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1 дәріс. Кіріспе. Экологиялық мониторинг

Жоспар.
1. Экологиялық мониторингке түсінік және оның міндеттері.
2. Мониторинг жүйесін топтастыру.
3. Мониторингтің мемлекеттік жүйесі, құрылымы және қызметі.

1 Экологиялық мониторингке түсінік жөне оның міндеттері

Экологиялық мониторинг – табиғи кұбылыстардың және антропогендік
іс-әрекеттердің  әсерінен  қоршаған  орта  жағдайының  өзгеруін  бақылау,
бағалау, тексеру және болжау жүйелері. «Мониторинг» термині «монитор» –
сақтандырушы,  қадағалаушы  деген  латын  сөзінен  алынған,  «бақылау»
ұғымын толықтыру ретінде пайда  болды. Термин  1972 жылы қоршаған орта
бойынша  БҰҰ  Стокгольм  конференциясында  ресми  ғылымға  енгізілді.  Екі
жылдан  кейін  Кения  астанасы  Найроби  қаласында  үкімет  арасындағы
мониторинг  бойынша  бірінші  кеңес  өткізілді.  Кеңесте  қоршаған  ортаның
ластануының  мониторингіне  үш  деңгейде  –  локалды,  регионалды  және
глобалды тұрғыда басты көңіл бөлуге шешім қабылданды. 

Табиғи  және  антропогендік  әсерлердің  ерекшеліктері  жеткілікті.
Антропогендік  әсердің  деңгейін  шектеуші  көрсеткіші  болып  экологиялық
шекті  рұқсатты саналады  (ЭШРЖ),  былайша  айтқанда,  бұл  экожүйенің
тұрақтылығы шегінен аспайтын адамның шаруашылық әрекеті. Бұл шектен
асушылық экожүйенің тұрақтылығының бұзылуына және ыдырауына апарып
соғады.  Барлық  экологиялық  жүктемелердің  жердегі  бүкіл  жиынтығы
биосфераның шаруашылық сыйымдылығы шегінен асып кеткенде ғана қауіпті
ахуал,  экологиялық  дағдарыс  басталып,  ол  бүкіл  биосфераның  тозуына,
қоршаған  ортаның  адамның  денсаулығы  мен  оның  шаруашылығының
тұрақтылығы  үшін  ауыр  зардаптары  болатындай  болып  өзгеруіне  апарып
соғады.  Қазіргі  уақытта  бұл  шектен  асушылық  орын  алып  отыр  деп
пайымдауға  барлық  негіз  бар,  яғни  жергілікті  экологиялық  шектеулі
жүктемелердің  жиынтығы  ғаламдық  экологиялық  шектеулі  жүктеме
шамасынан асып кетті.

Табиғи факторлардың әсерінен биосфера жағдайының үздіксіз  өзгеруі
қайтадан  әдетте  бастапқы  жағдайға  оралып  отырады.  Мысалы,  ауа  мен
топырақтың температурасының,  қысымының,  ылғалдығының өзгеруі  кейбір
тұрақты орташа шамалар шегінде өтеді.  Не болса да дағдыдағыдай,  табиғи
процестердің  әсерінен аумақты экожүйелер  өте  баяу  түрде  өзгереді.  Себебі
қоршаған  ортаны  өзгертетін  сыртқы  әсерді  жоюға  бағытталған  экожүйенің
өзіне  тән  тұрақтылық  қабілеті  бар.  Ғаламдық  экожүйе  қоршаған  ортаның
тұрақтылығын антропогендік  әсерлерге  төтеп  бере  алатын  жағдайға  дейін,
яғни  тұрақтылык  шегінен  шықпағанға  дейін  сақтай  алады.  Биота  мен
қоршаған орта өздерінің тұрақтылығын  кез келген геологиялық кезеңдерде
мыңдаған жылдар бойы өзгеріссіз сақтап отырды.
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Табиғи  факторлармен  салыстырғанда  антропогендік  факторлар
биосфераның жағдайын аз уақыттың ішінде өзгерте алады. Осы процестердің
өзгеруін  бақылауды  дүниежүзіндегі  барлық  экологиялық тұрғыдан  қызмет
атқаратын  (гидрометеорологиялық,  сейсмикалық,  ионосферлық  және
басқалар) жүйелер жүргізеді.

Биосфераның абиоталық құрамының антропогендік өзгеруін және осы
өзгерістерге  биоталардың  жауабын,  сонымен  қатар  антропогендік  әсердің
арқасында  кезектегі  экожүйелерде  болатып  өзгерістерді  өлшеуге,  бағалауға,
болжауға экологиялық мониторингтің информациялық жүйесі жасалды.

Антропогенді әсерлердің экологиялық мониторингінің негізгі міндеттері:
- антропогендік әсер тигізетін көздерді бақылау;
- антропогендік әсер факторларын бақылау;
-  антропогендік  факторлардың  әсерінен  табиғи  ортада  жүретін

процестерді және оның жағдайының өзгеруін бақылау;
- табиғи ортаның физикалык жағдайын бағалау;
- антропогендік факторлар әсерінен табиғи ортада болатын өзгерістерді
болжау және болжамдалған табиғи ортаның жағдайын бағалау.

2 Мониторинг жүйесін топтастыру

Экологиялық  мониторинг  үш  сатыдан  түрады:  жағдайды  бақылау,
бағалау және болатьн өзгерістерді болжау. Мониторинг  сұлбасы 1.1 – суретте
келтірілген

1.1 сурет – Мониторинг сұлбасы

Мониторинг  объектілеріне  атмосфера,  атмосфералық  жауын-шашын,
құрғақ жердің беткі сулары, мұхит пен теңіздер, жер асты сулары, криосфера
(климаттық жүйені құрушылар) жатады.

Бақылау  объектілері  келесі  түрлерге  бөлінеді: атмосфералық,  ауалық,
гидросфералық (жиынтықты  түрде  гидрометеорологиялық),  топырақтық,
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климаттық мониторинг, сейсмикалық, роносфералық, Күн, магнитометриялық,
биологиялық, өсімдіктер,  жануарлар, тұрғындар денсаулығының мониторингі
және т. б.

Мониторинг  жүйесі  факторларға,  көздерге  және  әсер  ауқымына
байланысты да топтастырылады.

Әсер факторларының мониторингі – әртүрлі химиялық ластағыштардың
(ингредиенттік  мониторинг),  әртүрлі  табиғи  және  физикалық  факторлар
әсерлерінің  (электр  магнитті  сәулелену,  күн  радиациясы, шу,  діріл)
мониторингі.

Ластағыш  көздердің  мониторингі –  нүктелі  стационарлы  көздер
(зауыттардың мұржалары),  жылжымалы  (көлік), кеңістік  (қалалар,  химиялық
заттектер, өндірілетін егістік жерлер) көздер.

Әсер  аумағына  байланысты  мониторинг  кеңістік  және  уақытша
мониторингтерге бөлінеді.

Мәліметтерді ортақтастыру сипаттамасына қарай мынадай мониторинг
жүйелерін құрайды:

а)  базалық  (фондық)  – жалпы  биосфералық  табиғи  құбылыстарды
бақылау;

б) ғаламдық (биосфералық) - халықаралық ынтымақтастық негізінде.
Жер  биосферасындағы  әлемдік  құбылыстар  мен  процестерді  зерттеу

арқылы  назарға  ұстап,  экстремалды  қолайсыз  жағдайлардың  болуы  туралы
уақытылы ескерту жасап отыру;

в) ұлттық - бір мемлекеттің шегінде арнайы құрылған органдар арқылы
жүргізілетің мониторинг;

г)  аймақтық - халық шаруашылығын қарқынды игеру барысында ірі-ірі
аудандардың көлемінде құбылыстар мен процестерді зерттеу арқылы бақылау;

д) жергілікті  (локалды)  – елді  мекендерде,  өнеркәсіп орталықтарында,
кәсіпорындарда қоршаған ортаның сапалық өзгеруіне бақылау жүргізу;

е)  импактылық -  ерекше қауіпті  зоналар  мен  жердегі  аймақтық және
жергілікті антропогендік әсерлердің мониторингі.

Дүние  жүзінің  140  елі  қатысатын  қоршаған  орта мониторингінің
ғаламдык жүйесі 1970 ж. құрылған. Бұл жүйенің мақсаты:

- қоршаған  ортаның  жай-күйінің  халықаралық  мониторинг  пен
бағалануын өткізуді үйлестіру және оған жәрдемдесу;

- мониторингтің жаңа бекеттерін құруда көмек көрсету;
- атмосфера  мен  климаттың жай-күйі,  қоршаған  ортаның ластануы

туралы мәліметтерді жинау және тарату.
Ғаламдық жүйенің негізгі атқаратын міндетіне геоақпараттық жүйелердің

технологиялар негізінде жерді пайдалану, климат, әлеуметтік-экономикалық даму
жөніндегі көптеген мәліметтерді біріктіру мен ақпаратты ресурстарды басқару
жөнінде кеңестік қызмет көрсету жатады.

Ғаламдық  мониторинг  Жердің  барлық  табиғи  жүйесінің  қазіргі
жағдайын бағалауға мүмкіндік беріп отыр. Әлемнің әр аймағында бақылауды
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40-қа  жуық  құрлықтағы  және  10-ның  үстіндегі  мұхиттың базалық бекеттер
жүргізеді. Олардың кейбірі биосфералық қорықтарда орналасқан.

Локалды мониторингті жүзеге асыратындар тұрақты, жылжымалы немесе
шырақ астындағы тексеру орындары. Осындай жүйелер  көбінде Қазақстанның
ірі  қалаларында.  Мысалы,  Алматы  қаласында  атмосфералық  ауаның
мониторингі 6-7 орында жүргізіледі.

Мониторинг жүйесін қолданылатын тәсілдерге (физика-химиялық және
биологиялық  көрсеткіштердің  мониторингі,  аралық  мониторингі)  сүйене
отырып топтастыруға да болады.

Химиялық  мониторинг -  атмосфераның,  жауын-шашынның,  жер  беті
мен  жер  асты  суларының,  мұхит  пен  теңіз  суларының,  топырақтың,  түпкі
тұнбалардың,  өсімдіктердің,  жануарлардың  химиялық  құрамдарын  (табиғи
және  антропогендік  жолмен  пайда  болған)  бақылайтын  және  химиялық
ластағыш  заттардың  таралуын  тексеретін  жүйе.  Химиялық  мониторингтің
негізгі  ең  басты  міндеті  қоршаған  ортаның  өте  улы  заттектермен  нақтылы
ластану деңгейін анықтау. Төменгі  1.1  кестеде қоршаған ортаны ластайтын
кейбір  зиянды  компоненттер  мен  олардың  мөлшерін  бақылайтын  деңгейі
келтірілген.

Физикалық мониторинг  –  қоршаған ортаға физикалық  процестер мен
құбылыстардың  (су  тасқыны,  жанартау атылыстары,  жердің  сілкінуі,
құрғақшылық, топырақ эрозиясы және т. с.) тигізетін әсерін бақылау жүйесі.

Биологиялық   мониторинг  – биоиндикаторлар  көмегімен  жүргізілетін
мониторинг  (яғни  ортаның  өзгеруін,  ағзалардың  күйі  мен  жүріс-тұрысына
қарап пішіп-кеседі).

Экобиохимиялық  мониторинг  – қоршаған  ортаның  екі  құрам  бөлігін
(химиялық және биологиялық) бақылауға негізделген мониторинг.

Дистанциялық  (қашықтық)  мониторинг -  зерттейтін  объектілерді
барлауға  және  тәжірибелік  мәліметтерді  тіркеп  жазып  алуға  арналған
радиометриялық қондырғылармен қамтылған ұшқыш аппараттар қолданылған
авиациялық космостық мониторинг.

Топтастыру  принципіне  қарай  әртүрлі  мониторинг  жүйелері  бар.
Олардың  ішінде  түрлі  қажетке  ең  жарамды  болып  саналатын  қоршаған
ортаның  құрама  (кешенді)  экологиялық  мониторингі. Қоршаған  ортаның
кұрама экологиялық мониторингі  – бұл қоршаған табиғи орта объектілерінің
ластану  деңгейіне  баға  беруге  және  адам  мен  басқа  да  тірі  ағзалардың
денсаулығына  зиян  тигізетін  өте  қиын  жағдайдың  тууы  туралы  ескертуге
арналған  бақылау жүйесін  ұйымдастыру. Ол  жергілікті  (локалды),  аймақты
және фондық болып бөлінеді.

1.1  кесте  – Приоритеттік  ластағыш заттектерді  топтастыру  мен  олардың
мөлшерін әртүрлі ортада өлшеу туралы мәліметтер
Приореттік
класы

Ластағыш заттектер Орта Өлшеу
бағдарламасының типі

1 2 3 4
Бірінші Күкірт  диоксиді  және  қалқыма
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бөлшектер 
Радионуклидтер (Sr-90, Cs-197)

Ауа
Тамақ

И, А, Б, F
И, А.

Екінші Озон, ДДТ және басқа 
Хлороорганикалық қосылыстар

Ауа
Биота, адам

И, Б (стратосферада) 
И, А

Кадмий және оның қосылыстары Тамақ, адам, су И
Үшінші Нитраттар, нитриттер

Азот оксидтері
Ауыз су, тамақ
Ауа 

И
И

Төртінші Сынап және оның қосылыстары
Қорғасын
Көміртек диоксиді

Тамақ, ауа
Ауа, тамақ
Ауа 

И, А
И
Б

Бесінші Көміртек оксиді
Мұнай көмірсутектері

Ауа
Теңіз суы

И
А, Б

Алтыншы Фторлы қосылыстар Ауыз су И
Жетінші Асбест 

Мышьяк
Ауа 
Ауыз су

И
И

Сегізінші Микротоксиндер
Микробиологиялык ластану 
Реактивті көмірсутектср

Тамақ
Тамақ 
Ауа

И, А
И,А 
И

И – импактылық, А – аймақтық, Б – базалық, Ғ – ғаламдық.
Қоршаған  ортаның  құрама  экологиялық мониторингі  мынадай  түрде

атқарылады:
- бақылау объектісін белгілеу;
- бақылауға белгіленген объектіні тексеру;
- бақылау объектісіне информациялық модель құрастыру;
- өлшеуді жоспарлау;
- бақылау объектісінің жағдайын бағалау және оның ақпараттық моделін
ұқсастыру;
- бақылаудағы объектінің жағдайының өзгеруіне болжам жасау;
-  мәліметтерді  қолдануға  ыңғайлы  түрде  дайындап қолданушыларға
тапсыру.
Құрама  экологиялық  мониторингтің  мақсаты  жинақталып  алынған

мәліметтерді негізге алып:
1)  Адам  тіршілік  ететін  ортаның және экожүйелердің  жағдайын

сипаттайтын көрсеткіштер мен функционалдық бүтіндігінің сақталуына баға
беру, яғни экологиялық нормативтердің сақталуын бағалау.

2)  Осы  көрсеткіштердің  өзгеруі  себептерін  анықтау  және  осы
өзгерістердің тигізетін зардабын бағалау, сонымен қатар тіршілік ортаға және
экожүйе  жағдайына  диагностика  жасап,  көрсеткіштерді  түзетуге  қажетті
шараларды белгілеу.

3) Зиян тигізілмей тұрып, қолайсыз жағдайлардың болмауын алдын-ала
ескертетін шараларды анықтап, солармен қамтамасыз ету.

Қоршаған ортаның жер бетіндегі мониторинг жүйесін И.П. Герасимов
бірнеше өздеріне тән мақсаттары мен  қамсыздандыру базалары бар блоктарға
бөлуге болатынын 1.2 кестеде келтірілген мәліметтер арқылы айқын көрсеткен.

1.2 кесте - Қоршаған ортаның жер бетіндегі мониторинг жүйесі
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Мониторинг
блогы

Мониторинг
объектісі

Сипатталынатын
көрсеткіштер

Бекініс нүктесі мен
қызмет орындары

Биологиялык,
(санитарлық)

Жермен  жанасқан
ауа қабаты 
Жер бетіндегі және
жер  астындағы
сулар 
Өнеркәсіптік  және
үй-жай
ағындылары  мен
шығарындылары 
Радиоактивті
сәулелену

Улы заттектердің мөлшері

Физикалық  және
биологиялық
қоздырғьштар 

Радиосәулелену дәрежесі

Гидроме-
теорологиялық,  су
шаруашылық,
санитарлық
эпидемиологиялық

Геожүйелік
(шаруашылық)

Жануарлар  мен
өсімдіктердің құрып
бара жатқан түрлері
Табиғи экожүйелер   

Агроэкожүйелер

Орман экожүйелері

Өсімдіктер  мен
жануарлардың
популяциялық жағдайы 
Табиғи  экожүйелердің
функционалдық
құрылымы  және  оның
бұзылуы
Ауылшаруашылық
дақылдарының өнімділігі
Көшет өнімділігі

Биосфералық
(ғаламдық)

Атмосфера
(тропосфера)  және
озон қалқасы 

Гидросфера

Литосфера

Радиациялық  баланс,
жылумен  қатты  ысу,
газдық  құрамы  және
шаңдану 
Үлкен  өзендер,  су
қоймаларының  ластануы,
суаттар, құрылымы  және
су  жиынтығындағы
айналым
Топырақтың құрамы

Халықаралық
биосфералық бекеттер

Қазақстанда  бірнеше  ведомстволық  мониторинг  жүйелері  қызмет
атқарады,  мысалы  қоршаған  ортанының  ластануын  анықтайтын
гидрометеорологиялық  торап,  яғни  гидрометеорология  жөніндегі
мемлекеттік  комитет  жүйесіне  енетін  барлық  обсерваториялар,  бекеттер,
құрылыстағы,  көліктегі  бақылау  пунктері  мен  тұрақтар  жиынтығы,
жылжымалы  және  тұрақты  лабораториялар,  инспекциялық  қызмет
орындары және басқалар.

Экологиялық мониторинг жүйесі арқылы алынған мәліметтер  дұрыс
қолданылса,  табиғатты  тиімді  пайдаланатын  жолдарды  тауып  іске  асыруға
болады. Қазіргі кезде Қазақстанда экомониторингтің бірлестірілген жүйесінің
жоқтығы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты әртүрлі басқару
органдардың қызметін біраз қиындатып отыр.  Адам мен қоршаған ортаның
экологиялық  қауіпсіздік  деңгейін  көтеруге  су  объектілерінің,  топырақтың,
атмосфералық ауаның, жануарлар мен өсімдіктер әлемінің, т. б. объектілердің
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мониторинг  жүйесін  дамытуға  және  жақсартуға  бағытталған  зерттеу
жұмыстарының маңызы зор.

Мониторинг  зерттеулерінің  негізгі  бағытына  қоршаған  орта  сапасына
баға беру жатады. Қоршаған орта сапасы  – адам ағзасының физиологиялық
қажеттілігіне  табиғи  жағдайдың  сәйкестілігі.  Ол  өмір  сүру  ұзақтығымен,
денсаулық  өлшемімен  және  белгіленген  тұрғындар  тобы  үшін  қалыпты
аурулардың деңгейімен сипатталатын адам өмірінің қажеттілігіне сәйкес орта
дәрежесі.  Көптеген  ағзалардың  таралу  аймағы  қатаң  белгіленген  табиғи
жағдайлармен  шектеледі.  Адам  кез  келген  табиғи  жағдайда  өмір  сүруге
қабілетті.  Ол  табиғи  жағдайларға  тек  қана  физикалық  жағынан  ғана  емес,
сондай-ақ  сол  табиғат  жағдайларына  ыңғайлы  тұрмыстық  заттектер
көмегімен де бейімделеді.

2 дәріс. Мониторинг түрлерінің иерархиясы және классификациясы

Жоспар.
1. Мониторинг түрлерінің иерархиясы.
2. Мониторинг түрлерінің классификациясы.
3. Қоршаған орта мониторингінің негізгі бағыттары.

1 Мониторинг түрлерінің иерархиясы

Табиғи  нысандардың  қарастырудың  биоцентризмі,  геоцентризмі  Жер
планетасы немесе биосфера келесі негізгі құрайтын компоненттерден тұрады:
газ тәріздес атмосфера, сұйық гидросфера, қатты литосфера, балқыған және
жабысқақ мантия, қызған немесе металл жердің ядросы. 

Биоцентрден биоцентрлік тұрғыдан жер сфераларының шектерінде тірі
ағзалардың  таралу  тұрғысынан  былай  бөледі:  аэробиосфера  немесе
литобиосфера.  Бұлардың  бәрі  биосфераға  жатады.  Сонымен  бірге
артибиосфера,  мегагиосфера,  лангиосфера,  метобиосфера,  паробиосфера,
гипобиосфера, телуробиосфера, стратобиосфера және т.б. 

Метобиосфера  –  өмірімен  түрленілген  (тірі  затпен  немесе  биогенді
заттармен түрленген) литосфера қабығы. Бірақ қазіргі кезде онда тірі ағзалар
жоқ. 

Гипобиосфера – литосфера қабығы, онда тірі ағзалар белгілі бір себеп
нәтижесі болып табылады. Бірақ дұрыс өмір сүре, көбейе алмайды.

Телуробиосфера – литобиосфераның төменгі бөлігі. Оның негізінде тек
қана  анаэробты  ағзалар  ғана  тіршілік  ете  алады.  Және  одан  төмен
гипобиосфера орналасқан.

Стратобиосфера – аэробиосфераның жоғарғы қабаты. Онда теориялық
тұрғыдан тірі споралар негізінде микроағзалар ғана болуы мүмкін.

Биосфера тірі  ағзалардың тіршілік ету қабаты.  Биосфера элементтері:
жердің  агрегаттық  жағдайынан  кейін  4  млрд  жылдан  бұрын пайда  болған.
Бірақ  та,  биосфера  әлі  толық  құрылған  жоқ.  Биосфера  тұрақты  дамып
отырады және түрлері өзгереді және күрделенеді. Тірі заттың еркін энергиясы
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биосферада  ір  кезде  өсуі  адамзат  іс-әрекетінің  биохимиялық  және
биологиялық іс-әрекетінің нәтижесінде өте жоғарғы өсу сипатын білдіреді.

Адамзаттың  ғылыми  және  техникалық  институттарының  белсенді
дамуы гиосфераның дамуын ноосфераға, яғни ақыл-ой сферасына алып келу
керек. Онда жердегі өмірдің дамуы адамзаттың бақылауында болады.

Мониторингтің биосфералық зерттелетін шамалары өмір революциясы
және өмір әртүрлі түрлері. Хемосинтез, фотосинтез, демалу биоөнімділік және
биоэнергетика,  геологиялық  айналым биологиялық  заттардан  пайда  болады
және ыдырауы, элементтердің пайда болуы мен айналуы. Атмосферадағы тірі
заттар рөлі (оттегі, азот). Гидросферадағы тірі ағзалар рөлі және көмірқышқыл
газы  және  т.б.  Литосферадағы  тірі  ағзалардың  топырақтың  пайда  болуына
атқаратын рөлі.  Тау жыныстарының бұзылуы, органикалық жұмыстар және
биогенді пайдалы қазбаларды пайдалану, биосфералық мониторинг жүргізуді
ұйымдастыру, биосфералық мониторинг жүйесін құру әдістері, принциптері.

Мониторингтің биоэкологиялық топтамасы. Теориялық тәсілдемесі.
Биоценоздар  жиынтығы  биоценотикалық  қабықты  құрайды.  Оның

бірыңғай таралуы жоқ.  Биоценотикалық қабық қалыңдығы 70-80 м жоғары
шекарасы өсімдіктерде жоғары жатыр ал төменгісі өсімдіктер тамырларының
таралу  тереңдігімен  шектеледі.  Энергиялардың  негізгі  көзі  болып  күн
энергиясы яғни ылғалданудың түрлі жағдайлар негізінде фотосинтез негізінде
продукценттермен аккумуляция қалатын энергия.

Жердің  жер  бетіне  күн  энергияның  біркелкі  түспеуі  биоценоз
жиынтықтарының кеңістік  және тіктік  (вертикалдық)  әртүрлілігін  білдіреді.
Биоценоздар  иерархиясында  негізінен  3  деңгейді  бөліп  көрсетеді.  Төменгі
жергілікті  деңгей  азғантай  іс-әрекет  радиусы  бар  жергілікті  факторлармен
байланысқан биоценоздарды түзеді, мысалғы жеке рельеф элементімен. Оған
алдымен биоценоз – элементарлы, бөлінбейтін бірлік, яғни біртекті биожүйе
жатады. Биогеоценоз сипаттамасы үшін бір рельеф элементі шамасында оның
барлық  компонентері  орналасулары  болып  табылады.  Биогеоценоз  барлық
кезеңінде біртекті  микроклимат пен су режимге,  бір топырақты өзгергіштік
пен бір фотосинтезге ие.

Биогеоценоздар  түрлі  жергілікті  деңгейлі  ландшафтты  күрделі
территориалды  жүйелерге  топталады.  Олар  кейінгі  қосылыстарда  жаңа
регионды деңгейге жетеді. Регионды ландшафт жүйелерінің түрлілігі – район,
провинция,  облыс,  зона,  сектор,  түрлішыңды  тау,  топырақты  массивтер,
өзендік  қашықтар,  өзендік  төмендегіштер  және  т.б.  –  ағза  қоректенуі  үшін
әртүрлі үлкен экологиялық шарттарды жіктейді. Үлкен экологиялық түрлілікке
байланысты  биологиялық  және  экологиялық  түрліліктер  жіктеледі.
Ағзалардың экологиялық топ түрлілігіне мысалға өсімдікті келтіруге болады:
галофиттер,  гликофиттер,  сциофиттер,  криптофиттер,  ацидофиттер,
пелитофиттер, хасмофиттер, петрофиттер, псаммофиттер және т.б.

Биоценоз  компоненттерінің  байланысы  сукцессиялардың  түрлі
бағыттарына, яғни эдафидиялық климакс жіктелуіне және үлкен биоценозды,
экожүйелік  және  ландшафтты  әртүрлілікке  әкеледі.  Ауысу  процесі  мен
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энергия  жаңашалануы  мен  заттардың  байланысы  биоценозда  биоценоздың
функциондалуы деп аталады.

Биоценоздар  өзгереді  және  бұл  өзгергіштік  екіжақты  тұқым.  Кейбір
өзгергіштері  кері  айналдырылады,  циклді  және  биоценоз  құрылымының
жаңашалануына алып келмейді. Ең танымал мысалдар – бұл тәуліктік және
мезгілдік ритмдер. Көптеген биоценоздарда мезгілдерде бірден сыртқы түрі
ғана  емес,  сонымен  бірге  барлық  функционалдық  процестері  де  өзгереді.
Тұрақтылық пен өзгергіштік – ландшафтың екі диалектті байланысқан сапасы
болып табылады. 

Бір биогеоценоз ауданы текше метрмен өлшенеді және бірнеше гектарға
(орманды зоналар мен орманстептерінде) дейін жетеді.  Барлық биогеоценоз
анықтамасы, егер олардың әрбіреуіне 10-15 бағаннан жазатын болсақ,  онда
олардың ондаған томын құрастыруға болады. Бірақ та, бұны қазіргі уақытта
мүлдем  зерттеуге  болмайды,  анықтама  беруге,  бақылауға  және  биоценоз
өзгерістерін  болжауға  болмайды  дегенді  білдірмейді.  Оларды,  яғни  қазіргі
таңдағы біліммен сәйкес келетін генерализация деңгейінде зерттеуге болады.
Анықтама объектісі болып нақты биоценоз емес, олардың бір топтары немесе
қосылыстары  болуы  мүмкін.  Нақты  биоценозды  тарату  типтерін  белгілі
табиғи зоналар мен провинциялармен шектеуге болады. 

2 Мониторинг түрлерінің классификациясы

Мониторинг түрлерінің классификациясы келесідей бөлінеді:
1)  Кешенді.  Табиғатта  барлығы  өзара  байланысты  –  кез  келген

материалды объект, процес немесе құбылыс әртүрлі факторларға және басқа
объектілерге  тәуелді,  сондықтан  кез  келген  объектінің  мониторингы
автономды  жүйе  ретінде  қарастырылмау  керек,  керісінше  басқа
объектілермен,  процестермен  және  құбылыстармен  жиынтықта  болу  қажет,
берілген объектінің басқару процесін бағалайтын және болжайтын ақпаратпен
қамтамасыз етуден қоршаған ортаның барлық объектілерін басқару процесіне
ауысу үшін, бұл деген табиғат пайдаланудың барлық процестерін ықшамдау
үшін қажет.  

2) Жүйелік. Берілген аспектіде мониторинг әртүрлі бағыттар бойынша
(ғылыми, ғылыми-әдістемелік, әдістемелік-қолданбалы, қолданбалы, технико-
ақпараттық) іс-әрекеттердің және шаралардың (бақылау, бағалау және болжау)
әртүрлі  жүйесі  ретінде,  ортақ  мақсатқа  жету  үшін  уақытта  және  кеңістікте
қатар координацияланған – оның барлық тұтынушыларын қажетті ақпаратпен
толық және жедел қамтамасыз ету үшін қаралады. 

3)  Иерархиялық.  Кез  келген  объектілер,  процестер  және  құбылыстар
төменгі  ранг  объектілері  енгізілген,  жоғарғы  ранг  объектілердің  жиынтығы
ретінде дамуы мүмкін. Иерархия мониторинг құрылымын бағынышты жүйесі
түрінде қарастырады, онда ішкі жүйелердің өзара әрекеттестігі және жоғарғы
ранг  ішкі  жүйе  мақсаттарының  бағынушылығын  және  ішкі  жүйелердің
әрекеттестігін қамтамасыз етіледі.
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4)  Автономдық.  Мониторинг  кез  келген  бағынышты  деңгейде  дербес
жүйе ретінде қаралады, берілген деңгейдегі  процеспен немесе  құбылыспен,
объектімен  басқару  проблемасын  шешетін  және  үйлесімнің  меншікті
критерийлерімен  қожалық  ететін,  бұл  деген  бағынушылықтын  берілген
деңгейде  объектімен,  процеспен,  құбылыспен  басқару  проблемасын  шешу
мүмкіншілігі.

5)  Қозғалмалдығы.  Мониторингтің  жүйесі  қатып  қалған  жүйе  емес,
керісінше  оның  дамуының  тұрақты  процесі  екендігін  болжайды,  осының
жүрісінде  мониторингке  қызмет  көрсететін  құрылымы  және  жүйенің
әдістемелік негізі, шешілетін мәселелердің тізімі және құрылымы, техникалық
құралдар,  қалыптасу,  жаңару  және  нормативті  ақпаратты  қолдану  әдістері
жетіледі.  

6)  Оңтайлылығы.  Ең  маңызды  бөлім,  мониторинг  жүйесінің
эксплуатациясын,  экологиялық және экономикалық максималды нәтижелігін
болжайды.

3 Қоршаған орта мониторингінің негізгі бағыттары

Қоршаған  орта  мониторингін  әр  түрлі  іс  әрекеттердің  (бақылау және
тексеру, бағалау және болжау)  жүйесі  ретінде түсінуі,  осы әрекет  бірыңғай
әдістемелік көзқарас негізінде ғылыми ортада басым болатындар көзқарасқа
сәйкес жүргізілетінін болжайды. Егер кез келген объектінің бақылауы әртүрлі
әдістемелік  көзқарастар  бойынша  өткізілсе,  онда  алғашқы  өлшеулермен
салыстыру, бағалау және болжау үшін қажетті  шығатын берілгендерін,  бір-
бірімен салыстыруға  келмейді.  Сондықтан зерттеуге біркелкілік әдістемелік
көзқарас – қоршаған ортаның кез келген объектісіне мониторинг жүргізу үшін
міндетті жағдайлардың бірі. 

Қоршаған  ортаның  кез  келген  объектісіне  мониторинг  жүргізу  үшін
берілген  объектінің  бақылауының  және  тексерілуінің  ғылыми  дәлелденуі
қажет. Мысалы, Жерде өміртіршілігі үшін озон қабатының мағынасын және
рөлін  анықтағаннан  кейін  ең  бірінші  кезекте  оның  адамға  әсерінен  кейін,
атмосфералық  озон  мәселесі  басты  ғылыми  мәселе  болып  қойылды.  Одан
кейін  озон  қабатының  қалыңдығын  өлшеу  әдістерін  жетілдіру  бойынша,
озонның  бұзылу  себептерін  анықтау жұмыстары  басталды.  Атмосферадағы
озон  қабатының  қалыңдығының  тұрақтылығын  және  өзгергіштігін  өлшеу,
өлшегіш  аппараттарының  толық  жетілуін  бақылау,  қоршаған  ортаға  әсер
ететін өндірісі жоқ, адамдар мүлдем тұрмайды деуге болатын Антарктиданың
үстінде  озон  ойығы  табылып  және  зерттеулер  басталды.  Егер  әлемдік
қауымдастығы  адамзат  тіршілігіндегі  атмосфера  озонының  рөлі  және
мағынасы  туралы  хабардар  болмаса,  онда  барлық  осы  жұмыстар  және
зерттеулер басталып және қаржыланбас еді. 

Озон  ойығы  мәселесінің  мысалында,  мынандай  бақылауға  келуге
болады, бұл бірнеше өзара байланысты және бір-бірінен айырмашылығы бар
қоршаған орта мониторинг бағыттары: 

1) Мониторингтің ғылыми әдістемелік бағыты.
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Қоршаған ортаның антропогенді немесе өздігінен пайда болатын табиғи
және  пайда  болуы  мүмкін  мәселелерді  анықтайды.  Осы  бағыт  қоршаған
ортаның жағдайын зерттеу, бақылау, салыстыру, бағалау және  болжау үшін
бірыңғай әдістемелік көзқарастарды дәлелдейді және талдайды.  

2) Әдістемелік – қолданбалы бағыт.
Зерттелетін объектінің санды және сапалы сипаттамаларын анықтайды,

бұл деген инвентаризация өткізеді,  зерттеулердің нақты әдістерін талдайды,
бақылайды, қоршаған орта объектілерінің жағдайын бағалайды.

Мониторингтің  қолданбалы  бағыты  қоршаған  орта  объектілерінің
жағдайын орнатады, бақылау жүргізеді,  осы жағдайды бағалайды, қоршаған
ортаны басқару бойынша мүмкін болатын өзгерістердің  және ұсыныстарды
талдап болжайды.

3) Ақпаратты-техникалық бағыт.
Мониторинг  бойынша  берілген  барлық  іс-әрекеттерді  сақтауды  және

жүйелеуді,  осы  ақпаратты  тез  арада  алуды  және  таратуды  рұқсат  ететін,
әсіресе  адамзатқа  кері  әсер  ететін  қоршаған  орта  жағдайының өзгерістерін
талдау жүйесін жасауын болжайды.  

3 дәріс. Биосфералық мониторинг

Жоспар.
1.  Биосфера  Жердің  ең  ірі   экожүйесі.  Биосфераның  антропогенді

күрделенуі және түр өзгеруі - ноосфера. 
2. Қоршаған ортаны мониторингінің құралдары мен жүйелері.

1 Биосфера Жердің ең ірі  экожүйесі. Биосфераның антропогенді
күрделінуі және түр өзгеруі - ноосфера

Жер  планетасының  биосферасы  -  адам  және  басқа  барлық  тірі
организмдердің тіршілік ету ортасы. Бұл - планетадағы тірі заттардың тіршілік
аймағы. Биосфераның кұрылымы, құрылысы және энергетикасы онда тіршілік
ететін тірі организмдердің тіршілік процестерінің жиынтығымен анықталады.
Планета түгелдей биосфера емес. Оның жоғарғы шегі теңіз деңгейінен  озон
қабаты, 20 - 25 км-ге дейін, ал құрлықта 2 - 3 км мұхит түбіне дейінгі аралықты
алып жатыр.

Жер планетасында мекендейтін халық саны соңғы жылдары өте жоғары
қарқынмен өсуде. Бұл адамзат қоғамы үшін жаңа проблемалар туғызары анық.

Өте ертедегі тарихи кезеңдерден бастап өткен ғасырдың басына дейін
халық саны аштық пен әртүрлі эпидемиялар әсерінен біресе азайып, біресе
көбейіп,  бірнеше  жүз  млн.  арасында  ауытқып  отырды.  Тек  XVIII-XIX
ғасырларда жағдай біршама өзгерді. 1960 жылдарға қарай халық саны 3 млрд-
қа, 1975 жылы 4 млрд-қа, 1987 жылы 5 млрд-қа жетіп, жылына шамамен 90
млн-ға артып отыр.

Алайда соңғы 20 жылда халықтың өсу қарқыны біршама төмендеп кетті.
Осыған қарамастан,  2000 жылдардан кейін халық саны 12 млрд -  тан асуы
мүмкін  деген  болжам  бар.  Бірақ  бұл  болжам  ғана,  шын  мәнінде  біздің
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биосферадағы осынша халықтың тіршілігіне зиянды әсерін тигізбей қоймай-
тын  экологиялық  проблемалар  ескерілмей  отыр.  Өйткені,  климаттың
өзгерістері, табиғи ресурстардың сарқылуы сияқты жағдайлар, сөз жоқ, халық
санының өсуіне де өз әсерін тигізеді.

«Биосфера  -  біздің  тіршілік  ететін  ортамыз,  бізді  қоршаған  табиғат.
Адам баласы, ең алдымен, өзінің тыныс алуы, тіршілік ету іс-әрекеті арқылы
осы табиғатпен тығыз байланысты».

В.И. Вернадский, биосфера - негізгі тірі және өлі заттардың бір - бірімен
өзара  әсері  болып  табылатын  тіршілік  аймағы.  Ол  тірі  организмдер
биосфераның функциясы және онымен материалдық-энергетикалық жағынан
тығыз  байланысты,  әрі  оны  анықтаушы  үлкен  геологиялық  күш  болып
табылады.  Организмдер  дегеніміз  -  тірі  заттар,  яғни  белгілі  сан  арқылы
берілген  химиялық  құрамы,  салмағы,  энергиясы  бар  барлық  тірі
организмдердін жиынтығы  болып табылады.

Ертедегі  Греция,  Рим  ойшылдары  Аристотель,  Эротосфен,  Теофраст,
Страбонның еңбектерінде  адам  баласын  қоршаған  әлемнің  құрылымы,  тірі
организмдердің  оларды  қоршаған  ортамен  байланыстары  жөнінде  біраз
түсініктер кездеседі.  Бірақ бірнеше ғасырлар бойы сол уақыттағы қоғамның
даму  деңгейіне байланысты бұл мәселелерге жеткілікті көңіл бөлінбеді.  Тек
қана  қайта  өрлеу  дәуірінде  ғылыми ойлар  дамып,  мәдени  мұраларға  көңіл
бөліне бастағаны белгілі.

Н.  Коперниктің  Әлемнің  гелиоцентрлік  жүйесы  туралы  ілімі,  ұлы
географиялық жаңалықтар дәуірі, т.с.с. пайда болды. Биосфера туралы ілімнің
алғашқы бастамаларын, голландиялық оқымыстылар Б. Варениус, X. Гюгенс,
француздың табиғат зерттеушісі Ж. Бюффон, ұлы орыс оқымыстылары  В.И.
Татищев, М.В. Ломоносов, т.б. еңбектерінде кездестіреміз.

Бірақ  биосфераның  горизонттарындағы  заттардың  динамикасында
шешуші  фактор  болып  табылатын  тіршіліктің  орасан  зор  рөлі  біртіндеп,
кейінірек, тірі организмдер сыртқы ортамен  зат алмасу нәтижесінде тіршілік
ететіндігі анықталғанда ғана ашылды.

Биосфера туралы ілімнің пайда болуын, көбінесе,  француздың атақты
табиғат зерттеушісі,  «биология» деген терминді  алғаш рет  ұсынған француз
оқымыстысы Ж.Б. Ламарк есімімен байланыстырады.

Жан Батист Ламарк 1803 жылы өзінің «Францияның гидро-геологиясы
туралы» еңбегінде жер шарында тіршілік ететін  организмдер жиынтығын осы
термин арқылы берді.

Ал биосфераның Жердің ерекше қабаты екендігін  айтып,  1875  жылы
«биосфера» деген терминді ғылымда алғаш рет ұсынған Вена университетінің
профессоры геолог Эдуард Зюсс.

Ботаника,  өсімдіктер  географиясы,  топырақтану  және  басқа  да
биологиялық,  геологиялық  ғылымдардың  дамуымен  бірге  биосфера  туралы
түсініктер  мен  нақты  мәліметтер  біртіндеп  жинақтала  берді.  Осы
ғылымдардағы  биосфераны  біртұтас  түсінуге  мүмкіндік  беретін  түсініктер
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организмдер мен қоршаған  орта арасындағы қарым-қатынастарды зерттейтін
ғылым-экологияның шығуымен байланысты болды.

Неміс  ғалымы  Э.  Геккельдің  "Организмдердің  жалпы  морфологиясы"
атты еңбегінің шығуын экология ғылымы дамуының бастамасы деуге болады.

Жер биосферасының белгілі табиғи жүйе ретінде тіршілік  етуі барлық
тірі  организмдер  қатысында  жүретін  заттар  мен  энергия  айналымынан
көрінеді.

ХІХ ғасырдың 80 жылдарында неміс физиологы В. Пфеффердін (1845-
1929)  организмдерді  қоректену  тәсілдеріне  байланысты   автотрофты,
гетеротрофты және миксотрофты деп үш топқа бөлуі биосферадағы негізгі зат
алмасу процестерін түсінуге мүмкіндік беретін аса маңызды ғылыми жетістік
болды.

Ал қазіргі заманғы биологияда, оның ішінде экология ғылымында тірі
организмдердің  қоректену  типтері  бес  түрлі:  автотрофты,  гетеротрофты,
миксотрофты типтермен бірге паратрофты  және  сапротрофты деп бөлінеді.

Паратрофты  организмдер  тірі  белокпен  қоректенетіндер  болса,
сапротрофтылар өлі белокты заттармен, яғни организмдердің қалдықтарымен
қоректенетіндер болып табылады.

Биосфера туралы терең де кең мағынадағы түсініктерді В.И. Вернадский
(1863-1945) еңбектерінен кездестіруге болады.

Академик В.И. Вернадскийдің биосфера жөніндегі негізгі идеялары XX
ғасырдың  басында  қалыптаса  бастады.  Алғаш  рет  1926  жылы  оның
«Биосфера» атты еңбегі жарыққа шықты.

В.И.  Вернадский,  биосфера  -  табиғаттың  негізгі  тірі  және  өлі
заттарының  бір-бірімен  өзара  әсері  болып  табылатын  тіршілік  аймағы  деп
қарастырды.  Ол,  тірі  организмдер  -  биосфераның функциясы және  онымен
материалдық энергетикалық жағынан тығыз байланысты, әрі оны анықтаушы
үлкен геологиялық күш болып табылады деп жазды. Организмдер дегеніміз -
тірі  заттар,  яғни  белгілі  сан  арқылы  берілген  химиялық  құрамы,  салмағы,
энергиясы бар барлық  тірі организмдердің жиынтығы болып табылады. Бұл
тірі зат қоршаған ортамен өзінің тыныс алуы, қоректенуі, көбеюі арқылы тығыз
байланыста болады деп түсіндірді.

Осылайша,  В.И.  Вернадский:  биосфераның  негізгі  ерекшелігі  -  Күн
сәулесі  энергиясы  әсерінен  болатын  химиялық  элементтер  атомдарының
миграциясы нәтижесінде жүретін организмдердің көбею, өсу және зат алмасу
процестері болып табылады деп түсіндірді.

Академик В. И. Вернадский биологияда жаңа бағыт -  биогеохимияның
негізін сала отырып, табиғат пен тіршіліктің өзара тығыз байланысы мен бір-
біріне тәуелділігінің заңдылықтарын ашып беретін биосфера туралы Кешенді
ілімді жасап берді.

Австриялық  эколог  Э.  Зюсс  ұсынған  биосфера  терминіне  В.И.
Вернадский  тереңдетілген,  жан-жақты  Жер  қабықшасының  сапалы
ерекшілігін көрсететін жаңа мағына берді.
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В.И.  Вернадский  ілімінің  негізі  болып  саналатын  түсінік  бойынша,
биосфера - тірі организмдер мекендеген және планетадағы тірі заттар әсерінен
сапалы өзгерістерге ұшыраған Жердің қабықшасы.

В. И. Вернадский: «Жердегі тірі зат - биосферадағы ең қуатты күш, ол
биосфераның  функцияларын  материалдық  және  энергетикалық  жағынан
анықтаушы.  Жердегі  тірі,  өлі  заттардың  үздіксіз  алмасуы  әсерінен
биосферадағы  организмдер  де,  олар  тіршілік  ететін  орта  да  өзгеріске
ұшырайды. Тау жыныстары, су, ауа биосферадағы тірі заттар әсерінен жаңа
қасиеттерге ие болады. Табиғатта өзара әсерлесудің жаңа заңдылықтары пайда
болады» - деп жазды.

В.  И.  Вернадский  биосферада  бір-бірімен  генетикалық  тығыз
байланысты түрлі бөліктерді төмендегіше көрсетті:

а) тірі зат - бұл тірі организмдер;
б) биогенді заттар - тірі организмдердің тіршілік процестерінің қалдық

өнімдері (таскөмір, мұнай, т.б.);
в) өлі зат- тау жыныстары;
г)  биокосты заттар -  тірі  организмдердің тау жыныстары мен шөгінді

жыныстарды ыдырату және өңдеу өнімдері (топырақ, табиғи сулар, т.б.)
д)  радиоактивті  -  элементтердің  атомдарының  ыдырауы  нәтижесінде

түзілетін радиоактивті заттар;
е) жер қойнауындағы элементтер атомдары.
ж) космос кеңістігінің заттары - метеориттер, зарядталған бөлшектер.
Қазіргі заманғы биосфера органикалық дүние мен өлі табиғаттың ұзақ

мерзімді эволюциясының нәтижесі болып табылады. Биосфераның дамуында
үш кезеңді бөлуге болады:

а)  алғашқы кезең - биосфераның қалыптасуы мен дамуының  бастапқы
кезеңі;

б)  биотехносфера,  бұл  кезеңде  биосферадағы  адамзат  қоғамының  іс-
әрекеті негізгі фактор болды;

в)  ноосфера –  ақыл-ой сферасы.  Бұл терминді  алғаш рет  1927 жылы
француз математигі және философы Ле-Руа ұсынды, ал 1924 жылы оған В.И.
Вернадский түсініктеме берді.

В.И.  Вернадский:  ноосфера  -  биосфераның жоғарғы даму кезеңі,  бұл
кезеңде адамның іс-әрекеті биосфера дамуының негізгі анықтаушы факторы
болып табылады деп түсіндірді.

Экологияда  антропогендік  әсерлерге  байланысты  биосфераның  бұдан
ары  қарай  дамуын  түсіндіретін  теориялар  мен  көзқарастарды  негізінен  екі
топқа бөлуге болады: 

1)  Глобальды  кризистерді  жақтаушы  бағыттағы  теориялар.  Бұл
бағыттағы  Мальтус  теориясын  жақтаушылар,  олардың  ішінде  алдыңғы
қатардағы өкілдері американдық эколог Пол Эрлих жэне француз ғалымы Жак
Кусто  болды.  Бұл  теорияны  жақтаушылардың  түсінігі  бойынша,  халық
санының өсуі мен ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінде белгілі бір уақыт
кезеңінде Жер бетінде жаппай глобальды кризистер орын алады.
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2) Екінші бағыттағы теорияларды жақтаушылардың пікірінше,  космос
пен  Жер  ресурстары  адамзат  коғамының  қажеттіліктерін  әрқашан
қанағаттандыра  алады.  Бұл  бағыттың  көрнекті  өкілдері  -  американдық
экономист Юлиан Саймон, географ С.Б. Лавров, т.б. болды.

2 Қоршаған ортаны мониторингінің құралдары мен жүйелері

2.1 Картографиялық қамтамасыз ету

Мониторингтің  арнайы  ерекше  міндеттері  алынған  ақпаратты  талдау
және  өңдеу  кезінде  картаграфиялық  әдіске  ерекше  талаптарды  қоюды
жүктейді.  Осы  талаптардың  тұрғысында  картаграфиялық  әдіс  қоршаған
ортаның  жағдайымен  кешенді  базалық  бағалау  және  жеделді  карталар
көмегімен оларға  әсер ететін  факторларды қадағалаудың жан-жақты жүйесі
ретінде анықталады.

Мониторингте  картографиялық  қамтамасыз  ету  негізгі  4  блокты
қарастырады: 

1)  Бастапқы,  яғни  базалық  блок,  табиғи  жағдайлар,  территорияларды
шаруашылықта  пайдалану  туралы,  сонымен бірге  бақылау қарастырылатын
қоршаған  ортаның  құбылыстары,  үрдістері  немесе  шамалары  туралы
ақпараттық картаграфиялық мәліметтерді енгізеді. 

2) Ақпаратты бағалау, болжау блогы. Бақыланатын құбылысты бағалау
уақыт бойынша және кеңістікте оның дамуын болжау карталарынан тұрады.
Сонымен бірге шешімді қабылдау үшін ұсыныс карталары болады. 

3) Жедел болжау және бақылау блогы. Бақыланатын құбылыстың жедел
мәліметтері  жасалады. Бұл блок гидормедио қызметке түсетін мәліметтерге
байланысты. Блоктың басты мақсаты картаграфиялық түрде түсетін ақпаратты
жедел көрсету. 

4) Картаграфиялық мәліметтер блогы. Қоршаған ортаның өзгерістерінің
мәліметтері  бағаланылады.  Олардың  шаруашылық  әрекеттері  және
адамдардың  денсаулықтары  бағаланылады.  Мұнда  ұзақ  мерзімдік  қолайлы
тенденцияларды немесе кері факторларды азайтуда тиімді пайдалану бойынша
іс-шаралар  қарастырылады.  Алғашқы 2  блок  картаграфиялық   ақпаратттың
бастапқы  фонды  құрайды.  Олар  керекті  картаграфиялық  мәліметтермен
мониторингті  қамтамасыз  етеді.  Базалық  мәліметтермен   мәліметтерді
картаграфиялық  көрсетудің  түзілуі  мен  жұмыс  істеуі  үшін  автоматты
картаграфиялық  жүйелер   қолданылады.  Олардың  ерекше  айырмашылығы
болып  техникалық  құралдардың құрамына  бұл  жүйеде  ең  аз  дегенде  ЭБМ
кіреді. Жұмыс түрінің жалпы сызбасы мынадай:

1- кезеңде ақпараттарды сандау және оларды мәліметтер базасына енгізу
үшін салдар жүйесі қолданылады. 

2- кезеңде  ақпаратты интерактифті өңдеу бейнеэкран пайдаланылады.
3- кезеңде графикалық бейнеэкранда карталар жасалады.
Ақпаратты  бағалау,  болжау  блогына  метреологиялық  бекеттер  мен

мосттар  бойынша  температураларды,  ылғалдылықты,  жел
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жылдамдықтарының карталарын жатқызуға болады. Осы ақпараттар негізінде
гидрологиялық метреологиялық карталар және өндірістік қалдықтарды бөлу
карталары  әртүрлі  көрсеткіштері  бойынша  температуралары  мен  ауаның
ластануларын  бөлу  карталары  қала  маңындағы  су  нысандарының
көрсеткіштерінің карталары, сериялар жасауға    болады екен. Экологиялық
ақпараттар негізінде глобалдық мәселелерді шешуге соның ішінде ең алдымен
экологиялық мәселелерді шешуге болады.

2.2 Мониторингтің автоматтандырылған жүйелері

Сыртқы  ортаның  шамаларын  қадағалаудың  1-  автоматты  жүйелері
әскери және космостық бағдарламаларда жасалған болатын. Өткен ғасырдың
50-ші  жылдарында  АҚШ  әуеге  қарсы  қорғаныс  жүйесінде  Тынық  мұхитта
автоматтандырылған  қоршаған  ортаның апатын бақылау бойынша 7  эталон
пайдаланылған. Кейін ол луноходта пайдаланылды. Қазіргі кезде электрондық
жүйелер  үрдісі  молекулалық  деңгейге  дейін  жетті.  Автоматтандырылған
жүйелер қоршаған ортаның сапасын бақылаудың толық автономды жүйелері
жалпы көлемді бағдарламалармен қамтамасыз етіп күрделі көп мақсатты, өте
ыңғайлы, кішігірім жүйелер жасалды.

Мониторингтің  заманға  сай  автоматы  жүйенің  негізгі  структуралық
блоктарына мыналар жатады: 

1)  Табиғи  қоршаған  ортаның  датчиктері  (температуралар,  судағы
тұздардың  концентрасиясы,  күн  радиациясы,  су  ортасындағы  металдардың
иондық  түрлері,  атмосфера  мен  судың  негізгі  ластағыштарының
ластағыштары).

2) Биологиялық шамалардың өлшегіштері, ағаштардың өсуі.
3) Радиоқабылдағыш жүйелер R=10-15 км.
4) Кішігірім радио бекеттер: R=100-1000 км.
5) Жер серігі байланыс жүйесі.
6) Заманға сай ЭБМ. 
7)  Автоматты  электр  қоректендіру  (жетілдірген  аккумуляторлар  және

күн батареялар негізінде).
8) Бағдарламалық қамтамасыз ету.

2.3 Қашықтық зондтау

Космостан жерді  дистанциялық зондтау арқылы жер нысандары және
глобалды масштабтар туралы өте бағалы ақпараттар алуға мүмкіндік бар. Жер
бетінің  космостық  түсірілімі  жердің  әртүрлі  орталарындағы  бақылау
нысандарының  шамаларының  физикалық,  химиялық,  биологиялық,
геометриялық шамаларын анықтайды.

Қоршаған  ортаның  мониторингі  үшін  космостық  құралдар  негізінде
ақпараттық Жер серігі  жүйесі  өте шешімді пайдаланылады. Оған тән нәрсе
бүтіндігі,  мақсаты  бағыттылығы,  заманға  сай  болуы,   динамизм  және
автономдылығы.  Жер  серігі  жүйелері  негізінен  Ресей  Федерациясы,  АҚШ,
Жапония,  Индия және Қытайға тиісті.  1-  жасанды жер серігі  1957 жылы 4
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қазанда  КСРО-да  ұшырылды.  Мониторингтің  регионалды  және  глобалды
жүйелерінде қазіргі кезде кеңінен лазерлік әдіс қолға алынды.

4 дәріс. Геосфералық мониторинг – космос, атмосфера

Жоспар.
1. Күн және жақын Космос. Атмосфера.
2. Табиғат үшін атмосфералық ауаның маңызы.
3.  Атмосфералық  мониторинг  жүйесінің  әдістері  және  құрылу

принциптері. 
4. Атмосфераның ластану деңгейін бақылау нәтижесі.

1 Күн және жақын Космос, атмосфера

Мониторинг өткізетін ұйымдар. (Казгидромет және басқалар).
Күн - гелиологтар және астрономдар. Жақын космос. Жердің космостық

катаклизмалары.  Чиксулуб,  Юкотан  –  Мексика  және Тунгусс  метеориттері.
Күннің және жақын космостық кеңістіктеріне мониторинг өткізетін ұйымдар –
НАСА, Роскосмос, ЕвроКосмос, обсерваториялар. 

Күн  радиациясы  және  жарықтандыру  белдеулері,  тәулік,  мезгілдік,
жылдық,  көп  жылдық  ритмдер.  Альбедо.  Булық эффект.  Турбуленттік.
Термикалық  конвекция.  Радиациялық,  орографиялық  және  адвективті
инверсиялар. Үсік жүру. Сағымдар. Рефракция. Ауа ылғалдылығының тәулік
және жылдық жүрісі.  Найзағайлар,  жай түсу, күн  күркіреу. Атмосферадағы
күндік  құбылыстар:  гало,  венцылар,  кемпірқосақ.  Жауын шашын:  жаңбыр,
сіркіреу, қар, бұршақ. Атмосфералық қысым. Жел. Желдің жылдамдығы, күші
және бағыты. Атмосфераның циркуляциясы – циклондар және антициклондар.
Тропикадан тыс және термикалық циклондар, теңіз дауылдары, дауылдар. Кіші
құйындар, томболо (торнадо).

Жер атмосферасы (грекше: «atmos»  – «бу»  және «sphaira»  – «шар»)  –
Жерді қоршап тұрған газды қабықша. Атмосфера  деп - Жерді онымен бірге
айнала  жүріп,  оны  қоршап  тұрған  газды  ортаны  айтамыз.  Атмосфераның
массасы  5,15  –  5,9×1015 тонна.  Атмосфера  Жер  бетіндегі  барлық  тіршілік
процестерінің  жүруін  қамтамасыз  етіп,  адамзат  тіршілігінің  барлық
жақтарына үлкен әсер етеді.

Атмосфера  келесідей  бөлінеді:  тропосфера  8  –  17  км-ге  дейін,
стратосфера 8-50 км-ге дейін онда озон қабаты бар, мезосфера 55 – 80 км-ге
дейін, термосфера 85 – 700 – 800 км-ге дейін, ионосфера кіреді, экзосфера 850
км – 1500 км-ге дейін. 

Берілген  сфераларды  бөліп  көрсету  жерді  құрайтын  заттардың
агрегаттың  жағдайларының  сипаттамаларына  негізделген.  Геосферадағы
барлық ағзаларды ескермейтін геоцентрлік болып табылады.

Кейде  мезосфера,  термосфераны  ионосфера  деп  атайды.  Берілген
сфераларды  бөліп  көрсету  жерді  құрайтын  заттардың  агрегаттық  күйін
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сипаттауға  негізделген.  Геосфера  тірі  ағзалардың  барлығын  ескермейтін
геоцентрлік болып табылады. 

Атмосфераны  зерттеуші  мамандардың  пікірінше,  ол  Жер  бетінен
қашықтаған сайын түрлі температурадағы бірнеше аймақтардан тұрады.

Атмосфераның  құрылысы  бірнеше  қабат  кұрылымнан  тұрып,
тропосфера,  стратосфера,  мезосфера  және  термосферадан  тұрады.  1000  км
және  одан  әрі  қарай  экзосфера  болып,  онда  атмосфералық  газдар  әлем
кеңістігіне  таралады.  Осы  қабатта  атмосфера  бірте-бірте  планета  аралық
кеңістікке ауысады.

Атмосфераның Жер бетіне ең жақын қабаты «тропосфера» деп аталады.
Бұл қабаттың орта ендікте теңіз деңгейінен биіктігі 10 – 12 км, экваторда 16 –
18 км, полюстерде 7  – 10 км. Осы қабатта жауын – шашын, бұлттар түзіліп,
найзағайлар, күн күркіреуі жүреді. Тропосфераның  жоғарғы жағында 40 км –
ге  созылатын  стратосфера  қабаты  орналасқан.  Онда  ылғалдылық  біршама
төмен,  атмосферадағы озонның көп бөлігі  осы қабатта  жинақталған,  озон -
Күннің  ультракүлгін  сәулелерін  сіңіріп,  атмосфераны  қызып  кетуден
сақтайды.

Стратосферадан  кейін  50  км  биіктікте  мезосфера  қабаты  орналасқан.
Мезосферада температура одан  әрі қарай төмендеп, 80 км биіктікте 70°С-қа
түседі. Мезосферадан жоғары белгілі шекарасы жоқ  термосфера  орналасқан,
онда  500 – 600  км  биіктікте  температура  +1600°  жетеді.  Атмосфераның
қабаттарындағы ауа биіктеген сайын сұйылып, қысым төмендейді. 

Ең соңында Жерден ең алыста  800  – 1600 км қашықтықта  экзосфера
орналасқан.

Атмосфера  биогеоценоздың  компоненті  ретінде  топырақ  бетіндегі,
топырақтағы және топырақ қуыстарындағы ауа қабаттарын құрайды.

Атмосфералық  ауа – түрлі газдардың қоспасы. Оның құрамында 78,08%
азот, 20,9%  оттегі, 0,93% аргон, 0,03% көмірқышқыл газы бар. Ал қалған 1%
басқа неон, гелий, метан, радон, ксенон, т.б. газдардың үлесіне тиеді.

Жер  бетінде  оттексіз  тіршілік  жоқ.  Ол  жасыл  өсімдіктердің  тіршілік
әрекеттері  нәтижесінде  түзіледі.  Өсімдіктер  су  мен  көмірқышқылынан
фотосинтез процесі кезінде оттекті  бөледі. Ал басқа барлық тірі организмдер
оттекті  тек  пайдаланушылар  болып  есептеледі.  Көмірқышқыл  газы
атмосфераға  тірі  организмдердің  тыныс  алуы,  отын  түрлерінің  жануы,
органикалық  заттардың  ыдырауы  мен  шіруі  кезінде  бөлінеді.  Ауаның
құрамындағы  көмірқышқыл  газы  мөлшерінің  көбеюі  адам  мен  жануарлар
организміне зиянды әсер етеді.

2 Табиғат үшін атмосфералық ауаның маңызы

Табиғат үшін атмосфералық ауаның маңызы ерекше және  әртүрлі. Ол,
біріншіден,  фотосинтез  үшін  көмірқышқыл газының және  тыныс  алу  үшін
оттектің көзі. Ол тірі организмдерді космостық сәулелерден қорғайды, Жерде
жылуды  сақтайды,  климатты  реттейді,  зат  алмасудың  газ тәрізді  өнімдерін
қабылдайды,  планетада  су  буларын  тасымалдайды,  бұлт,  жауын  –  шашын
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түзілетін  және  басқа  да  метеорологиялық  процестер  жүретін  орын,  ұшатын
организмдер  үшін тіршілік  ортасы  болып  саналады,  топырақтың
құнарлылығына  әсер  етеді,  т.с.с. Ғалымдардың  пікірінше,  қазіргі  заманғы
атмосфераның шығу тегі екінші реттік және ол Жердің қатты қабықшасынан
планета  түзілгеннен кейін бөлінген газдардан түзілген. Жердің геологиялық
тарихы  барысында  Жердің  атмосферасы  түрлі  факторлар:  атмосфералық
газдардың  космос  кеңістігіне  бөлінуі,  жанартаудың  әрекетінен  газдардың
бөлінуі,  күннің  ультракүлгін  сәулелері  әсерінен  молекулалардың  ыдырауы,
атмосфера  компоненттері  мен  жер  кабығының  жыныстары  арасындағы
химиялық  реакциялар  нәтижесінде  бөлінетін  газдар  әсерінен  үлкен
эволюцияны басынан кешірді.

Атмосфераның  дамуы  геологиялық  және  геохимиялық  процестермен,
сол  сияқты  тірі  организмдердің  тіршілік  әрекеттерімен  тығыз  байланысты.
Атмосфера  Жердің  беткі  қабатын  оның  қалың  қабаттарына  өту  кезінде
көпшілігі жанып кететін метеориттердің зиянды әсерлерінен сақтап тұрады.

Атмосфераның  құрамының  қалыптасуына  үлкен  әсер  ететін  тірі
организмдердің  тіршілік  әрекеттері  өз  кезегінде  осы  атмосфералық
жағдайларға тікелей байланысты. Атмосфера тірі организмдерге зиянды әсер
ететін  Күннің  ультракүлгін  сәулелерінің  көп  бөлігін  ұстап  қалады.
Атмосфералық  оттегі  өсімдіктер  мен  жануарлардың  тыныс  алу  процесіне
қатысса,  ал  көмір  қышқылы  -  өсімдіктердің  қоректенуіне  қатысады.  Кли-
маттық  факторлар,  әсіресе,  жылу  режимдері  мен  ылғалдылық  адамдардың
денсаулығы  мен  тіршілік  қызметіне  әсер  етеді.  Сонымен  қатар  адамның
тіршілік  әрекеті  атмосфераның  құрамы  мен  климатқа  үлкен  әсер  етеді.
Планетада оттегі тірі заттар арқылы 5200 – 5800 жылда толық жаңарады. Ал
оның бүкіл массасын 2 мың жылда тірі организмдер сіңірсе, көмірқышқылын
– 300 – 395 жылда сіңіреді.

Жер атмосферасының газ құрамы ерекше. Егер Юпитер мен Сатурнның
атмосферасы негізінен сутек пен гелийден, Марс пен Венераның атмосферасы
- көмір қышқылынан тұрса, Жердің атмосферасы азот пен оттектен тұрады,
сол сияқты аз мөлшерде аргон, көмірқышқыл газы, неон және басқа тұрақты,
ауыспалы компоненттер бар. Атмосфераның ең маңызды ауыспалы компоненті
– су  буы.  Су  буының  негізгі  массасы  тропосферада,  өйткені  жоғарылаған
сайын оның концентрациясы азая береді.

Күн  жүйесінің  басқа  планеталарындағы  атмосфераның  газ  құрамы
басқаша.

Атмосфералық  процестерге,  әсіресе  стратосфераның  жылу  режиміне
озон үлкен әсер етеді. Озон стратосферада жинақталып, күн радиациясының
ультракүлгін  сәулелерін  сіңіреді.  Ендік  пен  жылдың  мезгіліне  байланысты
озонның бір айдағы орташа мөлшері өзгеріп отырады, оның қалыңдығы 2,3 –
5,2 мм  аралығында болады.  Жалпы табиғатта  озонның мөлшері  экватордан
полюстерге қарай жоғарылайды. Қазіргі кезде адамның шаруашылық тіршілік
әрекетінің  әсерінен  атмосфераның  озон  қабатының  бұзылуы  –  «озон
ойықтары» байқалуда.
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Мысалы, озон қабатының бұзылуына әсер ететін – фреондар (хладондар)
деп аталатын галогенді қосылыстар. Бұл қосылыстар бөлме температурасында
қайнайды,  өте  ұшқыш,  Жердің  бетінде  химиялық  инертті,  мұздатқыш
қондырғыларда  қолданылады.  Фреондар  стратосфераға  көтеріліп,
фотохимиялық айрылу реакциясына түсіп, біздің планетамызды ультракүлгін
сәулелерден  сақтайтын  озон  молекулаларын  ыдырататын  химиялық
реакциялардың катализаторы болып саналатын хлор иондарын бөледі. Қазіргі
кезде  озон  қабатының  жағдайына  катаң  бақылау  мониторинг  жүргізілуде.
Озон қабатының бұзылуының үлкен зардаптарға әкелуіне байланысты бірқатар
елдер қазіргі кезде фреондар өндірісі мен оны  пайдалануды қысқартып отыр,
дегенмен де жалпы әлемде бұл көрсеткіш әлі де жоғары күйінде қалғандықтан
олардың атмосферадағы концентрациясы да жылдан жылға ұлғайып отыр.

Көптеген  бақылаулар  бойынша  озон  қабаты  атмосферада  біркелкі
таралмаған.  Солтүстік  жарты  шар  атмосферасында  оңтүстікке  қарағанда
фреондардың концентрациясы 8 – 9% жоғары.

Атмосферадағы су. Жер атмосферасында  шамамен 14000  км3 су  буы
бар. Абсолютты ылғалдылық, фактілі серпінділік, салыстырмалы ылғалдылық,
ылғалдылықтың  жетіспеушілігі  және  т.б. Тұмандар  -  радиациялық  және
адвективті. 

Бұлттылық, тәуліктік және жылдық жүріс.  Жауын  –  шашын: жаңбыр,
сіргек,  қар,  бұршақ.  Қарлы  жамылғы.  Ылғалдану.  Құрғақшылықтың
радиационды  индексі.  Атмосфералық  қысым.  Барикалық  баспалдақ.
Қысымды бөлу. Изобарлар. Барикалық минимум және максимум. 

Жел.  Желдің  жылдамдығы,  күші,  бағыты.  Геострофикалық  және
градиенттік  жел.  Желдің  иклоникалық  жүйесі.  Ауа  массасының  түрлері:
экваториалды, тропикалық және арктикалық (антарктикалық). 

Атмосфералық  фронттар:  жылы,  суық  және  окклюзиялар,  пассатты,
тропикалық. Атмосферның циркуляциясы  – циклондар және антициклондар.
Тропикадан тыс және термикалық циклондар, штормдер, дауыл. Кіші боран,
құйын, томболо. 

3  Атмосфералық  мониторинг  жүйесінің  әдістері  және  құрылу
принциптері

Әдістер  – тікелей  және  орталанған  әдістер.  Тікелей  әдістер:
стационарлы,  маршрутты,  рекогносциялық;  құралдық;  визуальды-
сипаттайтын,  жердегі  және  дистанциялық  әдістер.  Орталанған  –
мониторингтың жанама әдістері. 

Атмосфералық ауаның ластануы  мен  метеорологиялық
параметрлерді  бақылау  стационарлы  бекеттерде  барлық
маусымда, ауа райынан тәуелсіз жыл бойы жүргізілуі керек.

Жұмыс  аймағының  ауасындағы  зиянды  заттың  шекті  рұқсат  етілген
концентрациясы  (ШРКж.а.), мг/м3. Елді мекен ауасындағы ластайтын заттың
шектеулі  рұқсат  етілген  максималды  бір  реттік  концентрациясы  (ШРКм.б)
мг/м3.  Елді  мекен  ауасындағы  ластайтын  зиянды  заттың  шектеулі  рұқсат
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етілген  тәуліктік  орташа  концентрациясы  (ШРКо.т.),  мг/м3.  Жұмыс  аймағы
ауасындағы ластайтын заттың уақытша рұқсат етілген концентрациясы (УРК),
мг/м3. Атмосферадағы зиянды заттың уақытша рұқсат етілген концентрациясы
(УРКз.з),  мг/м3.  Атмосфераға  ластайтын  заттардың  шекті  рұқсат  етілген
тасталымдар  (ШРТ),  кг/тәулігіне  (немесе  г/сағ).  Уақытша  келісілген
тасталымдар  (УКТ),  кг/тәулігіне  (немесе  г/сағ).  Жағатын  отынның  шекті
рұқсат етілген концентрациясы ШРК, т/сағ. 

Стационарлық бақылау посты  – бұл  арнайы жабдықталған павильон,
онда  орнатылған  бағдарлама  бойынша  ластайтын  заттардың
концентрациясын тіркеу үшін қажетті аппаратура орнатылған.

Посты орнатар алдында барлық стационарлы және қозғалмалы көздер
қалдықтардың  жиынтығынан  барлық  индигриенттер  бойынша
концентрациялардың  есептеу  өрістерін  талдау  қажет;  құрылыстың  және
мекен  рельефінің  ерекшеліктері; тұрғын  үйлерді  салудың  келешек  дамуы
және өндіріс мекемелерді кеңейту; осы мекенге тән автокөлік қозғалысының
интенсивтілігі, халық саны, метеожағдайлар. 

Стационарлық  бекеттер  саны  халық  санымен,  жер
бедерімен,  өнеркәсіптер  ерекшеліктерімен,  қызметтік
құрылымымен (тұрғындық, өндірістік, жасыл зона  және т.б.),
зиянды  заттардың  концентрациясының  кеңістігі  және
уақыттық өзгеруімен анықталады.

Күрделі  рельефті  және  ластағыш  көздері   көп  елді  -
мекен  орталықтары  үшін  әрбір  5  – 10  км  сайын  бip  бекет
орнату ұсынылады.

Ерекшеліктерін  ескере  отырып,  ауа  ластануы  туралы
ақпарат  алу  мақсатында,  бақылау  бекеттерін  әртүрлі
қызметті  зоналарда  орналастырған  жөн  (тұрғындық,
өнеркәсіптік және т.б.). Автотранспорт қозғалысы қарқынды
қалаларда  бекеттер  автомагистральдарға  жақын
орналастырылуы керек.

Стационарлық  бақылауларды  жүргізудің  тиімді
жағдайларын  қамтамасыз  ету  үшін  біздің  өнеркәсіптер
стандартты павильондар – бақылау бекеттерін немесе «ПОСТ»
түріндегі  зертханалар  шығарады.  «ПОСТ»  зертханасы  – бұл
ауа  үлгісін  алуға  және  ылғалдықтың   метеорологиялық
өлшемдерін жүргізуге арналған кешенді құрал  – жабдықтар
орналастырылған,  жылытылған  павильон.  Ластануды
бақылайтын  барлық дерлік стационарлы бекеттер «ПОСТ  –
1» де 38, будан басқа «ПОСТ  –  2» ауа шаңданғанын анықтау
үшін үлгі алатын құбыры бар «Компонент» реттеуші ретінде
аспиратор  ЭА  –  1  орнатылған.  «ПОСТ  –  2»  сондай-ақ  өзі
жазғышы  бар  ауа  температурасы  мен  салыстырмалы
ылғалдығын  бақылайтын  автоматты  құралмен  қамтамасыз
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етілген. «ПОСТ – 1» және «ПОСТ – 2» зертханаларында ГКП – 1,
ГМК – 3 және т.б. газоанализаторлар орналастыруға болады.

Маршруттық  жылжымалы  бекет  «Атмосфера  –  П»
зертханасы  болып  табылады.  Ол  маршруттың  және
жылжымалы  бақылаулар  жүргізу  кезінде  метеорологиялық
элементтерді  өлшеуге  және  атмосфералық  ауаның  ластану
деңгейін анықтауға арналған.

Зертхананың  құрал  -  жабдықтары  автофургон  ішіндегі
температура 10...35° С, салыстырмалы ылғалдығы 80% (20°С
кезінде)  дейін,  атмосфералық қысым 90...104 КПА (680...785
мм.сын.бағ.)  болғанда  пайдаланылады.  Зертхананың
жетілдірілген  жамылғысы  бар  жолдармен  қозғалу
жылдамдығы 45 км/сағатына аспайды.

«Атмосфера  –  П»  зертханасының  құралдары  УаЗ-452А
типті автофургонға енгізілген. Автофургонның іші қабырғамен
екі  бөлмеге  бөлінген:  құралдық  және  көмекші.  Құралдық
бөлмеде газ қоспаларына,  күйе және шаңға ауа үлгісін  алу
құралдары,  газоанализаторлар,  өлшегіш  пульт
анеморумбометр М –  49 (немесе М –  47) және басқару пульті,
ал  көмекші  бөлмеде-температура  мен  ауа  ылғалдылығы
датчиктері,  таратушы  щит,  орамдағы  кабель,  аккумулятор
батареялары,  патрон  ұстағыштар  және  басқа  да  құралдар
орналасқан.

Автофургонның  төбесінде  платформа  орналасқан,  онда
желдің бағыты мен жылдамдығын өлшейтін датчигі бар жәшік,
датчиктерді  жұмысшы  қалпына  келтіретін  мачта  және
анеморумбометр,  ылғалдылықтың  және  температураның
датчиктерін бекітетін штанга бар.

Ауа  үлгісін  алатын  құралдар  мен  жабдықтар
автомашинаның  сол  жақ  бетінде  және  көмекші  бөлмеде
орналасқан.

Газ  қоспаларын  анықтауға  ауа  үлгісін  алу  жер
деңгейінен  вертикальді  канал  бойынша  2,6  биіктікте
жүргізіледі. Бұл жағдайда үлгі шығармалы штангқа бекітілген
ұстағыш арқылы алынады.

Газ  қоспаларының  үлгісін,  алатын  2  каналға  ортақ
сыртқы  ауа  температурасы  5  °С  болғанда  қосылатын
қыздырғыш  бар.  Термореттегіш  үлгі  температурасын  5  °С
төмендетпей автоматы түрде сақтайды.

«Атмосфера-П»  зертханасында  жартылай  автоматты
тасымалданғыш  индикатор-құралдар  қолданылады,  олар
атмосфералық  ауадағы  озонның,  хлордың,  күкіртсутек  пен
күкірт  диоксидінің   мөлшерін  анықтауға  арналған.  М-49
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анеморумбометрмен  жабдықталған автозертханада
температура  мен  ылғалдылық датчиктері  ұстағышпен бipгe
платформада  бекітілген.  Датчиктердің сигналы салон ішінде
алдыңғы  қабырғада  орналасқан  бекеттің  басқару  пультіне
түседі.

Бақылаудың  маршруттық  бекеті  –  бұл  қаланың  белгілі
маршрутындағы  орын.  Белгіленген  жер  нүктесінде
жылжымалы  аппаратура  көмегімен  өткізілетін  бақылау
кезінде  ауа  үлгісін  күнделікті  алып  отыруға  арналған.
Маршруттық бақылаулар өнеркәсіптен серияланып шығатын
автозертханалар  көмегімен  маршруттық  бекеттерде
жүргізіледі.  Осындай  жылжымалы  зертхананың  өнiмдiлiгi
жылына  шамасымен  5000  үлгі  алады,  мұнда  осындай
машинада  күніне  8  – 10  ауа  үлгісі  алынады.  Маршруттық
бекеттерді айналу тәртібі ай сайын әрбір бекеттегі ауа үлгісін
алу уақыты тәуліктің әртүрлі уақытына келетіндей өзгертіліп
отырады.  Зерттеулер  нұсқаулықтар  бойынша  орындалады.
Жылжымалы бекет берілген көздің әсер ету зонасын анықтау
барысында  түтінді  факел  астынан  үлгі  алуға  арналған.
Жылжымалы  бақылаулар  берілген  өнеркәсіпке  тән  ерекше
ластағыш  заттарға  арнайы  жасалынған  бағдарламалар  мен
маршруттар  бойынша  жүргізіледі.  Жылжымалы  бақылаулар
кезінде  үлгі  алу  орнын  ластағыш  заттардың  атмосферада
таралу  заңдылықтарын  ескере  отырып  ластағыш  көзінен
әртүрлі  қашықтықтарда  алынады.  Ауа   үлгісін  алу  жел
бағытымен  алынады,  осыған  орай  қалдықтын  стационарлы
көзінен 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15 және 20 км қашықтықта
және ластаушы көздің  желсіз  жағынан  да  алынады.  Факел
астында  берілген  өнеркәсіпке  тән  ингредиенттерге
қалдықтардың көлемі мен улылығын ескере отырып бақылау
жүргізіледі.  Максималды  ластану  зонасында
(эксперименталдық  өлшеулер  мен  есептеулер  бойынша)
ауаның  60  кем  емес  үлгілер  алынады.  Жылжымалы
бақылаулар  жүргізуде  ауа  үлгісін  алу  жер  бетінен  1,5
биіктікте 20  –  30 мин бойы, бip мезгілде 3 нүктеден бірдей
алынады.

4  Атмосфераның  ластану  деңгейін  бақылау
нәтижесі

Атмосфераның  ластану  және  метеорологиялық
параметрлерін бақылау нәтижесі  туралы ақпарат және басқа
да  стационарлық  бақылаулар  жергілікті  Қазгидрометтің
басқару  бөлімшелері  ұйымдарына  түcедi  және  нақты
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мәліметтер  атмосфераның  ластану  индексі  (АЛИ)  деп
аталынатын арнайы кестеге түсіріледі. 

AЛИ  –  l   –  бip  қаладағы  немесе  өндіріс орындары
орталықтарындағы стационарлық және бағыттық посттарына
атмосфералық  ауаның  ластануының  әсер  eтуін  бip  ғана
бақылау  нәтижесі,  сонымен  бipгe  метеорологиялық  және
аэрологиялық бақылаудың мәліметтері.

АЛИ – 2  – алауасты бақылаудың нәтижелері.
АЛИ  –  3 –  газ  тәрізді  және  шаңтозаңдардың

концентрациясының  түсуінің  орташа  күндік  бақылаудың
мәлеметтері.

АЛИ  –  4 –  газанализаторлар мен басқа да құралдар мен
үздіксіз  жұмыс  жасайтын  қондырғылардың  көмегі  арқылы
жүргізілген  тәуліктік  бақылаудың  мәліметтері,  АЛИ  –  1
қосымша және негізгі кестеден тұрады. 

Кешенді  фондық  мониторингтің  ұлттық  тораптарының
бекеттері  халықаралық  торапқа  кіреді  және  фондық
аудандардағы  қоршаған  ортаның  ластану  күйіне  бақылау
жасауды icкe асырады. Бұл торап нәтижесінде халықаралық
бағдарлама  бойынша  жұмыс  істейтін  барлық  бекеттерді
біріктіретін, экологиялық мониторингтің ұлттық қызметін құру
үшін негіз болып табылады.

Базалық  бекеттер  таза  жерлерге:  тауға,  айналасының
арақашықтығы  станциядан  100  км  жерде,  50  жыл  ішінде
жерді  қолдану  тәжірибесінде  елеулі  өзгерістер  болмаған
аралдарға орналастыру керек.  Базалық бекеттердің негізгі
мақсаты  атмосфераның  ластануының  глобальді  фондық
деңгейіне бақылау жасау.

Аймақтық  бекеттердің  негізгі  мақсаты  аудандық
бекеттерда  ұзақ  атмосфералық  тербеліс  құрушыларды
ұстауда,  жерді  пайдаланудағы  шартталған  өзгерістердің
және басқа да антропогенді әсерлердің ipi ластану көздерінен
40 км қашықтықта ауылдық өлкелерде орналасу керек.

Континенттік бекеттер (ұлғайтылған бағдарламасы бар
регионалды  бекеттер)  аймақтық  бекеттерге  қарағанда
зерттеу  салалары  кеңірек  болады.  Олар  ластанудың
аймақтық деңгейіне әсер ететін көздері жоқ радиусы 100 км
қашықтықта орналасқан аймақтарға қойылуы керек.

Кешенді фондық мониторинг бекеттері (КФМБ).
Фондық  мониторинг  принциптерінің  бipi  экожүйе

компоненттеріндегі  ластаушы  заттардың  құрамын  зеттеу
болып  табылады.  Сондықтан  КФМБ  бақылау
бағдарламасының  құрамына  бip  уақыттағы  барлық  ортада
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ластаушы заттардың болуын жүйетикалық өлшеу кіреді. Бұл
өлшеудің  нәтижелері  гидрометеорологиялық
мәліметтермен толықтырылады.

Бағдарламаға  енгізілген  заттардың  тізімі  олардың
мынандай қасиеттеріне қарап  құрылған: қоршаған ортадағы
таралуы  мен  тұрақтылығы,  үлкен  аралықта  көшуіне  және
әртүрлі  деңгейдегі  биологиялық  және  геофизикалық
жүйелерге  кepi  әсер  дәрежесі  өлшеулерге  атмосфералық
ауадағы  азонның,  көміртегі  және  азот  оксидтерінің  күкірт
диоксидінің  сульфаттары,  бенз-&-пирен  және  де
атмосферадағы  аэрозольдік  бұлыңғыларының  кішкентай
бөлшектерінің  орта  тәуліктік  концентрациясы  жатады.
Атмосфералық жауын шашындарда қорғасын, сынап кадмий,
мышьяк, бенз-&-пирен, ДДТ  және басқа да хлорорганикалық
қосылыстардың  концентрациялары,  рН,  амиондар  мен
катиондар мөлшері ВМО бағдарламасы бойынша жалпы айлық
сынамаларымен өлшенеді.

Метеорологиялық  бақылауларға  ауаның  температурасы
мен  ылғалдылығына,  желдің  жылдамдығы  мен  бағытына
атмосфералық  қысым  мен  бұлттылыққа  (мөлшеріне,
формасына,  биіктігіне),  күн  сәулесіне  атмосфералық  жауын-
шашындарға (мөлшері және интенсивтілігі) қар жамылғысына,
топырақтың  беткі  күйіне  бақылау  жүргізу  жатады.  Осыдан
басқа бұл бақылауға радиация және радиациялық балансқа,
температура  градиентіне,  0,5  -  10  м  биіктіктегі  желдің
жылдамдығы  мен  ылғалдылығына,  беткейден  20  см
тереңдіктегі топырақ  ылғалдылығына және жылу балансына
бақылау  жүргізуі  жатады.  Ауа  температурасымен
атмосфералық  қысым  бойынша  берілгендер  ауа
сынамаларының  көлемін  номалды  жағдайларға  келтіру
кезінде,  жауын  шашындардың  мөлшері  мен  интенсивтілігі
бойынша  берілгендер  төсеуін  беткейге  ластаушы
заттардың  ағынын  өлшеу  кезінде,  қар  жамылғысындағы
ылғалдылық бойынша қыс кезіндегі төсеніш беткейге түскен
ластаушы заттарды анықтау кезінде қолданылады.

БАПМоН  бекеттері.  Базалық  бекеттердегі
бақылаулардың  бағдарламасына,  күкірт  диоксидіне,
атмосферадағы  аэрозольдік  бұлыңғырлыққа,  радияцияға
аэрозоль  бөлшектеріне және жауын шашындардың химиялық
құрамына бақылау жүргізу кіреді.

Регионалды  бекеттерде  бақылау  бағдарламаларына
атмосфералық  бұлыңғырлықты,  аэрозольді  бөлшектердің
құрамын анықтау жатады.
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5 дәріс. Геосфералық мониторинг – гидросфера

Жоспар.
1. Әлем мұхиттарының сулары. 
2. Жер беті суларының сапасын бақылаудың негізгі міндеттері.
3. Жер беті су сапасын бақылау пункттерінің категорияларын бекіту.

1 Әлем мұхитарының сулары

Жағрафиялық  қабатта  жүретін  барлық  процестерде  судың  маңызы
зор.  Гидросфераның жалпы көлемі  1454327200 км3. Біртұтас  су  қабатында
бөлінетіндер:  Әлемдік  мұхит  сулары  –  1370000000  км3,  жерасты сулар  –
60000000 км3,  топырақ ылғалдығы  – 82000 км3;  құрлық бетіндегі  сулар:
мұздықтар  – 24000000 км3, көлдер  – 230000 км3, өзендер – 1200 км3 және
атмосферадағы су  – 14000 км3.  Барлық осы сулар (гидросфераның барлық
бөліктері)  судың  бір  күйден  екінші  күйге  тез  ауысу  және  жеңіл  жылжу
қабілетінің арқасында қосылады. 

Бұдан басқа, судың үлкен көлемі – 1300000000 км3  – байлаулы күйде жер
қыртысында орналасқан. Мұхитқа қарағанда, мантияда судың мөлшері 10 – 15 есе
көп.

Гидросфера,  атмосфера,  литосфера,  ағзаларды қамтитын, ауырлық күш
және күн энергиясының әсеріндегі судың жылжу үзіліссіз процесін, Әлемдік су
айналымы немесе судың айналымы деп атайды. Гидросфераны,  атмосфераны,
литосфераны, ағзаларды қамтитын, ауырлық күшінің және күн энергиясының
әсерінен су қозғалысының үзіліссіз процесін Әлемдік ылғал айналымы немесе
судың айналымы деп атайды. 

Әлемдік  ылғал  айналымында,  жыл  бойы  гидросфераның  жалпы  су
массасының  барлығы  шамамен  0,037  %  қатысады.  Осы  сфераның  әр
жақтарындағы судың толық жаңаруы түрлі уақыт аралықтарында өтеді. Осылай,
жерасты сулардың жаңаруы үшін жүздеген және миллиондаған жылдар қажет
(ол суалмасудың тереңдігіне және интенсивтілігіне тәуелді),  мұздықтарды
жаңарту  үшін – 8000  жыл.  Мұхит  орташа  алғанда  3000  мың  жылда
жаңарады, ағынды  өзендер  – ондаған  жылдарда,  жабықтар  – 200  –300
жылдарда,  топырақ ылғалдығы  – орташа алғанда бір жылда,  өзендердегі
су – жылына 30 рет (әр 12 тәулік сайын), ал атмосферада – жылына 40 рет
(әр 7 – 9 тәулік сайын).

Ылғалдылықтың жылжу процесі  –  бұл бір жердегі булануға және басқа
жерде  ылғалдылықтың  конденсациясында  босап  шығуға  жұмсалатын,   бір
уақытта жылудың қайта бөлу процесі. Жыл бойы осында Жер бетіне түсетін
күн жылуының 1/4 бөлігінен астам қатысады. Табиғатта ылғал айналымының
мәні үлкен. Ылғалдың және жылудын ауысуын іске асыра отырып, ол жер
қабықшаларын  байланыстырады  және  Жердің  кешенді  табиғи  қабатының
пайда болуында ерекше маңызды рөл ойнайды. Су айналымының балансы
планетарлық және жергілікті  масштабтарда өзгеріссіз  қалуы мүмкін емес;
гидросферада табиғи сулардың орналасуының өзгермеуі де мүмкін емес.
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2 Жер беті суларының сапасын бақылаудың негізгі міндеттері

Жер беті суларының сапасын бақылаудың негізгі міндеттері:
- су  сапасы  жөнінде  жеке  және  жалпы  деректерді  жүйелі  түрде

қарастыра алу;
- орталық  және  жергілікті  басқару, орындарын,  сонымен  қатар

т.б.  мекемелерді  су  қоймаларындағы  су  сапасына  байланысты  жүйелі
информация  мен  болжамдар  және  су  ластануының  күрт  езгеруі  жөнінде
мәліметтермен қамтамасыз ету.

Жер  беті  суларының,  сапасын  бақылау МСТ 17.1.3.07  – 82  бойынша
жүргізіледі.  Бақылау жұмыстарын ұйымдастыру мен орындалуының негізгі
принциптері:

- бақылаулардың жинақтылығы мен жүйелілігі;
- гидрологиялық жағдайлардың ерекшеліктерін ескере  отырып,

жүргізу мерзімдерін бекіту;
- су сапасының көрсеткіштерін ортақ әдістермен анықтау.
Бұл  принциптер  (физикалық,  химиялық,  гидробиологиялық және

гидрологиялық көрсеткіштер  бойынша)  бақылау  бағдарламасы  арқылы
орындалып, қадағаланады.

Бірінші  этап.  Жер  беті  суларының  сапасын  бақылау  орындарының
орналасу жерін анықтау.

Жер беті суларының бақылау орындарына ағын бойында немесе судың
беткей бөлігіне сапасын анықтауға байланысты жүргізілген жұмыстар жатады.
Бұндай  орындар  өндірістік  және  тұрмыстық  жуынды  сулардың  ағынмен
ластанып жатқан немесе шаруашылық маңызы зор суларында құралады.

Бақылау орындарын  ағынды  су  мен  су  қоймаларының  тұрмыстық,
шаруашылық бағытта колданылған қажеттіліктерін ескере отырып бекітеді.
Оларға  суды  ластаушы  көздердің  ластаушы  заттардың  авариялық  төгілуі,
физико - географиялық белгілеріне алдын-ала бақылау жасай келе анықтайды.

Ағынды су мен су  қоймаларына  бақылау орындары келесі аудандарда
орналасады:

- қала мен ipi жұмыс орындарының сарқынды сулар жанындағы су
қоймасы мен су ағындарына төгілетін аймақтар;

- жеке тұрған  ipi өндіріс орындарынан (заводтар, шахталар, мұнай
және  кен  өндіру орындары  мен  электр  бекеттер,  т.б.)  территориялық-
өндірістік комплекстерден шығатын сарқынды сулары аймағы;

- ТМД
республикалары мен ҚР өзендерінің қиылысу шекараларында.

Су  алмасуы  қарқынды жүретін  (5,0  жоғары)  су  қоймалары  ағысына
сәйкес створлар орналасады. Бірінші створ ластану көзінен 1 км қашықтықта
бекітілсе  (сарқынды  сулардың әсері байқалмайды),  қалған  створлар  (саны
екіден  жоғары,  сарқынды  сулардың шығу  көзінен  әр  0,5   км  қашықтықта,
ластану шекарасынан тыс) ластану көздерінен төмен орналасады.
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Ластану  аймағының шекарасын  (су  сапасы  біp немесе  бірнеше
көрсеткіштер бойынша шектен тыс ластанған су қоймаларының бөліктері) су
қоймасын есептеу мен зерттеу  жұмыстары нәтижесінде анықталған улануы
максималды түрде жүрген аймағы көмегімен анықталады.

Су  алмасуы  шектеулі (0,1 –  0,5)  және  баяулаған  (0,1 дейін)  су
қоймаларының ластануға  ұшырамаған бөліктерінде  бірінші створ орналасса,
екіншісі сарқынды су створларымен бipiгe орналасады.

Вертикаль бойынша горзионттардың саны су  қоймасы мен ағынының
зерттелетін  бөлігінің тереңдігіне  байланысты  анықталады.  5 м – дейін
тереңдікте  бip ғана  горизонт  (қыста  мұз  бетіндe),  5 –  10  м  тереңдікте  2
(бетінде және түбінен 0,5 м  қашықтықта),  10  метрден жоғары 2  (қосымша
аралық ауданында) бекітіледі.

Терең су қоймаларында горизонттар бетінде және әр 10, 20, 50 және 100
метр сайын қосымша түбінде орналасады.

3 Жер беті су сапасын бақылау пунктерінің категорияларын бекіту

Су  сапасы  мен  бақылау  бағдарламасын  жүйелі  түрде  анықтайтын
бақылау пунктері негізгі 4 категорияға бөлінеді.

Пункт категориялары келесідей факторларға байланысты анықталады:
- су объектісінің тұрмыстық маңызы;
- су сапасы;
- су қоймасының көлемі мен мөлшері.
Категорияларға  гидробиологиялық көрсеткіштері бойынша  бақылау

(қысқартылған  бағдарлама  бойынша)  әр  ай сайын  жүргізілуі тиіс.  Толық
бағдарлама  бойынша  әр  квартал  сайын.  Әр  ай сайын  жүргізетін
(қысқартылған бағдарлама) категория бақылануы тек вегетациялық кезеңде
орындалады.  Сонымен  қатар  бірнеше  жылдар  аралығында  экологиялық
жағдай бip қалыпты жерлерге гидробиологиялық зерттеу жұмыстарын бip рет
қана жүргізуге болады.

Гидробиологиялық  көрсеткіштерді анықтау  қиынға  соққан  жағдайда
бақылауды  гидробиологиялық және  гидрологиялық көрсеткіштермен
жүргізуге болады.

Гидробиологиялық және  гидрохимиялық көрсеткіштердің №2
қысқартылған  бағдарламасы  бойынша  жүргізілетін  бақылау  келесі
жағдайларды ескеруді талап етеді:

- су  қолданысы,  м2/с  (су  ағындарында)  немесе  оның деңгейі (су
қоймасыда);

- температура, °С;
- сутектік көрсеткіші (рН);
- салыстырмалы электр өткізгіштігі, см/м;
- зат концентрациясы, мг/дм3 (мг/л);
- оттегінің химиялық қолданысы, мг/дм3 (мг/л);
- бес тәулік ішіндегі оттегінің биологиялық қолданысы, мг/дм3 (мг/л);
- суды  ластаушы  екі немесе  үш  заттың концентрациясы,  мг/дм3
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(мг/л);
- сыртқы визуальды бақылау жүргізу;
Гидрологиялық және гидрохимиялық бақылау жүргізу келесі шарттарды

анықтайды:
- су қолданысы, м /с;
- ағу жылдамдығы, м/с (су ағындарында) немесе  су деңгейі м (су

қоймасында);
- температура, °С;
- сутектік көpceткіші (рН);
- epіген оттегінің көлемі, мг/дм3 (мг/л);
- оттегінің химиялык қолданысы, мг/дм3 (мг/л);
- 5 тәулік ішіндегі оттегінің биологиялық қолданысы, мг/дм3 (мг/л);
- белгіленген  жердегі  барлық  ластаушы  зат  концентрациясы,

мг/дм3(мг/л);
- сыртқы визуальды бақылау жүргізу.
Белгіленген  жердегі (пунктен)  қысқартылған  бағдарлама  бойынша

тексерілетін суды  ластаушы  заттың тізімімен  сол  аймақта  шығарылатын
сарқынды сулардың құрамы мен  алдын ала жүргізілген зерттеулер нәтижесі
анықтайды.

Талдауға алынған су үлгілеріне жүргізілген зерттеу нәтижесінде:
- зерттеу  кезінде  анықталған  судың ластануын  ескере  отырып

бақылау пунктінің категориясын анықтау;
- жүйелі бақылау  нәтижесінде  берілген  пунктке  сәйкес  су

құрамында жоғары мөлшердегі ластаушы заттарды табу;
- су  сапасын  жүйелі түрде  бақылау  және  басқару  жүргізу

мерзімдерін бекітетін бағдарламаны құру.
Суды ластаушы жаңа көздердің пайда болу немесе сарқынды сулардың

құрамы  мен  шығару  жағдайларының өзгеруі кезінде  бақылау  пункт
категориялары,  судың көрсеткіштері,  орындалу  мерзімдері қайта
қарастырлады.

Суаттағы  суды  ластайтын  заттардың  шектеулі  рұқсат  етілген
концентрациясы  (ШРК),  мг/л.  Балық  шаруашылығы  мақсаты  үшін
қолданатын,  суаттағы  суда  ластайтын  заттардың  шектеулі  рұқсат  етілген
концентрациясы  (ШРКс.б.),  мг/л.  Суаттағы  суды  ластайтын  заттардың
уақытша  рұқсат  етілген  концентрациясы  (әрекеттің  бағытталған  қауіпсіздік
деңгейі (УРКс), мг/л. Суатқа тасталатын, қалдық лас суларда ластағыш заттың
салмағын  регламенттейтін,  шектеулі  рұқсат  етілген  тастанды  (ШРТ),  г/сағ,
(кг/тәулігіне).

Зерттелетін  параметрлер.  Мұхит  деңгейінің  өзгеру  себептері  -
гидрократикалық және  теократикалық. Мұхит түбінің рельефі. Тұздылығы,
химиялық  құрамы,  өзендердің  ағысы  және  мұхитқа  құрлықтан  химиялық
элементтердің түсуі, жауын-шашындар. Мұхит бетіне түсетін  атмосфералық
жауын-шашындар,  температура,  булану;  ағындар:  жылы  және  суық,
қабаттардың араласуы. Мұхит суларындағы газдар: оттегі, көмірқышқыл газ,
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азот,  күкірт  сутегі.  Мұхиттың  беткі  қабатындағы  су  температурасы
тербелісінің  тәулік  және  жылдық  амплитудалары.  Мұхит  тереңдігіндегі
температураның  өзгеруі.  Мұхит  суларының  көбею  және  азаю  қозғалысы.
Мұхит  суларының тасу  және  азаю қозғалыстары.  Климат қалыптасуындағы
мұхиттың рөлі. Мұхиттағы мұз. 

Геосфералық  мониторинг  жүйесі  құрылымының  әдістері  және
принциптері.  Геосфералық мониторингты жүргізетін  ұйымдар:  мұз  қызметі,
халықаралық мұз  патрулі,  цунами және басқа  апаттар  туралы болжау және
хабарлау қызметі.

6 дәріс. Геосфералық мониторинг – литосфера

Жоспар.
1. Топырақтардың ластану мониторингі.
2. Топырақтың пестицидтермен ластануын бақылау.
3. Қар жамылғысының ластану мониторингі.

1 Топырақтардың ластану мониторингі

Топырақ ластануының дәрежесін бағалаған кезде  жұмыстың бағасын және
үлкендігінің  төтенше  нәтижиесінде  топырақ  ластануын  жаппай  жинап  алуы
қажет емес. Оның ауа және су ластануын қараған дұрыс.  

Топырақ  жамылғысының  ластану  деңгейлерінің  бақылау  негізінде  үш
негізгі параметрлер жатады:

– топырақтың ластануының деңгейін көрсететін,  элементарлы учаскесінің
мөлшері (ауданы), осыдан топырақтың аралас үлгісін алады;

–  топырақтың  репрезентативті  аралас  үлгісін  құрау  үшін  қажетті
сынаулардың саны;

– ландшафттың ең кіші геоморфологиялық бірлігі, топырақтың генезисін
және қасиеттерін  жеткілікті дәрежеде  көрсетеді. 

Табиғатты  қорғаудың  түрлі  аспектілерін  ескермей
жүргізген  адамның  шаруашылық  іс-әрекеттері  қоршаған
ортаның,  соның  ішінде  топырақтың  да  ластануына  әкеп
соғады.  Нәтижесінде  топырақ  өндірістік,  құрылыстардың
қалдықтарымен, жылу  электр бекеттерінің күлімен, пайдалы
қазбалар мен құрылыс материалдарын өндіру кезіндегі жердің
бетіне  шығарылып  тасталған  жыныстар  тау-тау  болып
үйілген,  мұнай  өнімдері  жиналған,  т.б.  «индустриялық
далалар»  пайда  болады.  «Индустриялық  далалардың»
топырақтарында  ештеңе  өспейді.  Бұның  себебі,  ластаушы
заттардың  құрамында  табиғи  күйде  топырақта  өте  аз
мөлшерде  кездесетін  химиялық  элементтер  болады.  Олар
көміртек, күкірт, молибден, мыс, кадмий, мырыш, алюминий,
никель,  вольфрам,  натрий,  хлор,  темір,  титан,  бор,  барий,
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фтор.  Бұндай  жағдайда  химиялық  элементтердің
топырақтағы қалыптасқан қатынасы бұзылады.

Айта  кететін  бір  жай,  топырақтың  ластануы  тек  қана
адамның  индустриялық  қызметтерінен  емес,  сонымен  бірге
ауылшаруашылық өндірістің нәтижесінде де жүреді.

Топырақты  (сол  сияқты  ауа  мен  суды  да)  едәуір
ластаушы көздер – мал шаруашылығы комплекстері. Кебінесе
сұйық көң дұрыс сақталмаған жағдайда суларды ластайды.
Мысалы, 100 мың бас өсіретін шошқа комплексі немесе 35 мың
бас  ірі  қара  өсіретін  комплекстің  қоршаған  ортаны  ластау
дәрежесі 400-500 мың халқы бар үлкен өндірістік орталықпен
бірдей дәрежеде болады. Сондықтан фермаларда тазартқыш
қондырғыларды салу өте кажетті шаралардың бірі.

Сонымен  қатар  көп  жағдайда  жанар-жағар  майларды
сақтау  мен  тасымалдау  дұрыс,  талапқа  сай  орындалмайды.
Олар  топыраққа  түскенде  топырақтың  биологиялық
белсенділігін  нашарлатады.  Сол  сияқты  минералдық
тыңайтқыштарды жолдардың, не егістіктердің жиегінде ашық
тастауға болмайды.

Мұнай өндіру және барлау жұмыстары топырақтың түрлі
жуғыш  заттармен  ластануына  себеп  болады.  Нәтижесінде
мұнай  төгіліп,  топырақтың  бетінде  битумды  заттардың
түзілуіне  әкеп  соғады.  Бұрғылау  жұмыстары  кезіндегі
қолданылатын  жуғыш  заттар  (каустикалык  сода,  натрий
хлориді, дизель майы, битум) топырақтың тұздануына себеп
болады. Әдетте, бұндай жерлерде өсімдіктер өспейді.

Көптеген жерлер тұрмыстық және өндірістік қалдықтар
жиналған қалдық үйінділерімен ластанады.  Бұл үйінділерде
тұрғын  үйлер,  мекемелерден  шыққан  қалдықтар,  әртүрлі
синтетикалық  материалдардан  жасалған  тұрмысқа  кажетті
заттардың  қалдықтары,  моншалар  мен  кір  жуатын
орындардан  шыққан  ағызынды  сулар,  жаңбыр  мен  қар
сулары, т.б толып жатқан қалдықтардың барлығы топырақты
қатты ластайды.

Топырақ  бұлардан  басқа  пестицидтерді  дұрыс
пайдаланбаған  жағдайда  да  біршама  ластанады.  Олардың
химиялық  тұрақты  түрлері  топырақта  жинақталып,  топырақ
биотасының  қырылып  қалуына  себеп  болады.  Ал
пестицидтердің  топырақта  жинақталуы  және  ондағы
организмдердің  жойылуы топырақ  түзілу  процестеріне  әсер
етіп, оның құнарлылығын төмендетеді.

Сондықтан  шаруашылықтарда  пестицидтерді
пайдаланудың  ережелерін  катаң  сақтаулары  қажет.  Ал
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тыңайтқыштарды қолданғанда ғылыми-зерттеу мекемелерінің
ұсыныстарын  басшылыққа  алу  керек.  Табиғи  аймақты,
топырақтың түрі  мен типін,  тыңайтқыш берілетін  дақылдың
ерекшеліктерін  ескермеу  топырақтың  қышқылдануына,  не
сілтіленуіне  әкеліп,  қоректік  элементтердің  антогонизмін
туғызады,  олардың  топырақ  ерітіндісіне  шығып  қалуына
жағдай  жасайды.  Ауыр металдардың адам ағзасына әсері  6.1
кестеде көрсетілген.

6.1 кесте - Ауыр металдардың адам денсаулығына әсері
Элементтер Әсер етуінің зардаптары Ластаушы көздер

Сынап (Hg) Жүйке жүйесіне, ас қорыту органдарының,
бүйректің  қызметіне  әсер  етеді,
хромосомдарда өзгерістер туғызады

Ластанған сумен
топырақ

Мышьяк
(As)

Терінің  рак  ауруларын,  интоксикация
туғызады, жүйке жүйесіне әсер етеді

Ластанған топырақ пен
Зақымданған дәнді
дакылдар

Қорғасын
(Pb)

Сүйек  ұлпаларын бұзады,  қанда
протеиннің  синтезделуін  нашарлатады,
жүйке  жүйесі  мен  бүйректің  қызметіне
әсер етеді

Ластанған топырақ, жер
беті, жер асты сулары

Мыс (Си) Ұлпаларда органикалық  өзгерістер
туғызады,  сүйек  тканьдерін  бұзады,
гепатит пайда болады

Ластанған топырақ, жер
беті, жер асты сулары

Кадмий (Cd) Бауырдың циррозын туғызады,  бүйректің
қызметін  бұзады,  протеинурия  пайда
болады

Ластанған топырақ

Топырақты  бұлардан  басқа  гельминтті  инвазиялар,
патогенді  микроорганизмдермен  ластаушылар  фекалды
массалар,  өндірістік  қалдықтар,  топырақтан  шайылған  су,  не
жануарлардың  өліктері,  т.б.  болуы  мүмкін.  Топырақтың
гельминттермен  өте қатты ластануы тұрғын үйлер маңындағы
бақшаларда жиі байқалған.

3 Топырақтың пестицидтермен ластануын бақылау

Қазіргі  таңда  ауыл  шаруашылығы  қажеттілігі  үшін
әлемдік  өндіріс  жылына  125  млн  тонна  минералдық
тыңайтқыш  түрлерін  өндіреді.  Минералдық
тыңайтқыштардағы  негізгі  қоректік  элементтер  -  азот,
фосфор, калий элементтері.
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Минералдық  тыңайтқыштардың  сіңірілу  тиімділігі
қоректік  элементтердің  ара  қатынасымен  және  өсімдіктер
сортының  биологиялық  ерекшеліктерімен  анықталады.  Азот
тыңайтқыштарының нитраттары өсімдіктерге тез әсер ететін
азот  көзі  болып  табылады.  Осыған  байланысты  нитраттар
түріндегі  азот  тыңайтқыштарын  біркелкі  пайдаланбаған
жағдайда азық-түлік құрамына нитраттардың артық мөлшері
жинақталып, оның сапасын нашарлатады. Нитраттарды тиімді
пайдалану  үшін  әрбір  өсімдік  түрінің  азотқа  қажеттілігінің,
оның  топырақтағы  қорын,  климаттық  факторларын  ескере
отырып, ЭЕМ-да дәл есептеулер жасау арқылы жүргізу керек.
Алюминий тыңайтқыштарынан нитраттың топырақтарға және
өсімдіктерге  түсуі  топырақтағы  микроорганизмдер
белсенділігі мен ауа райы жағдайларына байланысты.

Азот тыңайтқыштарының суда ерігіштігіне жауын-шашын
мөлшері  және  суару  нормасы  біршама  әсер  етеді.
Ылғалдылық жоғары болған жағдайда нитраттар тамырдан
тыс  аймақтарға  таратылып,  өсімдіктегі  мөлшері  азаяды.
Құрғақ  климат  жағдайларында  ылғалдылық  аз  болуынан
топырақтың  беткі  қабаты  кеуіп,  нитраттардың  жоғарғы
қабатына  көтерілуіне  және  өсімдіктерде  оның
концентрациясының көбеюіне мүмкіндік туады.

Топырақ пен өсімдіктерде нитраттардың жинақталуына
топырақ,  климаттық  жағдайлар  және  пайдаланылған
тыңайтқыштар  түрі  мен  мөлшері  әсер  етеді.  Құрғақшылық
кезде қоректік өсімдіктердегі нитраттар мөлшері азот алмасу
процестерінің  ферменттерінің  активтілігі  төмендейтіндіктен
артады. Бұл ферменттердің активтілігі сол сияқты топырақта
К, Mo, S  элементтері жетіспеген жағдайда да төмендейді.

Жер бетілік және жер астылық сулардың нитраттармен
ластануы  тазартылмаған  тұрмыстық  және  өндірістік
сулармен, табиғи органикалық заттардың минералдануы, сол
сияқты  азот  тыңайтқыштарын  шамадан  тыс  пайдаланған
жағдайда байқалады. Отандас және шетелдік ғалымдар мен
практиктердің еңбектері  нәтижесінде азот тыңайтқыштарын
интенсивті пайдалану ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасы
мен қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізетіні дәлелденді.

Ауыл  шаруашылық  өсімдіктері  сіңірген  нитраттардың
белгілі  мөлшері  өнім  түзілуге  жұмсалатыны  белгілі.  Бірақ,
кейбір  экологиялық  факторлар  әсері  күшті  жағдайларда
(жарық  жеткіліксіз,  су  режимі  бұзылған,  т.б.)  өсімдіктер
топырақтан  алған  азоттың  барлығын  сіңірмей,  оның  артық
мөлшері  адам  мен  жануарлар  үшін  зиянды  әсерін  тигізеді.
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Жануарлар  жемі  рационындағы  нитраттың  артық  мөлшері
сүттің  азаюына  себеп  болады.  Жалпы  алғанда,  нитраттар
барлық  тамақ  өнімдері  мен  мал  жемі  үшін  ең  қажетті
қосылыстар, бірақ оның артық мөлшері адам мен жануарлар
организмін  улайды,  организмдегі  зат  алмасу  процестерін
бұзып,  оның  иммунологиялық  қасиеттерін  төмендетеді,  т.б.
Адам  организмі  үшін  әсіресе  құрамында  нитраттардың
жоғарғы  мөлшері  жинақталған  көкөніс,  бақша  дақылдары
қауіпті болып саналады.

Азот  тыңайтқыштарының  жоғарғы  нормаларын
пайдаланған  жағдайда  көкөністерде  нитраттардың
жинақталуын қатаң бақылап, олардың мөлшерін  төмендету
жолдарын  іздестіру  қажет.  Нитраттардың  өнім  құрамында
артық мөлшері жинақталмайтындай жағдайда пайдалану бұл
үрдіске  әсер  ететін  экологиялық  факторларды  есепке  ала
отырып  жүргізілуі  тиіс.  Өсімдіктер  мен  ауыл  шаруашылық
дақылдарында  нитраттардың  жинақталуына  әсер  ететін
негізгі  факторлар  – азот  тыңайтқыштарын  шамадан  тыс
пайдалану,  жарық  пен  ылғалдылық.  Жарық  көп  болғанда
нитраттар амин қышқылдарына айналады. Сондықтан, қысты
күні  жылыжайларда өсірілген көкөністерде ашық топырақта
өскен  өсімдіктерге қарағанда  нитраттар  көп  жинақталады.
Сол  сияқты  топырақта  ылғал  жетіспеген  жағдайда  да
өсімдіктердегі  нитрат  мөлшері  көбейеді.  Сондықтан  қазіргі
кезде  көкөніс  өнімдеріндегі  нитраттар  мөлшерін  төмендету
жолдары қарастырылуда.

Азот тыңайтқыштары табиғи суларды ластайды, әсіресе
адам мен жануарлар үшін ең зиянды - нитрат иондары. Бүкіл
әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынуы бойынша ауыз
судағы нитрат иондарының шектеулі концентрациясы - 11,3
мг/л.

Азот  табиғи  суларға  негізінен,  ауыл  шаруашылық
егістіктерінің ағызынды суларымен бірге келіп түседі. Жауын-
шашын  мол  болған  жылдары  азот  тыңайтқыштарын  көп
пайдаланған жағдайларда азот топырақтың 10 м-ге  дейінгі
тереңдігіне  өтіп,  грунт  суларына  жетеді.  Ал  құрғақшылық
болған жылдары нитраттар грунт суларына  жетпейді.

Су  объектілерін  нитраттармен  ластанудан  қорғаудың
негізгі  әдістері -  тыңайтқышты қолайлы кезеңдерде бірнеше
рет  және  дақылдың  қоректік  элементтерді  сіңіру
динамикасын  ескере  отырып  беру.  Егіске  минералды
тыңайтқыштар  беру  кезінде  жергілікті  жердің  климаттық
жағдайлары,  агротехника  түрлері,  топырақтың  касиеті,
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суғару  тәртібі,  сорттар  мен  гибридтердің  биологиялық
ерекшеліктері,  тыңайтқыш  беру  тәсілдері,  т.б.  факторлар
ескерілуі қажет.

Өсімдіктерге  фосфор  тыңайтқыштары  да  өте  қажет.
Фосфордың  азоттан  айырмашылығы  қозғалғыш  емес,
топырақта  түгелдей  сақталады.  Фосфор  тыңайтқыштарын
жүйелі  түрде  қолдану  нәтижесінде  топырақта  тыңайтқыш
құрамындағы фосфордың 22,4% дейін мөлшері жиналады.

Су  объектілеріндегі  топырақтың  миграциясы  суармалы
топырақтарда  өсімдіктердің  вегетациялық  кезеңінде
күшейеді. Топырақ эрозиясы және оның нәтижесінде болатын
шаңды  дауылдардан  соң  топырақ  фосфордың  10%  дейін
жоғалтады. Ауыз суындағы фосфордың ең жоғарғы шектеулі
нормасы - 10 мг/л-ден аспауы керек.

Фосфор  тыңайтқыштарын  шамадан  тыс  көп  мөлшерде
пайдалану  топырақтағы  өсімдіктерге  қажетті
микроэлементтердің азайып кетуіне әкеліп соғады, сонымен
қатар фосфор тыңайтқыштарының құрамында болатын фтор
мен  кадмий  топырақты  ластайды.  Фтор  химиялық  активті
элемент  болғандықтан  адам  мен  жануарлар  денсаулығына
зиянды. Фтордың ең көп мөлшері аммофос құрамында 3,5  –
4,0%, жай және қос суперфосфатта – 1,5%.

Кадмий  – адам  мен  жануарлар  денсаулығы  үшін
қорғасыннан 10 есе зиянды.  Ол басқа да улы ауыр металдар
сияқты  адамның  бүйректерінде  жинақталады.  Кадмийді
өсімдіктер  оңай  сіңіреді,  ол  тамақ  өнімдері  мен  жануарлар
жемінде жиналады.

Топыраққа калий тыңайтқыштарын берудің екінші зиянды
жағы,  олар  өсімдіктердің  микроэлементтерді  сіңіру
белсенділігін  нашарлатады.  Сондықтан  калий
тыңайтқыштары көп берілген ауыл шаруашылық дақылдары
құрамында микроэлементтер аз болады.

Жыл  сайын  дүние  жүзі  бойынша  400  –  500  млн  тонна
минералды  тыңайтқыштар,  пестицидтер,  гипс  пен
фосфориттер топыраққа беріледі. Тек қана пестицидтер жыл
сайын  2  млн  тонна  өндіріліп,  егістікке  пайдаланылады.
Пестицидтерді  пайдалану  ауыл  шаруашылығы  өндірісінде
еңбек  өнімділігінің  артуына  әсер  етеді,  сол  сияқты  түрлі
аурулар  мен  зиянкестер  әсерінен  өнімнің  шығын  болуын
азайтады.  Пестицидтер  тек  өсімдіктер,  жануарлар  мен
адамға  ғана  емес,  топырақ  пен  суға  да  зиянды  әсерін
тигізеді.  Сол сияқты топырақ құнарлылығы мен гидрофауна
тіршілігіне,  су  ресурстарының  гигиеналық  жағдайына  да
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үлкен әсерін тигізеді. Топырақтың микро және макрофаунасы
топырақ түзілу процесіне белсенді қатысады. Топырақ түзілу
процесінде  топырақтағы  жауын  кұрттарының  рөлі  ерекше.
Олардың  топырақ  биомассасындағы  үлесі  –  50  –  70%.
Топырақтағы организмдердің  қалдықтарын жауын құрттары
қорытып,  карашірікке  айналдырады  және  топырақ
құрылымына  әсер  етеді.  Ауыл  шаруашылығында
пайдаланылатын жердің әрбір гектарында 1  – 200 млн дейін
жауын құрттары болады, олар 1 жыл ішінде 1 га жердегі 400 –
600 тонна топырақты өңдейді. Осы кішкентай организмдердің
тіршілік  әрекеттері  нәтижесінде  топырақ  ауа,  су  өткізгіш
және  гидрофильді  қасиеттерге  ие  болады.  Бірақ  жауын
құрттары  түрлі  антропогендік  факторларға  өте  сезімтал
келеді, олар пестицидтердің әсерінен қырылып қалады.

Көптеген  пестицидтер  бұнымен  қатар  өсімдіктердің
тіршілігіне  қажетті  табиғи  ферменттермен  карашірікті
ыдыратып,  топырақтың  табиғи  құрамын  бұзып,  оны
стерильдейді.  Топырақтың  организмдерін  кейбір  химиялық
тыңайтқыштар  да  стерильдейді.  Мысалы,  топыраққа
сусызданған аммиак берілгенде біршама педофауна қырылып
қалады.   Осындай  пестицидтер,  минералды  тыңайтқыштар,
т.б. факторлар әсерінен ауыл шаруашылығына келген зиянды
мамандардың  есептеулері  нәтижесінде  соңғы  20-25  жылда
200  млн-нан  аса  га  жер  қарашірігінің  біршама  азайғаны,
жалпы  егістік  жерде  оның  мөлшерінің  15  –  40%  дейіні
жоғалғаны мәлім болды.

Пестицидтерді шамадан тыс артық мөлшерде пайдалану,
егістік  жерлерді  дұрыс  өңдемеу  нәтижесінде  олар  жер
бетілік,  не  жер  астылық  суларға  түсіп  ластайды.
Пестицидтерді  пайдаланудан  туындайтын  әлеуметтік
проблемаларды шешудің жолы – олардың қоршаған ортадағы
және  азық-түлік  өнімдеріндегі  концентрациясын  анықтап,
бақылауға  алу.  Бірақ  қазіргі  таңда  қолданылып  жүрген
әдістемелер  бойынша  қоршаған  орта  мен  азық-түлік
өнімдеріндегі  пестицидтер  мөлшерінің  олардың
пайдаланылған жалпы мөлшерінен аз ғана бөлігін анықтауға
мүмкіндік  болып  отыр.  Бұндай  бақы-лау  жүйесінің  өзі  де
қазіргі кезде барлық аймақтарда жолға қойылмаған.

7 дәріс. Геоэкологиялық мониторинг. Ғылыми-техникалық даму

Жоспар. 
1. Ландшафтқа әсер ететін  антропогендік әсерлердің түрлері. 
2. Ғылыми-техникалық даму.
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1 Ландшафтқа әсер ететін антропогендік әсерлердің түрлері 

Ландшафттану термині ландшафттану ғылымының негізгі түсініктерінің
бірі болып табылады. Бұл – неміс сөзі, «Жер түрі» деген мағына береді немесе
«жергілікті  жер  түрі».  Ландшафт  –  генетикалық  бір  тектес  табиғи  –
территориялық комплекс, рельефі салыстырмалы түрде біркелкі болады, оны
құрайтын жыныстар, топырақ, ауа райы, су, тірі организмдер және ол адамның
әсер етуі  жағдайында болады. ХІХ ғасырдың соңына қарай Ресейде мықты
географиялық  мектеп  құрылды.  Оның  негізін  қалаушы  Петербург
университетінің профессоры В.В. Докучаев (1846 – 1903) еді.  Оның атақты
ғылыми  еңбектерінің  бірі  жер  туралы  ғылым  ашуы.  Докучаевтың  жерге
көзқарасы  –  географиялық:  жер  –  географиялық  компоненттерінің,  оның
ішінде  жылу, ылғалдық,  рельеф  және  организмдердің  өзара  әрекеттесуінің
нәтежиесі,  ол ландшафтының шикізаты,  әрі  оның айнасы болып табылады.
Топырақты зерттеуден бастап географиялық синтезге дейін, ең алғаш тәжірибе
жүзінде нақты аймақтардың кешенді зерттеу принциптерін ашты және жаңа
әдісті  тапты,  ол  –  стационарлық.  Оның  басты  мақсатының  бірі  –  жазық
даладағы құрғақшылық пен тағы басқа табиғаттың қолайсыз жағдайларымен
күресу әдістерін табу және әртүрлі табиғи жағдайларда ауыл шаруашылығын
рационалды түрде жүргізудің ғылыми негізін ашу.

Антропогенді  фактордың  әрекет  ету  көлемі,  қарқыны  халықтардың
орналасу  тығыздығына,  өндіріс  құралдары  мен  өндіріс  қатынастарына,  т.б.
әлеуметтік  жағдайларына  байланысты әр  жерде  әртүрлі  болып  келеді.  Жер
шары ландшафын адам әрекетінің әсеріне қарай төртке бөлуге болады:

1) Адам аяғы баспаған табиғи ландшафт. Мұндай ландшафтқа Арктика,
Антарктика және таулы белдеудегі адам қоныстандаған жерлер жатады. Бұл
жерлердегі  ландшафттың  құрамдас  бөлігі  де,  морфологиялық  түзіліс
құрылымы да табиғи фактордың әрекетіне ғана байланысты дамиды.

2) Адам әрекетінен көп өзгермеген ландшафт. Ландшафтың бұл тобына
тундра,  тайга  және  шөлді  аймақтарды  жатқызуға  болады.  Бұл  жерлерге
халықтар  сирек  қоныстанған,  әзірше  табиғат  байлықтарын  сарқа
пайдаланудың қажеттілігі  жоқ. Сондықтан ландшафттың құрамдас бөлігінің
аралық тепе-теңдігі бұзылмаған.

3) Адам әрекетінен бұзылған ландшафт. Ландшафтың құрамдас бөліктер
байланыстары  жан-жақты  зерттелмей  табиғат  байлықтары  сарқа
пайдаланылған жағдайда аңызақ, сел, індет сияқты дүлей құбылыстардан жер
жыраланып, топырақ тұзданады, шабындықты арамшөп басады, жолдар мен
жер азады.
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4)  Адам  әрекетінен  түлеп,  қайта  түзілген  ландшафт.  Ландшафтың
құрамдас  бөлігі  арқылы  немесе  құрылымдық  түзілу  байланыстары  жан  –
жақты  зерттеліп,  табиғат  байлықтары  толығымен  халық  шаруашылығы
айналымында  тиімді  пайдаланылған жерлерде адам әрекеті  ғылыми негізде
жоспарланады  да,  ландшафтыны  түлетіп,  биологиялық  зат  айналымын,
түсімділігін  арттыруға,  жылу,  су,  минералды  заттар  баланысын  тепе  –
теңестіруге, жерді аздыратын жел, су эрозиясы сияқты дүлей құбылыстарды
болдырмауға  бағытталады,  басқаша  айтқанда,  жоғары  өнімді  мәдени
ландшафттар түзіледі.

Жас айырмасына қарап антропогенді ландшафт үш топқа жіктеледі:

1)  Ұзақ  сақталып,  өзін-өзі  реттеуші  ландшафт.  Бұлар  халық
шаруашылығы айналымына қатысы жоқ әрекеттерге байланысты түзіледі. 

2) Көпжылдық, жарым-жартылай реттелуші ландшафт. Ландшафтының
бұл тобына екпе орман алқабын, канал, бөген сияқты жасанды су жүйелерін,
жол  тораптарын,  шабындық  пен  жайылымдық жерлерді  жатқызуға  болады.
Оларды халық  шаруашылығы айналымынан  шығарып алмау үшін  мезгіл  –
мезгіл жаңғыртып отыру керек.

3)  Қысқа  мерзімді,  ұдайы  реттеп  отыруды  қажет  ететін  ландшафт.
Бұларға егінжай, елді қоныс, кен орыны, саялы жер жатады. Олардың шығу
тегі мыңдаған жылдармен есептеледі, бірақ қай – қайсысы болсын жыл сайын
өңдеп күтуді  қажет етеді.  Мысалы,  егістік  жер жыл сайын агротехникалық
өңдеуден өткенде ғана тұрақты өнім береді.

2 Ғылыми-техникалық даму

Дүниежүзілік экономикалық форумның жаhандық бәсекеге қабiлеттiлiгi
туралы 2013 – 2014 жылдардағы есебінiң қорытындылары бойынша Қазақстан
әлемнің 144 елiнiң арасында 50-орынға ие болды. Рейтингтiң жақсаруы, ең
алдымен  технологиялық  даярлық  саласындағы  макроэкономикалық
тұрақтылықпен  және  прогреспен  түсіндіріледі.  Сонымен  бірге,
инновациялардың  даму  деңгейі  бойынша  Қазақстан  103-орында,  бұл
мемлекеттiк саясатты және ұлттық басымдықтарды жетілдіру қажеттілігі үшін
негіздеме болады.

Мемлекет  тарапынан  жүйелi  күш-жігер  нәтижесінде  инновациялар
Қазақстан Республикасының стратегиялық маңызы бар даму бағыты ретінде
айқындалды. Бастапқыда инновациялық даму мәселелері 2010 жылға дейiнгі
стратегиялық жоспарда, кейін Индустриялық-инновациялық дамытудың 2003
–  2015  жылдарға  арналған стратегиясында,  Қазақстан  Республикасының
ұлттық инновациялық жүйесін қалыптастыру мен дамыту жөніндегі  2005 –
2015  жылдарға  арналған бағдарламасында көрініс  тапты.  Инновациялық
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қызметті  құқықтық  реттеудің  негізі  2006  жылы  «Инновациялық  қызметті
мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдаумен
қаланды.

Үдемелі  индустриялық-инновациялық  дамыту  жөніндегі  2010  –  2014
жылдарға  арналған  мемлекеттiк  бағдарламаны (бұдан  әрі  –  ҮИИДМБ) іске
асырудың  басталуымен  инновацияларды  дамыту  үшін  жаңа  серпiн  берілді.
Инновацияларды  дамыту  және  технологиялық  жаңғыртуға  жәрдемдесу
жөніндегі  2010  –  2014  жылдарға  арналған  бағдарлама,  Елді  ғылыми-
технологиялық  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  салааралық  жоспары
қабылданды.  «Индустриялық-инновациялық  қызметті  мемлекеттiк  қолдау
туралы»  Қазақстан  Республикасының Заңында,  15  ілеспе  заңда  және  заңға
тәуелді 35 актіде инновацияларды ынталандыру шаралары бекітілген.

Ғылым  саласында  реформалар  іске  асырылды.  2012  жылы  ғылымды
қаржыландыру  екi  есеге  өсіп  (47  млрд  теңге),  ЖІӨ-ге  шаққанда  0,22%-ға
жеттi.  Қаржыландырудың жаңа тетiктерi  енгiзілді:  базалық,  бағдарламалық-
нысаналы және  грантты.  Бұдан  басқа,  ғылыми зерттеулердi  қаржыландыру
мемлекеттiк  сатып  алу  туралы  заңнаманың  қолданылуы  аясынан  алынды.
Ғылыми  зерттеулердiң  басымдықтарын  Жоғарғы  ғылыми-техникалық
комиссия айқындайды. Құрамына ғалымдар,  бизнес  өкiлдерi  және шетелдік
сарапшылар  кiретін  ұлттық  ғылыми  кеңестер  құрылды.  Мемлекеттiк
гранттарға үміткер ғылыми жобаларға сараптама жүргізген кезде 2012 жылы
әлемнiң 59 елiнен 659 шетелдік сарапшы, оның ішінде Еуропа мен АҚШ-тан
463 сарапшы тартылды.

Бұл  ретте  ғылыми  -  инновациялық  дамыту  көрсеткiштерінде  елеулі
өзгерістер болды. Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректері
бойынша 2012 жылы инновациялық белсендi кәсiпорындардың үлесі алдыңғы
жылға қарағанда 7,1 %-дан 7,6 %-ға дейiн өстi, ал сол уақытта осы көрсеткiш
соңғы жылдары орташа алғанда шамамен 4%-дан аспаған болатын.

8 дәріс. Қазақстан Республикасындағы қоршаған орта мониторинг
құрылымы және әдістері

Жоспар.

1.  Мониторингтің  мемлекеттік  жүйесі,  құрылымы  мен
қызметі.

2.  Мониторингтің  деңгейлері,  бағыттары,  масштабтары,  әдістері,
принциптері және блоктары. 

3. Экологиялық мониторингтің нысандары.
4.  Экологиялық  мониторинг  пен  табиғи  қорлардың

бірінші мемлекеттік жүйесі.

1 Мониторингтің мемлекеттік жүйесі, құрылымы мен
қызметі
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Қоршаған ортаны қорғау және дамуы туралы 1987 жылы
БҰҰ  Брутланд  Комиссиясының  баяндамасында  және  Рио-де-
Жанейрода өткен БҰҰ қоршаған ортаны қорғау және дамуы
конференциясының Құжаттарының негізгі қаулысы (1992 ж.)
мен  басқа  да  елдердің  тұрақты  дамудағы  ic-әрекеттерін
негізге  ала  отырып  Қазақстан  өтпелі  кезеңде  өзінің
геополитикалық,  демографиялык,  табиғи-қорын  және
климатты  ерекшеліктерін,  экономикалық  және  әлеуметтік
кезеңге сүйене отырып XX1 ғ. күн тәртібін жасайды.

Тұрақты  даму  Қазақстан  үшін  мемлекеттік  деңгейде
танылған стратегиялық приоритет болып табылады.

Тұрақты  даму,  қауіпті  техногені  және  табиғи
факторлардан  қорғау,  экологиялық,  экономикалық  және
сауда-саттық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ететін,  байланысқан,
«экономика-табиғат-қоғам» жүйесін қорғайды.

Өзінің  тәуелсіздігін  алғаннан  кейін  Қазақстан  БҰҰ
қоршаған  ортаны  қорғау  және  дамуы  туралы
конференцияның  (Рио  92)  қорытынды  құжаттарына  қол
қойып,  бірнеше  рет  өзінің  экологиялық  қауіпсіздік  пен
тұрақты  даму  идеяларына  оң  көзқарасын  білдірді,  «Европа
үшін  қоршаған  орта»  процесінің  белсенді  мүшесі  болды,
климатты өзгертумен шөлденуге қарсы күрес, биоәртүрлілікті
сақтап қалу туралы маңызды халықаралық  конвенцияларға
қосылды.  Киотадағы  климаттың  глобалды  өзгеpici  жайлы
халықаралық  форумда  Қазақстан,  басқа  елдердің
көміртекті  несиелеудің  халықаралық  нарығын  құру
инициативасын  қолдады.  Қазақстан  БҰҰ-ң  Тұрақты  Даму
Комиссиясыньң  мүшесі)  болды,  Орталық  Азияның  аймақтық
экологиялық проблема шешудің белсенді мүшесі болды.

Қоршаған  ортаны  қорғау  туралы  істердің  жоспарына
сәйкес,  Орталық  Азия  мемлекеттерімен,  аймақтық
экологиялық  саясатын  ойластыру,  трансшекаралық
мәселелерді, ең алдыменен су қорларын пайдалану сұрақтары
секілді  істерде  бірлесіп  жұмыс  жүргізу шаралары  жүзеге
асырылуда. 1998 ж. 22 сәуірінде Алматыда өткен Қоршаған
орта  министрлігінің  Орта Азия аймақтық конференциясында
қоршаған ортаны қорғау туралы әрекеттерінің Аймақтық Орта
Азиялық,  жоспарының  даярлануын  қарастырушы  Бірлескен
мәлімдемеде қабылданды.

1996  ж.  30  сәуірінде  ҚР  Президентінің  Бұйрығында
мақұлданған  №  2967  ҚР  экологиялық  қауіпсіздік  концепциясына
сәйкес,  экологиялық  қауіпсіздік  ұлттық  қауіпсіздіктің  стратегиялы
фундаментальды  компоненттерімен,  халықаралық
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интеграциялық  процестерде  елдің  көзқарасы  мен
приоритетінің  негізгі  қорғаушы  oбъектici  болып  табылады
және  қоршаған  ортаны  үздіксіз  антропогендік  әсер
салдарынан  қоғам  мен  мемлекет  меншігінің  қорғалушы
деңгейімен анықталды.

Экологиялық қауіпсіздіктің стратегиялық мәні:
қоршаған  орта  күйінің  мониторингінің  бipлік  жүйесін

құру;
- табиғи  ортаньң  сапа  күйін  бағалау,  экологиялық

аудандастыру;
- табиғат қорғау заңдылығының жүйесін құру;
- экологиялық бақылау мен нормалар жүйесін нақтылау;
- табиғат  пайдалануды,  экологиялық бағдарламаларды

жасауда жоспарлау;
- экологиялық біліммен тәрбие жүйесін дамыту;
- табиғат пайдаланудьң экономикалық механизмін құру;
-  қоршаған  ортаны  қорғау  мәселелері жөнінде

халықаралық бірлестіктердің бағдарламасын жасау.
Республиканың экологиялық қауіпсіздігі  келесі

принциптерге негізделеді:
- «табиғатты пайдаланушы мен ластаушы төлейді»;
- мемлекетпен  қабыланған  қоршаған  орта  әcepi

деңгейінің шегін қадағалау;
- экологиялық сараптаманы жүргізу және рұқсат ету;
бұзылған  территорияларды  дер кезінде  анықтап,

қалпына келтіру;
- толық,  дұрыс және  дер кезінде  ақпараттармен

қамтамасыз ету;
- экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету аймағында

халықаралық шараларға міндетті түрде қатысу.
Экологиялық қауіпсіздік  экологиялық мақсаттарға жету

қоғамның  барлық  жағын  қамтитын  терең  әлеуметті-
экономикалық  қайта  құрумен,  оның  тұрақты  дамуға  өтуін
қамтамасыз ету нәтижесінде ғана мүмкіндік туады. Мұндай,
қоршаған ортаны қорғау туралы ұзақ мерзімді әрекеттермен
бағдарламалар  «Қазақстан-2030  Стратегиялық  дамудың»
Денсаулық,  білім  және  Қазақстан  амандығы  бөлімінде
көрсетілген.

«Экология және табиғи қорлар» Стратегиясының негізгі
қаулысы,  ҚР  өкіметінің  шаралары  бағдарламасы  мен  оны
тарату  жұмыстарының  жоспарында  қарастырылған,  ал
стратегияның  таратылу  жолын  бақылаумен  кейінгі  icтep
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жоспарын  жасау  негізі,  Қоршаған  орта  күйіне  үнемі
мониторинг жүргізу болып табылады.

2  Мониторингтің  деңгейлері,  бағыттары,  масштабтары,  әдістері,
принциптері және блоктары 

Адамның әртүрлі ғылыми және тәжірибелік іс-әрекетінде бақылау әдісі
қолданылады.  Қоршаған  ортаны  бақылауды  ұйымдастырудың  үлгілері  Гай
Секунда  Плинийдің  «Жаратылыс  тарихы»  кітабында  сипатталған.  Орта
ғасырларға дейінгі ең толық энциклопедия болып саналатын отыз жеті томда
астрономия,  физика,  география,  зоология,  ботаника,  ауыл  шаруашылығы,
медицина және тарих бойынша мәл»меттер келтірілген.  Соңғы жүз жылда
бақылау жүйелі түрде жүргізіліп отырады.

Техника дамуымен байланысты адамның табиғатқа  деген әсері  ұлғая
бастады, оның табиғи ресурстарды толық пайдалануға  қолы жетті,  осыған
байланысты геофизикалық ақпарат оған қажетті болып отырады. Бұл ақпарат
арқылы әртүрлі  іс-шараларды орындау үшін  оңтайлы табиғи  жағдайларды
анықтауға,  шаруашылық  үшін  қолайлы  немесе  қолайсыз  жағдайларды
болжауға  болады және адамдардың өмірі  мен  іс-әрекеттері  үшін  қолайсыз
факторлардың әсерін азайтуға болады. Мұндай ақпаратқа қоршаған ортаның
іс  жүзіндегі  жағдайын  бақылау  және  табиғи  жағдайлардың  өзгерулерін
болжау кіреді.  Соңғы  уақытта  адамның  табиғатқа  деген  әсері  өсуде  және
табиғатты  жобасыз  пайдаланудың  кері  әсері  бар  екені  мәлім.  Осыған
байланысты биосфераның жағдайы туралы толық ақпараттың қажеттілігі де
туындап отыр.

Біздің  елде  мониторинг  жүйесін  талқылау  бұрынғы  Совет  Одағы
уақытында  Найробида  (Кения,  1974  ж)  жиналған  мониторинг  бойынша
Бірінші  үкіметаралық  кеңестің  алдында  ғана  жандандырылды.  Бірақ
биосферадағы  антропогенді  сипаты  бар  өзгерістерді  ерте  кезде  де
гидрометеорологиялық қызмет атқаратын.

Сонымен,  ластаушылардың  мониторинг  жүйесі  қазіргі  уақыттағы
табиғи  ортаны бақылау қызметінің  бөлігі  бола  алады  және  оның  бақылау
бекеттерінің  жүйесін,  телекоммуникациялар  желілерін,  мәліметтерді  өңдеу
орталықтарын  пайдалана  алады.  Антропогенді  сипатта  бар  өзгерістерді
анықтайтын қоршаған ортадағы бақылау жүйесінің жұмысын қамтамасыз ету
үшін ондағы табиғи өзгерістер жайлы толық ақпарат керек, яғни мониторинг
жүргізу қажет.

Мониторинг келесі негізгі бағыттарды қамтиды:
- қоршаған табиғи ортаға әсер ететін факторлар мен қоршаған ортаның

күйін бақылау;
- табиғи ортаның нақты күйін бағалау;
- қоршаған ортаның күйін болжау және бағалау.
Мониторинг әдістері – тікелей және орталанған болып бөлінеді. Тікелей

әдістер:  стационарлы,  маршрутты,  рекогносциялық,  құралдық,  визуальды-
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сипаттайтын,  жердегі  және  дистанциялық  әдістер.  Орталанған  –
мониторингтің жанама әдістері. 

Мақсаты  мен  талаптарына  байланысты  жер  мониторингінде  келесі
жүргізу принциптері бөлінеді:

-  әртүрлі  мәліметтердің  бір-бірімен  сыйымдылығы  және  салыстыруға
болатындығы;

- әдістер мен технологиялардың бірыңғайлылығы;
- мәліметтердің дәлдігі;
- мәліметтердің толық болуы;
- жер мониторингін үздіксіз жүргізу;
- көрнектілік принципі;
- мәліметтерге қол жетімділігі;
- арзандылығы мен тиімділігі;
- орталықтан басқару принципі.
Бір-бірімен  сыйымдылығы  және  салыстыруға  болатындығы  принципі

жер мониторингін жүргізудің негізгі принципі болып табылады. Оның маңызы
бірыңғай топтастырғыштарды, нормативтік-техникалық негіздердің бірыңғай
мәліметтерін,  бірыңғай  мемлекеттік  координаталар  мен  биіктіктер  жүйесін
қолдануда.

Әдістер  мен  технологиялардың  бірлігі  принципінің мақсаты
мониторингті келісіп жүргізуде.

Мәліметтердің  дәлдігі  және  сенімділік  принципі жер  мониторингі
мәліметтерінің нақты күйі мен пайдалануына сәйкестігін қарастырады.

Мәліметтердің  толық  болуы принципінің маңызы  белгілі  мәселелерді
шешу үшін ақпарат толық және жеткілікті болуында.

Жер мониторингін  үздіксіз  жүргізу  принципінің маңызы  жер
қатынастарында,  кейбір  категориялардың  саны  мен  сапасында,  жер  қорын
таратуы мен құрамында болып жатқан өзгерістерге байланысты мониторинг
ақпаратты жүйелік немесе мерзімдік жаңарту арқылы жүргізуде.

Көрнектілік принципін қолданып мониторингті жүргізу уақытында түрлі
карталарды, сызбаларды, атластарды, есеп берулерді қолдану.

Мәліметтерге  қол  жетерлік  принципі –  мемлекеттік  немесе
коммерциялық құпия болатын мәліметтердің  басқаларына қол жетімді  болу
керек.

Арзандылық  пен  тиімділік  принципі бойынша  жер  мониторингінің
мәліметтерін қабылдау, жүйеге келтіру, сақтауды қамтамасыз ететін әдістер,
технологиялар мен тәсілдер қолданылады.

Орталықтан  басқару  принципі жер  мониторингін  ҚР-сы  бойынша
бірыңғай  әдістеме  арқылы  және  ҚР-ның  жер  ресурстарын  басқару
Агенттігімен жүргізуді қарастырады.

Мониторинг  бойынша  жұмыстар  келесі  негізгі  бағыттар  бойынша
жүргізіледі:

а) ғылыми-әдістемелік;
ә) әдістемелік-қолданбалы;
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б) қолданбалы;
в) ақпараттық-техникалық.
Ғылыми-әдістемелік  бағытқа стационарлық  және  жартылай

стационарлық экологиялық алаңдарда топырақ және азықтық алқаптардығы
өсімдіктер карталарын жасау және топырақты бонитерлеу үшін методикалық-
қолданбалы,  қолданбалы,  ақпараттық-техникалық  жұмыстарды  қамтамасыз
ететін топырақ пен өсімдіктерді зерттеу кіреді.

Әдістемелік-қолданбалы бағыт мыналарды қамтиды:
-  топырақ  және  геоботаникалық  зерттеу  мен  ізденістердің  алғашқы

материалдарын талдап қорытындылау және жүйеге келтіру;
-  азық  алқаптарының  топырақтары  мен  өсімдіктерін  топтастыруды

әзірлеу;
-  азық  алқаптары  мен  басқа  да  жерлерді  сапалық,  экономикалық,

экологиялық т.б. бағалау түрлерінің әдістемелік тәсілдерін әзірлеу;
Қолданбалы бағытқа мыналар кіреді:
- картографиялық материалдарды қайта тексеру мен дұрыстау және жер

пайдаланушыларға жердің сапасын, ауданын күйін көрсетіп тиісті карталарды
беру;

-  геоботаникалық  және  топырақ  зерттеулері  мен  ізденістердің
материалдарын талдау;

-  әрі  қарай  бақылау  үшін  аймақтық  және  облыстық  карталарды
құрастыру;

- жер қорын тиімді пайдалану жайлы ұсыныстар беру үшін жердің күйі
мен сапасының өзгеруін бақылау нәтижелері бойынша жер кадастрын нақты
мәліметтермен ақпараттық қамтамасыздандыру;

-  жерді  орынсыз  пайдаланғаны  үшін  жазалау  шараларын  қолдану
бойынша түрлі органдарға ұсыныстарды әзірлеу және беру;

Ақпараттық-техникалық бағыты:
- мониторингтің автоматтандырылған базасын құру;
- бағдарламаларды әзірлеу;
- ақпаратты қабылдау, талдау және оны сақтау мақсатында ҚР-ғы жер

мониторингі бойынша мәліметтерді өңдеу және жүйеге келтіру.

3 Экологиялық мониторингтің нысандары

Экологиялық  мониторингтің  объектілеріне  табиғи  орта
мен  қорлары  жатады.  Олар:  атмосфералық  ауа; құрлықтың
жерүсті  суы; теңіз  суы; топырақ  жамылғысы; геологиялық
орта; өсімдік және жануарлар әлемі. 

Сонымен бірге,  антропогендік  әсермен  олардың көздері
де  объект  болып  табылады: қоршаған  ортаға  түсумен
байланысты, адам үшін токсикалық, фауна мен флора  үшін
зиянды  заттар,  сонымен  бірге,  әсердің  басқа  түрлері
(электрмагниттілік, шулылық т.б.);
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- табиғи  орта,  табиғи  бірлестіктер  мен  олардың
компоненттерінің қалыптасқан және табиғи күйінің өзгеруіне,
сондай-ақ,  биологиялық  әртүрліліктің  қысқаруымен
ландшафтың өзгеруіне алып келушілер;

- табиғи  қорлар  күйінің  өзгерісі  мен  алынуына
байланысты. Экологиялық мониторинг кешенмен, экологиялық
жүйелерінің  күйі,  табиғи  техникалық  жүйе  тармақтары,
сонымен  адамның  тіршілік  ортасының  медициналық-
гигиеналық көрсеткіштері бақыланады.

4  Экологиялық  мониторинг  пен  табиғи  қорлардың
Бірінші Мемлекеттік жүйесі

Экологиялық мониторингтің мақсаты мен мәндерін шешу
үшін  Қазақстанда  Экологиялық  мониторинг  пен  табиғи
қорлардың  Бірінші  Мемлекеттік  жүйесі  (ЭМБМЖ)  құрылған,
негізгі қызметтері:

Қазақстаның барлық территорияларында,  антропогендік
әсерден қоршаған орта күйінің өзгерісі жөнінде толық, дұрыс
және салыстырмалы ақпараттар алу; қоршаған табиғи орта
күйі,  биосфера  мен  экожүйелердің  функционалды  бірлігін
бағалау; елдің  экологиялық қауіпсіздігін  қамтамасыз ететін,
аудандардың амандығы мен тұрақты экономикалық дамуына
жету шаралары мен жолдарын түзетуді негіздеу.

Мемлекеттік  органдар  мен  тұтынушыларды
республикалық  және  әкімшілік  территориальды  табиғат
қорғау  бағдарламалары  жобаларын  жасауда,  сонымен
бірге,  Қазақстанның  қоршаған  табиғи  орта  қорғау
аймағымен  табиғи  қорларды  тиімді  пайдаланумен,
экологиялық  қауіпсіздігін  халықаралық  міндеттерімен
қамтамасыз ету.

ЭМБМЖ  көлемінде  алға  қойылған  мақсаттарға  жету
үшін,  келесі  ұйымдастырушылық  пен  әдістемелік  міндеттер
қарастырылады:

Қазақстан  барлық  экономикалық  зона
територияларымен,  оның  барлық  аудандарының
экологиялық күйін бақылаудың республикалық, аймақтық және
әкімшілік-территориялық  бағдарламаларының  орындалуын
жасау және қадағалау;

Республикалық  аймақтық  әкімшілік-территориялық
бақылау  бағдарламаларының  шегінде  ұйымдастыру  және
орындау  өлшемі; елдің  барлық  территорияларымен
жекеленген  аудандарында  экологиялық  жайдың
көрсеткіштердің  деңгейін,  толықтығын  және
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салыстырмалы өлшемімен бағалауын қамтамасыз ету; өлшем
мәліметтерін  басқару,  жинау,  топтастыру  (өндеу,  тарату,
сақтау және т.б.); апат нәтижесінде экологиялық жағдайды
болжау,  қоршаған  табиғи  ортаға  тигізер  әсерін  бағалау;
үлкен  тұтынушы  топты,  яғни  ел  өкіметі,  халықты  әртүрлі
қозғалыстармен  ұйымдарды  кең  көлемде  экологиялық
ақпараттармен  қамтамасыз  ету; экологиялық  мониторинг
аймағында бірлік ғылыми-техникалық саясат жүргізу. ЭМБМЖ
кіру территориальды-ведомстволық, негізде жүзеге асады, ол
қоршаған табиғи орта күйінің, антропогендік әсер, биота мен
экожүйелердің  күйін  адамның  тіршілік  орта  мониторингтің
атқарылушы  мемлекеттік  және  ведомстволық  жүйесінің
мүмкіндігін максималды түрде жузеге асыруды қарастырады.
ЭМБМЖ-ның  құрылуы,  ведомстволық  қызметтердің
байланысқан  механизм  құрудың  бірлік  ұйымдастырушылық
әдістемелік  және  метереологиялық  жағдай  жасау  негізінде
жүзеге асады.

ЭМБМЖ негізі үш ұйымдастырушылық негізде кұрылады:
республикалық, аймақтық және локальды (нысанды).

ЭМБМЖ-да  аймақтық  жүйе  тармақтары  болуы  мүмкін,
олардың  кұрылымы  мен  функцияларына  республиканың
бірнеше аудандары қатысады.

Атқарушы өкіметтің республикалық органдары арасында
функцияның  қабылданған  бөлінуін  есепке  алып,  сондай-ақ,
экологиялық  мониторинг  мақсаты  мен  міндетін  есепке  ала
келе ЭМБМЖ-да байланыс мониторингпен арнаулы жүйе
тармақтары  мен  қамтамасыздандыру  жүйелерінде  базалық
функциялардың,  бірлік  әдістемелік  ақпараттық  негізінде
жүзеге асады.

Базалық  функционалды  жүйе  тармақтарына  келесі
мониторинг жүйелері қарайды:

- атмосфераның, құрлықтың жер беті суы: теңіз ортасы,
топырақ  күйі;  Қазгидрометпен  оның  территориялық
органдарымен басқарылады;

- антропогендік әсермен табиғи қорларды пайдалану;
экология  және  Қоршаған  ортаны  қорғау  министрлігімен,
оның  территориялық  органдарымен  басқарылады
(МинЭиООС – ЭжҚОҚМин).

- жер,  жер  қойнауы,  жерүсті  фаунасы  мен  флорасы
Қазкоммен,  оның  территориялық  органдарымен
басқарылады.
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-  адамның  тіршілік  ортасы  күйі;  Мемлекеттік
санэпидеммен,  оның  территориялық  органдарымен
басқарылады.

Жоғарыда  көрсетілген  атқарушы  өкіметтің
Республикалық  органдарымен,  оның  территориялық
бөлімшелері  мониторингтің  арнаулы  салалық-ведомстволық
және  объектілі  қызметтердің  әрекетінің  координациясын
жүзеге  асырады,  олар  өз  жұмыстарын  ЭМБМЖ-ң  базалық
функционалды  жүйе  тармақтарының  көрсетілген  шегінде
жұмыс жасап, мәліметтер жинап, оларды таратады.

Мониторингтің арнаулы жүйелері:
-  орман  мониторингі  орман,  балық  және  аң  аулау

шаруашылық Комитетімен басқарылады;
-  су  шаруашылығы жүйелер  мониторингі  Су  қорлары

жөніндегі Комитетпен басқарылады;
- балық, су жануарлары мен өсімдіктерінің мониторингі;

орман,  балық  және  аң  аулау  шаруашылық  Комитетімен
басқарылады;

-  әскери  объектілер  мониторингі;  Қазақстанның
Қорғаныс министрлігімен басқарылады;

-  атомдық  өндіріс  объектілерінің  мониторингі;  Қазақстан
Атомдық министрлігімен басқарылады.

ЭМБМЖ-да басқада арнаулы мониторинг жүйелері қызмет
атқарады:

-  картографиялық және  геодезиялық
қамтамасыздандыру; Картографиямен жүзеге асырылады;

- өлшемнің метеорологиялық қолданылуы; Мемлекеттік
стандартпен жүзеге асырылады;

-  космостық  мониторинг  шаралары  мен  жүйесі
Қазақстан Қорғаныс министрлігімен жүзеге асырылады;

-  байланыс  және  коммуникация  жүйелері;  Арнаулы
Республикалық органдармен  олардың аймақтық бөлімшелері
жүзеге асырады.

ЭМБМЖ-ні  құру  басшылығымен  жоғарыда  көрсетілген
жүйе тармақтарын бірлік  жүйе негізінде  координациялауда
келісілген  ic-әрекетін  жалпы  басқару  Республикалық
деңгейде  Қазақстанның  атқарушы  органдарының  басты
республикалық  органдары  арқылы  Қазақстанның
ЭжКрКМинмен жүзеге асырылады, ал бөлек территорияларда
– бұл ведомствалардың арнаулы жергілікті органдары арқылы
осы  министрліктің  территориялары  органдарында  жүзеге
асады.
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Қоршаған табиғи орта, экожүйелер мен адамның тіршілік
ортасының  күйін  бағалауда  ЭМБМЖ-ны  функциялауда,
ғылыми  негізделген  және  қабылданған  табиғи  орта
нормативтерімен критерийлер жүйесі қолданылады.

ЭМБМЖ  жаңа  объектілерді  мониторингті  жүзеге  асыра
алатын ашық ақпаратты-өлшемді макрожүйе болып табылады.

ЭМБМЖ-ні  функциялаудың  өкіметпен  қабылданған
нақты механизмі қандай? «Экологиялық мониторингтің бірлік
мемлекеттік  жүйесі  туралы  Қаулысымен»  анықталады.
Қаулыда,  атқарушы  органның  республикалық  органдарының
құқығы  мен  міндеттерінің  республика  аймақтық  атқарушы
өкімет  органдарының  және  жүйені  функциялауды
қамтамасыз  ету,  жинау  тізімі,  ақпаратты  өңдеумен
таныстыру,  мәлімдеменің  арнаулы  банктерін  құруда
экологиялық мониторингті  жүзеге асыратын мекемелер мен
ұйымдардың (компентенциясы) қызмет бабы анықталады.

ЭМБМЖ-ні  функциялау  экологиялық  мониторингтің
Мемлекеттік бағдарламасы ретінде жүзеге асады, ол ЭМБМЖ
құрылу барысында құрастырылып, республикалық өкіметтің
атқарушы  органдарымен,  олардың  аймақтық  және
территориялық  бөлімшелерінің  жергілікті  атқарушы  өкімет
органдарының  облыстық  және  Астана  мен  Алматы  калалық
әкімшілік мекемелері,  ұйымдар мен олардың бірлестіктерінің,
қоршаған  табиғи  орта  күйін  қалдықтар,  экологиялық
мәліметтерді  беруді  бақылау  бөлімдеріне  қатысуды
регламенттейді.

Экологиялық  мониторингтің  территориялдық  жүйелері
аудандарда  құрылып,  ЭМБМЖ-н  негізгі  жүйе  құраушы
элементтері  болып  табылады.  ЭМБМЖ  секілді
территориальды  жүйе  тармақтары  да  базалы,
функциональды  және  арнаулы  жүйе  тармақтары негізінде
құрылады.

Сонымен  қатар  техникалық  деңгейде  экологиялық
мониторингтің  локальды  жүйелері  функцияланады,  оларды
құрумен Республика территорияларында шаруашылық icтерді
жүзеге асырушы мекемелер мен ұйымдар айналысады.

Республикадағы  ЭМТЖ  унифицияланған  әдістемелік
принцип  негізінде  құрылады,  мақсаты:  ЭМБМЖ  және
территориялық жүйе тармақтары арасындағы ақпараттарды
салыстыру, мониторингтің республикалық деңгейдегі базалық
жүйесімен  бipге  ҚР  жеке  аймағының  қызығушылығын
қарастыратын, объект мониторингі салыстырмалы жүйесін де
қамтиды.
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ЭМТЖ ЭМБМЖ-нің міндеттерін ҚР белгілі бip аумағымен
ауданының  территорияларында;  объектілер  мониторингі
көрсеткіштер  бойынша  жалпы  ресурстық  маңызы  бар  және
сол  территориядағы  арнаулы  көрсеткіштерін;
иерархияланудың  (аймақтық,  республикалық)  жоғарғы
деңгейін  ақпараттық  жүйемен  қамтамасыз  ету  үшін,
жалпылама  ақпарат  шығаруды  есепке  ала  отырып  жүзеге
асырады.

ЭМБМЖ-нің  территориялды  деңгей  деп  бөлімдерімен
алынатын  мәліметтер,  базалы  функционалды  және  арнаулы
жүйелердің  бірдей  ұйымдастырушылық  әдістемелік,
ақпараттық негізде істейтін, ЭМТЖ ең негізгі жүйе құраушы
орталығының  қызметін  ҚР  Экология  Министрлігінің
территориялды  органының  аймақтық  ақпараттық-анализдеу
орталығы  жүзеге  асырады,  ол  барлық  жоғарыда  аталған
орталықтармен  байланыста  болып  келетін  арнаулы
орталықтарында  жинақталады.  Республикалық  (аймақтық)
деңгей  деп  ақпараттық  жүйелерді  қамтамасыз  ететін
жалпылама  ақпарат,  жүйе  тармақтарының  арнаулы
республикалық (аймақтық) орталықтарына беріледі.

Шаруашылық  істерді  жүзеге  асырушы  мекемелер  мен
ұйымдар,  мекемені  функциялау  процесінде  алынатын,
қоршаған  ортаға  әсерді  бағалаудың  қаражатымен
қамтамасыздандырылады.  Мекемеде  мұндай  бақылау
жүйесінің  міндетті  түрде ҚР Экология  министрлігінің
территориялық  органы,  базалы  функционалды  жүйе
тармақтарының  басым  ұйымдарыменен  бірлесіп  жасалған
критерийлерге  негізделіп  шешеді,  әсерді  бағалау  жүйесін
(әсер  кезінің  мониторингі)  шаруашылық  істердің
субъектілерінің  қаражаты  есебінен  құрылады,  олардың
регламентті  функциялануын  қамтамасыз  етеді.  Бақылау
жүйесі  ЭМБМЖ  басқарушы  органдарымен  қабылданған
ережелер бойынша аттестациядан өтеді.

Мониторинг жүйесі экологиялық сараптамамен қоршаған
ортаға әсерді бағалау жүргізумен байланысты.

9 дәріс. Қайта қалпына келетін ресурстардың табиғи-шаруашылық
мониторингі 

Жоспар. 
1. Табиғи ресурстар және олардың классификациясы. 
2. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану.

1 Табиғи ресурстар және олардың классификациясы
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Табиғи  ресурстар  –  адамның  өз  мұқтажын  қамтамасыз  ету  және
көздеген мақсатына жету үшін пайдаланатын қоршаған ортадағы заттардың,
құбылыстардың, табиғи денелердің жиынтығы. Оларға ауа, күн, жел, су, жер,
орман, табиғи құрылыс материалдары, пайдалы қазбалар және т.б. жатады.

Табиғи ресурстардың бірінші белгісі – олардың түрі. Бұл белгіге сәйкес
олар  табиғи  құбылыстар  (күн  энергиясы,  жел,  мұхиттардағы  су  деңгейінің
көтерілуі  мен  судың  қайтымы),  өсімдіктер  әлемі,  жануарлар  әлемі,  табиғи
заттар (су, ауа,  топырақ) және пайдалы қазбалар (мұнай, алтын, т.б.  әртүрлі
рудалар)  болып  бөлінеді.  Сонымен  қатар  пайдалы  қазбалар  пайдалануға
дайын  (көмір,  бағалы  тастар,  тұз)  және  өңдеуді  қажет  ететін  (мұнай,
синтетикалық тыңайтқыштар) болуы мүмкін.

Табиғи  ресурстардың  екінші  белгісі  –  олардың  қоры.  Бұл  белгісі
бойынша оларды сарқылатын және сарқылмайтын деп бөледі.

Сарқылмайтын  табиғи  ресурстар  –  табиғатты  ұзақ  пайдалану  кезінде
саны мен сапасы өзгермейтін немесе аздап қана өзгеретін табиғи физикалық
құбылыстар  және  денелер.  Мұндай  ресурстарға  Күн  энергиясы,  жел
энергиясы,  қозғалыстағы  су  энергиясы,  жер  қойнауы  энергиясы  жатады.
Қоршаған  ортаның  ауасы  мен  суы  саны  бойынша  өзгермеуі  мүмкін,  бірақ
адамның  тіршілігі  барысында  сапасы  төмендеуі  әбден  мүмкін.  Бұл  табиғи
байлықтар қазіргі таңдағы техника мен технологияның көмегімен (су, шаң, газ
тазалау,  сондай-ақ  санитарлық-гигиеналық  шаралар)  сарқылмайтын  бола
алады.

Сарқылатын табиғи байлықтар – табиғатты пайдалану барысында саны
мен сапасы өзгеретін табиғи физикалық құбылыстар және денелер.

Үшінші  классификациялық  белгі  –  сарқылатын  табиғи  байлықтардың
орнына кайта келуі. Бұл белгісі бойынша сарқылатын байлықтардың мынадай
түрлері бар:

-  қалпына  келетін  –  өсімдіктер,  жануарлар  және  микроорганизмдер
әлемі;

-  қалпына  келмейтін  –  миллиондаған  жылдар  бойы  жер  қойнауында
түзілген  пайдалы  қазбалар  (қара,  түсті,  асыл  және  сирек  кездесетін,
радиоактивті металдар рудалары, мұнай, газ және т.б.);

- салыстырмалы қалпына келетін – пайдалануға қарағанда орнына қайта
келуі баяу жүретін ресурстар (құнарлы қара топырақ, үлкен жастағы ағаштар -
секвойя, баобаб және т.б.).

Табиғи ресурстарды қайта қалпына келтіру – адамның шаруашылық іс
әрекетшілдігінің  нәтижесінде  табиғи  ресурстардың  сол  немесе  басқа
түрлердің жұқарған деңгейінің алдындағы күйіне жеткізу, қалпына келтіру.

2 Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

Адамзат  ежелгі  уақыттардан  бері  экологиялық  шараларды  аңғармай
жүзеге асырды. Өсімдіктерді сақтап қалу мақсатында бір аумақтан екіншісіне
мал  айдап  көшті;  балық  аулайтын  орындарда  балықтарды  жемге  үйретті;
аумақты дауыл құлатқан ағаштан және арамшөптерден тазартты; құстарды ұя
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салу  кезінде,  кәсіптік  жануарлардың төлдеуі  немесе  кәсіптік  балықтардың
уылдырық шашқан кезінде аулауға тыйым салды.

Ғылыми-техникалық төңкеріс адамның табиғатқа ықпал ету қарқынын
шұғыл  күшейтті.  Сондықтан  адамның  іс-әрекетін  табиғатпен  өзара  әсер
кезінде қатаң реттеу қажеттігі туды. Барлық елдерде адамның табиғи ортаны
реттеу  бойынша  және  табиғатты  қорғау  мен табиғи  ресурстарды ұтымды
пайдалану  бойынша  сансыз  көп заңнамалық  актілер қабылданды.  Әртүрлі
экологиялық  шараларды  жүзеге  асыру  үшін  ең  алдымен  белгілі  уақыт
кезеңінде литосфера, гидросфера және атмосфераның терең  де  жан-жақты
экологиялық  зерттеулерін  жүргізу  қажет.  Мұндай  зерттеулер мониторинг
(бақылау)  деп  аталады.  Белгілі  уақыт  аралықтары  арқылы  бақылау,
зерттеулерін  салыстыру  қоршаған  ортадағы  экологиялық  өзгерістер
қозғалыстарының жан-жақты көрінісін береді.

10  дәріс.  Мемлекеттің  минералдық  және  энергиялық  отын
ресурстарының табиғи-шаруашылық мониторингі

Жоспар.
1. Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамыту.
2. Табиғи ресурстар мониторингi. 

1  Қазақстан  Республикасының  отын-энергетикалық  кешенін
дамыту

Отын-энергетикалық  кешен  (бұдан  әрі  -  ОЭК)  Қазақстан
Республикасының  экономикалық  және  әлеуметтік  әл-ауқатында  басты  рөл
атқарады. Елімізде мұнайдың, газдың, көмірдің, уранның және жаңартылатын
энергия көздерінің бай ресурстары бар.

ОЭК  салаларының  өнімдерін  сатудан  түсетін  кірістер  Қазақстанның
инфрақұрылымын  белсенді  дамытуға,  озық  технологиялар  трансферлерін
жүзеге  асыруға  мүмкіндік  береді,  экономиканы  инновациялық  дамытуға
ықпал етеді, еңбек етуге қабілетті халықтың едәуір бөлігін жұмыспен қамтуға
кепілдік береді, әлеуметтік саланы дамытуға ықпал етеді.

Aлайда  ОЭК-тің  өткен  ғасыр  парадигмасында  дамуы  Қазақстан
Республикасының стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге қауіп төндіреді,
елдің  энергия  қауіпсіздігін  төмендетуге  әкеп  соғуы  мүмкін,  экология
жағдайын  нашарлатады  және  экономикалық  өсу  үшін  қосымша  қатерлер
тудырады.  Болашақ  ұрпақ  көркейген  елде  тұрып,  ресурстық  байлықты
берекелі және тиімді пайдаланғанымыз үшін риза болуға тиіс.

Ол  үшін  еліміз  отын-энергетикалық  кешенді  дамыту  кезінде  ОЭК
салаларының  алдында  тұрған  сын-қатерлер  мен  шектеулерге  жауап  бере
отырып,  технологиялық  серпін  жасауға,  салалардың  күшті  жақтарына
сүйенуге және ашылған мүмкіндіктерге сергек ден қоюға тиіс.

Энергия  тиімділігін  арттыру  мен  энергия  үнемдеудің  өзектілігі
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2010  жылғы  29  қаңтардағы  «Жаңа
онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
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атты  Қазақстан  халқына  Жолдауының мазмұнында  және  Қазақстан
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 -
2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада расталады. Осы құжаттар
шеңберінде  бірқатар  міндеттер  қойылған,  солардың  бірі  Қазақстан
Республикасының  жалпы  ішкі  өнімінің  (бұдан  әрі  -  ЖІӨ)  энергия
сыйымдылығын 2015 жылға қарай кемінде 10 %-ға және 2020 жылға қарай
кемінде 25 %-ға азайту болып табылады.

Қазақстан  Республикасы  Президентінің  Қазақстан  Республикасы
Үкіметіне берген 2013 жылғы 23 қаңтардағы тапсырмасы шеңберінде электр
энергиясын  тұтынуды  2013  -  2015  жылдар  ішінде  экономиканың  энергия
сыйымдылығын жыл сайын 10 %-ға азайту арқылы үнемдеуді қамтамасыз ету
қажет.

Мемлекет  басшысы:  «Дәстүрлі  энергетика  – жаңартылатын  энергия
көздері»  технологиялық  теңгерімін  сақтау  қажет»,  ол  ұлттық  және
халықаралық энергетикалық қауіпсіздік жүйесін стратегиялық жоспарлаудан
көрінеді.  Жоспарлаудың  мақсаты  басқа  елдерге  қатысты  халықаралық
міндеттемелерді  орындауды  қамтамасыз  етуге  және  энергия  өндіру
құрылымын  кезең-кезеңімен  өзгерту  есебінен  өзіндік  энергетикалық
жеткіліктілікке кепілдік беру болып табылады».

Қазақстан  Республикасының  отын-энергетикалық  кешенін  дамытудың
2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы әлемдік озық тәжірибиені және әлемдік
энергетика дамуының соңғы үрдістерін ескере отырып, мұнай-газ, көмір, атом
және электр энергиясы салаларын дамытуды бір тұтас байланыстырады.

Отын-энергетикалық кешен тұжырымдамасын әзірлеу кезінде мынадай
міндеттер ескерілді.

1)  ОЭК  ресурстары  мен  өнімдерін  қамтамасыз  етудің  өзіндік
жеткіліктілігін  күшейту  арқылы  еліміздің  энергетикалық  қауіпсіздігін
қамтамасыз ету;

2) өңір экономикаларының энергия тұтынуының өсуін қанағаттандыру
арқылы өңірдегі геосаяси ықпалды күшейту;

3) еліміздің экономикалық әлеуетін дамыту:
- ғылыми әлеуетті дамыту;
- жаңа технологияларды енгізу;
- электр жабдықтарының және энергия объектілерінің қауіпсіздігі  мен

сенімділігін арттыру;
 4) ОЭК салаларын ХХІ ғасырдың технологияларын пайдалану арқылы

қарқынды дамыту:
- энергия теңгеріміне жаңартылатын энергия көздері (бұдан әрі - ЖЭК)

мен баламалы энергия көздерін белсенді тарту;
- энергия және ресурс үнемдеу, энергияның тиімділігін арттыру.

2 Табиғи ресурстар мониторингi

1. Табиғи ресурстар мониторингi мынадай түрлердi қамтиды:
- жер мониторингi;
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- су объектiлерi және оларды пайдалану мониторингi;
- жер қойнауы мониторингi;
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мониторингi;
- таулы экожүйелер мен шөлейттену мониторингi;
- орман мониторингi;
- жануарлар дүниесi мониторингi;
- өсiмдiктер дүниесi мониторингi.
2.  Табиғи  ресурстар  мониторингiн  Қазақстан  Республикасының

заңнамалық   актiлерiне сәйкес  арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк  органдар  жүзеге
асырады.

3. Жер мониторингі болып жатқан өзгерістерді уақтылы анықтау, оларды
бағалау, одан әрі дамуын болжау және теріс процестер салдарларының алдын
алу  және  жою жөнінде  ұсынымдар  тұжырымдау мақсатында  жер  қорының
сапалық  және  сандық  жай-күйіне  базалық  (бастапқы),  жедел,  кезеңдік
байқаулар,  оның  ішінде  Жерді  ғарыштан  қашықтықтан  зондтау  деректерін
пайдалана отырып жүргізілген байқаулар жүйесін білдіреді.

4.  Су  объектiлерi  мониторингi  теріс  процестердi  уақтылы  анықтау,
олардың дамуын бағалау мен болжау, жүзеге асырылатын су шаруашылығы iс-
шараларының  зиянды  салдарларын  болғызбау  және  тиiмдiлiк  дәрежесiн
айқындау жөнiнде ұсынымдар тұжырымдау мақсатында олардың жай-күйiнің
гидрологиялық,  гидрогеологиялық,  гидрогеохимиялық,  санитариялық-
химиялық,  микробиологиялық,  паразитологиялық,  радиологиялық  және
токсикологиялық  көрсеткiштерін  тұрақты  байқаулар  жүйесін,  алынған
ақпаратты  жинауды,  өңдеуді  және  беруді,  оның  ішінде  Жерді  ғарыштан
қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып жүргізуді білдіреді.

5.  Пайдалануды  қамтамасыз  ету  және  олардың  өзгеруін  уақтылы
анықтау, теріс процестер салдарларын бағалау, олардың алдын алу және жою
үшін  жер  қойнауының  жай-күйін  байқау,  оның  ішінде  Жерді  ғарыштан
қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып байқау жүйесін білдіреді.
Жер  қойнауы  мониторингінің  деректері  Жер  қойнауының  мемлекеттік
кадастрында жинақталады.

6.  Ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтардың  мониторингi  -  табиғи
процестердiң  қалыпты  өтуi  мен  қоршаған  ортаның  жай-күйiндегi
өзгерiстердiң  ерекше  қорғалатын  табиғи  аумақтардың  экологиялық
жүйелерiне  әсерiн  зерттеу үшiн бақылау жасау жүйесi.  Ерекше қорғалатын
табиғи  аумақтар  мониторингiнiң  деректерi  Ерекше  қорғалатын  табиғи
аумақтардың мемлекеттiк кадастрында қорытылады. 

7.  Таулы экожүйелер мен шөлейттену мониторингi  – шөлейттену  мен
оның зардаптарына және таулы экожүйелердiң жай-күйiне бақылау жасау. 

8.  Орман  мониторингi  орман  қорын  күзету,  қорғау,  пайдалану  және
орман  өсіру,  ормандардың  биологиялық  әралуандығы  мен  экологиялық
функцияларын  сақтау  саласында  мемлекеттік  басқару  мақсатында  орман
қорының жай-күйi  мен  серпінін  байқау, бағалау және  болжау, оның ішінде
Жерді ғарыштан қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып байқау,
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бағалау  және  болжау  жүйесiн  бiлдiредi.  Орман  мониторингiнің  деректері
Мемлекеттік орман кадастрында жинақталады.

9.  Жануарлар  дүниесiнiң  мониторингi  жануарлар  дүниесiн  қорғау,
молықтыру  мен  пайдалану  және  биологиялық  әралуандықты  сақтау
саласындағы  мемлекеттiк  басқару  мақсатында  жануарлар  дүниесi
объектiлерiнiң  жай-күйi  мен  динамикасын  бақылау,  бағалау  және  болжау
жүйесi  болып  табылады.  Жануарлар  дүниесi  мониторингiнiң  деректерi
Жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастрында қорытылады.

10.  Өсiмдiктер  дүниесiнiң  мониторингi  өсiмдiктер  дүниесiн  зерттеу,
қорғау, молықтыру және тұрақты пайдалану мақсатында олардың объектiлерi
жай-күйiнiң бағалануын бақылау жүйесiн бiлдiредi.

11 дәріс. Санитарлық–гигиеналық (экологиялық) мониторинг

Жоспар.
1. Адам әрекетін нормалау және регламентеу.
2. Санитарлық-гигиеналық мониторинг жүйесінің құрылу принциптері

және әдістері. 
3.  Табиғатты  қорғау  іс-әрекетінің  нормалық-құқықтық  базасының

жағдайы және даму тенденциясы. 
4. Экологиялық нормалау.

1 Адам әрекетін нормалау және регламенттеу

Қоршаған  ортаның  сапа  нормативтері:  санитарлы-гигиеналық
экологиялық, өндіріс – шаруашылық және уақытша. Санитарлы-гигиеналық:
гигиеналық нормативтер – ШРК, ШРУ. Санитарлы-қорғаныс нормативтері –
ластану  қөздерінің  зиянды  әрекетінен  қорғау  –  сумен  қамтамасыз  ету
көздерінің  санитарлы  аймақтардың  пайда  болуы,  су  пайдалану  пунктері,
өндірістің  санитарлы-қорғаныс  аймақтары.  Экологиялық  нормативтер:
экологиялық-гигиеналық  және  экологиялық-қорғаныс  және  де  қоршаған
ортаға шектеулі рұқсат етілген нормативті жүктемелер. Экологияны – қорғау
нормативтері – Жердің генофондың сақтау, экожүйені қалпына келтіру, бүкіл
әлемдік мәдениет және табиғи мекендеушілердің ескерткіштерін сақтау және
т.б.  Олар  қорықтардың  қорғалатың  аймақтарды,  табиғи  ұлттық  бақтарды,
биосфералық  қорықтарды,  қалалардың  жасыл  аймақтарын  және  т.б.
ұйымдастыру  кезінде  пайдалынады.  Өндіріс-шаруашылық  нормативтері:
технологиялық, қала құрылыстық, рекреациялық, аулау және жануарларды ату
нормалары,  орманды  шабу  және  шаруашылық  іс-әрекеттердің  басқа
нормалары.

Топырақтың санитарлы жағдайының кешенді гигиеналық көрсеткіштер.
Қоршаған  орта  объектілеріндегі  пестицидтерді  ШРК  нормалаудың  жалпы
принциптері.  Топырақтағы  пестицидтер.  Пестицидтер  сумен  қамту
көздерінде.  Атмосфералық  ауаның  пестицидтермен   ластануы.  Азық-
түліктердің пестицидтермен ластануы. Пестицидтер және адам денсаулығы.
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2  Санитарлық-гигиеналық  мониторинг  жүйесінің  құрылу
принциптері және әдістері

Санитарлық-гигиеналық мониторинг өткізетін ұйымдар. Елді мекеннің
керегіне және балық шаруашылық мақсаты үшін қолданатын су сапасының
критерийлері.  Елді  мекен  үшін  қолданылатын,  су  сапасының критерийлері.
Балық шаруашылығының мақсаты үшін қолданылатын су объектілерінің су
сапасының  критерийлері. 

Экология саласындағы мемлекеттік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ететін
маңызды факторлардың бірі  –  бұл табиғат ортасының жай-күйі мен сапасы
туралы  толық,  объективті  ақпараттың  болуы және оған ықпал етудің деңгейі.
Егжей-тегжейлі ақпарат алу  мемлекеттің  дербес  қызметінің  мазмұны болатын
экологиялық мониторинг.

Қоршаған  ортаның  мониторингі  –  адамды  қоршаған  табиғи  ортаның
жай-күйін  бақылау  және  адамдардың  денсаулығы  мен  өзге  де  тірі
организмдерге  зиянды  немесе  қауіп  туғызатын  қатерлі  ахуалдар  туралы
ескерту.  Қоршаған  орта  мониторингінің  мұндай  анықтамасы  Қазақстан
Республикасының  1997  жылғы  15  шілдедегі  «Қоршаған  ортаны  қорғау
туралы» Заңында берілген, онда қоршаған ортаның мониторингі туралы ереже
жеке тарауда бөліп көрсетілген (6-тарау, 24, 25 – баптар).

Қоршаған  ортаның  мониторингі  жөніндегі  жұмысты  ұйымдастыру
Қазақстан  Республикасында  1972  жылдан,  Ауа  райын  байқау  мемкомитеті
жанындағы  Табиғи  ортаның  ластануы  деңгейін  байқаулардың  Мемлекеттік
қызметі құрылған кезде басталған болатын. 

Экологиялық  мониторингтің  мазмұнына  ол  кезде  бірқатар  бағыттар
жатқан еді:

– атмосфералық ауа мен атмосфералық жауын-шашынның мониторингі;
– жер үсті суларының мониторингі;
– топырақтың пестицидермен ластануының мониторингі;
– ортаның мониторингі;
– табиғат ортасының радиоактивтік ластануының мониторингі.
Қазіргі кезде қоршаған ортаның және табиғи ресурстар мониторингіне

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңына сәйкес:
– қоршаған  орта  мен  табиғи  ресурстардың  жай-күйіне,  оларға

антропогендік ықпал жасау көздерін байқау (және де аталған байқаулар белгілі
бір бағдарлама бойынша жүргізіледі);

– қоршаған  ортаның,  табиғи  ресурстардың  жай-күйін  және  оларға
антропогендік ықпал жасау көздерін бағалау;

– қоршаған ортаның, табиғи ресурстардың және оларға  антропогендік
ықпал жасау көздерін болжау жатады.

Экология  саласындағы  басқарудың  қазіргі  тәжірибесі  меншіктің
мемлекеттік  емес  нысаны  объектілерінің  болуын  ескереді.  Сондықтан
қолданыстағы  заңда  мемлекеттік  экологиялық  мониторинг және  өндірістік
экологиялық мониторинг болып бөлінеді. 
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3 Табиғатты қорғау іс-әрекетінің нормалық-құқықтық базасының
жағдайы және даму тенденциясы

Заңнамалық  салалардың  жалпы  құқықтық  классификаторына  сәйкес
заңнамада табиғатты қорғау іс-әрекетіне қатысы бар 7 бағыт бар:

1) Қазақстан табиғи ортаны қорғау.
2) Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану бойынша мәселелер заңнамасы.
3) Жер туралы.
4) Ормандарды қорғау және пайдалану туралы.
5) Суларды пайдалану.
6) Хайуанаттарды қорғау және пайдалану.
7) Атмосфералық ауаны қорғау туралы.
Сонымен бірге қазіргі жағдайда осы салаларды біріктіріп және кеңейту

туралы теориялық және практикалық түрде мәселелер қойылуда. Заңнамада
жаңа заң кеңейтілген саланың құрылу үрдісі  жүріп жатыр. Ол экологияның
онда жоғарыдағы аталғандардан басқа бірқатар арнайы тармақтар, заңнамасы,
онық  бөлімдері  кіреді.  Қоршаған  табиғи  ортаны  басқару  сферасында
приоритеттердің ауысуы жүріп жатыр. Қазіргі жағдайдағы табиғатты қорғау
заңнамасы қалыптасқан әдістердің біреуінен де бас тартпайды. Бірақ, кейбір
жағдайларда және әкімшілік басымдылықты сақтау кезінде соңғы 10 жылдық
ішінде  қоршағана  ортаны  реттеу  және  табиғи  ресурстарды  реттеуде
экономикалық  әдістерді  қолдану  тенденциясы  қолданылады.  Бұған
жататындар:  қоршаған  ортаны  ластағаны  үшін,  табиғи  ресурстарды
пайдаланғаны  үшін  төлеу,  сонымен  бірге  алынатын  төлемдерден  сәйкес
фондтарды  пайдалану  бойынша  құру  құрастырады.  Жаңа  экономикалық
заңнама  өндірістік  кәсіпорындардың  іс-әрекетінің  экологиялық  мәнділігінің
тазалыған  қамтамасыз  етуге  үлкен  көңіл  аударады,  сонымен  бірге  жеке
азаматтармен  қоса  көпшілік  ұйымдардың қоршаған  табиғи  ортаны басқару
үрдістерінің  сатысында  белсенді  қатысу  жағдайды  құруға  көңіл  бөлінеді.
Заңнама  іс-жүзінде  қоршаған  ортаны  қорғауға  бағытталған  құқықтық
экономикалық және ұйымдастырушылы реттейтін шараларды кеңінен енгізеді.
Соның  ішінде  экологиялық  сараптама,  инспекторлық  бақылау,  қоршаған
ортаның мониторингі, экономикалық механизм, экологиялық талаптар жүйесі,
кезінде  мемлекеттік  ұйымдарға,  азаматтарға  талап  етілетін.  Қоршаған  орта
мониторингі  –  табиғи  ортаның  жағдайы  мен  оның  адамдардың  әрекетінің
әсерінен  мүмкін  болатын  өзгерістерін  бағалаудың  шараларының  жүйесі.
Қысқаша айтқанда, мониторинг – адамдардың табиғатқа әсер етуін физикалық
тұрғыда аспаптық бақылау болып табылады.

4 Экологиялық нормалау 

Қоршаған  табиғи  ортаның  сапасын  іс  жүзінде  басқарудың  кеңінен
қолданылатын  табиғатты  пайдалануды  реттеудің  маңызды  құралы  болып
табылады.  Табиғатты  пайдаланудың  көптеген  ережелері,  регламенттері,
белгілі  ретте  белгіленген  құжаттарда  көрсетілген.  Олардың ішінде  өте  көп
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таралғандары  құрылыстық  нормалар,  ережелер  (ҚНЕ,  ҚНжЕ,  МСТ).
Нормалар,  ережелер  табиғатты  пайдалануды  басқарудың  мемлекеттік
ұйымдары қояды. 

Санитарлық  нормалар  және  ережелер  нысандары  жобалауға  және
салуға,  соның  ішінде  қоршаған  ортаны  қорғауға  орнатылады.  Көптеген
құрылыс  нормалары  мен  ережелері  салынып  жатқан  құрылыстарға  табиғи
факторлардың  қолайсыз  әдістерін  нормалауға  бағытталады.  Қоршаған
ортаның нысандарына әсер етуіне талаптары көбінесе жалпы сипатта болады
немесе  тексеретін  ұйымдардың  немесе  нақты  құжаттардың  талаптарды
сілтеуді құрайды. Мемлекеттік стандарттар қоршаған ортаны қорғау бойынша
ұйымдастырушылық немесе нақты құжаттардың талаптарын сілтеуді құрайды.
Мемлекеттік  стандарттар  қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша
ұйымдастырушылық,  техникалық,  әдістемелік  талаптарды  анықтайды.
Мемлекеттік стандартқа сәйкес стандарттардың келесі бағыты қойылған:

1) Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұйымдастырушылық стандарттар.
2) Атмосфераны қорғау саласындағы стандарттар.
3) Табиғи  орталардың  сапасының  көрсеткіші,  антропогендік  шаралардың

стандарттары.
4) Топырақтарды тиімді пайдалану және қорғау саласындағы стандарттар.
5) Жерлерді пайдалану стандарттары.
6) Флораны қорғау стандарттары.
7) Фауналарды қорғау саласындағы стандарттар.
8) Ландшафтыларды қорғау және түрлендіру саласындағы стандарттар.
9) Жер қойнауын пайдаланудағы стандарттар.

Әрбір бағытқа стандарттар классификация топтары құрылады:
0 – негізгі жағдайлар.
1 – Анықтамалар, терминдер, кластар.
2  –  Табиғи  ортаның  сапаларының  көрсеткіштері,  антропогендік  әсер

етуінің шамалары мен қарқындары.
3  –  Табиғи  ресурстардың  тиімді  пайдалану  және  табиғатты  қорғау

ережелері.
4 – Қоршаған ортаның компоненттерінің сапаларының көрсеткіштерін

анықтау әдістері және антропогендік әсерлер.
5  –  Қоршаған  табиғи  орта  жағдайларының  өзгеруін  бақылайтын

құралдарға талаптар.
6 – Қоршаған ортаны қорғау техникалық құралдарына талаптар.
7 – Басқа стандарттар.
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды реттеу бойынша

нормалар мен ережелер барлық табиғатты пайдаланушылардың орындау үшін
табиғатты пайдалануды басқару ұйымдарымен қойылады. Оларға: табиғатты
қорғау министрлігі, Қазгидромет, ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы,
т.б.
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