салыстырмалытүр
деұстауғаарналғанша
ра.Сусақтайтынқойма
–суалабыныңқоймасы,
олбелгіліуақытқадейін
нөсерлік ағысты уақыт
ша ұстауға арналады,
біразуақытөткенненке
йін төмен қарай ағатын
судан орын алатын су
тасқынының қауіптілігі
бәсеңдейді.
Қайталану кезеңі: бе
рілгеншамағатеңнеме
сеоданасатыноқиғалар
арасындағы қайталану
дың Т (жылдар) орта
шакезеңі.Оқиғалардың
қайталану (Тжылдар)
ықтималдығы (мысалы,
сутасқыны,нөсернеме
сеағыс)1/Tжылсайын
жоғарлайды.
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291.Reurbanisation/ur 
ban consolidation: the  
various planning policies 
that aim to better use exis- 
ting urbanised (Brown-
field)sitesfordevelopment
rather than non-urbanised 
(Greenfield)sitesinorder
to reduce the overall en-
vironmental impact of ur-
ban development.

292. Reuse: in water ma-
nagement, the practice of  
recovering, treating and  
using water that has alrea-
dy been used for a purpose 
such as water supply. In  
urban water cycle utilisa-
tion, stormwater may be 
regarded as a resource to 
be harvested and reused.

293. Reverse osmosis (RO): 
awater purification tech
nology to remove particles 
and microorganisms using  
a semipermeable membra-
ne, usually to treat drin-
king water.

294. Risk: generally the  
potential of losing some-
thing of value. Risk terms 
are defined in multiple
ways and in multiple con-
texts involving severity 

Реурбанизация/горо
дская консолидация: 
относится к различным 
стратегиям планирова 
ния,направленныхнабо 
лееэффективноеисполь 
зование существующих
урбанизированных (заб
рошенных) мест вмес
то неурбанизированных
(не использовавшихся)
местдляразвитиягоро
даидляуменьшенияоб
щегоеговоздействияна
окружающуюсреду.
Повторноеиспользова 
ние: в управлении вод
ными ресурсами пред 
усмотренапрактикавос
становления, очистки и 
использованияводы,ко 
тораяранеебылаисполь
зована для целей, та 
ких как водоснабжение.
Ливневую воду можно
рассматривать как ре
сурс,которыйможнона 
копить и повторно ис
пользоватьвсистемего
родскоговодногоцикла.
Обратный осмос: тех
нология очистки воды
для извлечения частиц
(например, микроорга
низмов), с использова
нием полупроницаемой
мембраны, обычно для
очисткипитьевойводы.
Риск: как правило, ве
роятность потери че
гото ценного. Условия
риска определяются не
сколькими способами
и в разных контекстах,

Реурбанизация/қала
лық нығаю: қалалан
дыруға(қолдануға)жат
пайтын жерлердің ор
нынақалаландыруғажа
татын(ескерусізқалған)
жерлерді тиімді пайда
лануменқолдануарқы
лы қоршаған ортаға ти
гізілетінжалпыәсерлер
ді азайтуға бағытталған
жоспарлаудың әр түрлі
стратегияларына қатыс
ты.

Қайта қолдану:Су ре
сурстарынбасқарудасу 
менқамтамасызетумақ 
сатында суды қалпына
келтіру,пайдаланужәне
тазалау тәжірибесі қа 
растырылған. Нөсерлі 
суды қайтадан жинап
қалалық су цикліжүйе
сінде қайта қолдану қо
рыретіндеқарастыруға
болады.

Керіосмос:әдеттеауыз
суын тазарту үшінжар
тылай өткізгіштік мем- 
брананы қолданумен
бөлшектерді айырып
алу үшін суды тазарту
технологиясы.

Тәуекел:әдеттебұлба 
ғалы бір нәрсені жо
ғалту ықтималдылығы.
Тәуекелділікшарты,жо 
ғалту ықтималдылығы
мен әсерін қоса, бір
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and probability of loss.

295.Risk/hazardassess
ment: the quantitative or 
qualitative determination 
of the risk related to a 
concrete situation and a 
recognised threat (also 
called hazard).

296.Riskassessmentpoli 
cy: a policy made on the 
basis of risk assessments 
determination from quan-
titative or qualitative va-
lue of risk related to a 
specified situation and a
recognized threat (also 
called hazard).

297. Risk characteriza
tion: the integration and  
summary of information  
from Hazard Identification, 
Exposure Assessment, Dose- 
Response Assessment into  
quantitative and qualita-
tive expressions of risk.

298. Risk communication 
(external/internal): the 
exchange of information 
and opinion concerning 
risk and risk-related fac-
tors among risk assessors, 
risk managers, consumers 
and other interested par-
ties

включая последствия и
вероятностьпотери.

Оценкариска/опаснос 
ти: определение коли 
чественногоиликачест 
венногопоказателярис
ка,связанногосконкрет
ной ситуацией и иден 
тифицированной угро
зой (также называемой
опас ностью).
Политика оценки рис
ка: политика, разрабо
таннаянаосновеоценки
рисков,определяемаяпо
количественномуилика
чественному значению
риска, связанная с оп
ределенной ситуацией
и идентифицированной
угрозой (также назы
ваетсяопас ностью).
Характеристика рис
ка: интеграция и свод
ная информация, начи 
ная от выявления опас
ности,оценкивоздейст 
вия,оценки«Доза–эф
фект реакции» до коли
чественногоикачествен
ногопроявленияриска.

Информированиеорис 
ках (внешнее и внут
реннее): обмен инфор
мациейимнениями,ка 
сающихсяфакторов рис 
ка, экспертных мнений, 
рискменеджеров, потре 
бителей и других заин
тересованныхсторон.

неше әдістермен және
әр түрлі контекстерде
анықталады.
Тәуекелді/қауіптілікті
бағалау: нақтыжағдай
мен немесе айқындал
ғанқатермен(сондайақ,
қауіптілік деп аталады)
байланысты тәуекелдің
сандық немесе сапалық
көрсеткіштерінанықтау.

Тәуекелді бағалау сая 
саты: белгілі бір жағ
даймен және анықтал
ған қатермен байланыс
ты қауіптің сандық жә
не сапалық мағынасын
ашуды бағалаудағы жа
салғансаясат.

Қауіптілік(тәуекел)си 
паттамасы:қауіптіңсан
дықжәнесапалықбелгі
лері байқалғанға дейін,
қауіпқатерді анықтау
дан бастап, ықпал етуді
бағалау, әрекетті «До
залар – реакция тиімді
лігін» бағалау туралы
интеграция мен жинақ
ақпарат.
Қауіпқатержөніндеақ 
паратберу(сыртқыжә 
неішкі):тәуекелшілме 
неджерлер, тұтынушы
ларжәнебасқадақызы
ғушылық білдірген та 
раптарменэксперттікпі 
кір, қауіпқатер фактор
ларынақатыстыақпарат
жәнепікіралмасу.
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299. Risk governance: the  
systemic approach to de-
cision making processes 
associated with natural 
and technological risks, 
based on the principles of 
cooperation, participation, 
mitigation and sustainabi-
lity and adopted to achie-
ve more effective risk ma-
nagement.

300. Risk management: 
the economical and coor-
dinated application of re-
sources and procedures to  
minimise, monitor and 
control the probability and  
/or impact of unwanted 
effects and/or to maxi-
mise the realisation of op-
portunities following the 
identification,assessment,
and prioritisation of risks.

301. River basin: see Ba-
sin, catchment.
302. River basin council 
(RBC): a group of autho-
rized people who come 
together to consult, delibe-
rate, or make decisions 
regarding river basins.

303.Riverbasinmanage
ment plan (RBMP): ma- 
nagement tool used in  
Integrated Water Resour-
ces Management.

Система управления
рисками: системный
подход к процессу при
нятия решений, связан
ныйсприроднымиитех 
нологическими риска 
ми,основанныйнаприн 
ципах сотрудничества, 
участия,смягченияиус 
тойчивого развития и
адаптированныйдлядо 
стижения более эффек
тивногоуправлениярис 
ками.
Управление риском:
экономичноеискоорди
нированноеприменение
ресурсов иметодовми
нимизации, мониторин
га и контроля вероят
ностии/иливоздействия
нежелательных эффек
тови/илимаксимальной
реализации возможнос
тей для последующе
го выявления, оценки и
определенияприоритет
ностирисков.
Бассейн реки: см. Бас
сейн,водосбор.
Бассейновыйсовет(БС): 
группауполномоченных
людей, объединяющих
ся для совещания, об
суждения или принятия
решений по вопросам
бассейноврек.
План управления бас
сейном реки (ПУБР): 
инструментуправления,
используемый для Ин
тегрированного управ
ления водными ресур
сами.

Тәуекелді басқару жү
йесі: үдерістерді, таби
ғи және технологиялық
тәуекелдерге байланыс
ты ынтымақтастық, қа
тысу, жұмсарту және
тұрақты қағидаларына
негізделген және одан
тәуекелдердітиімдібас
қаруүшінқолжеткізуге
қабылданатын шешім
ніңжүйелітәсілі.

Тәуекелді басқару:мо
ниторинг және бақылау
ықтималдығынжәне/не
месе жағымсыз әсерлер
менресурстардыэконо
микалық және үйлесім
ді қолдану және/немесе
мүмкіндікті барынша
жүзеге асыра отырып,
соңынан қауіпқатердің
басымдылығынанықтау
жәнебағалау.

Өзенбассейні:Бассейн,
сужинауды қа ра ңыз.
Бассейн кеңесі (БК):
өзен алаптары мәселе
леріне  қатысты шешім
қабылдаунемесеталқы
лау бойынша біріккен
өкілеттіадамдартобы.

Өзен алабын басқару
жоспары (ӨАБЖ): Су
ресурстарын бірлесіп
басқаруда қолданыла
тынбасқаруқұралы.
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304.Riverbasinorgani 
sation (RBO): an organi-
zation or governmental 
structure (institution, asso- 
ciation), that has the goal 
to manage river basins.

305. Roof detention: a 
form of local stormwater 
detention in which the rain 
falling onto a roof surface 
is temporarily stored on 
the roof itself, in channels, 
valleys, guttering or by 
plants (green roof). 

306. Roughness coeffi
cient(alsoresistancecoef 
ficient, friction factor): 
a factor in formulas for 
computing the average 
velocity of flow ofwater
in a conduit or channel 
which represents the ef-
fect of roughness of the 
confining material upon
the energy losses in the 
flowingwater.

307. Runoff: the portion of 
precipitationorotherflow
contributions on a drai- 
nage area that is discha-
rged from the area into 
receiving streams. 
308. Runoff coefficient: 
the percentage or the am- 
ount of precipitation that  
appears as runoff; some
times referred to as the  
volumetric runoff coeffi
cient.

Бассейноваяорганиза
ция (БО): организация
или правительственная
структура(институт,ас
социация), целью кото
рой является управле
ниеречнымбассейном.
Водозадержаниенапо
верхности:формамест
ного задержания ливне
вой воды, при которой
осадки,выпадающиена 
поверхностькрыши,вре 
менно хранятся непос
редственнонакрыше,в
каналах, впадинах (до
линах),водоотводахили
врастениях.
Коэффициент шерохо
ватости (также коэф
фициент сопротивле 
ния,коэффициенттре
ния):величина,исполь
зуемая в формулах для
вычислениясреднейско 
ростипотокаводывтру
бопроводеиликаналеи
отображающая эффект
шероховатости удержи
вающего материала на
потерю энергии в про
точнойводе.

Сток:частьосадковво 
досбора или других по
токов, которые попа
даютвосновноерусло.

Коэффициент стока:
процентиликоличество
осадков, которое прояв
ляется в виде стока;
иногда рассматривается
как объемный коэффи
циентстока.

Бассейндікмекеме(БМ): 
өзен бассейнін басқа
руға арналған мекеме 
немесе үкіметтік құры
лым (институт, қауым
дастық).

Беткейдегі суды ұстап
қалу: нөсерлі жауын
суларынжергіліктіжер
лердеұстапқалатынтү
рі,бұлжағдайдашатыр
ғатүскенжауыншашын
кәріздерде, ойпаңдарда
(аңғарларда), суқайтар
ғыларданемесеөсімдік
терде уақытша сақтала
ды.
Кедірбұдырлық коэф
фициенті (қарсы тұру
коэффициенті, үйкеліс
күшінің коэффициен
ті):суқұбырынданеме
се кәрізде су ағысының
орташа жылдамдығын
есептеугеарналғанфор
мулаларда қолданыла
тыншама, ол ұстап қа
латын материалдың ке
дірлібұдырлы әсері бо
йынша ағынды судағы
энергияның шығынын
айқындайды.
Ағынды: негізгі арнаға
құйылатын су жинақта 
ғыш немесе басқа да
ағыстардыңбірбөлігі.

Ағынды коэффициен
ті: ағыс түрінде байқа
латын жауыншашын
ныңпайыздықмөлшері;
кейде ағыстың көлем
діккоэффициентіретін
деқарастырылады.

R



–  73  –

309. Runoff control: pro-
cedures to manage and to 
control runoff of storm 
water events in urban 
systems.

310. Runoff losses: the 
remaining part of rainfall 
which does not contribute 
to runoff.  Such losses are 
comprised of interception, 
evapotranspiration, dep-
res-sion storage, and deep 
infiltration.

311. Runoff model: a ma-
thematical approximation 
of the rainfall/runoff pro- 
cesses in a drainage catch-
ment, in the form of com-
putational algorithms at-
tempting to reflect real
cause-effect relationships. 

Регулирование стока: 
процедуры по управле
нию и контролю (регу
лированию) стоков лив
невойводывгородских
системах.
Потери стока: остав
шаясячастьосадков,ко
торая не попадает в ос
новноерусло.Причина
ми таких потерь могут
быть водосборники на
путикосновномуруслу,
испарение, суммарное
испарение (эвапотранс
пирация), задержание
стока в естественных
впадинах(углублениях),
и глубокая инфильтра
ция.
Модель стока: матема
тическая аппроксима
ция процессов осадков/
стока в дренажном во
досборе в виде вычис
лительных алгоритмов,
отражающая реальные
причинноследственные
связи.

Ағындыны реттеу: қа
лажүйелеріндегінөсер
лі судың ағынын басқа
руменбақылау(реттеу).

Ағындыныңшығыны: 
негізгі арнаға түспейтін
жауыншашынның қал
ған бөлігі.Мұндайшы
ғындардыңсебебінегіз
гі арна жолындағы су
жинақтағыштар, була
ну, эвапотранспирация,
ағынның табиғи ойыс
тардатұрыпқалуыжәне
тереңинфильтрациябо
лыптабылады.

Ағындыныңүлгісі:дре 
наждықсужинақтағыш
таесептеуалгоритмдері
түрінде жауыншашын
дар/ағындық үдерістер
дің математикалық ап
роксимациясы, шынайы
себепсалдарлық байла
ныстардыкөрсетеді.
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312.Salinesoilflushing: 
remediation technique to 
reclaim salt-affected soils 
using water low in salt and 
ensuring adequate drainage 
of the leached water.

313. Salinisation: the pro- 
cess of increase in the 
salt content in soils or 
water bodies which can 
be caused by alterations to 
natural drainage regimes.
314. Salinity (halinity): 
the saltiness or dissolved 
salt content of a water 
body.
315. Saltation: a primary 
form of bed-load (e.g. 
stone) transport by moving 
water.

316. Sample/Sampling: 
a substance/process of  
collection of (e.g. water,  
sediment) as representa- 
tive of the system/environ-
ment under investigation 
byadefinedprocedure.In
statistics and quantitative 
research methodology, a  
data sample is a set of data 
collected and/or selected  
fromanidentifiedstatisti-
cal population.

Промывка засоленой
почвы: метод реабили
тации почвы, посредст
вомполиваводойсниз
ким содержанием соли,
при котором излишняя
соль вымывается пос
редством (с помощью)
дренажа.
Засоление:процессуве
личениясодержаниясо
лейвпочве,которыймо
жет быть вызван изме
нениямивестественных
дренажныхрежимах.
Соленость: солонова
тость, или содержание
раствореннойсоливво
доемах.
Сальтация: первичная 
форма перемещения дон
ных частиц (например,
камней),передвигаемых
водой.
Образец/отбор проб:
вещество/процесс сбора
(например, воды, дон
ных отложений) в каче
ствепробыдляисследо
вания по определенной
процедуре.Встатистике
и количественноймето
дологии исследование,
выборка (образец) дан
ных,представляющаясо
бой набор данных, соб
ранных и/или выбран
ных из определённой
статистической совокуп 
ности.

Тұздытопырақтышаю: 
тұздың төмен мөлшері
бар суменшаю арқылы
топырақтытұзсыздан
дыру,бұлжағдайдатұз
дыңартықмөлшерідре
нажбеншайылады.

Тұздану:табиғидренаж
тәртібіндегіөзгерістер
нәтижесінде байқалатын 
топырақтың құрамын
дағы тұздылықтың арту
үдерісі.
Тұздылық:суқоймала
рындағы еріген тұздар
дыңмөлшерінемесето
пырақтыңсорлануы.
Сальтация:сутүбінде 
гі шөгінді бөлшектер
дің (мысалы, тастардың)
ағынбойыменқозғалуы
ныңбастапқыформасы.
Үлгі/сынамаалу:сына
ма ретінде арнайы тәр 
тіпбойыншазерттеужұ
мыстарыүшіналынатын
зат/үдеріс (мысалы, су,
сушөгіндісі).Статисти
кажәнесандықәдістеме
бойынша зерттеу, ақпа
раттар таңдамасы (үл 
гісі),олнақтыстатисти
калық жинақтан алын
ған/таңдалған мәлімет
тертоптамасы.
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317. Sampling distribu
tion: Distribution of a va- 
riable in all possible samp-
les which can be chosen 
according to a specified
sampling scheme, general- 
ly involving random selec- 
tion and usually of samp-
les of the same size.

318. Sand filters (slow
and rapid): rapidsandfil 
ters use relatively coarse 
sand and other granular 
media to remove particles 
and impurities that have 
been trapped in a floc.
Slow sand filters use a
complex biological film
that grows naturally on 
the surface of the sand 
which acts as a substrate.

319. Sanitation: the pro- 
vision of facilities and ser-
vices for the safe disposal 
of human urine and fae-
ces. It also refers to the 
maintenance of hygienic 
conditions.

320.SanitarySewage(al 
so known as foul sewa
ge): wastewater derived 
primarily from domestic, 
industrial and commercial 
sources.

321.Sanitarysewernet
work:a system comprised 
of various sewers that are 

Выборочное распреде 
ление: распределение
переменнойвовсехвоз
можных выборках, ко
торыемогутбытьвыб
раны в соответствии с 
конкретной схемой вы
бора,какправило,слу 
чайнымвыборомивы 
боркойзаданногообъема.
Песчаные фильтры
(медленныйибыстрый): 
быстрыепесочныефильт 
ры, используются отно
сительно крупнозернис
тыепескиидругиегра
нулированные вещества
для  удаления частиц и
примесей,хлопьевидных 
осадков. В медленных
песочныхфильтрахпри 
меняется сложная био
логическаяпленка,кото
раярастетестественным
образомнаповерхности
песка и которая высту 
паетвкачествесубстрата.
Ка на ли за ция: пре дос-
тав ле ние средс тв и ус луг 
для бе зо пас ной ути ли за-
ции че ло ве чес кой мо - 
чи и фе ка лий. Это так-
же необ хо ди мо для под - 
дер жа ния ги гиени чес ких  
ус ло вий.
Канализационныесто
ки (также известны 
как загрязнённые сточ 
ныеводы):сточныево
ды  бытовых, промыш
ленныхикоммерческих
источников.
Санитарноканализа
ционная сеть:система,
состоящаяизразличных

Таңдаулыжіктеу:мүм
кін болатын таңдауда
көрсеткіштерді жіктеу,
олар нақты таңдау но
байынасәйкестаңдалуы
мүмкін,әдетте,бұлтаң
дау кездейсоқ және бе
рілген көлем бойынша
болуымүмкін.

Құмдысүзгіштер(баяу
және жылдам): жыл
дам құмды сүзгіштер
салыстырмалытүрдеірі
дәндіқұмдаржәнебасқа
да гранулалы заттарды,
бөлшектерді, қоспалар
ды, қабыршақ түрінде
гі жауыншашындарды
пайдаланады.Баяусүзе
тін сүзгілерде субстрат
тыңқызметінатқаратын
құмның беткейінде та
биғи жолмен ұлғаятын
күрделібиологиялықжар
ғаққолданылады.

Кәріз: Адам бөліп шы
ғаратын несеп пен нә
жістіқауіпсізтүрдежою
үшін қолданылатын құ
ралдар немесе қызмет.
Бұл гигиеналық шарт
тарды ұстану үшін қа
жет.
Кәріздікағындар(лас
танғанақабасулартү
рінде де белгілі): тұр
мыстық,өндірістікжәне
ақылы қызмет көрсете
тін(коммерциялық)көз
дердіңақабасулары.
Санитарлықкәріздік
желі: көлденең қималы
аудандарға сәйкес келе
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conduit segments with as-
sociated cross-sectional 
areas usually connected 
in a branch and tree con-
figuration.Itsprimarypur 
pose is the conveying ur- 
ban stormwater and/or sa- 
nitary wastewater to sto-
rage and/or treatment faci-
lities and/or discharge to 
receiving-water bodies. 

322. Sanitary protection 
zone (environmental emis
sions): a buffer zone that 
is set around an industrial 
facility to protect nature 
and people (e.g. residential 
areas, recreational zones, 
schools, hospitals) from  
harmful industrial im-
pacts, such as noise, dust 
and air emissions.

323. Sanitary protection 
zone (specific to water
management): the area  
around the water sources  
and water facilities, with  
a special regime that exclu-
des or limits the possibility 
of contamination and in-
fection.

324. Scouring: the pro- 
cess of removal of depo-
sited sediment as a result 

канализационныхтруб,с
соответствующимипло 
щадямипоперечногосе 
чения, как правило, со 
единенных в разветв
лённые конфигурации с
целью перенаправления
городской ливневой во
ды и/или канализаци
онных и/или промыш
ленных сточных вод на
хранение и/или очист
ныесооружениядляоб
работки и/или сброса в
водоемыприемники.
Санитарнозащитная
зона (экологические
выбросы):буфернаязо
на, которая устанавли
вается вокруг промыш
ленногообъекта,дляза
щитыприродыилюдей
(например, жилые рай
оны, зоныотдыха,шко
лы, больницы) от вред
ных производственных
воздействий, таких как
шум,пыльивыбросыв
атмосферу.

Санитарнозащитная
зона (специально для
управления водными
ресурсами):территория
вокругводныхисточни
ков и водных объектов,
особый режим которой
исключает или ограни
чиваетвозможностьзаг
рязненияизаражения.

Размыв:процессудале
нияосевшихчастицвы
сокимискоростямижид 

тінәртүрлікәріздікқұ
бырлардыңжүйесі,олар
әдетте өзара тармақтал
ған конфигурация  бой
ынша  байланысқан  қа
лалық жауыншашын,
кәріздік, өндірістік ақа
басулардысақтау, таза
лау және/немесе қайта
өңдеу және/немесе су
жинақтағыштарға бұру
мақсатындатөгу.

Санитарлыққорғау
аймағы (экологиялық
шығарындылар):таби 
ғатты, адамдарды (мы
салы, тұрғын ауданда
ры,демалысаймақтары,
мектептер,ауруханалар)
шу, шаңтозаң және ат
мосфералық ауаға бөлі
нетін газтүтінді (шыға
рындылардан) қалдық 
тарданқорғауүшінөнді
ріс айналасында ұйым
дастырылатын буферлі
аймақ.
Санитарлыққорғау
аймағы (арнайы су
ресурстарын басқару
үшін): ластану мен за
лалдану мүмкіндігінің
болуыншектейтіннеме
се ерекше тәртіптегі су
көздері, су нысандары
айналасындағы терри
тория.

Шайып жою: тұнбаға 
түскен бөлшектерді сұйық 
тықтың жоғары жыл 
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of high fluid velocities 
and turbulent eddies.

325. Screens: latticed me- 
tal grills intended to cap-
ture gross solids, litter 
and detritus in stormwater 
and wastewater flows at
outfalls prior to discharge 
into receiving waters.

326. Scum: the floatable
materials that can be skim-
med off the surface of a 
water body or a settling 
tank.
327. Secondary treat
ment: a stage in purifying 
wastewater for removing 
fine particulate, colloidal
and dissolved organics 
(and inorganics) by using 
biological processes.

328. Sediment: any parti-
culate material (mineral 
or organic), which is able 
to settle in a fluid.Also,
geological term applied to 
all transported deposited 
materials.

329. Sediment transport: 
the term is commonly used 
to cover all aspects of the 
movement of sediment 
particles. The transport of 
sediments is comprised 

кости и турбулентными
вихрями.

Решетки (ширмы, зас
лон): сетчатые метал
лические решетки, (как
правило, изготовленные
изстали),предназначен
ные для захвата грубых
твердых веществ, му
сораищебня впотоках
ливневыхисточныхвод
на водоотводах перед
сбросом в водоприем
ники.
Мусор(отходы):плаву
чиематериалы,которые
можно  удалить с пове
рхности водоема или в
отстойнике.
Вторичная обработка:
следующийшагвочист
кесточныхвод,предназ
наченный для удаления
мелкихчастиц,коллоид
ныхирастворенныхор
ганических веществ (и
неорганических) с по
мощью биологических
процессов.
От ло же ния: час ти цы 
(ми не раль ные или ор га-
ни чес кие), ко то рые мо-
гут осе дать в жид кос ти. 
Также, геологический
термин,относящийсяко
всем перемещающимся
осадочнымпородам(ма
териалам).
Перенос отложений:
термин обычно исполь
зуется,дляопределения
всехаспектовдвижения
осадочных частиц. Пе
редвижение осадочных

дамдығымен және тур
булентті құйындармен
жоюүдерісі.
Торлар (бөгет, тосқа
уыл): су жинақтағыш
тарғақұйылатынжауын
жәнеақабасулардағыірі
қаттызаттар,қоқыспен
майда тастарды ұстап
қалуға арналған метал
дыторламатосқауылдар
(әдетте олар шойыннан
дайындалады).

Қоқыс(қалдықтар):су 
қоймасынемесетұндыр 
ғыш бетінен алып тас
тауғаболатын қалқыма
заттар.
Екінші реттік өңдеу:
биологиялық үдерістер 
діңкөмегіменұсақбөл
шектерді, коллоидтыжә 
не еріген органикалық
және бейорганикалық
заттарды жоюға арнал
ғанақабасулардытазар
тудыңкелесісатысы.

Шөгінділер:сұйықтық
тағышөккенбөлшектер
(минералдықнемесеор
ганикалық). Сонымен
бірге, барлық қозғалма
лышөгіндіжыныстарға
қатысты қолданылатын
геологиялықтермин.

Шөгінділердің орын
алмастыруы: Бұл тер
минәдеттешөгіндібөл
шектердіңбарлыққозға
лу аспектісін анықтауда
қолданылады. Шөгінді
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of erosion, transportation 
and deposition.

330.Sedimentoxygende
mand (SOD): a measure 
of the amount of dissolved 
oxygen consumed by the 
sediment (measured in mg 
per square metre per day).

331. Sedimentation (in 
water treatment): a pri-
mary treatment process in- 
volving the settlement of  
suspended sediment par-
ticles to the base of a wa-
ter body due to gravity.
332. Sediment trap: a  
structure designed to inter-
cept and retain sediment 
transportedbytheflow.

333. Sedimentation tank/
chamber: a structure with- 
in a sewerage, stormwater 
or potable water system, 
whichcreatessuitableflow
conditions to encourage the 
sedimentation or settling 
of particles. 

334. Selective sampling: 
a sample that is delibe-
rately chosen by using a 
sampling plan that screens 
out materials with certain 
characteristics and/or se- 
lects only material with  
other relevant characteris- 
tics

породвключаетэрозию,
транспортированиеина 
капливание.
Потребность отложе 
нийвкислороде(ПОК):
количество (мг) раство 
ренного кислорода, необ 
ходимого для осадоч
ных пород, измеряемое
вмгнаквадратныйметр
вдень.
Седиментация(вочист 
ке воды): первичный
процесс очистки, вклю 
чающийосаждениевзве 
шенныхосадочныхчас
тиц в нижних слоях 
воды.
Отстойник: сооруже
ние, разработанное для
перехвата и удержания
осадочных пород, пере
мещающихсявпотоке.
Отстойник/камера:
конструкциявканализа
ции,всистемеливневых
стоковилипитьевогово
доснабжения,цельюко
торойявляетсясоздание
соответствующих усло
вийпотокадлясодейст
вия седиментации или
оседаниячастиц.

Избирательнаявыбор
ка:образец,которыйсоз 
нательновыбранприис 
пользовании плана вы
борки, который отсеи
вает материалы с опре
деленными характерис
тиками и/или выбирает
толькоматериал с дру
гими соответствующи
михарактеристиками.

жыныстардың қозғалуы
эрозия,тасымалданумен
жинақталудантұрады.
Шөгінділердің оттек
ке қажеттілігі (ШОҚ): 
шөгіндіжыныстарғақа 
жетті еріген оттектің
мөлшері (мг), тәулігіне
біршаршыметргемгтү
ріндеөлшенеді.

Седиментация (суды
тазалауда): судың тө
менгі қабаттарындағы
қалқымалы шөгінділер
діңтұнуынантұратынта
зартудыңалғашқыүдерісі.

Тұндырғыш: ағыс 
бойында қозғалатын шө 
гіндіжыныстардыұстап
қалу үшін дайындалған
қондырғы.
Тұндырғыш/камера: 
кәріз жүйесіндегі, жа
уын суларының ағатын
орындарындағы немесе
ауыз сумен қамтамасыз
ету жүйесіндегі құры
лым, оның мақсаты се
диментациянемесебөл
шектердітұндыруғаық
палетугеқажеттісәйкес
жағдайлардыжасау.
Таңдамалытүрде ірік
теу: іріктеу жоспарын
қолдану үшін арнайы
таңдалған сынама, ол
нақтыланған сипаттағы
материалдардыжәне/не
месебасқадасәйкестен
генсипаттағыматериал
дығанаіріктейді.
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335. Selfpurification:bio- 
degradation reactions which  
are continuously present in 
rivers where, for example, 
under aerobic conditions 
organic matter degrades 
into carbon dioxide and 
returns to the atmosphere.

336. Sensor: the primary 
instrument-system ele-
ment that converts mea- 
sured variable energy in- 
to a quantitative form sui-
table for measurement.

337. Separatesewersys
tem (improved): Two dif- 
ferent sewer systems with- 
in a given land area that 
are separately provided 
for collecting and tran-
sporting: (1) sanitary or
domestic (municipal) was-
tewater with or without 
industrial wastewater and 
(2) stormwater. See also 
combined sewer systems.

338. Septage: all solids 
and liquid accumulated in 
a septic tank. Septage is 
pumped out periodically 
and must be disposed of 
safely. 

Самоочищение: реак
ция биоразложения, ко
торая постоянно проте
каетвреках,гденапри
мер, в аэробных усло
виях органическое ве 
щество превращается
(разлагается) в углекис
лый газ и возвращается
ватмосферу.
Датчик: основной эле
мент, являющийся инс
трументом системы, ко 
торыйпреобразуетвели
чину измеряемой энер 
гии в количественную
форму, пригодную для
измерения.
Cистемараздельногокол 
лектора (усовершенст
вованная): две различ 
ные коллекторные сис
темы в пределах задан
ной территории, кото
рыепредусмотреныдля 
отдельного сбора и
транспортировки:(1)са
нитарногигиенических
или бытовых (муници
пальных)сточныхводс
или без промышленных
сточныхводи(2)ливне
вых стоков. Так же см. 
соеди нен ные кол лек тор -
ные сис те мы.
Нечистоты (отходы в
септиках): все твердые
и жидкие вещества, на
капливающиесявсепти
ке(отстойнике).Отходы
периодически откачи
ваютсяидолжныбытьбе
зопасноутилизированы.

Өздігінентазару:өзен
дерде аэробты жағдай
ларда органикалық зат
көмірқышқылгазынаай 
налыпатмосферағақай
таоралуыжүзегеасатын
биоыдырауүдерісі.

Қабылдағыш: өлшене
тін энергияның сандық
формасын өлшеуге жа
рамды түрге айналды
ратын, жүйенің құралы
болыпсаналатыннегізгі
элемент.

Бөлгішколлектор(же
тілдірілген)жүйесі:өнер 
кәсіптік немесе өнер
кәсіптік емес ақаба су
лардағы (1) санитарлы 
гигиеналықнемесе тұр
мыстық (муниципалдық)
және(2)жауынсуларын
жекелей жинақтау мен
тасымалдауға арналып
берілген территорияда
ғы әр түрлі екі коллек
торлы жүйелер. Со ны
мен қа тар, бір лес ті ріл-
ген кол лек тор лы жүйе-
лер ді қа ра ңыз.

Қалдық тектес заттар
(септиктердегі қалдық
тар):Септиктерде(тұн
дырғыштарда)жинақта
латынбарлыққаттыне
месесұйықзаттар.Қал
дықтар кезең бойынша 
айдалып, қауіпсіз түрде 
залалсыздандырылуы 
қажет. 
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339. Septic Tank: an un- 
derground storage or tre-
atment device used for 
collecting sanitary wastes 
from domestic premises 
which is not connected to 
a treatment plant.

340. Service charge: the  
fees paid to defray the  
costs incurred for parti-
cular services provided to 
a community such as the 
charges paid for sewage 
and water services, car par- 
king, use of toll roads, 
parks etc.

341. Settleable solids: the  
coarser suspended solids 
(SS) that settle relatively 
quickly under the influ
ence of gravity. 

342. Settling velocity: the 
gravitational or terminal 
fall velocity of a discrete 
(and assumed spherical) 
particle in fluid media
where the fall velocity 
(Vs) = depth/time (cm/s 
or m/s). 

343.Sewagesee also Was 
tewater:used water from 
water supply systems usu- 
ally from toilets, laundries, 
kitchens etc. collected 
dwellings, commercial and 
industrial buildings and 
facilities, institutions etc.

Септик:подземноеочист
ноехранилищеилиуст
ройство, предназначен
ноедлясбораиобработ
ки санитарных отходов
из бытовых помеще
ний,неподключенныхк
очистнымсооружениям.
Плата за обслужива
ние: размероплатыдля
покрытия осуществлен
ных расходов, за конк
ретные услуги, предос
тавляемыеобществу,та 
кие как сборы по опла
те канализационных и
водныхуслуг,парковки,
использование платных
дорог,парковит.д.
Оседаемыетвердыеве 
щества: относительно
быстро оседамые, бо
лее грубые взвешенные
твердые частицы под
действиемсилытяжести.
Скорость осаждения: 
гравитационнаяилипре 
дельная скорость осаж
дениядискретной(ивоз 
можносферической)час 
тицы в жидкой среде,
где скорость осаждения
(Vs) = глубина/время
(см/силим/с).
Коммунальнобыто
выесточныеводы,см. 
так же Сточныеводы: 
вода из системы водос
набжения, обычно ис
пользуемая в бытовых
целях, собранная из на
селенных пунктов, ком
мерческих и промыш
ленных зданий и соору
жений,учрежденийит.д.

Септик: тазарту қон
дырғыларына қосылма 
ған тұрмыстық көздер
діңқалдықтарынжинақ 
тауменқайтаөңдеугеар
налған жерасты қойма
сы немесе тазарту қон 
дырғысы.
Көрсетілгенқызметтің
ақысы:кәріздікжәнесу
ресурстары, автокөлік
тұрақтары, ақылы авто
жолдарды, саябақтар
ды пайдалану бойынша
қоғамға ұсынылатын
нақты көрсетілген қыз
меттер үшін жұмсалған
төлемақыкөлемі.

Тұнбағатүсетінқатты
заттар: ауырлық күші
нің әсерінен салыстыр
малытүрдежылдамтұн
баға түсетінқалқымалы
қаттызаттар.
Тұну жылдамдығы: 
дискретті (сферикалық
болуы да мүмкін) бөл
шектің сұйық ортадағы
гравитациялық немесе
шектіктұнужылдамды
ғы, онда тұну жылдам
дығы (Vs) = тереңдік/
уақыт(см/снемесем/с).
Тұрмыстық ақаба су
ларсо ны мен қа тар, ақа 
ба суларды қа ра ңыз: 
әдетте, тұрмыстық мақ
сатта пайдаланылған,
тұрғын үйлерден, ком
мерциялық және өнді
рістік құрылымдар мен
ғимараттар, мекемелер
денжинақталған, сумен
қамтамасызететінжүйе-
лердің қолданысында
болғанақабасулар.
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344. Sewage fungus:or- 
ganisms which attach them- 
selves to suitable stable 
material in sewer pipes and 
river channels whenever 
therearesignificantamounts 
of readily assimilable or-
ganic nutrients available 
to serve as growth sub-
strate.

345. Sewage treatment: 
it is the removal of pollu-
tants from sewage or was- 
tewater (including sani-
tary, combined and storm-
water) for the protection 
of public health and the 
environment. 

346. Sewerage: System 
including wastewater col- 
lection lines (sewers), pum- 
ping stations, sewer (over- 
flow) regulators, inter
ceptors, storage tanks, and 
treatment facilities.
347. Sewer sediment: re- 
fers to the particulate mat- 
ter transported into a drai-
nage system.
348. Sewershed: urban 
drainage area (catchment) 
in which surface runoff and 
wastewater are collected 
by the sewer systems and 
then discharged to the 
receiving water.

349. Sewer storage: the 
spare capacity within a 

Канализационныегриб
ки:организмы,которые
прилипают к подходя
щим устойчивым мате
риалам в канализаци
онных трубах и речных
каналах,гдеестьзначи
тельноеколичестволег
коусвояемыхорганичес
ких питательных веще
ствдляростасубстрата.
Очистка сточных (ка
нализационных) вод: 
удаление загрязняющих
веществ из канализаци
онных или сточных вод
(втомчислесанитарно
бытовых, комбиниро
ванныхиливневыхвод)
дляохраныздоровьяна
селения и окружающей
среды.
Канализационная сис
тема:систематрубопро
водов, коллекторов, ка 
наловисооруженийдля
сбораиотведениясточ
ныхвод.

Канализационныйоса 
док: частицы, переме
щающиесявдренажную
систему.
Отстойник: городская
дренажная территория
(водосбор), в которой
благодаря канализаци
онным системам соби
рается поверхностный
стокочищеннойилине 
очищенной сточной во 
ды, и затем сбрасывае
мыйвводоприемник.
Канализационныехра
нения:резервныемощ

Кәріздік саңырауқұлақ
тар: субстраттың өсуі
үшіноңайсіңірілетінор
ганикалық қоректік зат
тардың жеткілікті мөл 
шерібаркәріздікқұбыр
ларменөзенарналарын
дағы қалқымалы тұрақ
тыматериалдарғажабы
сыпбекінетінағзалар.

Ақаба(кәріздік)сулар
ды тазарту: тұрғындар
мен қоршаған ортаның
денсаулығынқорғауүшін
кәріздік немесе ақаба
сулардағы(оныңішінде,
санитарлықтұрмыстық,
аралас,нөсерлісуларда
ғы) ластаушы заттарды
жою.

Кәріздік жүйе: ақаба 
сулардыжинауменалас 
тауға арналған құбыр
лар, коллекторлар, ар
наларжәне құрылыстар
жүйесі.

Кәріздіктұнба:дренаж 
ды жүйеге қарай қозға
латын бөлшектер (зат
тар).
Тұндырғыш: қалалық
дренаждыаймақ(сужи
нау),ондакәріздікжүйе
лердің арқасында жер
беті, тазартылған неме
се тазартылмаған ақаба
сулардың беттік ағысы
жиналып,соданкейінсу
жинақтағыштарға жібе
ріледі.
Кәріздікқоймалар(сақ 
тағыштар): жауынша
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sewerage system which is  
available to temporarily 
store a volume of storm-
water or wastewater du-
ringhighflowperiods.

350. Slow sand filters:
see Sandfilters.

351. Sludge: a semi-solid 
residue produced from 
various water treatment 
processes.

352.Snowmelt:water de-
rived from melting snow.

353. Soil salinity: the 
salt content of a soil (see 
salinisation).

354. Soil stabilisation: im- 
provement of soil erosion 
resistance or load bearing 
properties by a variety 
of measures (vegetative 
cover, stone, concrete, as-
phalt or plastic, etc.).

355.Soilwater: water re-
tained in the uppermost 
layer of soil, or in the 
aeration zone near the 
ground surface, that can  
be discharged into the at- 
mosphere by evapotrans-
piration.
356. Soil water deficit:
the difference between the 
amount of water actually 
in the soil and the amount 
of water that the soil can 
hold.

ности в канализацион
ных системах, которые
доступныдлявременно
го хранения  ливневых
стоковили сточныхвод
впериодпаводков.
Медленные песочные
фильтры:  см. Песчан
ныефильтры.
Тина (ил, осадок): по
лутвердыйосадок,полу
чаемый при различных
процессахводоочистки.

Талые воды: воды, об
разующиеся в результа
тетаянияснега.
Соленость почвы: со
держание соли в почве
(см.засоление).

Почвенная стабилиза 
ция: улучшение сопро
тивления почвы к эро
зии или нагрузке с раз
личнымдействием(рас
тительный покров, кам
ни, бетон, асфальт или
пластмассовые изделия
ит.д.).
Почвеннаявлага:взве
шенная вода в верхнем
слое почвы или в зоне
аэрации вблизи поверх
ностиземли,откудаона
можетиспарятьсяипос
тупатьватмосферу.

Дефицит почвенной
влаги: разница между
количеством воды, со
держащейся в почве и
количеством воды, ко
тороепочваможетудер
жать.

шын немесе қар еріген
кезеңдегі ақабасуларды
уақытша сақтау үшін
қолжетімді кәріздік жү
йелердегі резервтік кө
лемдер.
Баяуәрекетететінқұм
сүзгілер: Құмды сүз
гіштердіқа ра ңыз.
Тина (тұнба, лайлы
тұнба):судытазартудың
әр түрлі үдерістерінде
пайда болатын жарты
лайқаттықалдықтұнба.
Ерігенқарсулары:қар 
дыңеруіненпайдабола
тынсулар.
Топырақтың тұздылы 
ғы: топырақтың құра
мындағытұздыңмөлше
рі(тұзданудықа ра ңыз).
Топырақтық тұрақтан
дыру: топырақтың эро
зияғанемесетүрліәсері
бар жүктемеге (өсімдік
жамылғысы, тастар, бе
тон,асфальтнемесепласт
массалықбұйымдаржә
нет.б.)қарсытұруқабі
летініңжоғарлауы.
Топырақ ылғал суы: 
топырақтың беткі не
месежердің беткі қаба
тынажақынорналасқан
аэрация аймағындағы
булануға қабілеттіжәне
атмосфералықауағаөте
тінсу.
Топырақ ылғалының
тапшылығы: топырақ
тағысументопырақтың
ұстайалатынсумөлше
рінің арасындағы айыр
машылық.
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357. Solar radiation: 
electromagnetic radiation 
emitted by the Sun. Be-
cause of absorption by mo- 
lecules in the Earth’s at-
mosphere, only a small 
proportion of the radiation 
reaches the Earth’s surface.

358. Sorption: the gene-
ric term applied to the 
physical or chemical bin-
ding of one substance to 
another.

359. Source Control: term  
referring to the range of  
approaches and techni-
ques for local, on-site ma- 
nagement and control of  
water quantity and/or qua- 
lity from the system en-
trance points.

360. Speciation: specia-
tion in an aquatic environ- 
ment refers to the distribu-
tion of an element or com- 
pound between the dissol-
ved and colloidal, the 
particulate phase and li-
ving organisms as well as 
chemical forms.
361. Spills/Spillage/Spil
lage rate: the volume and 
magnitudeofflow(s) that
discharge to a receiving 
water body e.g. from an 
overflowstructure.
362. Spoil: earth thrown up 
by dredging or excavation 
in maintenance or cleanup 
of water channels and 
reservoirs.

Солнечная радиация:
испускаемое солнцем
электромагнитное излу
чение, вследствие пог
лощения молекулами в
атмосфереземли,только
малая часть излучения
достигает поверхности
Земли.
Сорбция: общий тер
мин, применяемый для
определенияфизическо 
гоилихимическогосвя
зывания одного тела к
другому.
Управление источни
ками: термин, относя 
щийсяккомплексупод
ходовиметодовдляло 
кальногоиместногоуп 
равления и контроля
распространениязагряз
няющих веществ от его
источникапоступления.
Видообразование: хи
мическиеформы элемен 
товилисоединений,час 
тицы которых распре
деляютсямеждуводной
средой и живыми орга
низмамиврастворенном
иколлоидномвиде.

Разливы/утечка/оцен
ка утечки: объем и ве
личина потока, перете 
кающеговводныйобъект
через водослив при его
переполнении.
Извлеченный грунт: 
земля, извлеченная при
дноуглубительных или
земельных работах или
прирасчисткеруселрек,
каналовиводохранилищ.

Күн радиациясы:жер
мен жанасқан атмосфе
радағы молекулалардың
сіңіруінен Күн шығара
тын электромагниттік
сәулелер, оның тек аз
бөлігі ғана жер бетіне
дейінжетеді.

Сорбция: бір дененің
екінші бір денегефизи
калықнемесехимиялық
байланысуын анықтау
үшін пайдаланылатын
ортақтермин.
Қалдық көздерін бас
қару:пайдаболукөзіне
байланысты ластағыш
заттардың таралуын ке
шенді әдістер арқылы
локальды және жергі
лікті түрде басқару мен
бақылауға қатысты тер
мин.
Түрдіңпайдаболуы:су
лыортаментіріағзалар
дыңарасындаерігенжә
неколлоидтықтүрдета
ралатын элементтер не 
месе қосылыстар бөл
шектерініңхимиялықпі 
шіні.

Төгінділер/ағынды
лар/ағындыларды ба
ғалау: су нысаны арна
сынан асқандаол арқы
лыағыпөтетінағыстың
көлеміменмөлшері.
Қазылғантопырақ: су
түбінтереңдетунемесе
жер жұмыстары немесе
өзен, су қоймаларының
арналарынтазартукезінде
қазыпалынғантопырақ.
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363. Spreader: a device 
for e.g. spreading storm-
waterflowoverasurface
area.
364. Stakeholders: a group,  
organization or individual  
that affects or can be af-
fected by an organization’s 
actions.

365.Stakeholderconsul
tation: it is a regulatory 
process by which the sta-
keholders’ input on mat- 
ters affecting them is sought.

366.Stakeholderpartici
pat ion /engagement : 
the process by which an  
organisation actively in- 
volves people within its  
decision-making processes.

367. Stochastic model: 
describes the characteris-
tics, relationships and pro- 
cesses of an actual phy-
sical system involving the 
use of probability levels 
for each of the variables 
identified as a way to
tackle uncertainty related 
to available data sets.

Распределитель:устрой
ство для распределения
дождевыхводна  пове
рхности.
Заинтересованныесто
роны:группа,организа
цияилифизическоели
цо,которыевлияютили
могут повлиять на дей
ствияорганизации.

Консультация заинте 
ресованных сторон: 
процесс регулирования,
с помощью которого
учитываютсямненияза
интересованных сторон
по затрагивающим их
вопросам.
Участие/вовлечение
з аин т е р е с о ван ных
сторон: процесс, пос
редством которого ор
ганизуется вовлечение
людей в принятие ре
шенийилиобсуждений,
способный повлиять на
принятиерешений.
Стохастическаямодель: 
описывает характерис
тики, отношенияипро
цессывреальнойфизи
ческой системе, вклю
чающей использование
уровнейвероятностидля 
каждогоизпоказателей,
определенных в качест
веспособарешения(ко
лебания) неопределен 
ности, относящихся к
доступнымданным (ма
тематическая модель про 
цесса, учитывающаяфак 
торы случайной приро
ды).

Таратқыш: беттегі жа
уын суларын тарататын
қондырғы.

Мүдделітараптар:адам
дар тобы, ұйым немесе
физикалық тұлға, олар
мекеменің ісәрекетіне
немесе керісіншеолар
ға мекеменің ісәрекеті
әсеретуімүмкін.
Мүдделі тараптармен
кеңес: қызығушылық ту 
ған сұрақтарға қатысты
мүдделітараптардыңес
керілетінпікірлердірет
теуүдерісі.

Мүдделі тараптардың
қатысуы/қатыстыру: 
шешімдер мен талқы
лауларға адамдарды қа
тыстыруды ұйымдасты
ратын, шешімдерді қа
былдауға ықпал ететін
үдеріс.

Стохастикалықмодель: 
нақтыфизикалықортада
қарымқатынастар мен 
үдерістердің сипаттама
ларын бейнелейді, онда
әр көрсеткіштің ықти
малдылықдеңгейінпай
далану қарастырылады
да, қолжетімді мәлімет
терге (кездейсоқ табиғи
ортаның факторларын
ескеретін  үдерістіңма
тематикалықмоделі)қа
тысты әдісамалдар ре
тіндеанықталады.
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368. Storage basin/tank: 
temporary reservoir inten-
ded to hold wastewater, 
typically when the volume 
of flow from an event
exceeds the carrying ca-
pacity of the system.

369. Storage capacity: the  
space (volume) available 
for storage of water in 
natural or artificial water
bodies.

370. Storm: 1) high inten-
sity rain, snow or hail, 
perhaps accompanied by 
wind, associated with a 
separable meteorological 
event;2)windwithaspeed
between 23 and 26 metres 
per second.
371. Storm flowsee also 
Stormwater: the portion 
of flow (normally the 
effective rainfall runoff), 
which reaches the stream 
or the river shortly after 
the start of a storm event.
372. Storm frequency: is  
a measure of the time in-
terval between storms and, 
in particular, (see storm) 
is often used to specify the 
average interval between 
storms of similar severity 
e.g. storms producing the 
same total volume per 
unit area of catchment. 
Storm frequency is often 
associated with other pa- 
rametersdefiningthecha 
racteristics of storms on  
a catchment to provide 
historical storm informa-

Бассейн/резервуар для
хранения(сточныхвод):  
временный резервуар,
предназначенный для
хранения сточных вод
в случае  превышения
пропускной способнос
тисистемы.
Емкость резервуара: 
пространство (объем),
доступный для хране
ния воды в естествен
ныхили искусственных
водоемах.
Сильныйдождь,ливень: 
1) сильный дождь, снег
илиградсветромилибез
ветра, связанный с от
дельным метеорологи 
ческимявлением;2)ве
тер со скоростью от 23
до26м/с.
Ливневые воды, см. 
так же Ливневыйсток: 
поверхностные воды,
формирующие потоки
воды в результате силь
ныхдождей.

Частота ливня: мера
временного интервала 
между ливнями и, в
частности, (см. шторм)
часто используется для
указания среднего ин
тервала между ливнями
сходнойтяжести,напри 
мер, ливни, производя 
щиетотжеобщийобъем
водынаединицуплоща
ди водосбора. Частота 
ливня нередко ассоции 
руется с другими пара
метрами,определяющи
ми характеристики лив

Бассейн/сақтағыш ре
зервуар (ақаба сулар
дың): жүйенің өткізу
сыйымдылығынан арт
қан жағдайда ақаба су
лардысақтауғаарналған
уақытшасақтағыш.

Резервуарсыйымдылы
ғы: табиғи немесе жа
санды су қоймаларын
дағысусақтауғақолже
тімдікеңістік.

Күшті жаңбыр, нөсер: 
1) жеке метеорология
лық құбылыстармен бай
ланысты желді немесе
желсізқаттыжауынша
шын, қар немесе бұр
шақ;2)желжылдамды
ғы2326м/сдейін.
Нөсерлі сулар сон дай
ақ, қа ра ңыз Нөсерлік
ағынды: күшті жауын
шашынның нәтижесін
десуағындарынтүзетін
беттіксулар.

Нөсердің жиілігі: нө
серлер арасындағы уа
қыт мерзімінің шамасы
(дауылдықараңыз)және
жиірек күші ұқсас нө
серлер арасындағы ор
ташаинтервалдыкөрсе
туүшінпайдаланылады,
мысалы, су жинау ала
бының аудан бірлігіне
шаққандағыбірліксукө
лемін түзетін нөсержа
уындар. Нөсердің жиі 
лігіжиіреккәріздікжоба
лауда пайдаланылатын 
нөсерлер туралы тари
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tion for use in drainage 
design.

373. Storm pattern: storm 
characteristics referred to 
aspecificperiodoftime,in
which storm events follow 
a particular track across 
a catchment. A seasonal 
pattern of precipitation 
events may be typical of a 
certain location.

374. Stormwater (run
off):thewaterflowingover 
ground surfaces and in na- 
turalstreams,artificialchan 
nels and pipes as an im- 
mediate effect of precipi-
tation over a catchment.

375.Stormwaterharves
ting: the abstraction or 
storage for abstraction of 
stormwater flows for use
for water supply purposes. 
These techniques include 
interception and storage in 
tanks, basins, ponds and 
wetlands and groundwater 
recharge via infiltration
trenches, bores and basins 
for subsequent use in 
irrigation or water supply 
uses.

нянаводосборедляобес 
печения исторической
информации о ливнях
для использования в
дренажномпланирова
нии.

Характеристика лив
ня:характеристикилив
ня, отраженные в опре
деленный период вре
мени, в котором ливни
проходят по водосбору
в определенной после
довательности. Сезон
ныйхарактервыпадения
осадковможетбытьти
пичнымвопределенном
месте.
Ливневый сток: вод
ный поток, в реках, ис
кусственных каналах и
трубах, возникающий на
земной поверхности  в
результате выпадения
атмосферных осадков
(ливней).

Сбор ливневых вод:
сбор или хранение для
абстракцииливневыхпо
токоввцеляхихисполь
зования для водоснаб
жения. Эти методы вк
лючаютв себяперехват
и хранение в резервуа
рах, бассейнах, прудах
и водноболотных уго
диях, пополнение под
земных вод с помощью
инфильтрации траншей,
отверстий и бассейнов
для последующего ис
пользованиявирригаци
онныхилидругихцелях.

хи ақпараттарды қамта
масыз ету үшін су жи
нау алабында нөсердің
сипаттамаларын анық
тайтынбасқадапараме
трлермен байланысты
рады.
Нөсердің сипаттамасы:
белгілі уақыт аралы
ғында өткен нөсер жа
уынның сипаттамасы, 
су жинау алабы бойын
ша белгілі реттілікпен
нөсер өтеді.Жауынша
шын тусуінің мерзімдік
сипатынақты аудандар
ғатәнболуымүмкін.

Нөсерлік ағынды: ат
мосфералық жауынша
шынның түсу нәтиже
сінде су жинау алабы
бетінде туындап, жер
беті арқылы өзендерге,
жасанды каналдар мен
құбырларға қосылатын
суағыны.
Нөсер суларын жинау: 
сумен қамтамасыз ету
мақсатынданөсерағын
дарын абстракциялау
үшінжинаунемесесақ
тау. Бұл әдістерде су
қоймалар, алаптар, то
ғандар және субатпақ
алқаптарында суды ұс
тапқалужәнесақтау,ор,
тесіктер мен алаптарды
инфильтрациялау кө
мегімен жерасты сула
рын толықтыру арқылы
оларды әрі қарай суар
малы және т.б. мақсат
тардапайдаланады.
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376. Stormwater mana
gement: the provision of  
pervious surfaces, drai- 
nage types and morpho-
logies,flowdetentionmea
sures and interception mea- 
sures to achieve a range 
of drainage and receiving 
water related flood pro
tection, water supply, aes- 
thetic, recreation, conser-
vation and economic bene- 
fits.
377.Stormwaterquality
pond: the ponding of 
stormwater discharges to  
facilitate pollutant sedi-
mentation, biological up- 
take and aeration with a  
view to protecting envi-
ronment and amenity use 
values of downstream wa-
ters.

378. Stormwater reuse: 
technologies used for re-
cycling stormwater and  
wastewater, being a cen- 
tral concept for the deve- 
lopment of future sustai-
nable sanitation and urban 
drainage systems.

379. Storm sewer: a se-
wer system that carries 
intercepted surface-storm 
runoff, street wash and 
other wash waters, lawn  
irrigation runoff or drai- 
nage. It should be desig- 
ned to exclude domestic 
wastewater, industrial was- 

Управление ливневы
ми водами: меры оп
ределения морфологии
проницаемых поверх
ностей типов дренажа,
контроляпотока, перех
ватадренажадлядости
женияиреализациисвя
занныхсводойэффекта
защиты от наводнений,
водоснабжения, рекреа
ции,эстетическихиэко
номическихвыгод.
Водоем, свойственный
ливневым стокам: от
носитсякводоемамдля
сбросаливневыхвод,об 
легчающий осаждение
загрязняющих веществ,
биологическое разложе
ние и аэрацию с целью
защитыокружающейсре
ды и последующего ис
пользования ресурсов,
расположенныхнижепо
течению.
Повторноеиспользова
ниеливневыхвод:тех
нологии, используемые
для переработки ливне
выхисточныхвод,ияв
ляющиесяглавнымпод 
ходом для развития ус
тойчивойсанитариииго
родскихдренажныхсис 
темвбудущем.
Ливневаяканализация:
канализационная систе
ма,предназначеннаядля
перехватыванияповерх
ностных ливневых сто
ков, стоков после мой
ки улиц и других про
мывных вод, стоков от
орошения газонов или

Нөсер суларын басқа
ру: су басудан қорғау,
сумен қамту, рекреация,
эстетикалықжәнеэконо
микалықтабыстарсияқ 
ты, сумен байланысты 
жетістіктердіжүзегеасы 
ру үшін кәрізді, ағын
ды басқару, кәрізді бө
геу типінің су өткізетін
бетінің морфологиясын
анықтаушаралары.

Нөсерлікағыстарғатән 
суайдыны:нөсерсула
ры төгілетін су айдын
дарына жатады, олар
қоршағанортанықорғау
және төменгі ағыстағы
сулардыпайдаланумақ
сатында ластаушы зат
тардың тұнуын, биоло
гиялық ыдырауды және
аэрацияныжеңілдетеді.

Нөсер суларын қайта
пайдалану: нөсерлік 
және ақаба суларды қай 
та өңдеуде қолданылатын
технологиялар, болашақ 
та, санитариямен қала
лық кәріздер жүйесін
тұрақтыдамытудыңбас
тытәсілі.

Нөсерлікканализация:
беттікнөсерлікағынды
ны, көшелерді жуудан
кейінгі және басқа да
тазартусуларын,гүлзар
ларды суару немесе кә
різ ағындыларын ұстап
қалуғаарналғанканали
зациялықжүйе.Олтұр
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tes and other inappropriate 
cross-connections.

380. Strategy: the art of 
devising plans to achieve 
a goal. Commonly used as  
pollution abatement stra-
tegy.

381. Stream: a small na-
turalwaterwayflowingin
adefinedchannel.

382. Stream order: is a  
numbering system for the  
surface drainage segments 
which can assist in the  
identification of hydro
graphs. The smallest con- 
duit or stream is designa-
ted order 1. When two 
first-order conduits or 
streams join, a conduit of 
order 2 is formed. Two 
conduits of the same order 
must join to increase the 
order of a new conduit.

383. Structural measu
res: (1) set of policies orien- 
ted to modify the state of 
asystemoritsbehaviour;
(2) Physical solutions  
(levees, reservoirs, dred-
gings, …) used to improve 
the state of a hydrological 
system.

дренажа. Предназначена
для исключения быто
вых сточных вод, про
мышленных отходов и
других нежелательных
примесей.
Стратегия: разработка
планов по достижению
цели. Обычно исполь
зуетсявкачествепоня
тия стратегии борьбы с
загрязнением.
Поток: малый естест
венный водный поток,
текущийвопределенном
русле.
Порядок потока: сис
тема нумерации для
поверхностныхдренаж
ныхсегментов,которые
могут помочь в иден
тификации гидрографа.
Каналилипотоксамого
малого размера обозна
чается порядковым но 
мером 1. При соедине
нии двух трубопрово
дов первого порядка об 
разуетсятрубопроводвто 
рогопорядка.Двапотока
одногоитогожепоряд
кадолжныприслиянии
увеличиватьпорядокно 
вогопотока.
Структурные мероп
риятия: 1) набор стра
тегий,ориентированных 
наизменениесостояния
системыили ееповеде
ние; 2) физические ре
шенияилимероприятия
(дамбы, водохранили
ща, дноуглубления ак
ватории, ...), используе 
мыедляулучшениясос

мыстық ақаба суларға,
қалдықтарменбасқада
жағымсыз қосылыстар
дыжоюғаарналған.

Стратегия:мақсатқаже 
ту бойынша жоспар
ларды әзірлеу. Әдет
те ластанумен күресу 
стратегияларытүсінігін
депайдаланылады.
Ағын: белгілі арнамен
ағатын, кіші табиғи су
ағыны.

Ағынныңреттілігі:гид 
рографты сәйкестенді
руге көмектесетін беттік
кәріздіксегменттердінө 
мірлеу жүйесі. Ең кіші
өлшемді канал немесе
ағын 1реттік нөмірмен
белгіленеді.Біріншірет
тік құбырларды бірікті
ру кезінде 2реттік құ
бырлар пайда болады.
Бірдей реттік екі ағын
дыны біріктірген кезде
жаңа ағынның реттілігі
жоғарылайды.

Құрылымдық шара 
лар: (1)жүйежағдайы
ның немесе оның тәр
тібінің өзгеруіне ба
ғытталған стратегиялар
жиынтығы; (2) су ша
руашылық жүйелерінің
жағдайын жақсартуға
пайдаланылатын физи
калық шешімдер неме
сешаралар(бөгеттер,су
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384. Subirrigation: irri-
gation below the surface 
as by a periodic rise of the 
water table or by a system 
of underground porous 
pipes.

385.Subsurfaceflow:flow
that occurs above the zone 
of saturation but beneath 
the land surface.

386. Sullage: waste water 
from household sinks, 
showers and baths but not 
waste liquid or excreta 
from toilets.

387. Surcharge: flowthat 
occurs under pressure con- 
ditions when the sewer  
flowexceedsthehydraulic 
carrying capacity of the 
sewer line. Surcharging 
can be caused by hydrau-
lically overloading a sys-
tem, or by a downstream 
control such a blockage.

388. Surface runoff: syn  
Surface flow: that part of  
theprecipitationwhichflows  
on the ground sur-face.
389. Surfacewater: wa-
terwhichflowsoveroris
stored on the ground sur- 
face (rivers, lakes, reser- 
voirs, streams, impound-

тояния водохозяйствен
ныхсистем.
Подпочвенное ороше
ние:орошениенижепо 
верхности почвы пери
одическим подъемом
уровня грунтовых вод
или с помощью систе
мыподземныхпористых
труб.
Подпове рх ност ный
сток:сток,которыйпро
исходитнадзонойнасы
щения,нонижеповерх
ностиземли.
Нефекальные воды: 
сточные воды от быто
вых стоков, душевых и
ванн,нонежидкиеотхо
ды воды или отходы из
туалетов.
Дополнительная наг
рузка (превышающий
расходводы):поток,ко
торый появляется в ус
ловиях, когда давление
потокаканализациипре
вышаетгидравлическую
пропускную способность
канализационнойлинии. 
Это может быть вызва
но гидравлической пе
регрузкой системы, или
когда вниз по течению
имеет место затор (су
жение).
Поверхностный сток: 
частьосадков,стекающая 
поповерхностиземли.

Поверхностные воды: 
воды, текущие по пове
рхности земли или на
капливающиеся на ней
(реки,озера,водохрани 

қоймалар, айдын таба
нынтереңдету,...).
Топырақ астымен су
ландыру: ыза суының
деңгейін оқтыноқтын
көтеру арқылы немесе
жерастында орналасқан
уақтесіктіқұбырларкө
мегіментопыраққабатын
төменненсуландыру.
Жерасты ағындысы:
қанығузонасыныңүсті
мен, бірақ жер бетінен
төменағатынағынды.

Құрамынданәжісіжоқ
сулар: тұрмыстық, душ
және ванна ағындары,
бірақ сұйық қалдықтар
менәжетханасуларынан
өзгеақабасулар.
Қосымша жүктеме (су
шығынынан жоғары):
ағынныңқысымыкәріз
дік желінің гидравлика
лық өткізу қабілетінен
жоғарыболғаншарттар
да пайда болатын ағын.
Бұлжағдай гидравлика
лық шамадан тыс жүк
темеден немесе төменгі
ағыста кептеліс бол
ған жағдайда туындауы
мүмкін.

Беттікағын:түскенжа
уыншашынныңжербе
тіменағатынмөлшері.

Беттіксулар: жербетін 
де ағатын немесе онда 
жинақталатынсулар(өзен 
дер, көлдер, су қойма
лар, бұлақтар, батпақ
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ments, wetlands, estuaries, 
seas, etc.).
390. Suspended sedi
ment: sediment which is 
suspended by turbulence 
inflowingwater for con
siderable periods of time 
without contact with the 
bed.

391. Sustainability: abili-
ty of a system to keep its  
current state under the im- 
pact caused by the external 
use of resources.
392.Sustainabledevelop 
ment: concept first defi 
ned by the 1987 Brundt-
land Commission Report  
as “development that meets  
the needs of the present 
without compromising the  
ability of future genera 
tions to meet their own 
needs”.

393. Sustainable drai
nage systems: sequence of 
water management prac- 
tices and facilities desig-
ned to drain surface water 
in a manner that provides 
a more sustainable appro-
ach than what has been 
the conventional practice 
of routing run-off through 
a pipe to a watercourse.

394.Swale: a grassed earth  
channel used to intercept 
surface runoff draining 

лища,ручьи,болота,ли
маны,моря,ит.д.).
Взвешенные наносы:
наносы, остающиеся во
взвешенном состоянии
впотокеводывтечение
значительного периода
времени без соприкос
новениясречнымдном,
образующиесяврезуль
тате турбулентности те
чения.
Устойчивость: способ
ность системы сохра
нять текущее состояние
при наличии внешних
воздействийнаресурсы.
Устойчивое развитие: 
этаконцепциябылавпер 
вые определена в Док
ладе Комиссии Брундт
ланд1987годакак«раз
витие, которое удовлет 
воряетпотребностинас
тоящеговремени,неста 
вя под угрозу способ
ностьбудущихпоколений
удовлетворятьсвоисобст
венныепотребности».
Устойчивые дренаж
ные системы: после
довательность мер и
средствуправлениявод
ными ресурсами, пред
назначенныхдляотвода
поверхностных вод в
таком порядке, который
обеспечивает более ус
тойчивый подход, чем
то,чтобыловобычной
практике отвода стока
черезтрубувводоток.
Трясина: земляной ка
нал с травостоем, пред
назначенныйдляперех

тар, лимандар, теңіздер
жәнет.б.).
Жүзбетасындылар:су 
дың турбуленттік қоз
ғалу нәтижесінде өзен
түбімен жанаспай, айт
арлықтай уақыт аралы
ғындасуағынындақал
қымалы түрде болатын
жүзінділер.

Тұрақтылық: жүйеге
сыртқыықпалдар болса
да, қалыпты жағдайын
сақтайалуқабілеті.

Тұрақтыдаму:бұлкон 
цепция ең алғаш рет
1987 жылы Брундтланд
Комиссиясыныңбаянда
масында: «болашақ ұр 
пақтың өз қажеттілікте 
рін қанағаттандыру қа
білеттілігіне қауіп төн
дірместен,қазіргізаман 
ғықажеттіліктердіқана
ғаттандыра отырып да
му»депайқындалды.
Тұрақтыкәріздікжүйе 
лер: ағындыны құбыр
арқылы ағын суға бұ
рудың қарапайым тәжі
рибесіне орнықтылық
тұрғысынан қарағанда
жербетісуларынбұрып
әкетуін қамтамасыз ет
уін реттеуге арналған
су ресурстарын басқа
рудың ісшаралары мен
амалдары.

Ми батпақ: су өткіз
бейтін беткейлерден ағы 
зу арқылы беттік ағын
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from impervious surfaces 
and directing the inter-
cepted water to streams or 
other drainage structures, 
such as infiltration dren 
ches or wetlands in a  
“treatment train” approach.

вата поверхностного сто 
ка путем слива из не 
проницаемых поверх 
ностей и направляю 
щий перехваченные во 
ды ручьев или других
дренажныхсооружений,
таких как инфильтра
ционные траншеи или
водноболотныеугодия
для очистки сточных
вод «железнодорожной 
сети».

дыны ұстап қалуға ар
налған және жылғалар 
даннемесекәріздікима
раттардан, атап айтқан
да,сіңіруорларынан,су 
лыбатпақты алқаптар 
данұсталыпқалған«те
міржол торабының» су
ларын тазалауға бағыт
талған шөп басқан аң
ғар.
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395. Technology trans
fer: a process by which the 
latest technical findings
are disseminated and pro- 
moted.
396. Telemetry: appara-
tus for measuring, trans-
mitting, receiving and sto- 
ring information for a par-
ticular set of parameters 
(e.g.regulatingflows,real 
time control, water quality).

397. Temporal distribu
tion (rainfall): describes 
in tabular or graphical form  
(see hyetograph) the va-
riation with time of rainfall 
intensity or volume within 
a storm event. 

398. Tertiary treatment: 
advanced wastewater tre- 
atment beyond the secon-
dary biological treatment 
process. It removes SS 
(>95%), BOD5 (>90%),  
and nutrients as phospho-
rus and nitrogen using a  
range of different techno-
logies.

399. Threshold: a point or 
level beyond which certain 
effects are known to occur 
e.g LC50 concentrations 
(see toxicity).

Передача технологий: 
процесс,прикоторомно 
вейшиетехническиере
шения распространяют
сяипродвигаются.
Телеметрия: аппарату
радляизмерения,пере
дачи,приемаихранения
информации конкретно 
го набора параметров, 
например, регулирую
щие потоки, реальный
контрольвремени,каче
ствоводы.
Временноераспределе 
ние (количества осад
ков): описывает в таб
личном или графичес
комвиде(см.гиетограф)
изменения во времени 
интенсивности или объе 
ма осадков во время
ливней.
Доочистка (третичная 
очистка):последующий 
процесс очистки сточ
ных вод после вторич 
нойбиологическойочист 
ки.Приэтомсиспользо
ванием ряда различных
технологий удаляются
ВВ (> 95%), БПК5 (>
90%)ипитательныеве
щества, такие как фос
фориазот.

Предел (порог): точка
илиуровень,закоторым
возникают некоторые из 
вестные эффекты кон
центрацииLC50 (см.ток
сичность).

Технологияның тара
луы: жаңа техникалық
шешімдердіңтаралужә
неалғақарайдамуүде
рісі.
Телеметрия: нақтылы
параметрлер жиынтығы 
туралыақпараттардысақ
тауға,қабылдауға,беру
ге және өлшеуге арнал
ған құрылғы (мысалы,
ағындардыреттейтін,уа 
қыттынақтыбақылау,су
сапасы).
Уақытша үлестірімі 
( жа уыншашындар
мөлшері): жауынша
шындардың жиілігі не
месе нөсерлер кезіндегі 
мөлшерінің уақыт бірлі
гіндеөзгеруінкестенеме-
сеграфиктүріндесипаттау
(гиетографтықа ра ңыз).
Қайта тазалау (үшін
шіліктазалау):екінші
лік биологиялық таза
лаудан өткен ақаба су 
лардықосымшатазалау 
дан өткізетін әдіс. Бұл
жағдайдаәртүрлітехно
логиялар қолданылып,
ақаба су ҚЗ (> 95%),
БПК5(>90%)жәнефос
фор және азот секілді
қоректік заттардан та
зартылады.
Шектеу: LC50 концент
рациясыныңкейбірбел 
гілі әсерлері туындай 
тындеңгейінемесенүк
тесі (уыттылықтықа ра
ңыз).
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400. Time lag/Lag time/
Time offset: the time dif- 
ferential between e.g. time 
characteristics of the rain-
fall and runoff series (in 
runoffcalculation)orflow
records at points along a 
conveyance path (in flow
routing).
401. Time of concentra
tion: period of time re-
quired for storm runoff to 
flowtotheoutletfromthe
point of a drainage basin 
having the longest travel 
time.
402. Time of travel/tra
vel time: time that elapses 
during the passage of a 
volume of water from 
one given point to another 
point downstream.

403. Time to peak: time 
period for the rising limb 
of the storm hydrograph 
(also referred to as the rise 
time). See Fig. 5.

Смещение времени /
Времязадержки/Запаз
дываниевремени: раз
ница, характеризующая
время между осадками
истоком(расчетныеха
рактеристики стока) в
различных точках по
длинепотока.
Время добегания (лив
невогостока): время,не
обходимоедлядостиже
ния ливневым стоком
замыкающего створа от
наиболееудаленнойточ
киводосбора.
Время добегания/вре
мязадержки:время,не 
обходимое для прохож 
дения некоторого объе
ма воды между данной
точкой и другой точкой
нижепотечению.
Время наступления пи 
ка гидрографа стока: 
Период временив тече
ниикоторогонаступаетпик  
гидрографа.Cм. рис. 2.

Ығысууақыты/Тоқта 
лууақыты/Кешігууа 
қыты:ағысбойыменәр 
түрлі нүктеде жауынша 
шынменағын(ағынның
есептік сипаттамалары)
сипаттамаларының ара
сында уақыт айырма
шылығы.
Келіпжетууақыты(нө 
серлік ағындының): су 
жинауалабыныңеңалыс 
нүктесінен тұйықтаушы
тұстамаға дейін жетуге
нөсерлік ағындыға қа
жеттіуақыт.
Ағып жету уақыты/
тоқталууақыты:беріл 
ген нүктемен ағыс бо
йынша біршама су кө
лемінің төменгі нүктеге
дейінгіаралықтыөтуіне
қажеттіуақыт.
Гидрограф шыңының
туындау уақыты: Ги
дрограф шыңы болатын
уақыт кезеңі. 2ші су
рет ті қа ра ңыз.

Fig. 5. Illustration of time to peak during a storm event. Source: http://www.bbc.co.uk/
Рис.5. Времянаступлениягидрографическогопикастока.Ис точ ник: http://www.bbc.co.uk/.

Сурет5.Ағындыныңгидрографиялықшыңытуындайтынуақыты.
Де рек көз: http://www.bbc.co.uk/.
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404. Tolerable (risk) le
vel: the level of risk that 
can be accepted provided 
reasonable measures for 
risk reduction are made.

405. Total Maximum Daily  
Load (TMDL): a method 
establishing the allowable 
loadings from all pollutant 
sources to a receiving wa-
ter so that water quality 
standards can be attained.

406. TotalOrganicCar
bon (TOC): the total amount  
of carbon in a sample de- 
termined by its total com-
bustion.

407. Total solids: amount 
of residue remaining fol-
lowing the evaporation of  
a water-sample and its 
subsequent drying in an 
oven.
408. Total dissolved so
lids (TDS): total weight 
of dissolved constituents 
in a watersample per unit 
volume or unit weight of 
the water.
409. Toxicity: the capacity 
of a substance or an ef-
fect to be poisonous or 
injurious to an organism.

410. Toxicity test: A test 
to determine the harmful 
effect of a pollutant on 
aquatic organisms.

Допустимый уровень
(риска): уровень риска, 
которыйможетбытьпри
нят при условии непре
вышениязаданногопре
дела.
Максимальная общая 
суточная нагрузка  
(МОСН): метод уста
новления допустимых
нагрузок от всех источ
ников загрязнения на
состояниевод,прикото
ром соблюдаются стан
дартыкачестваводы.
Общий органический
углерод (ООУ): общее
количествоуглеродавоб
разце, определенное при
егополномсгорании.

Сумма твёрдых час
тиц: количество остат
ка, остающегося после
испарения воды и при
последующем выпари
ваниипробывпечи.
Общаяминерализация
(ОМ): общий вес раст
воренных в пробе во
ды веществ на единицу
объемаилиединицуве
саводы.
Токсичность:потенциал
вещества или эффект,
который является ядо
витымиливреднымдля
организма.
Испытаниетоксичнос
ти: тест для определе
ния вредного воздейст
вия загрязняющего ве
щества на водные орга
низмы.

Тәуекелдің шектік 
рауалды деңгейі: бе
рілген шектен ауытқы
майтын жағдайларда
қабылданатын тәуекел
деңгейі.
Еңжоғарыжалпытәу 
ліктікжүктеме(ЖЖТЖ): 
су сапасыныңстандарт
тары сақталынатын су
ды ластайтын барлық
көздерден түсуі мүмкін
жүктемелерді анықтау
әдісі.

Жалпы органикалық
көміртек (ЖОК): үлгі
дегікөміртегініңжалпы
мөлшері, оның толық
жануыкезіндеанықта
лады.
Қатты бөлшектердің
қосындысы: судың бу
лануынанжәнеодансоң
сынаманыпештеқайна
тудан кейін қалған қал
дықмөлшері.
Жалпы минералдану
(ЖМ):сусынамасының
бірліккөлеміндегінеме
се бірлік салмағындағы
ерігензаттардыңжалпы
салмағы.
Уыттылық: ағза үшін
улы немесе зиянды бо
латын заттардың ықпа
лынемесеәлеуеті.

Уыттылықты сынау: 
ластаушызаттардыңсу
дағыағзаларғатигізетін
зиянды әсерін анықтау
ғаарналғантест.
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411. Tradable permit: di- 
scharges – or emissions 
– legal permit that can be 
partially or totally traded 
with other authorized sub-
jects.

412. Transboundarycatch 
ment: catchment which 
overlaps territories that  
depend on independent 
international administra-
tions.
413. Transboundarywa 
ters: water bodies that are  
shared among different 
and independent interna- 
tional water administration 
authorities. See Fig. 6.

Выданноеразрешение:  
законодательное раз
решение на эмиссию 
сбросов или выбросов,
котороеможетбытьчас
тично или полностью
согласовано с другими
уполномоченными субъ
ектами.
Трансграничныйводо
сбор: водосборссопре
дельной территорией,
который не зависит от
международных адми
нистративныхграниц.
Трансграничные воды:  
водоемы, которые яв
ляютсяобщимидляраз
личных независимых
международных орга
нов управления водны
миресурсами.

Берілген рұқсаттама:
басқа уәкілетті субъек
тілерменішінаранемесе
толықкелісілетіншыға
рындыларнемесетөгін
ділерэмиссиясынабері
летінзаңдырұқсаттама.

Трансшекаралық су
жинауалабы:жанасқан
территориясын қоса су
жинауалабы,халықара
лық әкімшілік шекара
лардантәуелсіз.
Трансшекаралық сулар: 
су ресурстарын басқа
рудың әр түрлі тәуелсіз
органдары үшін ортақ
суайдындары.

Fig. 6. Exampleregionwithtransboundarywaters:riversandinnerseas. 
Source: http://www.academia.edu/

Рис.6.Трансграничныеводы:рекиивнутренниеморя.Ис точ ник: http://www.academia.edu/
Сурет6.Трансшекаралықсулар:өзендерменішкітеңіздер.Де рек көз: http://www.academia.edu/

414. Transpiration: pro-
cess by which water from 
vegetation is transferred 
into the atmosphere in the  
form of vapour. See Fig. 7.  
See also evapotranspira-
tion and evaporation.

Транс пи ра ция: про-
цесс пе ре да чи во ды рас-
те ниями в ат мос фе ру в  
виде па ра. См. рис. 7.
См. так же Эва пот-
ранс пи ра ция и ис па ре-
ние.

Транспирация: өсім
діктердіңсудыатмосфе
раға бу түріндешығару
үдерісі. 7суретті қара
ңыз.Со ны мен қа тар, Эва- 
 пот ранс пи ра ция жә не 
бу ла ну ды қа ра ңыз.
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Fig. 7.Evapotranspiration:transpirationandevaporation. 
Source: Wikimedia commons under GNU free documentation licence

Рис.7.Эвапотранспирация:транспирацияииспарение.
Ис точ ник: РесурсыВикипедииGNUсосвободнымдоступомклицензированной

документации
Сурет7.Эвапотранспирация:транспирацияжәнебулану.

Де рек көз: GNUеркінлицензиялықұжаттардыңУикипедияқоры

415. Trap efficiency: a 
measure of the ability of  
a sediment trap to effecti-
vely retain sediments car-
riedbytheflow.

416. Trash rack: a bar 
screen placed across an 
outlet or intake point in a 
waterway to prevent plug-
ging with debris.

417. Tributary syn. Af 
fluent: watercourse that  
flows into a larger water-
course or into a lake.
418. Trophic cycle: the 
cycling of matter through 
the food chain from plants 
to animals followed by  
animal and plant decom-
posers and uptake of re-
cycled inorganic nutrients 
by plants. See Fig. 8.

Эффективность отстой 
ника:мераспособности
отстойника эффективно
удерживать отложения,
переносимыепотоком.

Предохранительная
решетка: экран, распо 
ложенныйнавыходеили 
входепотока,дляпредот
вращения закупорива
ниямусором.
Приток: водоток, впа
дающий в более круп
ныйводотокилиозеро.

Трофическая (пище
вая) цепь: круговорот
веществ в пищевой це
пи от растений до жи
вотных с последующим
поглощением животны 
ми и растениями реду 
центовивторичныхне
органических питатель
ныхвеществ.

Тұндырғыштың тиім
ділігі:ағындыментасы
малданатын түзілімдер
ді тиімді ұстап қалатын
тұндырғыш қабілетінің
шамасы.
Сақтандырғыш тор: 
қоқыспен бітеліп қа
лудың алдыналу үшін
ағынның кіріс немесе
шығысында орналасқан
қалқан.
Ағын: күштілігі жоға
рылаусуағынынанеме
се көлге құйылатын су
ағындысы.
Трофикалық (қорек
тік) тізбек: өсімдіктер
ден бастапжануарларға
дейінгі қоректік тізбек
тегі заттар айналымы,
оған жануарлар мен
өсімдіктердің редуцент
тердіжәнеекіншібейор
ганикалық заттарды сі 
ңіретінідекіреді.

T



–  97  –

Fig. 8. Trophic cycle and food chain. Source: Wikimedia commons (public domain)
Рис.8.Трофическая(пищевая)цепь.Ис точ ник: ОбщаяВикипедиа(свободнаяэнциклопедия)
Сурет8.Трофикалық(қоректік)тізбек.Де рек кө зі: ЖалпыУикипедиа(ашықэнциклопедия)

419. Turbidity: optical 
property of a water sample 
which causes light to be 
scattered and absorbed ra- 
ther than transmitted due 
to the presence of fine 
suspended material.
420. Turbulentflow:(1) a 
stateofflowcharacterised
by violent internal motion 
which causes energy los-
ses additional to those due  
to friction from a pipe or 
channelwalls;(2)type of 
fluid(gasorliquid)flowin
whichthefluidundergoes
irregular fluctuations or 
mixing. The speed of the  
fluid at a point is conti
nuously undergoing chan-
ges in both magnitude and 
direction.

Мутность: оптические
свойства пробы воды
рассеивать и поглощать
светвследствиеприсут 
ствия тонкой взвеси в
воде.

Турбулентное течение:  
1)состояниепотока,ха
рактеризующееся ин 
тенсивнымбурнымвнут 
ренним движением, вы
зывающимпотериэнер
гиивдополнениектем,
которые образуются за
счет трения стенок тру
бопроводов или кана
лов; 2) форма движе
нияжидкости(газаили
жидкости), в котором
жидкость подвергается
беспорядочнымколеба
ниям или смешиванию.
Скорость жидкости в
точке непрерывно пре
терпевает изменения по
величине и направле
нию.

Лайлылық: суда май
да жүзгіндердің болу
салдарынан су сынама
сыныңжарықтышашы
ратуменжұтуынсипат
тайтын оптикалық қа
сиеттер.
Турбулентті ағыc: (1) 
энергияшығынынаалып 
келетін қарқынды ішкі
қозғалыспен, сонымен
қатар құбырлар мен ка
налдардың қабырғасы 
наүйкелудіңнәтижесін
де туындайтын энергия
шығыны қоса сипатта 
латынағынныңжағдайы;
(2) ретсіз шайқауға не
месе сапырысуға ұшы
рағансұйықтықтыңқоз 
ғалу түрі.Нүктедегі сұ
йықтықтың жылдамдық
шамасыменбағытыүз
діксізөзгеріпотырады.
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421.Ultrafiltration:mem- 
branefiltrationtechnology
(10-6 – 10-8 m) that retains 
bacteria and colloidal sus-
pensions.

422.Uniformflow:stea-
dy flow which does not
change its properties, such 
as depth and velocity, 
along a section of pipe or 
channel.

423. Unit hydrograph: 
direct runoff hydrograph 
resulting from unit depth  
of excess rainfall produ-
ced by a storm of uniform 
intensityandspecifieddu
ration.

424. Universal soil loss  
equation: a widely accep-
ted method of estimating 
soil loss and for deter-
mining the adequacy of 
conservation measures in  
soil protection control pro- 
grammes in the USA.

425. Unsaturated zone 
syn. vadose zone, zone
of aeration: the part of 
the subsurface horizons 
of soil and sediments bet-
ween the land surface and 
the groundwater above the  
water table.

426.Unsteadyflow:a sta- 
teofflowinapipeorchan 

Ультрафильтрация:
технология мембранной
фильтрации(10-6 – 10-8), 
удерживающая бакте
рии и коллоидные сус
пензии.
Установившееся тече
ние:течение,вкотором
векторскоростипостоя
ненвдолькаждойлинии
тока.

Гидрография прямо
го стока: скорость сто
ка, образующаяся при
единичных эффективных
осадках, распределенных
равномерноповодосбо 
рузаустановленныйпро 
межутоквремени.
Универсальноеуравне
ниепотерьпочвы:ши
роко применяемый ме 
тодоценкипотерьпочвы
для определения адек
ватности мер по сохра
нениювпрограммахпо
охранепочввСША.

Ненасыщенная зона
(син. Вадознаязона,зо
нааэрации):частьпод
поверхностных горизон 
товпочвыидонныхот
ложениймеждуповерх
ностьюземлииподзем
ных вод выше водного
зеркала.
Неустановившееся те 
чение (син. Нестацио

Ультрасүзгілеу: бакте 
рияжәне коллоидты сус 
пензияларды ұстап қа
латын мембраналы сүз
гілеутехнологиясы(10-6 
– 10-8).
Орныққан ағыс: құ
быр мен каналдың ар
насыбойындаөзініңте
реңдікжәнежылдамдық
сияқты қасиеттерін өз
гертпей тұрақты ұстай
тынағын.
Тікелей ағындының
гидрографиясы:жауын
шашын кезінде белгілі
уақыт аралығында су
жинау алабында күшті
ағыстыңжылдамдығы.

Топырақшығындары 
ның әмбебап теңдеуі:
АҚШтатопырақтықор 
ғау бағдарламаларында
топырақтағы шығындар 
дыанықтаудакеңқолда
нылатын әдістердің ба
ламалылығын тексеруде
қолданылатынәдіс.
Қанықпаған белдеу:
жер беті мен жерасты
сулары деңгейінің ара
сындағы топырақтың
жерасты қабаттары мен
түптікшөгінділерініңбө 
лігі (ауа аймағы немесе
аэрацияаймағы).

Орнықпағанағыссин. 
тұрақсыз ағын: әр уа
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nel system in which flow- 
rates and other flow cha-
racteristics are changing 
with time.

427. Urban drainage: the 
science and technology 
dealing with the quanti-
fication, technical hand-
ling and management of 
all sewage sources, flows 
and effluents.

428. Urban drainage area:  
the area where surface run- 
off is collected and con-
veyed by means of a man-
made drainage system (se-
wers, infiltration devices, 
ditches, ponds, etc.). 

429. Urban hydraulics: 
the hydraulics applied to 
urban water systems such 
as water supply pipes and  
reservoirs, sanitary se-
wers, stormwater drainage 
networks and treatment 
plants.

430. Urban hydrology: 
branch of hydrology which 
deals with urban and 
metropolitan areas, where 
substantial areas consist 
of almost impervious sur-
faces and artificial terrain, 
with particular emphasis 
on the effect of urban de-
velopments.

нарноетечение):по ток, 
ско рос ть ко то ро го ме-
няет ся во вре ме ни по 
ве ли чи не или по нап рав-
ле нию.
Городскойдренаж: науч- 
ная и тех но ло ги чес кая об - 
ра бот ка с оп ре де ле нием  
ко ли че ст ва заг ряз няю-
щих ве ще ств с ис точ-
ни ков, по то ков и сто ков 
сточ ных вод.

Городская территория
канализации: об лас ть, 
где по ве рх ност ный сток 
со би рает ся и пе ре дает ся 
с по мощью ис ку сст вен-
ной дре наж ной сис те мы 
(сточ ные во ды, ин филь-
тра ци он ные уст рой ст ва, 
ка на вы, пру ды, и т.д.).
Городская гидравлика:  
гид рав ли ка, при ме няе-
мая в го ро дс ких сис те - 
мах во дос наб же ния, та-
ких как тру боп ро во ды во - 
дос наб же ния и ем кос ти 
для хра не ния во ды, са-
ни тар ная ка на ли за ция, 
лив не вые дре наж ные се - 
ти и очист ные соору же-
ния.
Гидрология городов: 
Раз дел гид ро ло гии, за-
ни мающий ся изу че нием 
го ро дов и го ро дс ких тер - 
ри то рий, зна чи тель ную 
час ть ко то рых сос тав-
ляют поч ти неп ро ни цае- 
мые по ве рх нос ти и ис ку-
сст вен ный рель еф, при- 
 чем осо бое вни ма ние уде- 
ляет ся изу че нию влия-
ния раз ви тия го ро дов.

қыт ара лы ғын да жыл-
дам дық ша ма сы, мөл-
ше рі не ме се ба ғы ты өз-
ге ріп оты ра тын ағыс.

Қалалық кәріз: ғы лы-
ми жә не тех но ло гиялық 
өң деу үде рі сі, бұл үде ріс 
ба ры сын да ақа ба су лар-
дың ағыс та ры, ағын да-
ры құ ра мын да ғы лас тау-
шы зат тар дың мөл ше рі 
анық та ла ды.
Кәріздің қаладағы ау- 
мағы:бет тік ағын ды жа- 
 сан ды кә різ дік жүйе нің 
(ақа ба су лар, ин филь-
тра циялық құ рыл ғы лар, 
арық тар, то ған дар) кө-
ме гі мен жи на лып жә не 
жі бе рі ліп оты ра тын ау-
мақ.
Қалалық гидравлика:
су мен жаб дық таудың құ - 
быр ла ры жә не су ды сақ-
тайт ын кө лем ді ыдыс-
тар, са ни тар лық кә різ, нө - 
сер лі дре наж дық жүйе- 
 лер жә не та за лау құ рыл-
ғы ла ры тә різ дес қа ла-
лық су мен жаб дық тау 
жүйеле рін де қол да ны ла-
тын гид рав ли ка.
Қалалар гидрология-
сы: қа ла лар мен қа-
ла аума ғын зерт теу мен 
айна лы са тын гид ро ло-
гияның бө лі мі, олар дың 
көп бө лі гін су өт кіз бей-
т ін қа бат тар мен жа сан-
ды рель еф құ рай ды, қа-
ла лар дың дам уын  зерт-
теу ге аса үл кен кө ңіл 
бө лі не ді.
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431. Urban runoff: 1) sur-
face runoff originating from  
an urban area as dischar-
ged into a sewer system or 
2) wastewater discharged 
from urban areas into re-
ceiving waters.

432. Urban storm drai
nage: the system/network 
for the management of 
urban runoff originating 
as a consequence of rain-
fall and/or snowmelt in-
cluding its quantification
and technical aspects.

433. Urban stormwater
management: the process 
of planning, designing, 
building, operating and  
restoring urban stormwa-
ter drainage systems. 

434. Urban watershed:
a catchment in which the 
land-use is mainly urban.

435.Urbanwaterway:an 
open or culverted channel 
usually regularised to 
someextent,whichflows
through an urban area and 
conveying urban runoff.   

436.Urbanwatercycle:
an environmentally-desi-
rable system in which 
water used in urban areas 
is recycled and reused, 
rather than being disposed 
of after a single use. Term 

Городской сток: 1) по 
верхностный сток, фор
мирующийся на город
скойтерриторииисбра 
сывамый в канализаци
онную систему, либо
2) сточные воды, сбра
сываемые из городских
районоввводоемыпри
емники.
Городскаяливневаяка 
нализация: система/сеть
для управления городс
кими стоками, которые
возникают в результате
осадков и/или таяния
снега,включаяихколи
чествоитехническиеас 
пекты.
Управление городски
миливневымиводами:
процесс планирования,
проектирования, строи
тельства, эксплуатации
и восстановления дре
нажных систем город 
скихливневыхвод.
Городской водораздел: 
дренаж, в котором зем
лепользование, главным
образом,городское.
Городскойводныйпуть: 
открытый или водопро
пускной канал, обычно
регулируемый, и кото
рый течет через горо
дские площади и пере
даетсявгородскойсток.
Городской цикл воды: 
экологически востребо
ванная система, в кото
рой вода, используемая
вгородскихрайонах,ре
циркулируетсяиповтор
ноиспользуется,исклю

Қалалық ағынды:  
1) қала аумағында түзі
летінжәнекәрізжүйесі
не құйылатын, немесе 
2) қалалық аудандардан
қабылдағышсу қойма
ларғатөгілетінақабасу
лар.

Қалалық нөсерлік кә
різ:жауыншашынжәне/
немесе қардың еруі нә
тижесінде, сонымен қо 
саолардыңсандықжә
не техникалық аспекті
лерін қосатын қалалық
ағындардыбасқаруға ар 
налғанжүйежәнеторап.
Қалалық нөсер сула
рын басқару: қалалық
нөсер сулар жүйелерін
жоспарлау, жобалау, са
лу,қолданысқаберужә
неқалпынакелтіруүде
рісі.

Қалалық суайырық:
негізінде қалалық жер
қолданылатындренаж.

Қалалық сужолы: қа
ла көшелерімен өтетін
жәнеқалалықағысқақо
сылатын, әдетте реттеу
гежататынашықнемесе
сужіберілетінарна.

Қалалық су айналы
мы: қалалық аймақтар
да бір рет пайдаланған
нанкейіншыққансудың
өңделуі мен қайта қол
данылуы қарастырыл
ған,экологиялықтұрғы
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is also used generally for 
the water cycle in urban 
areas.

437. Urbanisation: gene-
rally the conversion of ru- 
ral areas into towns and  
cities, resulting in altera-
tions to catchment surfa- 
ces and drainage systems 
which modify natural wa-
ter cycles (e.g. by reduced 
infiltrationbecauseofsoil
sealing. 

чая утилизацию после
однократного использо
вания.Терминтакжеис
пользуется в основном
дляводногоциклав го
родскихрайонах.
Урбанизация: преобра
зование сельских райо
новвмаленькиеиболь
шиегорода,врезультате
чего водосборные по 
верхности и дренажные
системыизменяютесте
ственныеводныециклы
(например,снижениеин 
фильтрациииззауплот
ненияпочвы).

да таза жүйе. Сонымен
қатар, бұл терминқала
лық аумақтардағы жал
пы су айналымы үшін
қолданылады.

Урбанизация: ауыл ай
мақтарды кішігірім жә
не үлкен қалаларға ай
налдырунәтижесіндесу
жинақтағыш және дре
наждықжүйелертабиғи
су циклдерін өзгертеді
(мысалы, топырақтың
тығыздануынанинфиль
трацияныңтөмендеуі).
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438. Vadoze zone: see 
Unsaturated zone.

439. Validation (model): 
the process of proving the  
validity of a model on evi-
dence or sound reasoning.

440. Variability: the ex-
tent to which data points 
in a statistical distribution 
or data set diverge from 
the average or mean value.

441. Vent/Ventilation: a  
stack, shaft, chimney or 
siphonic arrangement which  
enables fresh air to cir-
culate within an enclosed 
system (e.g. a sewer or 
tunnel) and avoids the 
potential accumulation of  
gas and odours within the  
system or to enable eva-
cuation of trapped air.

442. Verification (mo
del): the process of testing 
a model on an observed 
set of data using the model 
parameters derived during 
calibration. 

443.Vnotchweir:a trian- 
gular channel section/obs-
truction placed across the 
entire width of an open 
flow, channel or conduit

Зоны аэрации: см. Не
насыщенныезоны.

Проверка(модель):про 
цесс доказательства об
основанностимоделина
очевидностьиливероят
ность.
Изменчивость:степень, 
в которой точки дан
ныхпристатистическом
распределении набора
данных отличаются от
среднегозначения.
Выход/Вентиляция: 
стек, вал, дымоход или
сифонное устройство, 
которое позволяет све
жему воздуху циркули 
роватьвзамкнутойсис
теме (например, кана
лизационная труба или
туннель) и избегать по
тенциального накопле 
ния газа и запахов в
системе, или которое
используется для того,
чтобыэвакуироватьзах
ваченныйвоздух.
Верификация(модель):  
процесс тестирования
моделинанаблюдаемом
набореданныхсисполь
зованием параметров
модели, полученных во
времякалибровки.
Vвырез водослива: тре 
угольныйразделканала/
запор, расположенный
по всей ширине откры
тогопотока, каналаили

Аэрация зонасы: Құ
нарланбаған зонаны қа
ра ңыз.
Тексеру (моделі): мо
дельдің дұрыстығының
немесе ықтималдығы
ныңнегізіндәлелдейтін
үдеріс.
Құбылмалық: дәреже,
мұнда деректердiң нүк
телері деректер жиын
тығыныңстатистикалық
үлестірілуі барысында
орташамәнненөзгереді.
Ауатартқыш/Венти
ляция: алынған ауаны
эвакуациялау,газдардың
және иістердің жинақ
талуын болдырмайтын,
жабықжүйеде(мысалы,
кәрізқұбырларынемесе
үңгір жол) таза ауаның
алмасуынамүмкіндікбе 
ретінарнайықұрылғы.

Тексеру(модель):кали
брлеу кезінде алынған
модель параметрлерін
қолдану арқылы, бақы
ланатын ақпарат жиын
тығымен жүргізілетін мо
дельдітестілеуүдерісі.
Су ағардың Vкескіні:
кәріздіңүшбұрыштыбө
лігі/тиегі, бәсеңдеудің
мәнінөлшеуүшінашық
ағынның барлық енінде
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in order to measure di-
scharge values.

444. Void: the unfilled 
space as in air pockets and 
pores within the soil.

445. Volatile Solids: vo-
latile solids represent that  
fraction of the total solids 
which is lost on heating 
to 550-600oC in a furnace 
and is used as a measure 
of water quality by indi-
cating the amount of or-
ganic material.

446. Vulnerability: the 
vulnerability to damage or 
risk e.g from inundation 
during flood events or 
receiving water impacts 
from combined sewer 
overflows.

трубопровода, предназ
наченный для измере
ниязначенийразряда.
Пустота:незаполненное
пространство, подобное
воздушнымканальцами
порамвпочве.
Летучие твердые ве
щества: твердые лету
чие, представляют со
бойфракциюотобщего
объема твердых веще
ств, которые теряются
при нагревании до 550
600°C в печи и исполь
зуются в качествемеры
качества воды с указа
нием количества орга
ническогоматериала.
Уязвимость: уязвимость  
к повреждению или
риск, например, от за
топления во время на
воднений или получе
ниявоздействияводыиз
комбинированных кана
лизационных перепол
нений.

орналасқанқұбырнеме
сеарна.

Боскеңістік:ауаканал
дары мен топырақтағы
кеуектер сияқты толты
рылмағанкеңістік.
Ұшқышқаттызаттар:
550-600oC пеште қызу
кезіндежойылатынжал
пы қатты  заттар көле
мінің бөлігін құрайтын
қаттыұшқышзаттар,со
нымен қатар олар орга
никалық материал мөл
шерінің көрсетілуімен
сусапасынөлшегішре
тіндеқолданылады.

Әлсіздік: аралас кәріз
дік арналардың толып
кетулерінен немесе су
тасқыныкезіндесутас
қынынан бүліну  қауіп
қатерімен қарастырыла 
тын әлсіздік немесе тә
уекел.

V



–  104  –

447.Washoff (surface): 
theremovalorflushingof 
solids from an impermeab-
le surface during rainfall 
events. It is a function of  
the maximum rainfall in-
tensity and the hydraulic 
transport capacity of the 
surface flow which is a 
function of the flow ve
locity, the boundary rough- 
ness and the particle size.   

448.Washout:the entrap- 
ment of pollutant particu-
lates from the atmosphere 
byraindropsandbyfixa
tion of free ions on the 
raindrop surface.

449.Wastewatersee also 
Sewage:waters formed as 
a result human activities 
including sewage indus-
trial, commercial, domes-
tic and stormwater runoff.

450. Wastewater treat 
ment or sewage treat
ment plant: ISA series of 
treatment unit processes.

451. Wastewater treat
ment plant: facility incor- 

Смыв (поверхности): 
удаление или промыв
ка твердых частиц из
непроницаемой поверх 
ностивовремядождя.Яв
ляетсяфункциеймакси
мальной интенсивнос 
ти осадков и гидравли
ческойпропускнойспо
собностипотокаповерх
ности, которая является
функцией скорости по
тока, границей шерохо
ватости и размера час
тиц.

Вымывание: захват за 
грязняющих частиц из
атмосферыкаплямидож 
дя ификсацией свобод
ных ионов на поверх
ностидождевойкапли.

Сточныеводы см. так
же Коммунальнобы
товые сточные воды: 
воды, образующиеся в
результате хозяйствен
ной деятельности чело
века, включая промыш
ленные, коммерческие,
бытовыесточныеводыи
ливневыестоки.
Очистные сооружения
очистки сточных вод
или коммунальнобы
товыхсточныхвод:се
рияISAединичныхпро
цессовочистки.
Комплексыочистныхсо
оружений сточных вод:  

Шайылу (беткейлік):
жаңбыр кезінде су өт
кізбейтін беткейлік үс
тінен қатты заттардың
шайылуынемесежойы
луы. Ағыс жылдамды 
ғыныңфункциясы, бөл
шектердің өлшемі мен
түзу еместіктің шекара
сыболыптабылатын,бет
ағысының гидравлика
лық өткізгіштік қасиеті
мен жауыншашынның 
максималдыинтенсив
тілігінің функциясы бо
лыптабылады.
Шайылып кету: жаң
быр тамшысы бетіндегі
босиондардыңбекітілуі
жәнежаңбыр тамшыла
рының атмосферадағы
ластаушы бөлшектерді
ұстапқалуы.
Ақаба сулар со ны мен 
қа тар, Тұрмыстықақа 
ба суларды қа ра ңыз: 
адамның шаруашылық
қызметі нәтижесінде пай
даболатынақабасулар,
өнеркәсіптік, коммер
циялық,тұрмыстықақа
ба суларды және нөсер
ағындыларынқоса.
Ақаба суларды немесе
тұрмыстық ақаба су 
ларды тазарту құрыл
ғылары: тазарту үдері 
сінің ISA бірліктік се
риясы.
Ақабасулардытазарт 
қыш құрылыстар ке
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porating physical and bio- 
logical wastewater treat-
ment processes with or  
without the use of che-
micals.

452. Water balance: a 
description of the flow
of water in and out of a 
system usually in the form 
of an equation.
453. Water Cadastre: a  
systematic, constantly up- 
dated collection of infor-
mation about the state, use 
and protection of water 
resources that make up 
a single water fund of a 
country.

454. Water Code: legis-
lative document relating 
to water issues.

455. Water conditioning 
(preparation): (also refer- 
redtoaswaterpurification)
is the process of removing 
undesirable chemicals, bio-
logical contaminants, sus-
pended solids and gases 
from the water such that 
a standardized level of 
quality (e.g. in drinking 
water production) is achi-
eved.

456. Water conservation: 
measures introduced to re-
duce the amount of water 
used for any purpose, and  
/or to protect itfrom pol-
lution.

сооружения, предназна 
ченные для механичес
кой и биологической
очисткисточныхводна 
селенныхпунктовспри
менениемилибезприме
нения химических реа 
гентов.
Водныйбаланс:описа
ние,обычноввидеурав
нения, потока воды в
системеивнесистемы.

Водный кадастр: сис
тематизированный, пос
тоянно пополняемый и
уточняемый свод све
дений о состоянии, ис
пользовании и охране
водных ресурсов, обра
зующихединыйводный
фондстраны.
Водный кодекс: зако
нодательный документ,
относящийся к водным
вопросам.
Кондиционирование
воды (водоподготовка) 
(также называется очист 
койводы):процессуда
ления нежелательных хи 
мическихвеществ, био
логических загрязнений, 
взвешенныхтвердыхчас 
тиц и газов из воды та
кимобразом,чтобыбыл
достигнут стандартизи
рованныйуровенькаче
ства(например,впроиз
водствепитьевойводы).
Охранавод:меры,при
нимаемыесцельюсокра
щения потребления во 
ды для любых целей и/
или с целью защиты ее
отзагрязнения.

шендері:химиялықреа 
генттерді қолданып не
месеқолданбай,елдіме 
кендердің ақаба суларын 
механикалық және био
логиялық тазартуға ар
налғанимараттар.

Субалансы:әдеттетең
деу ретінде берілетін,
жүйежәнежүйедентыс
суағысыныңсипаттама
сы.
Су кадастры: су қор
ларын пайдалану және
қорғау жағдайлары ту
ралыжүйеленген,үнемі
толықтырылатын және
нақтыланатын дерекқор,
оған мемлекеттің біре
гейсуқорларыжатады.

Су кодексі: су мәселе
леріне қатысты заңды
құжат.

Суды дайындау: (суды
тазалау деп те аталады) 
стандартталған сапа дә
режесіне жеткізу үшін
судағыхимиялықзаттар,
биологиялық ластағыш
тар, қалқымалы қатты
заттектер мен газдар
сияқты қажетсіз заттар
ды жою үдерісі (мыса
лы,ауызсудыөндіруде).

Су қорғау: суды лас 
тануданқорғауүшінжә 
не/немесе барлық мақ
саттағы тұтынуды азай
тумақсатындақолданы-
латыншаралар.
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457. Water consumption: 
volume of water used per 
capita usually expressed 
as L/day or as total volume 
foradefinedentity.

458. Watercourse see 
also Channel: any stream 
or channel which carries 
flowingwater.

459.Waterdeficit: cumu- 
lative difference between  
potential evapotranspira-
tion and precipitation du- 
ring aperiod when the pre-
cipitation is the smaller of 
the two.
460. Water demand: quan- 
tities of water scheduled 
for delivery toconsumers 
during specified periods
foridentifiedusesatgiven
prices.

461. Water discharge: 
the volume rate of water 
flow, passing through a
predetermined section in a 
given time. 
Q (discharge) = A (cross sectional area 

under consideration) x V (mean flow

across same section)

462. Water disinfection: 
the removal, deactivation 
or killing of pathogenic 
microorganism’s in water 
by different technological 
applications.

463.Waterefficiency: the  
smart use of water re-
sources through water-sa- 
ving technologies and con- 

Расходводы:объемво
ды, как правило, выра
жающийсявл/деньили
общийобъем,использу
емыйнадушунаселения
исследуемогообъекта.
Водотоксм. так же Рус 
ло: любой поток или
русло, по которому мо
жеттечьвода.

Дефицит воды: конеч
ная разница между по
тенциальным суммар
нымиспарениемиосад
ками в течение периода
времени с наименьшим
количествомосадков.
Спроснаводу:количе
ствоводы,предназначен 
ное для удовлетворения
нужд потребителя в те
чение выделенного пе
риодадляопределенных
целейподаннойцене.
Расход воды: опреде
ленный объем воды,
протекающей через по
перечное сечение пото
кавединицувремени.
Q (расход) = A (площадь рассмат
риваемого поперечного сечения) хV 
(среднеетечениевтомжеразрезе)

Обеззараживание во
ды: удаление, дезакти
вация или уничтожение
патогенных микроорга
низмоввводесиспользо
ванием  различных тех 
нологическихприемов.
Эффективностьисполь
зования воды: разум
ное использование вод
ных ресурсов через во

Су шығыны: күніне
бір адамның қолдана
тын су мөлшері, әдетте
л/күннемесебелгілібір
обьектінің жалпы көле
міменанықталады.
Ағынсу(суағыны)со
ны мен қа тар, (Су) ар
насынқа ра ңыз: суағы
сы жүретін кез келген
арнанемесеағыс.
Су тапшылығы:  
жауыншашынеңазуа
қыт кезеңінде потен
циалды жалпы булану
жәнежауынарасындағы
соңғыайырмашылығы.

Суға сұраныс: белгі
ленген бағадағы белгілі
бір мақсаттар үшін бе
рілген уақыт ішінде тұ
тынушыны қанағаттан
дыру үшін жұмсалатын
сумөлшері.
Су шығыны: ағынның
көлденең қимасы арқы
лыбелгілібіруақытара
лығындаағыпөтетінсу
дыңбелгілікөлемі.
Q (шығын) = A (қарастырылыпотыр
ған қиманың ауданы) х V (сол қима
арқылыөтетінорташаағыс)

Суды зарарсыздан
дыру: түрлі техноло
гиялық амалтәсілдерді
қолданумен судағы па
тогенді микроағзаларды
жою.

Суқолдануыныңтиім
ділігі: сенімді сумен
қамтамасызетудісақтау
үшінжәнесусақтаутех
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servation to ensure reliab-
le water supplies.

464. Water footprint (of  
a country): the total 
amount of fresh water that  
is used to produce the 
goods and services consu- 
med by a country’s inhabi-
tants.  It is the  sum of the 
internal water footprint 
(i.e. the water use inside 
the country) and the ex-
ternal water footprint (i.e. 
the water use outside the 
country).
465. Water Framework
Directive: the European 
Union Legislative docu- 
ments providing standards 
and regulations for integ- 
rated river basin mana-
gement in Europe. It is 
also known as Directive 
200/60/EC.

466. Water intensity: a 
measure of the amount 
of water needed in the 
production, processing and  
disposalofadefinedunit
of goods or service or 
for the completion of a 
process or activity.

467. Water level gauge/
gage: see Gage/gauge/gau- 
ging station.

468. Waterlogging: the 
prolonged saturation of 
soils with water.
469. Water loss: the sum 
of all possible losses of  

досберегающие техно
логиии сохранениедля
обеспечения надежного
водоснабжения.
Водныйслед(страны): 
общая сумма пресной
воды, которая исполь
зуетсядляпроизводства
товаров и услуг, пот
ребляемых населением.
Она состоит из внут
реннего водного следа
(т.е.использованиеводы
внутристраны)ивнеш
него водного следа (т.е.
использование воды за
пределамистраны).
Водная рамочная ди
ректива: законодатель
ные документы Евро
пейского Союза, обес
печивающие стандарты
иправиладлякомплекс
ногоуправленияречны
ми бассейнами в Евро
пе.Известны также как
директивы200/60/EC.
Интенсивность воды: 
количественная мера во 
ды, необходимая для
производства, перера
ботки и утилизации оп
ределеннойчаститовара
или услуги, или для за
вершения процесса или
деятельности.
Датчик уровня воды/
датчик: см. Гидромет
ричеcкая/ий станция/пост
/створ.
Заболачивание: дли
тельноенасыщениепоч
выводой.
Потеря воды: сумма
всех возможных потерь

нологиялары көмегімен
су ресурстарын ақыл
менқолдану.

Су тұрағы (елдің): ха
лықтың тұтынатын тау
арларыменқызметтерін
өндіруүшінпайдаланы
латынжаңатұщысудың
жалпымөлшері.Бұліш
кісутұрағыкеңістігінен
(яғни,елдегісупайдала
ну)және сыртқы су тұ
рағы кеңістігінен (яғни,
елдентыссупайдалану)
тұрады.

Судыңжиектемелікди
рективасы: стандарт
тардыжәнеЕуропадағы
өзендік бассейндерді
комплекстібасқаруүшін
ережелерді қамтамасыз
ететінЕуропалықОдақ
тың Заңды құжаттары.
200/60/ЕСдирективатү
ріндедебелгілі.
Су қарқындылығы:
белгілібіртауарбөлігін
немесеқызметтүрінөн
діру, қайта өңдеу және
кәдеге жарату үшін не
месеүдерістінеқызмет
ті аяқтау үшін қажетті
судыңсандықөлшемі.

Су деңгейінің өлшегі
ші: Гидрологиялық бе
кет/өлшегіштіқа ра ңыз.

Судың батпақтануы: 
топырақтың ұзақ уақыт
ішіндесументолығуы.
Сушығыны: су түзілу
үдерісі барысында, та
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water during water pro-
duction, transportation etc.

470. Water meadow: a 
term applied to natural 
low-lying areas, normally 
withinthefloodplainofa
river, which can be used 
for temporary storage 
of runoff during storm 
events.
471. Water productivity: 
alsocalledwateruseeffi
ciency (expressed in kg/
m³) isanefficiency term,
expressing the amount of 
marketable product (e.g. 
kilograms of grain) in 
relation to the amount of 
input needed to produce 
that output (cubic meters 
of water).

472.Waterprotectionzo 
ne: an area with specific
protective rules for drin-
king water or groundwater 
production.

473. Water quality: the  
chemical, physical, bio-
logical, and radiological 
characteristics of water. 
It is a measure of the con-
dition of water relative to 
the requirements of one or 
more biotic species and 
or to any human need or 
purpose.

474.Waterqualityassess 
ment: evaluation of water 

водывпроцессеобразо
ванияводы,транспорти
ровкиит.д.

Водный луг: термин
применяемыйкприроде
в низменных районах,
какправило,территория
в пойме реки,  исполь
зуемая для временного
хранениястоковвовре
мяштормов.
Продуктивностьводы: 
также называется эф
фективностью исполь
зования воды (в кг/м³)
– эффективность, кото
рая выражает количест
во товарного продукта
(например килограммов
зерна) по отношению к
количеству необходи
мого для производства
этой продукции (куби
ческихметровводы).
Водоохраннаязона:зо 
на с особыми защитны 
ми правилами для пи
тьевой воды или для
образования грунтовых
вод.
Качество воды: отно
ситсякхимическим,фи
зическим, биологичес
ким, радиологическим
характеристикам воды.
Является мерой состоя
нияводыпоотношению
к требованиям одного
илинесколькихвидови
биотическихилилюбых
другихпотребностейче
ловекаилицели.
Оценкакачестваводы:
оценкаводывсвязисее

сымалдау кезінде және
т.б.   жағдайларда  мүм-
кіндігінше   жоғалатын
су

 
дыңмөлшері.

Су өрісі: дауыл кезін
де өзеннің жайылмасы
үшін ағынды уақытша
сақтауға қолданылатын
ойпатты жер ауданда
рындағы табиғатқа қол
данылатынтермин.

Суөнімділігі:судықол
дану тиімділігі (кг/м³)
осы өнімді өндіру үшін
су мөлшерінің қатына
сына байланысты (су
дыңтекшеметрі)тауар
лықөнімсаныныңтиім
ділігі (мысалы бидай
килограммы).

Суқорғауаймағы:жер
асты суларының қор
ғалуы немесе ауыз суы
үшінерекшеқорғауере
желерібараймақ.

Су сапасы: Судың хи
миялық,физикалық,био 
логиялық, радиология
лық сипаттамаларына
жатады. Бұл бір немесе
бірнеше түрлерінің жә
не биотикалық немесе
адамныңкезкелгенмұқ
таждықтары мен мақ
саттарының сұранысы
на байланысты су жағ
дайыныңмөлшері.
Сусапасынбағалау:су 
дың қолданумақсатына
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in relation to its natural 
quality and intended uses, 
particularly those uses 
which may affect human 
health and/or the aquatic 
ecosystem.

475. Water quality cri 
teria: established factors, 
principles or rules on 
which judgements, eva-
luations or decisions on 
water quality can be based 
and which provide the 
scientific and technical
foundation for water qua-
lity standards. 

476. Water quality index 
(WQI): a numeric scaling 
to represent and classify 
water quality expressed in 
terms of water use.

477. Water quality ma
nagement: operation and 
control of a water system 
within the established wa-
ter quality criteria.

478.Waterqualitymoni
toring: the long-term and 
ongoing observation of 
water quality based on 
definedindices.

479.Waterqualitypara
meters: a set of chemical 
and/or physical factors 
used to characterize the  
quality of a water body. 
Commonly used water 
quality parameters inclu- 

естественными качест
вамиипредполагаемым
использованием, осо
бенноприпотреблении,
способном оказывать
воздействиеназдоровье
людей и/или состояние
водныхэкосистем.
Критериикачестваво
ды:признак,покоторо
мупроизводитсяоценка
качестваводыповидам
водопользования, являю 
щийся основным пока
зателем, обеспечиваю
щим научнотехничес
кую основу стандартов
качестваводы.

Индекс качества во
ды (ИКВ): числовое
значение, позволяющее
представлять и класси
фицироватькачествово
ды,выраженноевусло
вияхводопользования.
Управление качеством
воды: эксплуатация и
контроль водной систе
мы в пределах установ
ленных критериев каче
стваводы.
Мониторинг качества
воды: долгосрочное и
постоянное наблюдение
закачествомводынаос
нове определенных по
казателей.
Параметры качества
воды: набор химичес
ких и/или физических
факторов,используемых 
для характеристики ка
чества водоема. Часто
используемые парамет

және табиғи қасиетте
ріне байланысты, әсіре
се қолдану барысында
адамдардың денсаулы
ғына және/немесе су
экожүйесінің жағдайы
на әсер ете алатын су 
сапасыныңбағалануы.
Су сапасының крите
рийлері: су сапасының
стандарттары үшін ғы
лымитехникалық негіз
демені қамтамасыз ете
тін,судыбағалаунемесе
сапасына байланысты
шешімдерге негіз бола
тын бекітілген фактор
лар,ережелерменприн
циптер.
Су сапасының индек
сі(ССИ):судықолдану
жағдайында су сапасын
анықтау мен топтасты
руғамүмкіндікбереала
тынсандықмағына.

Сусапасынбасқару:су
сапасының белгіленген
критерийлер шеңберін
дегісужүйесінқолдану
менбақылау.

Су сапасының мони
торингі:белгілікөрсет
кіштернегізіндеұзақуа
қытбойыжәнеүнемісу
сапасынбақылау.

Сусапасыныңпараме
трлері: су қоймасының
сапасын сипаттау үшін
қолданатын, химиялық
және/немесе физикалық
факторлардың жинағы.
Жиі қолданылатын су
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de temperature, pH, dis-
solved oxygen, suspended 
solids, nitrates and phos-
phates.

480.Waterqualitystan 
dards (WQS): officially
recognised (and often le- 
gally binding) norms or  
exemplars for the defi
nition of water quality with 
approved methodologies 
andspecified(consent)li 
mits against which comp-
liance can be judged.

481. Water reservoir: in  
contrast to natural pro-
cesses of lake formation, 
reservoirs are artificial,
usually formed by cons-
tructing a dam across a  
riveror by diverting a part  
of the river flow and
storingthe water in a re-
servoir. Upon completion 
of the dam, the river pools 
behind the dam and fills
the artificially created 
basin (UNEP 2000).

482. Water resources: wa- 
ter resources include sur- 
face waters (i.e., coastal 
bays, lakes, rivers, and  
streams) and groundwater. 
These water resources 
may be used for drinking 
water, industrial proces-
ses, agriculture, and irri- 
gation. They also provide  
opportunities for recrea-
tion,suchasfishing,boa
ting and swimming. Water 

рыкачестваводывклю
чают температуру, рН,
растворенныйкислород,
взвешенные вещества,
нитратыифосфаты.
Стандарты качества
воды(СКВ):официаль 
нопризнанные (ичасто
имеющиеюридическую
силу) нормы или стан
дарты для определе
ниякачестваводыспо
мощью утвержденных 
методик и установлен
ныхограничений,поко
торым можно судить о
соответствии.
Водохранилище: в от
личие от естественно 
сфор ми р о в а в шихс я
озер,искусственныево
дохранилища, как пра
вило, формируются пу
тем построения плоти
нычерезрекуилиспо
мощью отвода речного
стокаихраненияводыв
резервуаре.Послепост
роения плотины, река
впадаети заполняетис
кусственно созданный
бассейн.
Водные ресурсы: вод
ные ресурсы включают
в себя поверхностные
воды (т.е. прибрежные
заливы, озера, реки и
ручьи) и грунтовые во
ды. Водные ресурсы
могут быть использова
ны для питьевой воды,
промышленных про
цессов, сельского хо
зяйстваиорошения.Они
такжепредоставляютвоз 

сапасының параметрле
ріне: температура, рН,
еріген оттек, қалқыма
заттар, нитраттар мен
фосфаттаркіреді.
Су сапасының стан
дарттары(ССС):суса 
пасын анықтау үшін
ресми түрде мақұлдан
ған(көпжағдайдазаңды
күшібар)нормалармен
стандарттар, олар бекі
тілгенәдістерменбелгі
ленгеншектеулердіңкө 
мегіменжасалыныпсәй 
кестікті анықтауда қол
данылады.
Суқоймасы:табиғиқұ 
рылғанкөлдерденайыр
машылығы, әдетте жа
санды су қоймалары
өзендергебөгеттұрғызу
немесеөзенағысынбұ
рыпжіберужәне резер
вуарда суды сақтау  ар
қылы жасалады. Бөгет
тұрғызылғаннан кейін
өзенағадыжәнежасан
ды жасалған бассейн
толады.

Су ресурстары: су ре
сурстары жер бетіндегі
сулар(жағалаушығана
ғы,көлдер,өзендержәне
жылғалар)менжерасты
суларынан тұрады.Осы
суресурстарынөндіріс
те,ауызсуретінде,ауыл
шаруашылығында және
суландыруда қолдануға
болады. Сонымен қатар
жүзу, қайықта қыдыру,
демалу сияқты мүмкін
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resources are also used 
on some communities to  
support and maintain tra-
ditional cultural practices 
and ce-remonies.

483.Waterresourcesma 
nagement: a process which 
promotes the development 
and use of water in or-
der to maximize the re- 
sultant economic and so- 
cial welfare in an equi-
table manner without com- 
promising the sustainabi-
lity of vital ecosystems.

484.Waterresourcepo 
licy: collection of legisla-
tion, legal interpretations, 
governmental decisions, 
agency rules and regula-
tions and cultural respon-
ses which guide actions 
concerning the quantity 
and quality of water.

485. Water restrictions: 
restrictions and prohibi-
tions are a part of com-
mand & control tools which  
are regulatory instruments 
that are direct and man-
datory. Restrictions, ratio-
ning or full prohibitions 
are legal prescriptions that 
have a direct impact on 
the range of options open 
to specified social actors,

можность для отдыха 
– рыбалки, катания на
лодкахиплавания.Вод
ные ресурсы также ис
пользуются в некото
рыхсообществах,чтобы
поддержатьисохранить
традиционные культур
ныедействияицеремо
нии.
Управление водными
ресурсами:процесс,ко
торыйспособствуетраз
витиюииспользованию
водыдлямаксимизации
экономического и соци
ального благосостояния
на равноправной осно
ве,безущербаустойчи
востижизненноважных
экосистем.
Водохозяйственнаяпо
литика: собрание зако
нов, толкований зако
нов,правительственных
заявлений,правилиин
струкций учреждений,
откликовобщественнос 
ти, которыми руково
дствуются в стране, в
связи с действиями, ка
сающимися количества
икачестваводы.
Водные ограничения: 
ограничения и запре
ты–частьнормативови
инструментов, которые
являются прямыми и
обязательными регули
рующими инструмента
ми. Ограничения, нор
мирования или полные
запреты – это правовые
предписания, которые
имеют прямое влияние

діктер бере алады. Со
нымен қатар су ресурс
тары кейбір бірлестікте
дәстүрлерді, мәдени іс
әрекеттерді және рәсім
дердіқолдауменсақтау
үшінқолданылады.

Суресурстарынбасқа
ру: өмірге қажетті эко 
жүйелердің тұрақтылы
ғын бұзбайтын, эконо
микалық және әлеумет
тік әлауқаттың көте
рілуіне және суды қол
данудыңдамуынаәсерін
тигізетінүдеріс.

Су шаруашылық сая
саты:судыңсапасымен
санына байланысты іс
әрекеттергебайланысты
елде қолданатынқоғам
дық пікірлер, мекеме
лердің нұсқаулары мен
ережелері,үкіметтікмә
ліметтер, заңдар жина
ғы.

Су шектемесі:шектеу
лерментыйымдармін
детті және тікелей бас
қаратын құрал болып
есептелетін норматив
тер мен  құралдардың
бір бөлігі. Шектеулер,
нормалау немесе толық
тыйымдар – көрсетіл
генәлеуметтіксубъекті
лерүшінашық,бірқатар
нұсқаларғатікелейәсері
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as they constrain certain 
ways of acting or exclude 
some forms of conduct.

486. Water salinity: the 
saltiness or dissolved salt 
content of a body of water.

487. Water Sampling: the  
process of collecting a 
representative portion of  
water, from the sampling 
site (e.g. lake, river, indus-
trial site) which will be 
analyzed for constituents 
or contaminants. See samp-
le/sampling.

488.Water sensitive ur 
ban design: WSUD integ- 
rates water cycle manage-
ment into urban planning 
and design, managing the 
impacts of stormwater 
from development. WSUD  
works at all levels (lot 
level, street and precinct 
level, as well as regional 
scales) with the aim of 
protecting and improving 
waterway health by mi- 
micking the natural wa-
ter cycle as closely as 
possible.

489. Water supply: a sour- 
ce, means or process of 
supplying water (as for a 
community) usually inclu-

на ряд вариантов, от 
крытых для указанных
социальных субъектов,
так как они ограничи
ваютопределенныеспо
собы действия или ис 
ключают некоторые
формыпроведения.
Соленость воды: соле
ность или содержание
растворенной соли в 
воде.
Отбор пробы воды: 
процесс сбора собира 
тельной части воды от 
местаотборапроб(нап
ример:озеро,река,пром 
площадка), которые бу
дут проанализированы
дляопределениясостав
ных частей или приме
сей.См. об ра зец/от бор 
проб.
Чувствительноекводе
городское проектиро
вание: ЧВГП является
планированием земле
пользования и проекти 
рованием,подходом,ко
торый объединяет горо
дской цикл воды, в том
числе ливневых вод,
подземныхводиочист
ки сточных вод и водо
снабжения, в городской
дизайн, чтобы миними
зировать деградацию
окружающей среды и
улучшить эстетическую
и рекреационную прив
лекательность.
Водоснабжение: обыч
ноисточник,способили
процесс подачи воды
(для общества), в том

барқұқықтықережелер,
себебі олар қандай да
бір әсер ету тәсілдерін
шектейді немесе жүргі
зудің кейбір шарттарын
алыптастайды.

Су тұздылығы: судың
тұздылығы немесе ері
ген тұздардың судағы
мөлшері.
Су сынамасын алу: 
қоспалар мен құрамдас
бөліктердің бар екенін
анықтау үшін талдауға
алынатын,судыңкөрне
кібөлігін(мысалы,көл,
өзен, өндіріс аумағы)
саралауүдерісі.Үл гі/сы- 
 на ма алу ды қа ра ңыз.

Суға сезгіш қалалық
жобалау: ССҚЖ жерді
қолдануменқалалықсу
цикліменқалажобасын
біріктіретін жоспар, ол
қоршаған ортаның дег
радациясын азайту мен
эстетикалық және рек
реациялық тартымды
лықты жақсарту болып
табылады.

Суменқамтамасызету: 
әдетте,(қоғамға)суберу
көзі, тәсілі немесе үде
рісі,  соның ішінде  су
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ding reservoirs, tunnels, 
and pipelines.
490. Water supply net
work: set of engineering 
infrastructures that allow 
the distribution and pro-
vision of water for human 
consumption and other 
uses:washing, sanitation,
irrigationandfirefighting.
Networks are designed to  
meet peak demands main-
taining microbial quality.

491. Water table syn. 
groundwatertable,ground
water surface: depth or 
surface below which the 
ground is saturated with 
water; the surface marks
the upper surface of the 
zone of saturation.  It is an  
uneven and variable sur-
face rising during wet wea- 
ther.  The lowest level to 
which a water table falls 
in any location is known 
as the permanent water 
table.

492. Water trading: the  
process of buying and 
selling water access entit-
lements, also often called 
water rights. The terms 
of the trade can be either 
permanent or temporary, 
depending on the legal 
status of the water rights.

493. Weir: a raised sec-
tionof thebedof aflow,
channel or conduit over 
whichwatermustflow.

числеводоемы,тоннели 
итрубопроводы.
Сетьводоснабжения:на 
бор инженерных инф
раструктур,цельюкото
рыхявляютсяраспреде
лениеипредоставление
воды для потребления
человеком и других це
лей: стирки, личной ги
гиены, орошения и по
жаротушения.Сетираз
работаны с учетом пи
ковогоспроса,приэтом
сохраняякачествоводы.
Водное зеркало (син. 
Зеркало грунтовых вод, 
поверхность грунтовых 
вод): глубинаилипове
рхность, ниже которой
почва насыщена водой;
грунт имеет верхний
уровень зоны насыще
ния. При влажной по
годе этот уровень пове
рхности поднимается.
Самый низкий уровень,
прикоторомпорыгрун
тазаполненыводой,на
зывается пос тоян ным 
уров нем грун то вых вод.
Торговля водой: про
цесспокупкиипродажи
разрешений доступа к
воднымресурсам,также
часто называемых пра
ва ми на во ду. Условия
торговли,взависимости
от юридического стату
са прав на воду, могут
быть либо постоянны
ми,либовременными.
Водослив:поднятаячасть
потока, канал или тру
бопровод, по которому
водадолжнатечь.

қоймалары, туннельдер,
суқұбырлары.
Суменқамтамасызету 
желісі: инженерлік ин
ф ра құ рылымдардың
жиынтығы, адамдарға
тұтыну және басқа кір
жуу,жекетазалық,суару
мен өрт сөндіру сияқты
түрлі мақсаттарда қол
данады.Жүйелерсудың
сапасын сақтай отырып
сұранысты есепке алу
үшінқұрылған.

Суайнасысин. ызасу
ларының айнасы, ыза
суларыныңдеңгейі:то 
пырақтың сумен толық
қаныққан беткі деңгейі
немесе тереңдік; топы
рақтың жоғары қанығу
деңгейі болады. Ылғал
дыауарайыкезіндебұл
деңгей жоғарлайды. То
пырақсаңлауысуменқа 
ныққанжағдайдаеңтө
менгі деңгейі ыза сула
рының тұрақты деңгейі
депаталады.

Сусату:Суресурстары
на қол жеткізетін сату
мен сатып алу үдерісі,
соныменқатар,жиісуға
құқығыбардепаталады.
Суға құқығы бар заңды
статусына байланысты 
сатушартытұрақтыне
месе уақытша болуы
мүмкін.

Сутөгілу:суағуғатиісті
ағыстың көтерілген же 
рі,каналнемесеқұбыр.
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494. Wetlands (including 
artificial or constructed
wetlands): a generic term  
for an area that is regu-
larly saturated by surfa-
ce or groundwater and  
subsequently is characte-
rised by a prevalence of  
vascular vegetative spe-
cies that is adapted for life  
in saturated soil conditions.

495.Wettedarea/cross
section/perimeter: the 
cross-sectional surface 
wheretheeffluentorrun
off water is in contact with  
the containing sewer or  
channel supporting mate-
rial. The wetted perimeter 
hashydraulicsignificance
as a measure of both 
the extent of solidfluid
contact and of the channel 
efficiency; a large cross
section area relative to 
perimeter length implying 
less frictional retardation 
oftheflow.

496. Wet weather flow: 
theflowratetobeexpected
in a sanitary or combined 
sewer during wet weather 
conditions.

497.Wetweather /dry
weatherflowratio:a ra- 
tio used as a factor in 

Водноболотныеугодья
(в том числе искусст
венные или построен
ные водноболотные
угодья): общий термин
для территорий, кото
рые постоянно насыще
ныповерхностнымиили
грунтовымиводами.Эта
областьхарактеризуется
преобладанием вегета
тивных видов, которые
приспособленыкжизни
в условиях водонасы
щенныхпочв.
Непросыхаемый учас
ток/сечение/периметр: 
увлажненный участок в 
поперечномсечениипо
верхности, в котором
вытекающий поток или
сток воды соприкасает
ся со стенками канала.
Увлажненный периметр
имеет гидравлическое
значение в качествеме
ры соприкосновения
жидкости стенок кана
ла и эффективности ка
нала; большая площадь
поперечногосеченияпо
отношению к длине пе
риметра подразумевает
меньшее трение и за
медлениепотока.
Влажныйпогодныйпо 
ток: расход, который
будетожидатьсявсани
тарном или объединен
номколлекторевовремя
влажных погодных ус
ловий.
Отношениепотокавлаж
ной/сухойпогоды:от
ношение, используемое

Субатпақты жерлер
(соның ішінде жасан
ды немесе құрылған
субатпақтыжер):ылғи
топырақсуларыменбет
кі сулармен қаныққан
жерлерге қолданылатын
ортақтермин.Топырағы
сумен қаныққанжерлер
бейімделген вегетатив
ті тіршіліктің көп бо
луыменсипатталады.

Құрғамайтын телім/
қима/периметр:сар
қынды су немесе ағын
арнақабырғаларынатиіп
оның көлденең қима
сының бетіне малынған
ауданы. Суланған пери
метрсұйықтыңарнақа
бырғаларына тиюі мен
арна тиімділігі шарасы
ретіндегі гидравликалық 
маңызға ие; периметр
дің ұзындығына қатыс
тыүлкенкөлденеңқима
ныңауданыазүйкелісті
көздейді және ағынды
баяулатады.

Ылғалды ауарайының 
ағысы: ылғалды ауа
райы кезінде санитар
лы немесе біріктірілген
коллектордекүтілетіншы
ғын.

Ылғалды/құрғақауа
райыныңқарымқаты 
насы: санитарлық және
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some design procedures 
for sanitary and combined 
sewers.

вкачествефакторавне
которыхметодикахпро
ектирования для сани
тарныхиобъединенных
коллекторов.

біріктірілген коллектор
лергеарналғанжобалау
дың кейбір әдістерінде
факторретіндеқолданы 
латынқарымқатынас.

498. Yield: the volume 
regularly available from 
a river or reservoir over a 
unit period of time.

499. Zone of saturation 
(Phreatic zone): area of 
an aquifer located below 
the water table where 
the soil is saturated (all 
accessible pores and frac- 
turesarefilledwithwater).

500. Zone of sanitary 
protection of water re
sources: the area around 
the water sources and water 
facilities, where a special 
regime that excludes or  
limits the possibility of  
contamination or infec-
tion applies. Sanitary pro- 
tection zones may be es- 

Водоотдача: объем, ре
гулярно доступный от
реки или водохранили
ща за промежуток еди
ницывремени.

Зона насыщения: об
ластьводоносногослоя,
определяющаяместона
хождение нижнего го
ризонта грунтовых вод,
где почва насыщается
(все доступные поры и
трещины заполненыво
дой).
Зонасанитарнойохра
ны водных ресурсов: 
специально выделяемая
территория вокруг ис
точника водоснабжения 
иводопроводныхсоору
жений, на которой дол 
жен соблюдаться уста
новленный режим с це
лью охраны источника

Субергіштік:бірлікуа
қыт аралығында өзен
неннемесесуқоймасы
наналынатынқолжетім
дікөлем.

Қанығу аумағы: жер
асты суларынан төмен
орналасқан,топыраққа 
нығатын (барлық жа
рықшақтарын су бас
қан)сутасымалданатын
қабатауданы.

Су ресурстарын сани
тарлық қорғау айма
ғы: су сапасы нашар
лауының алдын алу
үшін сумен жабдықтау
көзін (ашық және жер
асты), су құбырықұры
лыстарын және оларды
қоршаған аумақты қор
ғау мақсатында белгі
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tablished under construc-
tion and operational sta-
ges of water supplying 
systems.

водоснабжения (откры
того и подземного), во
допроводных сооруже
ний и окружающей их
территорииот загрязне
ния для предупрежде
нияухудшениякачества
воды. Санитарные зо
ны охраны могут быть
установлены под строе
ниями и эксплуатаци
оннымисистемамипос
тавкиводы.

ленгенрежимсақталуға
тиіс сумен жабдықтау
көзі мен су құбыры құ
рылыстарының төңіре
гінде арнайы бөлінетін
аумақ. Қорғаудың сани
тарлықаймағысужеткі
зетін құрылыстың және
пайдалану жүйелерінің 
астындаорналасуымүм 
кін.
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А

1 Absorbtion 
2 Acceptable risk level 
3 Acclimatization (or acclimation)  
4 Acid rain  
5 Activated carbon  
6 Activated sludge  
7 Acute pollution   
8 Adaptation  
9 Advanced chemical oxidation 
processes (AOPs)  
10 Aeration  
11 Aesthetic pollution 
12 Algal bloom  
13 Aliphatic hydrocarbon  
14 Annual average (AA) concentration  
15 Anoxia  
16 Anthropogenic
17 (Aquatic) Biological Ligand Model  
18 Aquatic biota  
19 Aquifer  
20 Areal Reduction Factor  
21 Arid climate
22 Aromatic hydrocarbon  

B

23Baseflowsyn. Base runoff  
24 Basin (catchment)  
25 Basin management principle 
26 Best Management Practice (BMP)  
27 Bioaccumulation 
28 Biocenosis 
29 Biochemical oxygen demand (BOD)  
30 Biodegradation  
31 Biodiversity  
32Biofiltration
33 Bioindicator (Biomarker)  
34 Biological index 
35 Biomass 
36 Biomonitoring  
37 Blackwater 

38 Borehole  
39 Brackish water  

C

40 Calibration 
41 Canal  
42 Capacity building  
43 Capillary action  
44 Catchment/Catchment area 
45 Channel see also  Watercourse 
46 Chemical Oxygen Demand (COD) 
47Clarificationpond/basin/tank
48 Climate change  
49 Clogging 
50 Coagulate/Coagulation 
51 Code of practice  
52 Collector-drainage water  
53 Colloids 
54CombinedSewerOverflow(CSO)
55 Combined sewer system (unitary 
system) 
56Confinedaquifer
57 Connected area  
58 Contaminants of emerging concern 
(CECs)  
59 Contamination see also pollution  
60 Contingency planning  
61 Contributing area 
62Crosssection(areaofflow)

D

63 Debris/Detritus  
64 Decontamination of water  
65 Degradation (environmental)  
66Denitrification
67 Desalination 
68Designflood
69 Detention basin 
70 Detention time   
71 Deterministic model  

ENGLISH ALPHABETICAL INDEX
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72 Dewatering  
73 Diffuse pollution/Non-point-source 
pollution  
74 Dilution ratio 
75 Direct toxicity assessment (DTA) 
76 Discharge Permit/Consent 
77 Dispersion 
78 Dissolved fraction 
79 Dissolved oxygen 
80 Distributed water 
81 Drain 
82 Drainage Area/Basin  
83 Drainage network  
84 Drawdown 
85 Drip irrigation  
86 Drought (hydrological)  
87 Drought index  
88 Dryweatherflow

E

89 Ecosystem 
90 Ecosystem services 
91 Ecotoxicology 
92 Education for Sustainable 
Development (ESD) 
93 Effective Concentration (EC50) 
94 Effective rainfall 
95Effluent
96 El Niño  
97 Empirical model 
98 Endorheic basin (basin of internal 
drainage) 
99 Environmental assessment  
100 Environmental education 
101Environmentalflow
102 Environmental monitoring 
103 Environmental protection 
104 Environmental stress 
105 Environmental/Water quality 
objective (EQO/WQO) 
106 Environmental/Water quality 
standard (EQS/WQS) 
107 Equalising tank 
108 Erosion
109 Estuary 
110 Eutrophication  
111 EU Water Framework directive 
(WFD) 

112 Effective evaporation/Actual 
evaporation 
113 Evapotranspiration 
114 Event mean concentration (EMC) 
115 Excretion 

F

116 Faecal indicator 
117 Field capacity  
118 Filter drain  
119 Finite resource  
120First(foul)flush
121Flashflood
122 Flocculation  
123 Flood  
124 Flood plain  
125 Flow regime 
126 Flow routing  
127 Flow weighting 
128 Fossil water  
129 Freeboard 

G

130 Gage/gauge, gauging station 
131 GIS (Geographic information 
system) 
132Gravityflow/gravitysystem
133 Grease 
134 Green economy  
135 Green infrastructure/Blue-green 
infrastructure 
136 Greywater/sullage 
137 Grit chamber 
138 Gross Solids 
139 Groundwater 
140 Groundwater recharge 
141 Gully Pot/Chamber (Inlet, Inlet 
grate) 

H

142 Hardness of water (temporary) 
143 Hardness of water (permanent) 
144 Headwater 
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145 Hydraulic Conductivity 
146 Hydraulic head 
147 Hydrograph 
148 Hydrographic network 
149 Hydrology 
150 Hydrological cycle 
151 Hydrophilic 
152 Hydrophobic 
153 Hydroxyl radical  
154 Hyetograph 

I

155 Impermeable 
156 Indicator 
157 Industrial water/wastewater (trade 
effluent)
158Infiltrationbasin
159Infiltration(toasewer)
160Infiltrationpitorsoakawaypit
161Infiltrationrate
162Infiltrationtrench
163Inflow
164 Initial losses (of rainfall) 
165 Integrated urban water management 
166 Integrated water cycle management 
(IWCM) 
167 Integrated water resource 
management (IWRM) 
168 Intensity-Duration-Frequency (IDF) 
curves 
169 Irrigation rate 
170 Irrigation systems 
171 Inundation 

K

172 Keystone species 

L

173Laminar(orstreamline)flow
174 Land reclamation 
175 Landscaping 
176 Land use 
177 Latency 
178 LC50 

179 Leachate 
180 Leaching 
181 Lentic 
182 Life cycle analysis/assessment 
(LCA) 
183 Limiting nutrient 
184 Load/Loading (pollutant) 
185 Low impact development 

M

186 Macrophyte 
187 Maximum allowable concentration 
(MAC) 
188 Maximum likely rainfall (or 
Probable maximum precipitation) 
189 Membranefiltration(treatment)
190Membranefiltration(water
microbiology) 
191 Microbial-contamination of the 
water supply 
192Microfiltration
193 Micro-pollutant 
194 Millennium development goals 
(MDG)
195 Millennium ecosystem assessment 
(MEA)
196 Mineralisation
197 Mitigate
198 Mixing zone
199 Model (simulation)
200 Monitoring
201 Most probable number (MPN)
202 Mutagenic

N

203 Nanofiltration
204 National Pollutant Discharge 
Elimination System (NPDES)
205 Nitrification
206 Nitrogen cycle
207 No observed effect level/
concentration (NOEL/NOEC)
208 Non-point source (pollution)
209 Non-structural measures
210 Nutrients
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O

211 Objective (water quality)
212 Observation
213 Oceanacidification
214 Offline,inline
215 Oil Sheen
216 Oil or oil/water separator, oil trap/
interceptor 

217 Oligotrophic
218 Optimization of water resource 
systems
219 Organic Matter
220 Organochlorines
221 Orificecontrol
222 Outfall, outlet, outlet control, or 
outlet structure
223 Overbank
224 Overflow
225 Overlandflow
226 Oxidation pond
227 Oxygendepletion/oxygendeficit
228 Oxygen saturation concentration
229 Ozonation

P

230 Partially separate system
231 Participatory approach
232 Particulate(s):see Sediment
233 Pathogen
234 Pervious surface/area
235 Petroleum products
236 pH
237 Piezometer
238 Piezometric depth
239 Piezometric surface
240 Pipe
241 Plug(slug)flow
242 Point source (pollution)
243 Polishing pond
244 Pollutant
245 Polluter-pays-principle
246 Pollution (of water) see also 
Contamination
247 Pollution load
248 Pollutionflux
249 Pollutionretentionefficiencyand

pollutionseparationefficiency
250 Polyaromatic hydrocarbons (PAH)
251 Population equivalent (PE)
252 Pre-assessment
253 Precipitation
254 Preliminary treatment/pre-treatment
255 Primary treatment
256 Protection level
257 Pumping station
258Purification

Q

259 Qualitative
260 Quality
261 Quantitative

R

262 Rainfall depth
263 Rainfall intensity
264 Rainfall-runoff model
265 Rainfall time series
266 Rainwater harvesting
267 Rate (sewerage/drainage)
268 Rational method
269 Reaction rate constant
270 Real time
271 Real time control
272 Receiving water
273 Reclamation
274 Reclaimedwater:see Recycled 
water
275 Recreation
276 Recycled water
277 Recurrence interval (return period)
278 Redox potential (oxidation/
reduction potential)
279 Reduction
280 Reed bed
281 Regulation
282 Regulating reservoir
283 Rehabilitation
284 Release rate
285 Reliability
286 Relief sewer
287 Renewable resource
288 Restoration
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289 Retention (basin or pond)
290 Return period
291 Re-urbanisation/urban consolidation
292 Reuse
293 Reverse osmosis (RO)
294 Risk
295 Risk/hazard assessment
296 Risk assessment policy
297 Risk characterization
298 Risk communication (external/
internal)
299 Risk governance
300 Risk management
301 Riverbasin:see Basin, catchment
302 River basin council (RBC)
303 River basin management plan 
(RBMP)
304 River basin organisation (RBO)
305 Roof detention
306 Roughnesscoefficient(also
resistancecoefficient,frictionfactor)
307 Runoff
308 Runoffcoefficient
309 Runoff control
310 Runoff losses
311 Runoff model

S

312Salinesoilflushing
313 Salinisation
314 Salinity (halinity)
315 Saltation
316 Sample/Sampling
317 Sampling distribution
318 Sandfilters(slowandrapid)
319 Sanitation
320 Sanitary Sewage (also known as 
foul sewage)
321 Sanitary-sewer network
322 Sanitary protection zone 
(environmental emissions)
323 Sanitaryprotectionzone(specificto
water management)
324 Scouring
325 Screens
326 Scum
327 Secondary treatment
328 Sediment

329 Sediment transport
330 Sediment oxygen demand (SOD)
331 Sedimentation (in water treatment)
332 Sediment trap
333 Sedimentation tank/chamber
334 Selective sampling
335 Selfpurification
336 Sensor
337 Separate-sewer system (improved)
338 Septage
339 Septic Tank
340 Service charge
341 Settleable solids
342 Settling velocity
343 Sewage see also Wastewater
344 Sewage fungus
345 Sewage treatment
346 Sewerage
347 Sewer sediment
348 Sewershed
349 Sewer storage
350Slowsandfilters:see Sandfilters
351 Sludge
352 Snowmelt
353 Soil salinity
354 Soil stabilisation
355 Soil water
356 Soilwaterdeficit
357 Solar radiation
358 Sorption
359 Source Control
360 Speciation
361 Spills/Spillage/Spillage rate 
362 Spoil
363 Spreader
364 Stakeholders
365 Stakeholder consultation
366 Stakeholder participation/
engagement
367 Stochastic model
368 Storage basin/tank
369 Storage capacity
370 Storm
371 Storm flowsee also Stormwater
372 Storm frequency
373 Storm pattern
374 Stormwater (runoff)
375 Stormwater harvesting
376 Stormwater management
377 Stormwater quality pond
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378 Stormwater reuse
379 Storm sewer
380 Strategy
381 Stream
382 Stream order
383 Structural measures
384 Subirrigation
385 Subsurfaceflow
386 Sullage
387 Surcharge
388 Surfacerunoff:synSurfaceflow
389 Surface water 
390 Suspended sediment
391 Sustainability 
392 Sustainable development
393 Sustainable drainage systems
394 Swale

T

395 Technology transfer
396 Telemetry
397 Temporal distribution (rainfall)
398 Tertiary treatment
399 Threshold
400 Time lag/Lag time/Time offset
401 Time of concentration
402 Time of travel/ travel time
403 Time to peak
404 Tolerable (risk) level
405 Total Maximum Daily Load 
(TMDL)
406 Total Organic Carbon (TOC)
407 Total solids
408 Total dissolved solids (TDS)
409 Toxicity
410 Toxicity test
411 Tradable permit
412 Transboundary catchment
413 Transboundary waters
414 Transpiration
415 Trapefficiency
416 Trash rack
417 Tributary syn. Affluent
418 Trophic cycle
419 Turbidity
420 Turbulentflow

U

421 Ultrafiltration
422 Uniformflow
423 Unit hydrograph
424 Universal soil loss equation
425 Unsaturated zone syn. vadose zone, 
zone of aeration
426 Unsteadyflow
427 Urban drainage
428 Urban drainage area
429 Urban hydraulics
430 Urban hydrology
431 Urban runoff
432 Urban storm drainage
433 Urban stormwater management
434 Urban watershed
435 Urban waterway
436 Urban water cycle
437 Urbanisation

V

438 Vadoze zone
439 Validation (model)
440 Variability
441 Vent/Ventilation
442 Verification(model)
443 V-notch weir
444 Void
445 Volatile Solids
446 Vulnerability

W

447 Wash-off (surface)
448 Wash-out
449 Wastewater see also Sewage
450 Wastewater treatment or sewage 
treatment plant
451 Wastewater treatment plants 
complexes
452 Water balance
453 Water Cadastre
454 Water Code
455 Water conditioning (preparation)
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456 Water conservation
457 Water consumption
458 Watercourse see also Channel
459 Waterdeficit
460 Water demand
461 Water discharge
462 Water disinfection
463 Waterefficiency
464 Water footprint (of a country)
465 Water Framework Directive
466 Water intensity
467 Water level gauge/gage
468 Waterlogging
469 Water loss
470 Water meadow
471 Water productivity
472 Water protection zone
473 Water quality
474 Water quality assessment
475 Water quality criteria
476 Water quality index (WQI)
477 Water quality management
478 Water quality monitoring
479 Water quality parameters
480 Water quality standards (WQS)
481 Water reservoir
482 Water resources
483 Water resources management

484 Water resource policy
485 Water restrictions
486 Water salinity
487 Water Sampling
488 Water sensitive urban design
489 Water supply
490 Water supply network 
491 Water table syn. groundwater table, 
groundwater surface
492 Water trading
493 Weir
494 Wetlands(includingartificialor
constructed wetlands)
495 Wetted area/cross-section/perimeter
496 Wetweatherflow
497 Wetweather/dryweatherflowratio

Y

498 Yield

Z

499 Zone of saturation (Phreatic zone)
500 Zone of sanitary protection of water 
resources 
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А

1 Абсорбция,син. Поглощение
8 Адаптация
3 Акклиматизация(илиадаптация)
5 Активированныйуголь
6 Активныйил
13 Алифатическиеуглеводороды
182Анализ/Оценкажизненногоцикла
15 Аноксия
16Антропогенный
22Ароматическиеуглеводороды
10 Аэрация

Б

23Базисныйсток
107Балансируемыйрезервуар
24 Бассейн(водосбор)
25 Бассейновыйпринципуправления
301Бассейнреки
302Бассейновыйсовет(БС)
304Бассейноваяорганизация(БО)
368 Бассейн/резервуардляхранения
(сточныхвод)
98 Бессточныйбассейн(бассейн
внутреннегодренажа)
17 (Водная)Биологическаямодель
лиганда
27Биоаккумуляция
28Биоценоз
29Биохимическаяпотребность
вкислороде(БПК)
30 Биодеградация,син. 
Биологическийраспад
210Биогенныевещества
31Биоразнообразие
32Биофильтрация
33 Биологическийиндикатор(Био
маркер)
34 Биологическийиндекс
35 Биомасса

36Биомониторинг
121Бурныйпаводок

В

442 Верификация(модель)
390 Взвешенныенаносы
360 Видообразование
496 Влажныйпогодныйпоток
214Внешняя/Внутренняя
канализационнаясистема
18Воднаябиота
111Воднаярамочнаядиректива
ЕвропейскогоСоюза(ВРДЕС)
464 Водныйслед(страны)
377 Водоем,свойственныйливневым
стокам
19Водоносныйслой,син. 
Водоносныйгоризонт
498 Водоотдача
44Водосбор/Водосборнаяплощадь
224 Водосброс
70Времяудержаниястока
265 Временныерядыдождевых
осадков
270Врежимереальноговремени
452 Водныйбаланс
453Водныйкадастр
454 Водныйкодекс
465 Воднаярамочнаядиректива
470 Водныйлуг
482 Водныересурсы
485 Водныеограничения
491 Водноезеркало,син. Зеркало
грунтовыхвод,поверхность
грунтовыхвод
494 Водноболотныеугодья(втом
числеискусственныеилипостроен
ныеводноболотныеугодья)
305Водозадержаниенаповерхности
493 Водослив
458 Водоток,см. так жеРусло

АЛФА ВИТ НЫЙ УКАЗА ТЕЛЬ ТЕР МИ НОВ 
НА РУС СКОМ ЯЗЫКЕ
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472 Водоохраннаязона
489 Водоснабжение
481 Водохранилище
484Водохозяйственнаяполитика
287 Возобновляемыересурсы
279,283,288Восстановление
401Времядобегания(ливневого
стока)
402Времядобегания,см. так же 
Времязадержки
403Времянаступленияпика
гидрографастока
397 Временноераспределение
(количестваосадков)
327Вторичнаяобработка
317 Выборочноераспределение
115Выведение/выделение
411Выданноеразрешение
448 Вымывание
443 Vвырезводослива
441 Выход/Вентиляция
222Выход,замыкающийствор,
водовыпуск,водоотвод
180Выщелачивание

Г

130 Гидрометрическая/ийстанция/
пост/створ
145Гидравлическаяпроводимость
146 Гидравлическийнапор
147Гидрограф
148 Гидрографическаясеть
423 Гидрографияпрямогостока
149Гидрология
150 Гидрологическийцикл
151Гидрофильный
152Гидрофобный
153Гидроксильныйрадикал
154Гиетограф
131ГИС(Географическая
информационнаясистема)
427 Городскойдренаж
428 Городскаятерритория
канализации
429 Городскаягидравлика
430 Гидрологиягородов
431Городскойсток
432 Городскаяливневаяканализация

434 Городскойводораздел
435 Городскойводныйпуть
436 Городскойциклводы
132Гравитационныйпоток/
гравитационнаясистема
139 Грунтовыеводы, син. 
Подземныеводы

Д

336 Датчик
467 Датчикуровняводы/датчик
65Деградация(экологическая)
66Денитрификация
61Действующаяплощадь
71 Детерминированнаямодель
459 Дефицитводы
356 Дефицитпочвеннойвлаги 
77Дисперсия
73 Диффузноезагрязнение/
загрязнениесрассеяныхисточников
387 Дополнительнаянагрузка
(превышающийрасходводы)
404 Допустимыйуровень(риска)
398 Доочистка(третичнаяочистка)
81 Дренаж
82 Дренажнаяплощадь/дренажный
бассейн
83Дренажнаясистема
118Дренажныйфильтр

Е

369 Емкостьрезервуара

Ж

142 Жесткостьводы(временная)
143Жесткостьводы(постоянная)

З

468 Заболачивание
59Загрязнение
244Загрязнители
246Загрязнение(воды),см. так же 
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Заражение(воды)
248 Загрязняющийпоток
289 Задержание(бассейнаили
водоёма)
177Задержка
69Задерживающийбассейн
364 Заинтересованныестороны 
56 Замкнутыйводоносныйгоризонт
127 Замерстока 
129Запасгребня(плотины)
280 Зарослитростника/плауны
313Засоление 
49Засорение
21 Засушливыйклимат
86 Засуха(гидрологическая)
171 Затопление
134Зеленаяэкономика
135Зеленаяинфраструктура/
синезеленаяинфраструктура
176 Землепользование
198 Зонасмешения
438 Зоныаэрации
499 Зонанасыщения
500 Зонасанитарнойохраныводных
ресурсов

И

334 Избирательнаявыборка
362 Извлеченныйгрунт
440 Изменчивость
48Изменениеклимата
87Индексаридности
476 Индекскачестваводы(ИКВ)
156 Индикатор
166Интегрированноеуправление
водооборотом(ИУВО)
167 Интегрированноеуправление
воднымиресурсами(ИУВР)
466 Интенсивностьводы
263 Интенсивностьдождя
276 Интервалповторения(период
возврата)
158Инфильтрационныйбассейн
159Инфильтрация(для
канализационнойтрубы)
160Инфильтрационнаяямаилияма
поглотительногоколодца

162 Инфильтрационнаятраншея
298Информированиеорисках
(внешнееивнутреннее)
170 Ирригационныесистемы
410Испытаниетоксичности
128Ископаемаявода
144Истокиреки,син.Верховье
119Исчерпаемыйресурс

К

40Калибровка
41Канал
319Канализация
320 Канализационныестоки(также
известныкакзагрязнённыесточные
воды)
344Канализационныегрибки
346 Канализационнаясистема
347 Канализационныйосадок
349 Канализационныехранения 
85 Капельноеорошение
43Капиллярныйэффект
260Качество
211,473Качествоводы
259Качественный
4 Кислотныедожди
227Кислородныйдефицит/
кислородноеголодание
50 коагулировать/коагуляция
51 Кодпрактики
52Коллекторнодренажныеводы
261Количественный
53Коллоиды
55Комбинированнаясистема
канализации(единаясистема)
165 Комплексноеуправление
городскимводоснабжением
451 Комплексыочистныхсооружений
сточныхвод
343 Коммунальнобытовыесточные
воды,см. так же Сточныеводы
455 Кондиционированиеводы
(водоподготовка)(такженазываемая
очист кой во ды)
269Константаскоростиреакции
365 Консультациязаинтересованных
сторон
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221Контрольводовыпуска/затвор
228 Концентрациянасыщения
кислородом
306 Коэффициентшероховатости
(так жекоэффициентсопротивления,
коэффициенттрения)
308 Коэффициентстока
20 Коэффициентредукциипопло
щади
168КривыеИнтенсивность
ПродолжительностьЧастота(ИПЧ)
475 Критериикачестваводы
206Круговоротазота
138Крупныетвердыетела

Л

173Ламинарноетечение
175Ландшафтныйдизайн
178ЛД50
445 Летучиетвердыевещества
371 Ливневыеводы,см. так же 
Ливневыйсток
374 Ливневыйсток
379 Ливневаяканализация
26 Лучшаяпрактикауправления
(ЛПУ)

М

405 Максимальнаяобщаясуточная
нагрузка(МОСН)
186 Макрофиты
188 Максимальноеколичество
осадков(вероятноемаксимальное
количествоосадков)
350 Медленныепесочныефильтры
88Меженныйсток, син.Межень
174 Мелиорацияземель
189Мембраннаяфильтрация
(очистка)
190Мембраннаяфильтрация(водная
микробиология)
191Микробиологическоезагрязнение
впитьевомводоснабжении
192Микрофильтрация
193Микрозагрязнитель

196 Минерализация
199Модель(моделирование)
264 Модельдождевогостока
311Модельстока
200Мониторинг
478 Мониторингкачестваводы
102Мониторингокружающейсреды/
экологическиймониторинг
326Мусор(отходы)
202 Мутагенность
419 Мутность

Н

212Наблюдение
123Наводнение
184Нагрузка(загрязнителей)
201Наиболеевероятноечисло(НВЧ)
63Наносы/обломочныематериалы
203Нанофильтрация
126Направлениестока
257Насоснаястанция
204Национальнаясистема 
предотвращениясброса 
загрязнителей
вокружающуюсреду
207Ненаблюдаемыйуровень
эффекта/концентрация
155Непроницаемость
181Непроточный
425 Ненасыщеннаязона,син. 
Вадознаязона,зонааэрации
495 Непросыхаемыйучасток/сечение/
периметр
209Неструктурныемеры
426 Неустановившеесятечение,син. 
Нестационарноетечение
386 Нефекальныеводы
235Нефтепродукты
215Нефтянаяпленка
338Нечистоты(отходывсептиках)
205 нитрификация
169Нормаорошения

О

64,462Обеззараживаниеводы
277 Оборотнаявода
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92Образованиедляустойчивого
развития(ОУР)
316 Образец/отборпроб
293Обратныйосмос
406Общийорганическийуглерод
(ООУ)
408Общаяминерализация(ОМ)
57Объединяющаятерритория
183Ограничивающеепитательное
вещество
229 Озонирование
278 Окислительно
восстановительныйпотенциал
(потенциалокисления/
восстановления)
213 Окислениемировогоокеана
217 Олиготрофный
67Опреснение
218Оптимизациясистемводных
ресурсов
219Органическиевещества
253Осадки
341 Оседаемыетвердыевещества
172Основныевиды
72 Осушение
487 Отборпробыводы
328Отложения
497 Отношениепотокавлажной/
сухойпогоды
243,332,348Отстойник
333Отстойник/камера
103Охранаокружающейсреды
474 Оценкакачестваводы
99Оценкаокружающейсреды
295Оценкариска/опасности
195 Оценкаэкосистемы
всоответствиисЦРТ
456 Охранавод
258 Очистка(воды)
345 Очисткасточных
(канализационных)вод
450 Очистныесооруженияочистки
сточныхводиликоммунально
бытовыхсточныхвод

П

479 Параметрыкачестваводы
233Патоген

54 Переполнениекомбинированной
канализации
255Первичнаяобработка
120Первый(грязный)поток
164Первоначальныепотери(влаги)
329 Переносотложений
395 Передачатехнологий
290 Периодповторения
137Песколовка
318Песчаныефильтры(медленныйи
быстрый)
140Питаниеподземныхвод,син. 
Пополнение
303Плануправлениябассейномреки
(ПУБР)
60Планированиенаслучай
непредвиденныхситуаций
340 Платазаобслуживание
124Пойма
388 Поверхностныйсток
389 Поверхностныеводы
292Повторноеиспользование
378 Повторноеиспользование
ливневыхвод
42Повышениепотенциала
385 Подповерхностныйсток
384 Подпочвенноеорошение 
231 Подходвовлеченности
296Политикаоценкириска
226Поляфильтрации
250 Полиароматические
углеводороды(ПАУ)
84 Понижение(уровняводы)
62Поперечноесечение(площадь
потока)
382 Порядокпотока
310 Потеристока
469 Потеряводы
381 Поток
330Потребностьотложений
вкислороде(ПОК)
354 Почвеннаястабилизация
355 Почвеннаявлага
399 Предел(порог)
187Предельнодопустимая
концентрация(ПДК)
252 Предварительнаяоценка
254 Предварительнаяочистка
416 Предохранительнаярешетка
2Приемлемыйуровеньриска
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272 Приемныйводоем
245Принцип«загрязнительплатит»
163,417Приток
439 Проверка(модель)
471 Продуктивностьводы
157Промышленнаявода/сточнаявода
(промышленныестоки)
312Промывказасоленойпочвы
234 Пропускнаяповерхность/пло
щадь
9 Процессыповышенного
химическогоокисления
285 Прочность(надежность)
47Пруд/водоем/отстойникдля
очистки
75Прямаяоценкатоксичности(ПОТ)
444 Пустота
237Пьезометр
239Пьезометрическаяповерхность
238Пьезометрическаяглубина

Р

216 Разделительнефтиилинефти/
воды,нефтеловушка/удержатель
223 Разлив
361 Разливы/утечка/оценкаутечки
324 Размыв
76Разрешениенасбросводы
185Разработкаэффектаснижения
80Распределеннаявода
363 Распределитель
208Рассеянныйисточник
(загрязнение)
179Растворвыщелачивания
78Раствореннаяфракция
79Растворенныйкислород
68Расчетныйпаводок
457,461Расходводы
268Рациональныйметод
271 Реальныйконтрольвремени
274Регенерированныеводы
281 Регулирование
282Регулирующийрезервуар
309 Регулированиестока
125Режимтечения
141Резервуарводостока/камера
(водопуск,водопускноесооружение)
286 Резервнаяканализационнаятруба

273 Рекламация(восстановление)
275Рекреация
291Реурбанизация/городская
консолидация
109 Речноеустье
325Решетки(ширмы,заслон)
294 Риск
236 pH 
45Русло,см. так жеВодоток

С

315Сальтация
335Самоочищение
321Санитарноканализационнаясеть
322Санитарнозащитнаязона
(экологическиевыбросы)
323 Санитарнозащитнаязона
(специальнодляуправленияводными
ресурсами)
247Сбросзагрязняющихвеществ
266Сбордождевойводы
375 Сборливневыхвод
331 Седиментация(вочисткеводы)
339 Септик
490 Сетьводоснабжения
370 Сильныйдождь,ливень
7Сильноезагрязнение
299 Системауправлениярисками
337 Cистемараздельногоколлектора
(усовершенствованная)
38Скважина
161Скоростьинфильтрации
284Скоростьсброса
262 Слойосадков
342 Скоростьосаждения
133Смазочныемасла
400 смещениевремени/время
задержки/запаздываниевремени
447 Смыв(поверхность)
197Смягчение
314 Соленость
486 Соленостьводы
353Соленостьпочвы
357 Солнечнаярадиация
39 Солоноватаявода
358 Сорбция
460 Спроснаводу
14 Среднегодовая(СГ)концентрация
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114Средневзвешеннаяконцентрация
(СВК)
106Стандартыкачестваокружающей
среды/воднойсреды
480 Стандартыкачестваводы(WQS)
74Степеньразбавления
307 Сток
95 Стоки
241 Стокостатков
225 Сточныйпоток
449 Сточныеводы,см. так же Ком
мунальнобытовыесточныеводы
367 Стохастическаямодель
380 Стратегия
383 Структурныемероприятия
407Сумматвёрдыхчастиц
113 Суммарноеиспарение,син. 
Эвапотранспирация

Т

352 Талыеводы
267Тарифзаканализацию/дренаж
396 Телеметрия 
232 Твердыечастицы
351 Тина(ил,осадок)
409Токсичность
Токсичныезагрязняющиевещества
492 Торговляводой
242Точечныйисточникзагрязнения
412 Трансграничныйводосбор
413 Трансграничныеводы
414Транспирация
418 Трофическаяцепь(пищевая)
240Труба
394 Трясина
420 Турбулентноетечение

У

117Удельнаявлагоемкостьполя 
421 Ультрафильтрация
424 Универсальноеуравнениепотерь
почвы
483 Управлениеводнымиресурсами
359 Управлениеисточниками
376 Управлениеливневымиводами 

433 Управлениегородскимиливневы
миводами 
477 Управлениекачествомводы
300 Управлениериском
437 Урбанизация
256 Уровеньзащиты
90Услугиэкосистем
422 Установившеесятечение
391 Устойчивость
392 Устойчивоеразвитие
393 Устойчивыедренажныесистемы
366 Участие/вовлечение
заинтересованныхсторон
446 Уязвимость

Ф

37Фекальныеводы
116 Фекальныйиндикатор
122Флокуляция

Х

373 Характеристикаливня
297Характеристикариска
46Химическаяпотребность
вкислороде(ХПК)
220 Хлорорганическиедобавки
136 Хозяйственнобытоваявода/
сточнаявода

Ц

12 Цветениеводы
105Цельобеспечениякачества
окружающейсреды/воднойсреды
194 Целиразвитиятысячелетия
(ЦРТ) 

Ч

230 Частичноизолированнаясистема
372 Частоталивня
488 Чувствительноекводегородское
проектирование
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Э

251Эквивалентнаселения
89Экосистема
91Экотоксикология
100Экологическоеобразование
101Экологическийпоток
104Экологическийстресс
96Эльниньо
97Эмпирическаямодель
108Эрозия
11 Эстетическоезагрязнение
93Эффективнаяконцентрация
(ЭК50)

94Эффективныедождевыеосадки
(гидрология)
Эффективныедождевыеосадки
(гидрогеология)
112Эффективноеиспарение/
действительноеиспарение
463 Эффективностьиспользования
воды
415 Эффективностьотстойника
249 Эффективностьхранения
загрязняющихвеществ
иэффективностьразделения
загрязняющихвеществ
110Эфтрофикация
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А

1 Абсорбция
70 Ағындыжинақтаууақыты
98 Ағынсызсуалабы
125 Ағындырежимі
126 Ағындыныңбағыты
127 Ағындыныөлшеу
163 Ағыс
307 Ағынды
308 Ағындыкоэффициенті
310 Ағындыныңшығыны
309 Ағындыныреттеу
311 Ағындыныңүлгісі
381,417Ағын
382 Ағынныңреттілігі
402 Ағыпжетууақыты
458 Ағынсу
181 Ағынсыз
241 Ағынқалдықтары
206 Азотайналымы
277 Айналмалысулар
95 Ақабасуағындылары
345 Ақаба(кәріздік)сулардытазарту
449 Ақабасулар
450 Ақабасулардынемесе
тұрмыстықақабасулардытазарту
құрылғылары
451 Ақабасулардытазартқыш
құрылыстаркешендері
164 Алғашқышығындар
(ылғалдылықтың)
252 Алдыналабағалау
254 Алдыналатазарту
255 Алғашқыөңдеу
13 Алифаттыкөмірсутектер
117 Алқаптыңменшіктісу
сыйымдылығы
15 Аноксия
16 Антропогенді
198 Араласуаймағы
22 Ароматтыкөмірсутектер
41 Арық

54 Араласкәріздіңтолуы
7 Асаластану
441 Ауатартқыш
191 Ауызсуқамтамасызетудесудың
микробиологиялықластануы
20 Ауданбойыншақысқаруфакторы
10 Аэрациялау
438 Аэрациязонасы

Ә

42 Әлеуетінарттыру
213 Әлемдікмұхиттыңтотығуы
73Әртүрлікөздерденшығатын
ластану
446 Әлсіздік
47 Әуіт

Б

207 Байқалмайтынсалдардеңгейі/
концентрация
212 Бақылау
368 Бассейн/сақтағышрезервуар
(ақабасулардың)
302 Бассейнкеңесі(БК)
304 Бассейндікмекеме(БМ)
25 Басқарудыңалаптықұстанымы
26 Басқарудыңүздіктәжірибесі(БҮТ)
120 Бастапқы(лайлы)ағын
350 Баяуәрекетететінқұмсүзгілер
5 Белсендірілгенкөмір
6 Белсенділай
8 Бейімделу
225 Беткейліксуағыны
305 Беткейдегісудыұстапқалу
388 Беттікағын
389 Беттіксулар
411 Берілгенрұқсаттама
27 Биоаккумуляция
31 Биоалуантүрлілік

ҚА ЗАҚ ТІ ЛІН ДЕГІ ТЕР МИН ДЕР ДІҢ 
ӘЛІП БИ ЛІК КӨР СЕТКІШІ
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210 Биогендікзаттар
30 Биодеградация
32Биосүзгілеу
33 Биологиялықкөрсеткіш
34 Биологиялықиндекс
35 Биомасса
36 Биомониторинг
28 Биоценоз
444 Боскеңістік
129 Бөгетқырыныңқоры
337 Бөлгішколлектор(жетілдірілген)
жүйесі
80 Бөлінгенсу
38 Бұрғыұңғымасы
121 Буырқанғантасқын
Біріктірілгенкәрізжүйесі(бірыңғай
жүйесі)
57 Біріктірушіаймақ

В

Вентиляция

Г

131 ГАЖ(Географиялықақпараттық
жүйе)
130 Гидрометриялықбекет/өлшегіш:
132 Гравитациялықағын/гравитация
145 Гидравликалықөткізгіштік
146 Гидравликалықкүш
147 Гидрограф
148 Гидрографикалықтор
149 Гидрология
150 Гидрологиялықайналым
153 Гидроксилрадикалы
151 Гидрофильді
152 Гидрофобты
403 Гидрографшыңыныңтуындау
уақыты
154 Гиетограф

Д

37 Дәреттісулар
65 Деградация

66 Денитрификациялау
71 Детерминистікүлгі
73 Диффуздыластану
77 Дисперсия
81 Дренаж
82 Дренаждықалаң/алаб
83 Дренаждықжүйесі
118 Дренаждысүзгіш

Е

405 Еңжоғарыжалпытәуліктік
жүктеме(ЖЖТЖ)
201 Еңықтималдысан(ЕЫС)
327 Екіншіреттікөңдеу
79 Ерігеноттегі
352 Ерігенқарсулары
78 Ерітілгенфракция
111 ЕуропалықодақтыңНегіздемелік
судирективасы(ЕОНСД)

Ж

133 Жағармай
124 Жайылма
406 Жалпыорганикалықкөміртек
(ЖОК)
408 Жалпыминералдану(ЖМ)
113 Жалпыбулану
266 Жаңбырсуынжинау
134 Жасылэкономика
135 Жасылинфрақұрылым/
Көкжасылинфрақұрылым
230 Жартылайоқшауланғанжүйе
188 Жауыншашынныңмаксималды
мөлшері(жауыншашынның
максималдымөлшерінің
ықтималдылығы)
253 Жауыншашын
264 Жауыншашынағыныныңүлгісі
265 Жауыншашынныңуақытша
қатары
262 Жауыншашынқабаты
263 Жауыншашынқарқындылығы
140 Жерастысуларыныңқоректенуі
174 Жерлердіңмелиорациясы
176 Жерпайдалану
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385 Жерастыағындысы
272 Жинақтаусуқоймасы
61 Жинақалаңы
68 Жобалаусутасқыны
197 Жұмсарту
390 Жүзбетасындылар

И

156 Индикатор
158 Инфильтрациялықсуалабы
159 Инфильтрация(суағызатын
кәріздікқұбырларүшін)
160 Инфильтрациялықшұңқыр
немесесіңіргішқұдықшұңқыры
161 Инфильтрацияжылдамдығы
162 Инфильтрациялықор

К

40 Калибрлеу
267 Кәріздеу/дренажтөлемі
43 Капиллярлықәсер
319 Кәріз
320Кәріздікағындар(ластанған
ақабасулартүріндедебелгілі)
346 Кәріздікжүйе
428 Кәріздіңқаладағыаумағы
349 Кәріздікқоймалар(сақтағыштар)
344 Кәріздіксаңырауқұлақтар
347 Кәріздіктұнба
306 Кедірбұдырлықкоэффициенті
(қарсытұрукоэффициенті,үйкеліс
күшініңкоэффициенті)
401 Келіпжетууақыты(нөсерлік
ағындының)
128 Кенсуы
293 Керіосмос
3 Климатжағдайынабейімделу
48 Климаттыңөзгеруі
50 Коагуляциялау
52 Коллекторлыкәріздісулар
53 Коллоидтар
62 Көлденеңқимасы
340 Көрсетілгенқызметтіңақысы
357 Күнрадиациясы
370 Күштіжаңбыр,нөсер
177 Кідіріс

Қ

336 Қабылдағыш
362 Қазылғантопырақ
276 Қайталанумерзімі(қайтару
кезеңі)
290 Қайталанукезеңі
273 Қайтақалпынакелтіру
292 Қайтақолдану
398 Қайтатазалау(үшіншіліктазалау
430 Қалаларгидрологиясы
431 Қалалықағын
429 Қалалықгидравлика
427 Қалалықкәріз
432 Қалалықнөсерліккәріз
433 Қалалықнөсерсуларынбасқару
436 Қалалықсуайналымы
434 Қалалықсуайырық
435 Қалалықсужолы
165 Қалалықсуменқамтамасызетуді
кешендібасқару
274 Қалпынакелтірілгенсулар
283,288Қалпынакелтіру
287 Қалпынакелетінқорлар
338 Қалдықтектесзаттар
(септиктердегіқалдықтар)
359 Қалдықкөздерінбасқару
280 Қамысқопасы/сушырмауық
425 Қанықпағанбелдеу
499 Қанығуаумағы
168 ҚарқындылықҰзақтылық
Жиілікқисықтары(ҚҰЖ)
232 Қаттыбөлшектер
407 Қаттыбөлшектердіңқосындысы
297 Қауіптілік(тәуекел)сипаттамасы
298 Қауіпқатержөніндеақпаратберу
(сыртқыжәнеішкі)
49 Қоқыстану
256 Қорғанысдеңгейі
286 Қосалқыкәрізсуқұбыры
326 Қоқыс(қалдықтар)
387 Қосымшажүктеме
(сушығынынанжоғары)
99 Қоршағанортаныбағалау
102 Қоршағанортамониторингі/
Экологиялықмониторинг
103 Қоршағанортанықорғау
106 Қоршағанортаның/судың
сапалықстандарттары
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204 Қоршағанортаныластаушы
қалдықтартастауданқорғаудың
ұлттықжүйесі
440 Құбылмалық
240 Құбыр
223 Құйылу
318 Құмдысүзгіштер(баяужәне
жылдам)
137 Құмұстағыш
386 Құрамынданәжісіжоқсулар
21 Құрғақклимат
86 Құрғақшылық
87 Қуаңшылықиндексі 
495 Құрғамайтынтелім
72 Құрғату
383 Құрылымдықшаралар
209 Құрылымдықемесшаралар
4 Қышқылдыжаңбыр

Л

419 Лайлылық
59 Ластану
173 Ламинарлыағыс
175 Ландшафттықдизайн
184 Ластауыштарсалмағы
244 Ластағыштар
245 Ластаушытөлейдіұстанымы
247 Ластаушызаттардыңтасталуы
248 Ластағышағыс
249 Ластағышзаттардысақтау
тиімділігіменластағышзаттарды
бөлутиімділігі
242 Ластанудыңнүктелікөзі
17 Лигандтыңбиологиялықүлгісі
178 ЛМ50

М

186 Макрофиттер
Мембраналықсүзгілеу(тазалау)
190 Мембраналықсүзгілеу
(сумикробиологиясы)
394 Мибатпақ
196 Минерализациялау
193 Микроластаушы
192 Микросүзгілеу

194 Мыңжылдықдамудың
мақсаттары
195 Мыңжылдықдамудың
мақсаттарыбойыншаэкожүйелерді
бағалау
200 Мониторинг
215 Мұнайөнімдерініңкабықшасы
216 Мұнайнемесемұнай/суы,
мұнайдыұстапайырыпалушы
235 Мұнайөнімдері
202 Мутагендік
364 Мүдделітараптар
365 Мүдделітараптарменкеңес
366 Мүдделітараптардыңқатысуы/
қатыстыру

Н

203 Наносүзілу
116 Нәжістіккөрсеткіш
23 Негізгіағын
172 Негізгітүрлер
205 нитрофикациялау
375 Нөсерлікағынды
372 Нөсердіңжиілігі
373 Нөсердіңсипаттамасы
371 Нөсерлісулар
376 Нөсерсуларынбасқару
375 Нөсерсуларынжинау
378 Нөсерсуларынқайтапайдалану
377 Нөсерлікағыстарғатәнсу
айдыны
379 Нөсерлікканализация

О

229 Озондау
217 Олиготрофты
219 Органикалықзаттар
114 Орташаланғанконцентрация
(ОК)
422 Орныққанағыс
426 Орнықпағанағыс
14 Орташажылдық(ОЖ)мөлшер
228 Оттегініңқанығу
концентрациясы
29 Оттеккебиохимиялыққажеттілік
(ОБҚ)
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46 Оттеккехимиялыққажеттілік
(ОХҚ)
227 Оттектіңжетіспеуі/оттектің
сарқылуы

Ө

335 Өздігінентазару
303 Өзеналабынбасқаружоспары
(ӨАБЖ)
301 Өзенбассейні
109 Өзенсағасы
144 Өзенніңбастауы
157 Өнеркәсіптіксу/ақабасу
(өнеркәсіптікағынды)
155 Өткізбеушілік
234 Өткізгішбет/аудан

П

233 Патоген
250 Полиароматикалық
көмірсутегілер(ПАК)
237 Пьезометр
239 Пьезометриялықбет
238 Пьезометриялықтереңдік

Р

269 Реакцияжылдамдығының
тұрақтышамасы
369 Резервуарсыйымдылығы
275 Рекреация
281 Реттеу
282 Реттеушісыйымдылық
291 Реурбанизация/қалалықнығаю
236 рН

С

88 Сабалықағынды
416 Сақтандырғыштор
315 Сальтация
261 Сандық
321 Санитарлықкәріздікжелі
322 Санитарлыққорғауаймағы
(экологиялықшығарындылар)

323 Санитарлыққорғауаймағы
(арнайысуресурстарынбасқару
үшін)
331 Седиментация(судытазалауда)
339 Септик
259 Сапалы
260 Сапа
119 Сарқылатынресурс
258 Сорбция
257 Сорғыстанциясы
380 Стратегия
367 Стохастикалықмодель
74 Сұйылудәрежесі
141 Суағарқоймасы
443 СуағардыңVкескіні
170 Суармалаужүйелері
169 Суармалаунормасы
460 Суғасұраныс
488 Суғасезгішқалалықжобалау
455 Судыдайындау
64,462Судызарарсыздандыру
258 Судытазарту
468 Судыңбатпақтануы
12 Судыңгүлденуі
465 Судыңжиектемелікдирективасы
246 Судыңластануы
211 Судыңсапасы
489 Суменқамтамасызету
490 Суменқамтамасызетужелісі
221 Сужібергішбақылау
166 Суайналымынбірлесіпбасқару
(СРББ)
24 Суалабы
45 Суарнасы
491 Суайнасы  
452 Субалансы
171 Субасу
494 Субатпақтыжерлер
498 Субергіштік
18 Субиотасы
84 Судеңгейініңтөмендеуі
467 Судеңгейініңөлшегіші
19 Сулықатқабат/Сулықабат
44 Сужинау
453 Сукадастры
142 Сукермектілігі(уақытша)
143 Сукермектілігі(тұрақты)
454 Сукодексі
466 Суқарқындылығы
224 Суқашыртқы
481 Суқоймасы
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463 Суқолданудыңтиімділігі
456 Суқорғау
472 Суқорғауаймағы
471 Суөнімділігі
470 Суөрісі
482 Суресурстары
483 Суресурстарынбасқару
167 Суресурстарынбірлесіпбасқару
(СРББ):СРББсинонимі
218 Суресурстаржүйесін
оңтайландыру
500 Суресурстарынсанитарлық
қорғауаймағы
473 Сусапасы
474 Сусапасынбағалау
477 Сусапасынбасқару
476 Сусапасыныңиндексі(ССИ)
475 Сусапасыныңкритерийлері
478 Сусапасыныңмониторингі
479 Сусапасыныңпараметрлері
480 Сусапасыныңстандарттары
492 Сусату
487 Сусынамасыналу
459 Сутапшылығы
123 Сутасқыны
486 Сутұздылығы
464 Сутұрағы(елдің)
76 Сутөгінділерінерұқсатберу
493 Сутөгілу
69 Суұстау/жинақтауалабы
484 Сушаруашылықсаясаты
485 Сушектемесі
457,461,469Сушығыны
226 Сүзгіалаңы
214 Сыртқы/ішкікәрізжүйесі

Т

105 Табиғи/сулыортаныңсапа
көрсеткіштерініңмақсаты
85 Тамшылапсуару
317 Таңдаулыжіктеу
334 Таңдамалытүрдеіріктеу
284 Тастаужылдамдығы
63 Тасындылар
363 Таратқыш
294 Тәуекел
296 Тәуекелдібағалаусаясаты

300 Тәуекелдібасқару
299 Тәуекелдібасқаружүйесі
295 Тәуекелді/қауіптіліктібағалау
404 Тәуекелдіңшектікрауалды
деңгейі
2 Тәуекелдіңықтималдеңгейі
439 Тексеру(модель)
442 Тексеру(модель)
396 Телеметрия
107 Теңестіретінсыйымдылық
395 Технологияныңтаралуы
351 Тина(тұнба,лайлытұнба)
93 Тиімдіконцентрация(ТК50)
94 Тиімдіжауыншашын
(гидрологияда)
Тиімдіжауыншашын
(гидрогеологияда)
112 Тиімдібулану/Нақтыбулану
384 Топырақастыменсуландыру
353 Топырақтыңтұздылығы
354 Топырақтытұрақтандыру
424 Топырақшығындарының
әмбебаптеңдеуі
355 Топырақылғалсуы
356Топырақылғалыныңтапшылығы
325 Торлар(бөгет,тосқауыл)
279 Тотықсыздану
278 Тотығутотықсыздану
потенциалы(тотығу/тотықсыздану
потенциалы)
361 Төгінділер/ағындылар/
ағындылардыбағалау
285 Төзімділік(сенімділік)
185 Төмендетуәсеріндайындау
60 Төтеншежағдайлардыжоспарлау
414 Транспирация
412 Трансшекаралықсужинауалабы
413 Трансшекаралықсулар
418 Трофикалықтізбек(қоректік)
39 Тұзданғансулар
313 Тұздану
312 Тұздытопырақтышаю
314 Тұздылық
56 Тұйықталғансутұтқышжиек
341 Тұнбағатүсетінқаттызаттар
243,332,348Тұндырғыш
333 Тұндырғыш/камера
415 Тұндырғыштыңтиімділігі
342 Тұнужылдамдығы
391 Тұрақтылық
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392 Тұрақтыдаму
92 Тұрақтыдамуүшінбілімберу
(ТДББ)
393 Тұрақтыкәріздікжүйелер
251 Тұрғындарэквиваленті
343 Тұрмыстықақабасулар
67 Тұщыландыру
420 Турбуленттіағыс
360 Түрдіңпайдаболуы
423 Тікелейағындының
гидрографиясы
182 Тіршіліккезеңінбағалау/саралау

Ұ

268 Ұтымдыәдіс
289 Ұстау/жинақтау(суалабынемесе
суқоймасы)
445 Ұшқышқаттызаттар
397 Уақытшаүлестірімі
(жауыншашындармөлшері)
421 Ультрасүзгілеу
437 Урбанизация
409 Уыттылық
410 Уыттылықтысынау
75 Уыттылықтытікелейбағалау
(УТБ)
58 Уыттыластаушызаттар
199 Үлгі(моделдеу)
316 Үлгі/сынамаалу

Ф

122 Флокуляция

Х

9 Химиялықтотығуыжоғары
үдерістер
220 Хлорорганикалыққоспалар

Ш

179,180Шаймалауерітіндісі
447Шайылу(беті)
448 Шайылыпкету

324 Шайыпжою
136 Шаруашылықтұрмыстықсу/
Ақабасу
208 Шашыраңқыкөздер(ластану)
399 Шектеу
183 Шектіқоректікзат
187 Шектірауалдыконцентрация
(ШРК)
115 Шығару
222 Шығу,түйістірутұстамасы,
сужібергіш,сутартқышбұру
270 Шынайыуақыттәртібі
271 Шынайыбақылаууақыты
328 Шөгінділер
329 Шөгінділердіңорыналмастыруы
330 Шөгінділердіңоттекке
қажеттілігі(ШОҚ)

Ы

139 Ызасулары
Ызасуларыныңдеңгейі
400 Ығысууақыты/Тоқталууақыты/
Кешігууақыты
496 Ылғалдыауарайыныңағысы
497Ылғалды/құрғақауарайыныңқа
рымқатынасы

І

138 Іріқаттыбөлшектер
51 Істәжірибекоды
231 Ісшарағаараласу

Э

110 Эвтрофикация
89 Экожүйе
90 Экожүйелердіңқызметі
91 Экологиялықуыттылық
100 Экологиялықбілім:
101 Экологиялықағын
104 Экологиялықкүйзеліс
96 Эльниньо
97 Эмпирикалықүлгі
108 Эрозия
11 Эстетикалықластану
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