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Кіріспе 

 

Экология – барлық деңгейдегі биологиялық жүйелердің тіршілігін, 

түзелуін және өмір сүру заңдылықтарын зерттейтін ғылым – ағзалардан 

бастап биосфераға дейін және сыртқы ортамен олардың байланыстарын 

қарастырады. Экология география, химия, биология, физика, жаратылыстану, 

табиғаттану және басқа да ғылым салаларымен тығыз байланысты.  

Экология дамуы үш кезеңнен тұрады:  

Бірінші  кезең  – экологияның ғылым ретінде қалыптасуы (19 ғасырдың 

60-шы жылдарына дейін), осы аралықта жиналған деректер арқылы бірінші 

ғылыми тұжырымдар жасала бастады. Мысалы, Гиппократ (біздің ғ.д. 460-377 

жж.) адам денсаулығына ортаның факторларының әсері туралы жорамалдар 

жасады, Аристотель   азықтану әдісі бойынша 500-ден астам жануарларды 

топтарға жіктеді. Швед табиғаттанушысы Карл Линней (1707-1778 жж.) 

«Табиғат жүйесі» атты еңбегінде жануарлар мен өсімдіктерге ғылыми жүйе 

қолданды. Француз табиғаттанушысы Жан Батист Ламарк (1744-1829 жж.)  

ортаның ағзаларға әсерін зерттеді, оны «Зоологии философиясы» атты 

еңбегінде жазды. Ламарк пен Мальтус  (ағылшын дінгері)  бірінші рет 

адамның табиғатқа теріс әсерінің болуын болжады. 

Екінші кезең – экология жеке ғылым ретінде құрылды (19 ғасырдың 60-

шы жылдарынан кейін). Орыс ғалымдары А.Т. Болотов (1738-1833 жж.), И.И. 

Лепехин (1740-1802 жж.), П.С. Паллас (1741-1811 жж.), Н.А. Северцов (1827-

1885 жж.), А.Н. Бекетов (1825-1902 жж.), В.В. Докучаев (1846-1903 жж.) осы 

күнге дейін қажеттілігін жоймаған экология түсініктері мен принциптерін 

тұжырымдады. Түрлердің эволюциясы туралы Чарльз Дарвиннің «Түрлердің 

табиғи талдау жолымен пайда болуы» (1859 ж.), еңбегінен кейін неміс биологі  

Эрнст Геккель биология құрамынан экологияны бөліп шығарды. Ол 1866 ж. 

ғылымға экология терминін кіргізді (грекше. эйкос – ұй, отан, баспана және 

логос – ғылым). 

1877 жылы жаңа экологиялық ұғым – биоценоз пайда болды, оның 

анықтамасын неміс  гидробиологі  К. Мебиус берді. Биотоп ұғымы – 

биоценоз тіршілік ететін орта шарттары – оны Ф. Даль  1903 жылы енгізді. 

Осы жылдары атақты орыс ғалымы  В.И. Вернадский биосфера туралы 

фундаменталдық ілім енгізеді. 1910 ж. Брюсселде өткен III Ботаникалық 

конгресте өсімдіктер экологиясы аутоэкология және синэкология бөлімдеріне 

жіктелінді. 

Экология ғылым ретінде 20 ғасырдың басында түпкілікті қалыптасты. 

Жиырмасыншы ғасырдың 30-40-жылдары экология өзінің ең жоғарғы 

сатысына көтерілді: А. Тенсли экожүйенің анықтамасын береді, В.Н. Сукачев  

оған жақын ұғым – биогеоценозді енгізеді. Осы кезде В.В. Станчинскийдің, 

Э.С. Бауердің, Г.Г. Гаузенің, А.Н. Формозовтың, Д.Н. Кашкаревтің, В.Н. 

Беклемишевтің және т.б. ғалымдардың еңбектері жарық көрді. 

Үшінші кезең 20 ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап осы күнге дейін 

жалғасады. Экология  кешенді ғылымға айналды – география, геология, 
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химия, физика, экономика, социология және т.б. ғылымдардың 

заңдылықтарын қоса ала отырып қоршаған табиғи орта мен оны қорғау 

туралы ғылымға айналды.  

Экология нақты зерттеу объектісі мен зерттеу ортасына қарай жіктеледі. 

Адам, жануарлар, өсімдіктер және микроағзалар экологиясы деп бөлінсе, өз 

тарапында бұл экологиялық бағыттарды жеке түр ретінде немесе бірлестік 

ретінде қарастырып, оларға әсер заңдылықтарын  космоста, суда, ауада немесе 

басқа да бір орталарда зерттеулер жүргізу арқылы алуға болады. 

Тірі ағзалар тропикалдық, қалыпты және полярлық аумақтарда, сонымен 

қатар табиғи, жасанды, антропогендік (адам жасаған)  немесе өзгертілген 

орталарда тіршілік етеді, тағы ескеретін жай осы орталардың сипатына да 

(таза немесе таза еместігіне) олардың тіршілігінің тәуелділігі.  

Осы күнгі экология мыналарға бөлінеді: 

- зерттеу объектісінің өлшеміне байланысты: аутоэкология, 

демэкология, синэкология, ландшафттық экология, мегаэкологияға; 

- зерттеу затына байланысты: микроағзалар экологиясы, грибтер 

экологиясы, өсімдіктер экологиясы, жануарлар экологиясы, адам экологиясы, 

ауылшаруашылық экология, өндірістік экология, жалпы экология; 

- тіршілік ортасы мен құрамы бойынша:  жер экологиясы, таза су 

қоймалары, теңіз экологиясы, Қиыр шеткі солтүстік экологиясы, таулар 

экологиясы,  химиялық экологияға; 

- затты зерттеу бойынша: аналитикалық , динамикалық; 

- уақыт факторы бойынша: тарихи және дамушы.  

Техникалық мамандықтар дайындайтын жоғары оқу орындарында 

экология және тұрақты даму пәні өндіріспен және оның қоршаған ортаға 

тигізетін әсерімен байланыстыра жүргізіледі. Сондықтан, болашақ мамандар 

экологиядан алған білімдерін төмендегі бағыттарда қолдануы қажет: 

- қоршаған ортаға тигізетін зияны ең аз мөлшерде болатындай тиімді 

(оптималды) технологиялық және конструкторлық шешімдер қабылдауға; 

- істеп тұрған өндіріс пен жоспарланып отырған өндірістің қоршаған 

ортаға тидіретін залалын болжау және бағалай білуге; 

- қоршаған ортаға тигізетін зияны бар технологиялық процестерді дер 

кезінде анықтап, қажетті өзгерістер енгізуге; 

- өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу жүйелерін жасауға; 

- әртүрлі зиянды заттар үшін қажетті көлемде есеп-қисаптар жүргізуге. 

 

1 Экологияның бағыттары және экологиялық факторлар 

 

1.1 Жеке түр экологиясы - аутоэкология 

 

Аутоэкология - түр өкілінің оны қоршаған табиғи ортамен байланысын 

зерттейді, жалпылама экологиялық факторлардың жеке ағзаға әсерлерін және 

оның оған жауабын да зерттейді.  
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Биосфера түрлілігінің негізгі көзі – бұл тірі ағзалардың тіршілігінің 

нәтижесі. Ағза мен оны қоршаған тірі емес орта арасында үзіліссіз зат алмасу 

жүреді. Биосферада 2 миллионнан астам тірі ағза бірлестіктері бар. Көптеген 

бірлестіктер өзіне миллиондаған жеке түрлерді енгізген, олар кеңістікте 

белгілі бір заңдылықпен таралған. Әрбір түр қоршаған ортамен өзінше 

байланыста болады.  

Биосфера аумағында негізгі төрт тіршілік ортасы бар, олар: су, жер беті, 

топырақ және тірі ағза құраған орта.  

Әрбір ортада өзінің биотасы (тірі ағзалар жиынтығы) бар, ол өз 

тіршілігің жасайды. Кез келген тірі ағза өзі тіршілік ететін ортаның 

экологиялық шарттарына ыңғайланады. 

Табиғи орта ұғымына тірі және тірі емес табиғаттың барлық жағдайлары 

кіреді. Табиғи орта тура немесе жанама түрде биотаның қасиеттері мен 

тіршілік жағдайына әсер етеді. 

Тірішіліктің құрылымы: қоректену, тынысалу, өсу және даму. 

 Қоректену.  Ағзалар өмір сүруіне қажетті энергия мен заттарды 

қоректену арқылы алады. Жануарлар мен саңырауқұлақтар басқа ағзалардағы 

органикалық заттарды ферменттердің көмегімен ыдыратып қорытады, оны 

қоректену дейді.  

Тынысалу. Ағзалар тыныс алғанда кейбір көп энергиялы қосылыстар 

ыдырап, соның нәтижесінде энергия бөлінеді. Бұл энергия 

аденозинтрифосфот (АТФ) молекуласы түрінде сақталады.  

Өсу. Өлі табиғат (мысалы, кристалдар) сыртқы қабатына жаңа заттар 

қосу арқылы өссе, тірі ағзалар қоректік заттардың есебінен өседі. 

 Даму. Уақыт өткен сайын ағзалар күрделеніп өзгереді. Ондай өзгерісті 

даму дейді.  

Тұқымқуалаушылық. Тіршіліктегі тұқым қуалайтын молекулалардың 

құрамы бірдей және ол молекулалар ағзалардың өзінен бөлініп, ұрпақтарына 

беріледі және ата-енелерінің негізгі белгілерінің ұрпаққа берілуін, түрлердің 

сақталып қалуын қамтамасыз етеді. 

Тірі ағзаға әсер етуші әртүрлі факторлардың ыңғайлы мәндерінен 

ауытқуына олардың көніп, шыдай алуы толеранттылық (төзімділік) деп 

аталады. Толеранттық диапазонына байланысты тірі ағзалар  эврибионтты 

және стенобионтты деп бөлінеді.  

Эврибионт – әсер ету шарттарының бір- бірінен өте көп ауытқуы бар 

ортада да өмір сүру қабілеті бар ағза. Мысалы, қасқыр барлық географиялық 

аймақтарда тіршілік ете береді.   

Стенобионт – ортаның тұрақты ғана жағдайында тіршілік ететін ағза. 

Мысалы, форель балығы тау суы немесе таза суда ғана өмір сүре алады. 

Бұл жағдайлар үшін 2 негізгі заңдар орындалады. 

 Ю. Либихтің минимум заңы (1840 ж.) – ағза төзімділігі оның 

экологиялық талаптарының ішіндегі ең осал тізбегімен анықталады. Яғни  

ағзаға факторлардың ішінде қажетті минимумы (ең аз мөлшері) жетіспесе 

(жылу, жарық, су және т.б.), онда экожүйе дамуы тоқтайды немесе өледі. Ағза 



9 
 

кейде жетіспейтін бір затты өте көп мөлшердегі екіншісімен алмастыра да 

алатынын атап өту керек. 

Шелфордтың толеранттылық заңы (1913 ж.) (немесе максимум заңы) 

– экожүйенің жоқтығы немесе оның дами алмауы қажетті факторлардың 

жетіспеушілігінен ғана емес, олардың көп мөлшерде болуынан да болады. 

Мысалы, су көп мөлшерде бола берсе, өсімдік шіріп кетуі мүмкін. 

Адаптация дегеніміз эволюция процесінде ағзалардың өмір сүру 

ортасының өзгеруіне бейімделу қабілетін  дамыта алуы және әртүрлі 

жолдарын таңдай алуы. Адаптация процестерін дамытатын негізгі 

факторларға тұқым қуалаушылық, өзгерушілік, табиғи  (немесе жасанды) 

талдау жатады. Мысалы, пингвиндер балықты аулау үшін тез жүзуге 

бейімделе отырып, қанатының қысқаруынан ұшу қабілетінен айырылған.  

Акклиматизация – ауа райының өзгерулеріне ағзаның белгілі бір уақыт 

аралығында бейімделуі.  

Ағзалардың ортаның жайсыз шарттарына бейімделуі сол ортаның 

экологиялық факторларына тәуелді. Экологиялық факторлар мына түрде 

білінеді: қоздырғыштық (физиологиялық және биохимиялық функциялардың 

бейімделушілікке қарай өзгерістерін тудырады); шектеушілік  (берілген шарт 

жағдайында тіршіліктің мүмкін еместігін айқындайды); модификаторлық 

(ағзалардың анатомиялық және морфологиялық өзгеруін тудырады); белгі 

беру (ортаның басқа да факторларының өзгеріске ұшырай бастағаны жайлы 

сезімтал органдары арқылы хабарланады). 

Ағзалар бейімделу жолында осындай ортаның қолайсыз шарттарынан 

құтылудың үш жолын  таңдап алған. Олар: 

Белсенді жол  – ортаның қолайсыздығына қарамастан ағзалар тіршілігін 

жалғастыра береді, себебі бұл жол олардың бойындағы қарсылықты 

күшейтеді, бейімделу процесін дамытады. Мысалы, жылы қанды ағзалар 

ортаның температурасының өзгермелілігіне қарамастан, өз бойларындағы 

температураны тұрақты ұстайды. Әрине, бұл жол ағзалардан көп мөлшерде 

энергия жұмсауын талап етеді және олар ол энергияны үнемі толықтырып 

отырулары қажет. 

Белсенсіз (пассивті) жол  – бұл ағзалардың тіршілік функцияларының 

қоршаған орта өзгерістеріне бағынуы. Орта жағдайы күрт қолайсызданғанда 

ағзалардың кейбір түрлері өз тіршілігін белсенділігін едәуір азайтып, 

«жасырын тіршілік» деп аталатын күйге көшеді. Мысалы, кейбір жәндіктер 

құрғақшылық кезінде ауада кеуіп қалады да, ылғал көбейгенде тіршілік 

белсенділігін арттырады. Бұл процесті анабиоз деп атайды. Бұл күйге ірі 

жануарлар ішінде аюлар түседі – қорек көзі азайған кезде олар ұйқыға кетеді. 

Ортаның қолайсыз жағдайынан қашу жолы – орта факторлары жайсыз 

жағдайға ауыса бастағанда ағзалардың кейбір түрлері тіршілік ету ортасын 

ауыстырады, яғни миграция басталады. Мысалы, құстар ауа райы суыта 

бастағанда жылы жаққа қарай ұша бастайды. 

Ортаның ағзаларға әсері орта факторлары мен жағдайының қаншалықты 

тұрақты екендігінде. Ол тұрақтылық әсердің қайталануына байланысты. Осы 
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тұрғыдан қарастырғанда ортаның әсер етуші факторлары бірінші ретті және 

екінші ретті қайталанбалы және қайталанбайтын болып бөлінеді. 

 Бірінші  ретті қайталанбалы факторларға негізінен Жердің айналуына 

байланысты күн мен түннің ауысып отыруы, жыл маусымдарының ауысуы 

жатады. Бұл шарттарға ағзалар әбден бейімделіп алған және ол бейімділік 

тұқым да қуалайды. 

Екінші ретті қайталанбалы факторлар бірінші  ретті қайталанбалы 

факторлардың салдары болып келеді, мысалы ылғалдылық, температура, 

шөптің өсу қарқыны, жауын шашынның түсуі. 

Қайталанбайтын  факторларға белгілі бір уақыт аралығы жоқ, 

кездейсоқ болып отыратын факторлар жатады.  Мысалы, жанар таудың 

атқылауы, жердің сілкінісі, дауылдың тұруы және басқа да табиғи апаттар. 

Сонымен қатар тұрақты түрде әсер ететін факторлар да бар. Мысалы, 

гравитациялық әсер барлық ағзаларды Жерге үздіксіз тартып отырады, 

осындай әсерге Жер планетасының магнит өрісі де жатады.    

 

1.2  Популяциялар экологиясы – демэкология 

 

Демэкология  түрдің жекелеген өкілдерінің құрылымы мен динамикасын 

зерттейді. 

«Популяция» терминін ғылымға алғаш 1903 ж. В.Иогансен енгізді.  

Экологияда  популяция дегеніміз – бір-бірімен өзара қарым-қатынаста 

болатын және бір территорияда бірігіп тіршілік ететін бір түрге жататын 

даралар тобы. 

С.С.Шварцтың берген анықтамасы бойынша популяция – бұл қоршаған 

ортаның үнемі өзгеріп отыратын жағдайында санын тұрақты ұстап тұруға 

қажетті жағдайлармен қамтамасыз етілген белгілі бір түрдің ағзаларының 

элементарлық тобы. 

Популяция немесе түрдің өз тіршілігінің соңына дейін мекен ететін жері 

және таралу аймағы ареал деп аталады.  

Ареал көлеміне және таралу деңгейіне байланысты мынандай топтарға 

бөлінеді:  

- космополиттер – өкілдері Жердің тіршілік аймақтарының көпшілік 

бөлігінде кездесетін ағзалардың түрлері (мысалы, бөлме шыбыны); 

- убиквистер   –  кең ареалға ие және ортаның алуантүрлі жағдайында да 

тіршілік ете береді (мысалы, қасқырлар); 

- эндемиктер –  өте шектелген ареалға ие (мысалы, пингвиндер).  

Популяцияның сандық көрсеткіштері  статикалық және динамикалық 

деп бөлінеді. Статикалық көрсеткіштер популяцияның осы мезеттегі 

жағдайын сипаттайды және мыналардан құралады: 

- саны – популяциядағы жекелеген түрлер саны; 

- тығыздығы – жекелеген түрлер саны немесе бірлік ауданға не бірлік 

көлемге келетін популяцияның биомассасы; 

- құрылым көрсеткіштері – жыныстық және жастық құрамы; 
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- кеңістіктік-этологиялық құрылымы – ареал аумағындағы түрлердің 

таралу сипаты (біркелкі, біркелкі емес, кездейсоқ).  

Динамикалық көрсеткіштері белгілі бір уақыт ішіндегі популяция ішінде 

болып жатқан процесті көрсетеді: 

- көбеюі – туылу арқылы белгілі бір уақыт аралығындағы жаңа жеке  

түрлер саны; 

- популяцияның өсу жылдамдығы – бірлік уақыттағы популяцияның 

көбею қарқындығы. Популяцияның  өсу жылдамдығы оң, теріс, нөлдік болуы 

мүмкін. Бұл көрсеткіш көбеюдің, өлімнің және орын ауыстырудың 

көрсеткіштеріне байланысты.  

- өлу көрсеткіші – бірлік уақыттағы популяцияның жеке түрлерінің азаю 

саны. 

Белгілі түрдің аса көбейіп кетпеуін реттейтін физикалық және 

биологиялық  факторлардың жиынтығы ортаның қарсылығы деп аталады. 

Олар: азық тапшылығы, су тапшылығы, тіршілік ортасының тапшылығы, 

қолайсыз ауа райы, жыртқыштар, ауырулар, паразиттер және бәсекелестік. Ал 

тіршілік ету қабілеттілігі биотикалдық потенциалмен анықталады, олар – 

көбейуі, таралу қабілеттілігі, жаңа жерлерді тартып ала алу қабілеттілігі, 

қорғану механизмдері, қолайсыз жағдайларға төзу қабілеттілігі. 

Популяцияға әсер ететін экологиялық факторлар: биотикалық, 

абиотикалық және антропогендік.  

Популяцияның көбеюіне қоршаған орта әсерінен басқа, өз ара 

бәсекелестік пен тіршілік ортасы үшін күрес әсер етеді. Сонымен қатар 

популяция саны табиғи да реттеліп отырады, яғни аурулар, жұт, азық 

тапшылығы, құрғақшылық және т.б. Осының  бәрі популяция санының өз 

өзінен реттелуі деп аталады. 

 

1.3 Қауымдастықтар экологиясы – синэкология 

 

Өзара байланысқан және бірдей жағдайда тіршілік ететін өсімдіктердің, 

жануарлардың, жәндіктердің ұйымдасқан тобы биоценоз деп аталады 

(биоценоз - ортақ өмір).  Биоценоз ағзадан да жоғары сатыда орналасқан 

тіршілік етудің ұйымдық түрі. Ал ортақ тіршілік ортасы уақыт пен кеңістікте 

фауна мен флорасын өзгертпей, жануарлардың белгілі бір топтарымен 

сипатталынады. Биоценоз мыналардан құралады: фитоценоз (өсімдіктер), 

зооценоз (жануарлар), микробоценоз (микроағзалар). Бұл биоценоздың дәл бір 

шекарасы жоқ, олар кеңістікте бір біріне үзіліссіз өтіп те кетеді.  

Қауымдастықтардың қосылу заңдылықтары мен олардың ортақ өмір 

сүруін зерттейтін экология бөлімі синэкология немесе биоценология деп 

аталады.  

Жалпылай біртекті жағдайларымен сипатталатын биоценоз биотоп деп 

аталады. Биоценоз бен биотоп бір бірімен ажырамас ұғымдар.  

Принциптері:  
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1) Әртүрлілік принципі.  Биотоптың  жағдайы шарттары алуан түрлі 

болған сайын биоценозда да түрлер көп болады. Мысалы, тропикалық орман - 

онда бір жерде бірдей өсімдікті де табу қиын, олардың түрлері де өте көп. 

 2) Жағдайлардың ауытқу принципі. Биотоп жағдайы қалыптыдан 

ауытқуы артқан сайын түрлер алуандығы азая береді, бірақ кейбір түрлер 

көбеюі мүмкін. Мысалы ластанған жерлерде ағзалардың алуандығы 

болмайды, бірақ бір түр көп болады және олар шектен тыс көбеюі мүмкін. 

 3) Ортаның жайлап өзгеру принципі. Орта жайлап өзгерсе және 

тұрақтылығы ұзақ уақыттық болса, соншалық биотоп бай және алуан түрлі. 

Биоценоз бен биотоп қосыла отырып биогеоценозды құрайды. Ол 

кішкентай көлшік немесе үлкен көл де бола алады. 

Биогеоценоздың тірі құрама бөліктерін үшке бөлуге болады.   

1) Процуденттер - алғашқы өнім берушілер (жасыл өсімдіктер); 

2) Консументтер - біріншілері өсімдік қоректілер, екіншілері етпен 

қоректенетіндер және тағы басқалар; 

3) редуценттер (жойғыштар, ыдыратушылар)  - кәдімгі грибтер мен 

микроағзалар.  Олар өлі ағзаларды ыдыратып, органикадан бейорганикалық 

заттар түзейді.  

Бұл үш түр де өзара тығыз қарым қатынаста және байланыста болады. 

Онсыз тіршілік болмауы да мүмкін еді. 

Түрлер арасындағы өзара байланыстар тура және жанама түрде болады 

және мынандай топтарға бөлінеді: 

- трофикалық байланыс бір бірімен қоректенуден тұрады (тірілей не 

өлімен). Тропикалық байланыс өмір сүру жағдайын тіршілік процесі негізінде 

физикалық немесе химиялық өзгертумен анықталады. Әсіресе бұл 

өзгерістерді өсімдіктер жасайды. 

- форикалық байланыс бір түрдің екінші түрдің көбеюіне ықпал етуімен 

анықталынады. Тасымалдаушылар негізінен жануарлар.  

- фабрикалық байланыс өз тіршілігінде басқаларды не олардың 

қалдықтарын пайдалануын айтады. 

Бәріне ортақ байланыстар, олар: жыртқыш – азық (жем), паразит – 

қожайыны, бәсекелестік, бейтараптық және т.б. 

Биоценоздың түрдік  құрылымы. Орта жағдайына байланысты түрлер 

көп те, аз да болуы мүмкін (тропикалдық орман мен арктика). 

Кейбір биоценозда доминанттар бар, мысалы қарағайлы орманда 

доминант қарағай, ал предоминанттар - тиындар. Доминттар тіршілік ортасын 

құраушы, ол жойылса көптеген түрлер де жойылып кетеді. 

Биоценоздың кеңістіктік  құрылымы. Ол негізінен өсімдік қабатымен 

анықталады (жер асты, жер беті, биікте). Жер астында бактериялар, жәндіктер 

және құрттар тіршілік етеді. Жер бетінде жәндіктер, аңдар, көптеген 

микроағзалар және т.б. тіршілік етеді. Биікте құстар және ұшуға қабілеті бар 

жәндіктер тіршілік етеді. Биоценоздың экологиялық  құрылымы 

макроқұрылымға жатады. 
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Биоценоздағы ағзалардың қарым қатынасы бір біріне әсер бейтарап, 

жайлы немесе жайсыз болуы мүмкін, сонымен қатар осылардың 

комбинациялары да жатады. Ол комбинациялар мынандай: 

- бейтараптылық – бір біріне ешқандай әсері жоқ; 

- бәсекелестік –  азық, территория және орта үшін күрес. Бірдей 

түрлер осы факторлар үшін күресте бірге тіршілік ете алмайды, бір уақыт 

аралығында бір конкурент екіншісін ығыстырып шығады (Гаузе заңы); 

- мутуализм (симбиоз) – бір түр екіншісі арқылы ғана дамиды, 

тіршілік етеді, мысалы ара мен гүлдер; 

- комменсализм –  бірінің тіршілігі екіншісіне пана және азық 

болады; мысалы акула мен оның үнемі қасында болатын күтуші балықтар;  

- аменсализм – бірінің екінші түрге еш пайдасыз, зиян алып келуі; 

мысалы ағаш көлеңкесіндегі өсімдіктің нашар өсуі; 

- паразитизм  –  біреу арқылы тіршілік ету; 

- жыртқыштық –  ең кең тараған түр. Бірақ мұнсыз биосферада 

тіршілік гармониясы да болмас еді. 

Биоценоз (биота) – бұл өсімдіктердің (фитоценоз), жануарлардың 

(зооценоз) және микроағзалардың (микробоценоз) ұйымдасқан популяциялар 

тобы, олар өзара байланыса отырып бірдей жағдайдағы ортада тіршілік етеді. 

Биотоп – бұл биоценоздың өмір сүру ортасы. Биоценоз  биотоппен бірігіп 

биологиялық макрожүйе құрайды – ол биогеоценоз. 

Әрбір биогеоценозды экожүйе деуге болады, ал әрбір экожүйені  

биогеоценоз деуге бола бермейді. Себебі биогеоценоз – бұл экожүйенің бір 

бөлігі ғана.   

Экожүйе – бұл бір-бірімен белгілі бір заңдылықтармен тығыз 

байланыста тіршілік етуші әртүрлі ағзалардың жиынтығы мен тіршілік 

ортасының жағдайы. Терминді  1935 жылы ағылшын экологы Тексли енгізген. 

Ең үлкен экожүйе – Жер биосферасы, ары қарай кішірейе береді: құрлық, 

мұхит, тундра, тайга, орман, көл, көлшік және тағы басқалар (1- сурет). 

Кез келген экожүйеде азық табу үшін әртүрлі өз ара қарым қатынастар 

орын алған. Оның құрамды бөліктері: фитоценоз – продуценттер 

(өсімдіктер), күн энергиясын қабылдау арқылы алғашқы азық қорын құрады; 

зооценоз – консументтер (жануарлар), екінші ретті азық қорын құраушылар; 

микробоценоз – редуценттер – өлі органиканы қорек қылып, оны қорыту 

негізінде өсімдіктер қоректене ала алатындай түрде минералды элементтерге 

айналдырушы ағзалар. 

Экожүйелерде энергия азық арқылы таралады, яғни өсімдіктер 

жануарларға қорек, ал жануарлар бірі біріне азық, осы жалғасты азықтық тізбе 

(трофикалдық) дейді.  Егер де азық жүйесінде тізбектер көп болса, соғұрлым 

экожүйе тұрақты болады. 

Экологиялық пирамида –продуценттер, консументтер және редуценттер 

арасындағы қатынастар, ол үш түрлі болады: 

- сан пирамидасы, жеке ағзалар саны; 
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1 сурет – Экожүйе құрылымы 

 

- энергия пирамидасы, яғни бір азық тобынан екінші азық тобына 

беріліп отыратын энергия мөлшері; 

- биомасса пирамидасы, яғни олардың құрғақ биомассасы, калориясы 

және жинақтаған энергиясы. 

Трофикалдық деңгейлер санының өте көп болмайтыны түсінікті, себебі 

биомасса пирамида ұшына қарай нөлге ұмтылады.  

Экожүйенің қаситеттері –  гомеостаз, өсімшілдігі, өздік тазалануы, 

төзімділігі, тұрақтылығы, эмерджменттілігі, сукцессиясы, зат айналымына 

қатысушылығы.  

1) Гомеостаз – тірі ағзалардың зат алмаса алатындығы және әртүрлі 

химиялық реакциялар түзе алушылығы.  

2) Өсімшілдігі  – бірлік уақыт аралығындағы экожүйедегі биомассаның 

артуы. Ең жоғарғы өсімшілдік тропикалық ормандарға тән, өте төмені – 

шөлдер мен тундрада.  

3) Өзіндік тазалануы – ластаушы заттардан құтыла алуы не оны 

түрлендіре алу қабілеттілігі. 

4) Төзімділігі  –  сыртқы факторлар әсері кезінде экожүйенің өз 

құрылымын және әрекет ету қабілеттілігін сақтауы. 

5) Тұрақтылығы – экожүйенің тепе теңдік жағдайынан шыққаннан 

кейін өзінің бастапқы қалпына келе алу қабілеті. 

6) Эмерджменттілігі  – экожүйенің ерекше қасиеті, ол белгілі 

қасиеттерінің жай қосындысы емес. 

7) Экологиялық сукцессия – табиғи және антропогендік факторлардың 

әсерінен биогеоценоздардың біртіндеп қайтымсыз ауысуы.  

 

жағалаулар 

 терең су қабаттары 

ЭКОЖҮЙЕЛЕР 

Водн
ые тундра 

тайга 

ормандар 

дала 

шөлдер 

саванналар 

Тұщы сулар 

Морски
е өзендер 

бұлақтар 

көлдер 

пруды 

су қоймалары 

батпақтар 

мұхиттар 

теңіздер 

Жер бетіндегі 
Судағы 

Ащы сулар 
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1.4  Экологиялық факторлардың түрлері 

 

Тірі организмге әсер ететін кез келген орта жағдайларын немесе орта 

компоненттерін  экологиялық факторлар  деп атайды. Экологиялық 

факторлар тірі организмдердің тіршілігіне, санына (молдығына), 

географиялық таралуына тікелей немесе жанама әсер етеді. 

Экологиялық факторлар табиғаты бойынша және тірі организмдерге 

әсер етуі бойынша әртүрлі.  Барлық факторларды шартты түрде үлкен 3 топқа 

бөледі - абиотикалық, биотикалық және антропогендік (немесе 

антропикалық). 

Абиотикалық факторлар –  «тірі емес» факторлар, яғни климаттық –күн 

сәулесі, температура, ауаның ылғалдылығы, жарық, жел, қысым, жергілікті – 

рельеф, топырақ құрамы, тұздылығы, радиация және т.б. органикалық емес 

ортаның ағзаға әсер етуі. 

Абиотикалық факторларға әртүрлі ағзалар табиғи сұраптау нәтижесінде 

түрліше бейімделеді. Өсімдік пен жануарлардың ыстыққа, суыққа, ауаның 

ылғалдылығына, қысымына, судың әртүрлі тереңдігіне, химиялық құрамына, 

ағысына қарай бейімделуі, кейбір жануарлардың қысқы, жазғы ұйқыға жатуы, 

тіршілігін кешкі немесе ертеңгі уақыттарда өткізуі осы абиотикалық 

факторлардың әсеріне байланысты. Белгілі бір аймақта (ареалда) ағзаның 

жалпы саны (биомасса) мен оның таралуы минимум мөлшеріндегі 

абиотикалық факторларға байланысты. Абиотикалық факторлар химиялық, 

физикалық және климаттық топтарға бөлінеді. Особьтер дербес ағза 

деңгейінде абиотикалық факторлар ең алдымен жануарлардың мінез-құлқына 

әсер етеді, көбею қабілетіне және өсімталдығына ықпал етеді, едәуір дәрежеде 

жануарлар мен өсімдіктердің дамуын, өсу жылдамдығын, өмірінің ұзақтығын 

анықтайды. 

Биотикалық факторлар – тірі ағзалардың бір-біріне тура немесе жанама 

түрде әсер етуі. Ол әсерлер алуан түрлі сипатта болады. Кейбір ағзалар 

өсімдіктердің тозаңын тартып, олардың көбеюіне көмек береді, кейбіреулері 

химиялық әсерін тигізеді (улы бактериялар) әртүрге жататын ағзалар бір-

біріне өзара әсерін тигізеді. Мысалы, өсімдіктер жануарларға қажетті оттегін 

бөліп шығарса, жануарлар атмосфераға көмір қышқыл газын шығарады. Бұл 

газды фотосинтиз процесі арқылы өсімдіктер пайдаланады. 

Жыртықыштардың әсерінен басқа жануарлардың саны азаяды. 

Өзара әсерлесуінің әр алуан формалар (жыртқыштың, бәсекелестік, 

паразаитизм және т.б.) жатады. 

Биотикалық факторлар – бір ағза төңірегіндегі басқа ағзалардың тіршілік 

әрекеттерінің тигізетін әсерлерінің жиынтығы.  

Биотикалық факторлар – факторлар деп дара ағзалардың арасындағы 

және жануарлар арасындағы өзара әрекеттесудің әр алуан факторлары 

түсініледі. Биортикалық факторлар екі топқа – түр аралық және түр ішіндегі 

қарым-қатыныстарға бөлінеді. 
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Гомотиптік реакциялар деп бір түрге жататын дара ағазалар арасындағы 

өзара әрекеттесулер түсініледі. Топ және масса эффектілерімен байланысты 

құбылыстардың экологиялық мәні үлкен. Топ эффектесі дегеніміз - өзімен бір 

түрге жататын дара ағзаларды сезім мүшелері арқылы түйсінуден 

туындайтын, топтың өзінің және топ құрамындағы индивидуалдар санының 

дара ағзалардың мінез-құлқына, дамуы мен көбеюіне ықпалы болып 

табылады. Масса эффектісінің топ эффектісінен айырмашылығы, ол бір түр 

осебьтерінің бірін-бірі сезінуімен байланысты емес. Оны особьтер саны және 

папуляция тығыздығы артқан кезде тіршілік ету ортасында пайда болатын 

өзгерістер туындатады.  Әдетте, масса эффектісі жануарлардың көбеюіне, өсу 

жылдамдығына, тіршілік ету ұзақтығына жағымсыз ықпал етеді. Мысалы, ұн 

зауза қоңызының папуляциясы дамыған кезде ұнда экстременттер, түлеу 

қабықтары жиналып қалады, жай ұнның жәндіктердің тіршілік ету ортасы 

ретінде нашарлауына әкеліп соғады. Бұл қоңыздар папуляциясының көбею 

қабілетін төмендетіп, өлім жітімін арттырады. Түр ішіндегі бәсекелестік 

(конкуренция) орын алады. Бәсекелестік барлық түрлеріне қатысты бір қағида 

бар: бәсекелестердің мұқтаждары неғұрлым ұқсас болса, бәсекелестік 

соғұрлым шиелініске түседі. Қасекелестік күресте жеңілгендер жойылады, 

дәлірек айтқанда элиминацияланады. 

Гетеротиптік реакциялар дегеніміз – әртүлі түрлерге жататын дара 

ағзалар арасындағы өзара әрекеттесулер болып табылады. Екі папуляция 

біріне-бірі не ықпал етеді, не ықпал етпейді. Егер ықпал ету орын алса, онда 

ол жағымды әлде жағымсыз болуы мүмкін: 

- егер екі папуляция әрқайсысы екіншісіне жағымсыз әсер ететін болса, 

онда олардың арасындағы қарым-қатынас бәсекелестік сипатта болады; 

- егер екі папуляция өзара әрекеттесетін болса және олардың ешқайсысы 

екіншісіне ықпал етпесе, онда айтарлықтай экологиялық мәні жоқ жағдай – 

нейтрализм орын алады, өте сирек кездеседі.(тиін (белка) және бұлан (лось) 

бәсекелестік жоқ); 

- мутуализм (лат.mutuas –өз-ара, біріне бірі) – әртүрлі ағзалардың 

міндетті түрде және біріне –бірі пайдалы тұрушылық етіп тірі қалып өседі;  

- жыртқыштық деп, бір папуляция екіншісіне жағымсыз ықпал ете 

отырып, сол әрекетінен пайда алатын папуляция аралық қатынастарды 

айтады. Әдетте жемтік өлтірілгеннен соң оны жыртқыш бүтіндей немесе 

жартылай жеп қояды (құрығын жыртқышқа тастап кететін кесірткілер және 

шөпқоректі жануарлар тек жақындағын ғана жейтін өсімдіктер бұл ережеден 

тысқары қалады); 

- паразитизм (грек. Parasitos-арамтамақ) – биологида белгілі бір ағзаның 

(паразиттің) екінші бір ағзаны (иені) тіршілік ортасы ретінде пайдаланып, 

онда өсіп дамуы, қоректенуі. Паразитизм – әр түрге жататын ағзалар 

(өсімдіктер, жануарлар, микроағзалар) арасындағы қарым-қатынастың бір 

түрі. Паразитизм өсімдіктер арасында да, жануарлар арасында да кездеседі. 

Парзитизмді тегіне қарай зоопаразиттер (қарапайымдар, гельмитер, ішек құрт, 

өрмекші тәрізділер, насекомдар т.б.), фитопаразиттер (бактериялар, 
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саңырауқұлақтар, кейбір жоғары сатыдағы өсімдіктер) деп бөлінеді. Бір ағзада 

кесдесетін барлық паразиттер түрін паразитоциноз деп атайды.  Паразитизм 

шын мәнінде жыртқыштық болып табылады, иеленуші бірден опат болмай, 

празит оны белгілі бір уақыт бойы пайдаланады. Демек паразитизмді 

жыртқыштықтық жұмсақ формасы ретінде қарастыруға болады. Паразитизм – 

бір ағзаның екінші бір ағзасымен қоректенуі. Арыстан өсімдіктермен 

қоректенетін табанды малды жейді; Құс – шыбын-шіркей; құрт – 

құмырысқаны жейді; ірі балық – майда балықты. 

Антропогендік (антропикалык) факторлар - адамнын қатысуымен 

қоршаған ортаға, организмдердің тіршілігіне, немесе өсімдіктер мен 

жануарларға тікелей немесе жанама іс-әрекеті (атмосфералық, гидросфералық 

ластанулар, табиғи кешендердің орнына жасанды кешендерді орнату  және 

т.б.) болып табылады. Антропогендік факторлар жыл өткен сайын күшейіп 

келеді. Соңғы кездері антропогендік факторлардың әсерінен биосферада 

күрделі экологиялық проблемалар (парникті эффект, қышқыл жаңбырлар, 

орманды ағаштардың көптеп қырқылуы, ортаның улы заттармен ластануы 

және т.б. лар) пайда болды. 

Антропогендік факторлар организмге тікелей (ағаштарды кесу, аң 

аулау) және жанама әсер ету (ортаның ластануы, өзендерге плотиналар салу) 

болып бөлінеді. Антропогендік факторларға техногендік факторлар 

(радиация, ластану, құрғату жұмыстары, электромагнитизм және т.б.) да 

жатады. Жалпыға белгілі факторлар классификациясынан (абиотикалық, 

биотикалық, антропогендік) басқа экологиялық факторлардың басқа да 

классификациялары кездеседі. 

Барлық факторларды ортаның жағдайы және қорлары деп бөлуге 

болады. 

Қорлар - организмнің энергия алуы немесе тіршілігі үшін қажетті 

заттарды алатын табиғаттағы бар байлығы (қоректік және энергетикалық 

қорлар). 

Жағдай - уақыт пен кеңістікте өзгеріп, организмдердің әртүрлі әсер 

ететін абиотикалық факторлар. Барлық ортаның жағдайларын анықтайтын 

негізгі факторлар - температура, ылғал және жарық. 

Организмге қатысты факторлардың әсерінен бірнеше жалпы 

заңдылықтарды бөліп көрсетуге болады. Ондай заңдылыктарға оптимум 

ережесі, шектеулі факторлар ережесі, факторлардың өзара әсері ережесі және 

т.б. жатады. 

Оптимум ережесі. Әр бір фактордың организмге оң әсер ететін шектері 

болады. Фактордың жоғары дәрежедегі әсері организмге теріс әсер етеді. 

Мысалы, ылғалдың тапшылығы немесе шектен тыс көп мөлшері өсімдікке 

теріс әсер етеді. Организм тіршілігі үшін аса қолайлы экологиялық фактордың 

белсенділігі оптимум немесе экологиялық фактордың оптимум аймағы деп 

аталады. Оптимум аймағынан тыс, организмнің тіршілігіне қауіпті немесе 

елуіне алып келетін пессимум аймағы жатыр. 
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Түр үшін оптимумның қандай деңгейі қолайлы болуына байланысты 

оларды жылу сүйетін және салқын сүйетін, ылғал сүйетін және 

құрғақшылықты сүйетін және т.б. деп бөледі. Әр бір түр үшін өзіне тән 

шыдамдылық деңгейі болады. 

Белгілі бір факторға қатысты организмнің төзімділік нүктелерінің 

арасын организмдердің экологиялық валенттілігі (толеранттылығы) деп 

атайды. 

Фактордың максималды мәндерінен асып, организмнің тіршілігін 

тоқтатуы туралы үғымды ғылымға 1913 жылы американдық зоолог 

В.Шелфорд енгізді. Бұл максимум заңында немесе толеранттық (төзімділік) 

эаңында көрсетілген. Кейде мұны Шелфорд ережесі деп те атайды, яғни ол 

«организмдердің белгілі бір ортада орналасуы немесе тіршілік етуі, 

организмнің белгілі бір шыдамдылық (толеранттылык) шеңберінде  кешенді 

экологиялық факторларға байланысты болады. Организм тек осы 

минималды және максималды мәндердің аралығында ғана өмір сүре алады». 

Экология – ағзаға әсер ететін сыртқы орта факторларының үш тобын – 

абиотикалық, биотикалық және антропогендік факторларды зерттейді.  

 

2  Биосфера және оның тұрақтылығы 

 

Биосфера  –  өмір және тіршілік, «Sphaira» (сфера)  – шар, қоршаған орта 

деген сөздерінен алынған, яғни жер шарындағы адамзаттың, жан-

жануарлардың, өсімдіктердің және басқа тірі ағзалардың тіршілік ететін 

ортасы деген мағына береді. 

Бұл терминді 1875 жылы бірінші рет Австрияның атақты геологы Э. 

Зюсс ғылымға енгізді. Бірақ биосфера және оның жер бетінде жүріп жатқан 

процестері туралы ілімнің негізін салған академик В.И. Вернадский болды. 

Осы ілім бойынша, биосфера +50 %-дан – 50 % -ға дейін температурасы 

болатын термодинамикалық қабат болып саналады. Биосфера негізінен үш 

қабаттан құрылады. Олар: атмосфера (газ күйіндегі), гидросфера (су), 

литосфера (қатты) қабаттар (2 сурет). 

Атмосфераның  құрылысы. Атмосфера жер шарын түгелден орап 

тұрады. Ол гректің «atmos» - бу, «sphairi» (сфера) сөзінен шыққан. Оның 

қалыңдығы 100 км-ге дейін жетеді. Атмосфераның негізгі құрамында оттегі 

(20,95 %), аргон (1,28 %), азот (75,50 %), және басқадай газдар кездеседі. 

Атмосфераның төменгі қабаты – тропосфера.  

Тропосфера – грекше «tropos» (тропос) – бұрылысы, «sphaira» (сфера) – 

шар. Өзгермелі қабат деген мағына береді. Жер бетіне тікелей жайласқан 

төменгі тығыз қабаты. Орташа биіктігі жуық шамамен 12 км-ге жетеді. 

Тропосфераның  қалыңдығы полярлық ендіктерде 8 км - 10 км, экватор үстінде 

16 км-18 км. Тропосферада атмосфера массасының 80%-і шоғырланған. 

Жер бетінен санағанда атмосфераның екінші қабаты – стратосфера. 

Стротосфера – латынша «stratum» - қабат, төсем деген мағынаны білдіреді. Ол 

теңіз деңгейінен 9 км - 11 км жоғары жататын атмосфера қабаты. 
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2 cурет – Биосферадағы аралық байланыстар 

 

Атмосфера ауаның 4/5-і және атмосфераның су буы түгелдей осында. 

Температурасы әрбір 1 км биіктікке 6,5°С-ға өзгеріп отырады. 

Стратосфераның төменгі бөлігінде температура  25 км биіктікке дейін 

(изотермиялық аймақ) тұрақты болады.  Стратосфера ауасының газ құрамы 

тропосфераға ұқсас, бірақ су буы кемде, озоны көп. Күн радиациясының 

ультракүлгінсәулесін озонның сіңіруіне байланысты стратосфера ауасы 

қызады, ал OH2 және 2CO молекуласының ұзын толқынды сәуле шығару 

салдарынан салқындайды. Стратосферада қатты соғатын желдермен қатар 

ауаның заулама ағысы да байқалады. Жоғары қабатында өте қатты ауа ағысы 

(60-80, 80-100 м/с дейін) болады. 

Стратосферадан жоғары мезосфера. 55 км биіктікте орналасқан страто 

пауза. Атмосфераның 55 км-ден 80 км-ге дейінгі қабаты – мезосфера, мұнда  0 
0
С тен -90 

0
С-қа дейін жоғарылаған сайын  температура кеми береді.  

Ионосфера – гректің «ion» - қозғалғыш қабат деген сөзінен алынған. 

Ионосфера – жоғарғы атмосфераның иондалған бөлігі 50 км-ден 800 км-ге 

дейін жоғары орналасқан жер магнитосферасының сыртқы бөлігі – 

ионосфераның сыртқы шекарасы болып есептеледі.  

Ионосфераның арасында ғана қарапайы әрі ыңғайлы байланыс – алыс 

қашықтықтағы радио байланыс жүзеге асады. Иондар мен электрондар 

концентрациясы ең көп болатын қабаттар ионосферада. Жасанды жер серіктер 

континент аралық ракета ұшатын кеңістік. 

Термосфера - атмосфераның 85 км-ден 300 км-ге дейінгі молекулалық, 

атомдық иондардың және еркін электрондардың мол қабаты. Температура 

биіктікке қарай жүздеген, тіпті мыңдаған (1000-1500) градусқа өсіп отырады. 

Тығыздығы  
12103  кг/

3м вакуум  
810
мм.рт.ст 1000-1500° температура деп 

айтуға болмайды. Тығыздығы соншалық аз молекулалар бір - бірімен 

соғылмайды. Бірақ сутегі мен гелийдің молекулаларының энергиясы 

температурасы 1000-1500° сәйкес келеді. Термосфераның кедергісі азғантай  

болғандықтан ғарыштағы кемелер жылдам ұшып жатады. Температура 

жоғары болғанымен тығыздығы төмен болғандықтан ғарыш стансасының 

ішіне әсер етпейді. 

Атмосфера 

Гидросфера 

Литосфера 

Тірі ағзалар 
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Экзосфера –  жер атмосферасының шеткі, ең жоғары қабаты. Ең төменгі 

шегі жер бетінен 600 км - 1000 км биіктіктен өтеді, жоғарғы шегі айқын 

анықталмаған. Атмосфераның сыртқы қабаты. Мұнда дисипация арқылы 

ғарыштық кеңістігіне газдар шашырап тарайды (дисипация - атмосфераның 

газдары біртіндеп кеңістігіне ұшып кетуі). Экзосфераның бас 

электрондарының саны көп болғандықтан 2-ші және 3-ші жердің радиациялық 

белдеуі пайда болды  

Озоносфера - деп 15 км мен 70 км аралығындағы қабатты айтамыз. 

Атмосфераның құрамында озон көлемі мол. Озон қысқа толқынды 

ультракүлгін радиациясын сақтайды. 

Гидросфера – табиғи су қоймаларынан (мұхиттардан, теңіздерден, 

көлдерден, өзендерден) құралады. Бұл құрлықтың 70 % алып жатыр. 

Гидросфераның ауданы 400 млн. шаршы км. 

Литосфера – жердің қатты қабаты. Ол екі қабаттан құралған. Үстіңгі 

қабаты граниттен, оның қалыңдығы 10 км-ден 40 км-ге дейін жетеді. Ал 

астыңғысы базальттан тұрады. Оның қалыңдығы 30 км - 80 км. 

Жоғарыда айтылғандай минералды қабаттардан басқа, жерді ерекше 

тағы бір қабат – биосфера қоршап тұрады. Ол тірі ағзалар тараған 

аймақтардың бәрін қамтиды. Биосфераның пайда болуымен бірге, жер бетінде 

тірі ағзалар өсіп-өніп, сыртқы қоршаған ортаның эволюциялық дамуына 

сәйкес қалыптасады. Биосфера теңіз тереңінен бастап, тау жоталарының 

шыңдарына дейін бүкіл құрғақ жерді алып жатыр (6 сурет). 

  Атмосферадағы биосфераның жоғары шегі 20 км биіктікке дейін 

жетеді. Онда микробтардың споралары (өршігіш тұқымы) кездеседі. 

Бактериялар атмосфералардың азон қабатында да өсіп-өнеді. Биосферада мол 

кездесетін микроағзалар жер бетінен 50-70 метрге дейінгі биіктікке ғана 

тарайды. 

Литосферадағы биосфераның төменгі шегі 2000 м - 3000 м тереңдікке 

жетеді. Олар онаэробты бактериялар. 

Гидросферадағы биосфераның шегі 11 км-ге дейінгі тереңдікке жетеді. 

Теңіз жануарлары және өсімдіктері (қызыл, жасыл, қоңыр балдырлар) үшін су 

өте қолайлы орта. Таза, мөлдір болғандықтан күн сәулесі оның 200 метр 

тереңдігіне дейін тарайды. Бұдан кейінгі судың қабаттарын мәңгілік 

қараңғылық басып тұрады. Мұндай қабаттарда да тіршілік ететін ағзалар 

болады.  

Биосфераның пайда болуы.  Биосфера бірден пайда болған жоқ. Ол өте 

көне заманнан бері қарай күні бүгінге дейін біртіндеп дамып келеді. 

Биосфераның ертеден бері қарай құралып келе жатқанын дәлелдейтін 

палеонтологиялық материалдар қарапайым тірі ағзалардың қалдықтарының 

жер қыртысының әрбір қабаттарынан табылуында. Осы қабаттарға сүйене 

отырып, ғалымдар биосфераның негізгі пайда болу жолдарын анықтады. 

Жер бетіндегі таралу қабатындағы атмосфералық құрғақ ауаның 

химиялық құрамы 1-кестеде көрсетілген. 
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1 кесте - Атмосферадағы құрғақ ауаның химиялық құрамы 

Газ  Химиялық 

формула 

Көлемдік 

концентрациясы 

% 

Молекула-

лық 

массасы  

Азот N2 78.0840 28,0134 

Оттек  O2 20.9476 31,9988 

Аргон  Ar 0.9340 39,948 

Көміртек қос тотығы 

(көмір қышқыл газы) 

CO2 0.0314 44,00995 

Неон  Ne 0.001818 20,179 

Гелий He 0.000524 4,0026 

Метан CH4 0.000200 16,04303 

Криптон Kr 0.000114 83,80 

Сутек H 0.00005 2,01594 

Азоттың шала тотығы  N2O 0.00005 44,0128 

Ксенон  Xe 0.0000087 131,30 

Күкірттін қос тотығы SO2 0-0.0001 64,0628 

Озон O3 Жазда 0-ден 

0,000007-ге дейін 

Қыста  0-ден 

0,000002 ге дейін 

47,9982 

Азоттың қос тотығы NO2 0-ден 0,000002-ге 

дейін 

46,0055 

Аммиак  NH3 Аздап сезіледі 17,03061 

Көміртек тотығы CO Аздап сезіледі 28,01 

Йод I2 Аздап сезіледі 253,8038 

 

Биосфераның ең бірінші заманы Архей деп аталады. Бұл кезде биосфера 

қандай жағдайда дамығаны және қандай тірі ағзалар болғаны туралы 

ешқандай деректер жоқ.  

Протерозой эрасы – биосфераның екінші дәуірі боп есептеледі. Бұл 

заман 700 млн жыл бойына созылған. Протерозойда тірі ағзаның қарапайым 

түрлері тіршілік еткен. Олардың сол дәуірде тасқа жабысқан қалдықтары 

әртүрлі тау жыныстарынан қазіргі кезде де байқалады. 

Биосфераның Палеозой эрасы немесе ертедегі тіршілік кезеңі. Бұл дәуір 

шамамен алғанда бұдан 570 млн жыл бұрын басталып, 300 млн жылға 

созылған. Бұл эра кембрий, ордовик, силур, девон, карбон және пермь 

дәуірлері болып бірнешеге бөлінеді. 

Кембрий дәуірінде барлық өсімдіктер теңіз суларында өскен. Олар көк 

жасыл балдырлар болатын. Силур кезеңінде өсімдіктер құрлыққа біртіндеп 

шыға бастап, дами түсті. Девонның аяқ кезінде бұлардан басқа 

қырықбуындылар, плаундар және папоротниктер қаулап өсе бастады. 

Өсімдіктер құрлыққа шыққаннан кейін фотосинтездің ықпалымен 
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атмосфералық ауаның химиялық құрамы өзгеріп, құрлық жануарларының 

дамуына жағдай туды, өйткені фотосинтез процесі арқылы ауада оттегі көбейе 

түсті. Тас көмір дәуірі (карбон) жылы және ылғалды болды. Мұның өзі 

құрлық өсімдіктерінің қаулап өсуіне мүмкіншілік жасады. Әсіресе сәнді орман 

ағаштарының көлемі үлкен аймақтарды қамтыды. Бұл дәуірдегі өсімдіктер 

негізінен плаундар, қырықбуындар және папоротниктер болды. Бұлар 

псилофиттен таралып, тас көмір дәуірінің басында солардың орнын түгелімен 

басты. 

Пермь дәуірінің бас кезіндегі өсімдіктерде тас көмір дәуіріндегі 

өсімдіктерге ұқсас көптеген белгілер болды. Бірақ пермь дәуірінің ортасында 

жер бетіндегі өсімдіктерге кенет өзгеріс кірді. Ағаш тәрізді плаундар, 

каламиттер, папоротниктер мүлдем жойылып кетті. Бұлардың орнына 

жалаңаш тұқымды өсімдіктердің тұқымынан өсіп шыққан қылқандылар, 

цикада тәрізділер және шикгалар өсе бастады. 

Мезозой эрасы немесе орта тіршілік кезеңі бұдан 135 млн жыл бұрын 

басталып, 115 млн жылдан астам уақытқа дейін созылған. Үш дәуірге 

бөлінеді: триас, юра, бор. Триаста тау құрылу процестері баяуланды. Бұл 

эраның құрлық өсімдіктері біркелкі болды. Юра дәуірі жылы болды. Теңіз 

жағалауларындағы ормандарда папоротник, қырықбуындылар, жалаңаш 

тұқымдылар – гинасомер, қылқан жапырақтылар қаулап өсіп, дами түсті. 

Мезозой эрасындағы, әсіресе соңғы кезінде – бор дәуірінде, қазіргі флора 

қалыптасудан бұрын, жер бетіндегі органикалық тіршілікке үлкен өзгеріс енді. 

Осы кезде теңіз сулары азайып, құрғақ жерлер көбейе бастады. Бор дәуірінің 

аяғында Шығыс Азия мен Америкадағы Анд аймақтары жоғары көтеріле 

түсті. Бор дәуірінде климат кенет өзгеріп кеткен. Профессор М.И. Голенкин 

бұл өзгеріс жерге түсетін күн сәулесінің интенсивті болуымен байланысты 

деп жорамалдайды. 

Ауа райының бір мезгілде кенет өзгеруі өсімдіктер эволюциясында жаңа 

ароморфоз пайда болуына себеп болды. Бұларда көптеген жаңа прогрессивті 

белгілер жетіле түсті. Мәселен, аналықтың, сондай-ақ жеміс дамитын 

жотынның болуы, қосарлы ұрықтану, гүлдің пайда болуы және тағы басқа. 

Кайназой эрасы бұдан 70 млн жыл бұрын басталған. Осы уақыттан бері 

барлық эралар бойынша қазіргі кезден флораның қалыптасу процесі жүрді. 

Кайнозой эрасы екі дәуірге бөлінеді. Ол үштік және төрттік кезеңдер. 

Үштік дәуірде тау құрылу процесі дами түсті. Жер бетіндегі ең биік 

Альпы-Гималай таулары пайда болды. Осы кезде Қара теңіз бен Жер Орта 

теңіздері оқшауланып өз алдына бөлініп қалған.  

Төрттік дәуір жер бетінде тіршілік дамуының ақырғы және ең қысқа 

дәуірі болып саналады. Ұзақтығы 1 млн жылдай ғана болды. Бұл дәуірге тән 

жағдай – сол суық кезеңдер және мұз дәуірі жылы ылғалды ауа райымен 

алмасып отырғаны байқалады. Өйткені өсімдік әлемі мен жер қыртысының 

даму процесі біркелкі емес. Мұздар жер бетін басқан кезде жылылықты 

сүйетін өсімдіктер оңтүстікке қарай ығысып кетті. Бірте-бірте ауа райы 

жылынып, өсімдіктердің өсуіне қолайлы жағдайлар туды.  
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Биосфера – белсенді өмірдің аумағы, Жер қабатының құрамы, 

құрылымы және энергетикасы өткен заман мен қазіргі кезде ағзалардің 

тіршілігімен байланысқан. 

Осы күні Жерде тірлік пайда болуының бірнеше гипотезалар бар, олар:  

Идеалистік  – тіршілік жаратушымен, құдаймен жасалған; 

Стационарлық күй гипотезасы – әлем әрқашан болған және мәңгілік болады 

да;  Панспермия  гипотезасы – тірі Ағза космостан келген және жер 

жағдайына бейімделген. Бірақ осы күнге дейін бірде бір гипотеза дәлелденген 

жоқ.  

Ғалымдардың басым көпшілігі бойынша жердегі өмір дамуы үш этаптан 

тұрады:  

1) Биологиялыққа дейінгі  - Жердің пайда болғанынан өмір пайда 

болғанға дейінгі аралық. 

2) Биосфераның пайда болуы.  

3) Ноосфераның құрылуы – ақыл ой сферасының пайда болуы 

(эволюция негізінде адам пайда болды). 

Биосфера жердің ерекше қабығы, сондықтан біз жердің құрылысымен 

танысуымыз керек. Жер ортасынан бастағанда химиялық құрамы және 

тығыздығы әртүрлі сфералық қабаттардан тұратын геосфераларға бөледі. Жер 

ортасынан бастағанда олар жер ядросы, жер мантиясы, жер қабығы 

литосфера, атмосфера және магнитосфера.  

1) Магнитосфера 64000 км-ге дейін созылады. Күн сәулелерімен әсерге 

түсіп, ионизация мен қызу болады.  

2) Атмосфера Жердің газ қабығы ол әртүрлі газдар, шаң және су 

буларынан тұрады, Жермен бірге тартылыс күші салдарынан айналымға 

түседі. Биіктеген сайын тығыздығы азайып, атмосфера біртіндеп космостық 

кеңістікке ауысып кетеді. Ол тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера 

және зкзосфера қабаттарынан тұрады. Жерге жақын аймақтарда атмосфера су 

буларымен және жылумен әсерлесе отырып климатты анықтайды. 

3) Гидросфера ол өмір көзі, мухиттар, теңіздер, көлдер, басқа да су 

көздері оның құраушылары. 

4) Литосфера жер қабығы, беткі қабаты осадочные породадан тұрады, 

орташа қабаты граниттік қабат, төменгі қабаты базальт. 

5) Мантия жер қыртысының өзгерісіне ықпал етеді, таулардың 

құрылуын және вулкандар тудырады. 

6) Литосфера 50 км - 200 км-ге дейін жетеді, ал беткі 2 м - 3 м қабаты 

450 млн жыл бұрын басталған тіршіліктің әсерінен топырақты құрайды. 

7) Жер ядросында қысым 140-350 ГПа құрайды (1,4 – 3,5 млн атм.) 

температура  + 2000 – 5000 градус.  

3,5 – 4 млрд жыл бұрын пайда болған биосфера кұрамына тірі 

ағзалардың 3 млн түрі, олардың қаңқалары, атмосфера, гидросфера және 

литосфера зоналары да кіреді. 

Тірі  ағзалардың денесінде химиялық барлық элементтер бар. Олар 

микроэлементтер, макроэлементтер және ультрамикроэлементтер болып 
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бөлінеді. Жер бетіндегі өсімдіктер бойында 340 млрд т. дейін химиялық 

элементтер өмір сүру цикліне қатысады. 

Тірі  ағзалардың ең басты ерекшелігі энергияны пайдалану әдісінде. 

Олар күннен түскен энергияны өмір сүру процесінде механикалық, химиялық, 

жылу, электр және т.б. түрлерге айналдыра алады, тасымалдайды және бір 

біріне бере алады. Ал тірі емес заттар бұлай істей алмайды, олар сол жатқан 

жерінде жата береді. Тірі  ағзалардың екінші бір ерекшелігі олар көбейе 

алады. 

 

2.1  Вернадскийдің биосфера туралы  көз-қарасы 

 

Жердiң барлық экожүйелерi планетаның бетiн алып жатқан бiр үлкен 

экожүйенiң құрамдас бөлiгi болып табылады. Бұл әлемдiк экожүйенi биосфера 

деп атайды. Биосфера туралы iлiмдi орыс геохимигi Владимир Иванович 

Вернадский (1863-1945) ұсынды. Ол алғаш рет тiршiлiктiң физикалық 

табиғатқа әсер ету масштабын бағалады. 

     В.И. Вернадскийдiң айтуы бойынша, биосфера - жалпы планеталық 

қабықша, тiрiшiлiгi бар және оның әсерiне ұшырап отырған Жер бөлiгi. 

Биосфера құрлықтың, теңiздiң және мұхиттың барлық ауданын алып жатыр 

және тiрi организмдер қызметiмен жасалынған жыныстары бар Жер бөлiгi 

кiредi. 

Атмосферада тiршiлiктiң жоғарғы шегi озонды экранмен анықталады - 

озон газының 16 км - 20 км биiктiгiндегi жұқа қабат. Ол Күннiң қауiптi 

ультракүлгiн сәулесiн ұстап қалады. Мұхитта тереңдiгi 10 км - 11 км-ге дейiн 

тiршiлiк бар. Жердiң қатты бөлiгiнiң 3 км - 7 км тереңдiгiне дейiн белсендi 

тiршiлiк болады (мұнайлы жердегi бактериялар). Организмдердiң қызметiнiң 

тұнбалы жыныстар түрiндегi нәтижесi одан ары қарай тереңдiкте де болады. 

Тiрi организмдердiң миллиард жылдар бойы белсендiлiгi, зат алмасу, өсуi, 

көбеюi бiздiң планетамыздың осы бөлiгiн өзгерттi.  

Барлық түрлер организмдерiнiң барлық массасын В.И.Вернадский 

Жердiң тiрi заты деп атады. Тiрi заттың химиялық құрамына да өлi табиғат 

құрамына кiретiн атомдар кiредi, бiрақ мөлшерi әртүрлi. Тiрi заттар зат алмасу 

барысында химиялық элементтердi табиғатқа шығарады. Сөйтiп, биосфера 

химизмi өзгередi. 

В.И.Вернадский жер бетiнде үздiксiз қызмет ететiн химиялық күш жоқ, 

сондықтан тұтас алынған тiрi организмдерден басқа өте құдiреттi күш жоқ деп 

жазды. Миллиардтаған жыл бойы фотосинтездеушi организмдер Күн 

энергиясының көп мөлшерiн байланыстырып, химиялық жұмысқа 

айналдырады. Оның қорының бiр бөлiгi геологиялық даму барысында 

таскөмiр және тағы басқа тыңайған жерiне жиналды. Фотосинтез нәтижесiнде 

атмосфераның оттегiсi жиналды. 

 Ертедегi Жердегi атмосферада басқа газдар: сутегi, метан, аммиак, 

көмiрқышқыл газы болды. Оттегi нәтижесiнде озонды экран түзiледi. Бұл 

газдың молекуласы оттегiнiң 3 атомынан тұрады және молекулярлы оттегiге 
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ультракүлгiн сәулесiнiң әсерiнен түзiледi. Сонымен, тiршiлiктiң өзi 

атмосферада бұл сәулелердiң көп мөлшерiн ұстап қалатын қорғаныш қабатын 

түздi. 

Қазiргi атмосфераның көмiрқышқыл газының көп бөлiгi көптеген тiрi 

заттардың тыныс алу процесiнде немесе органикалық жануда түзiледi. 

Атмосфералық азот тiршiлiк қызметiнiң нәтижесiнде, яғни бiрнеше топырақ 

бактерияларының белсендiлiгi нәтижесiнде түзiледi. 

Тiрi заттар көмегiмен Жердiң көптеген тау жыныстары түзiлдi. 

Организмдер кейбiр элементтердi қоршаған ортадағы мөлшерiне қарағанда, 

көп мөлшерде сiңiрiп, жинақтайды. Мысалы, көптеген теңiз түрлерi 

қаңқаларында кальций, кремний немесе фосфорды жинайды және 

суқоймаларының түбiнде тұнба жыныстарын: әктас, бор, кремнилi сланц, 

фосфориттердi түзедi. Мұндай жыныстар органогендi деп аталады, өйткенi 

оларды тiрi организмдер түзедi. 

Тiршiлiк құрлық бетiнде топырақ қабатын түзедi. Топырақта минералды 

компоненттер, органикалық заттар және көптеген микроорганизмдер өзара 

байланысқан, оны В.И. Вернадский табиғаттың биокосты денелерiне 

жатқызды. Мұндай биокосты құрам дүниежүзiлiк мұхит суында да бар, ол 

жерде зат алмасу өнiмдерi мен мекендеушiлер өте көп. 

Тiрi организмдер құрлықтағы тау жыныстарының желденуi мен 

бұзылуында үлкен роль атқарады. Олар - өлi органикалық заттардың негiзгi 

бұзушылары. Сөйтiп, тiршiлiк өзiнiң өмiр сүру кезеңiнде Жер атмосферасын, 

мұхит суынының құрамын өзгерттi, озонды экран, топырақ, көптеген тау 

жыныстарын түздi. Жыныстардың желдену жағдайы өзгердi, өсiмдiк 

жамылғысы жасайтын микроклимат үлкен роль атқара бастады, Жер климаты 

да өзгердi. Вернадскийдің биогеохимиялық заңдары:  

1) Биосферадағы химиялық элементтердің биогендік миграциясы өзінің 

максималды көрінуіне ұмтылады. Яғни өмір әрқашан өзіне жайлы кеңістікті 

толтыруға тырысады. 

2) Геологиялық уақыт аралығында түрлердің эволюциясы биосфера 

атомдарының биогендік миграциясының ұлғаю бағытында жүріп отырады, 

яғни олар өсіп өнуге, көбеюге ұмтылады. 

3)  Жер тарихы бойында оны қоныстану сол кездерде тіршілік еткен тірі 

заттар үшін ең жоғарғы мүмкіндікте болды. 

Мысалы адамдар ең жоғарғы сатыда орналаса отырып бар жерде 

қоныстанған. Ал тіршілік иелерінің тұрақтылық саны ірілерінің жойылуымен, 

ал кішілерінің көбеюімен анықталады, кейде олар адам үшін өте қауіпті де 

болуы мүмкін. 

Тірі заттардың бес негізгі функциялары бар – олар энергетикалық, 

газдық, концентрациялық, тотығыштық және ыдыратушылық.  

Энергетикалық функция ол космостан алынатын сәулелерді басқа 

энергия түрлеріне ауыстыру болып табылады. Мысалы күн сәулесін 

фотосинтез арқылы тіршілік көзіне айналдыру. Күн энергиясы осы тіршілік 

арқылы көмірге, мұнайға айналды. 
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Газ функциясы арқылы биосфераның газ құрамы өзгерді. Мысалы, 

оттегі осы фотосинтез арқылы мөлшерін көбейтіп отырады.  

Топырақ қабатын педосфера деп атайды. Ол тірі ағзалардың өмір 

сүруінен пайда болған органикадан және тірі емес заттардан тұрады. 

Құрамына қарай нәрлі, орташа нәрлі және нәрсіз болып бөлінеді. Қалыңдығы 

20 см-ден 1 м-ге дейін жетуі мүмкін. Ол үш фазадан тұрады - судан, 

топырақтан және ауадан.  

Планетада барлық заттар айналмалы процесте болады. Күн энергиясы 

Жерде екі түрлі заттар айналымын тудырады: 

- үлкен (геологиялық немесе абиотикалдық); 

- кіші (биотикалдық).  

Абиотикалық айналымда тау жыныстары қирайды, ұсақталады, желмен 

ұшып, мұхиттарға түседі; геотектоникалды өзгерістер жүріп, материктер 

ойылып түседі, теңіз түбі көтеріледі. Осы үлкен айналым арқасында тірі  

ағзаларға азық элементтері жеткізіледі және олардың тіршілік ортасы 

қалыптасады. 

Кіші айналым (қатты, сұйық және газ түрінде) тірі ағзалардың 

қатысуымен болады. Үлкен айналымға қарағанда кіші айналым әртүрлі 

ұзақтықпен жүреді:  маусымдық, жылдық, көпжылдық және ғасырлық болып 

жүреді. 

В. И. Вернадский биосферадағы тіршілік үрдістерін жан-жақты зерттей 

келе биохимиялық элементтердің бір тобын «тірі заттар», екінші тобы 

биогенді, үшіншісі – биокосты, сирек кездесетін элементтер деп бірнеше 

категорияларға бөлді. 

Биогенді заттарға сутек, оттек, көміртек, азот, фосфор және күкірт 

жататынын В. И. Вернадский анықтап берді. Ол геохимик және минералог еді. 

Биогенді элементтердің атомы тірі ағзалардың денесінде күрделі 

биоорганикалық қосылыстар жасап,  көмірсулар,  жоғары молекулалы заттар - 

белоктар, нуклеин қышқылдары, дезоксирибонуклеин қышқылы (ДНҚ), 

рибонуклеин қышықылы (РНҚ), липиттерді синтездейді. Бұл химиялық 

қосылыстар биосферадағы тірі организмдердің негізгі құрамы тіршілік тірегі. 

В. И. Вернадский биосферадағы зат және энергия айналымдарының 

тұрақты өсіп – даму үрдісіндегі адамзат баласының ақыл ойының сапасында 

немесе деңгейінде екенін болжай келе В. И. Вернадский өзінің өте маңызды 

теорияларының бірі – биогеохимиялық концепцияларын дүниеге келтірді. 

Сөйтіп, ноосфера ғылымының негізін қалады. Ол – биосфераның жаңа 

тұрғыдағы ұғымы мен сипаты – ноосфера туралы гипотезалар жасады. 

Академик В. И. Вернадский өзінің 1944 жылы жазған ғылыми еңбегінде: 

«Болашақ планетаның ұсқыны мен тыныс тіршілігі адамзат баласының ақыл 

ойы мен парасатына байланысты өсіп дамиды және тәуелді болады. Ең басты 

адамзат баласының саналы ақыл – ойының нәтижесіне байланысты биосфера 

тағдыры шешілді» деп көрсеткен еді.  
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Шынына келетін болсақ, қазіргі биосфераның тұрақтылығы тек адамзат 

баласының қолында екенін әрбір саналы және сауатты адамзат баласы жақсы 

білуі тиіс. 

 

3  Қазақстандағы экологиялық проблемалар 

 

Қазақстан  жер көлемі бойынша дүние жүзінде 9-шы орынды алады, 

бірақ  экологиялық проблемалар жеткілікті.  

Республиканың кейбір облыстарының территориялары өмір сүру 

ортасына жарамсыз:  

- ядролық жарылыс болған әскери полигондар аймағы;   

- зауыттар  мен  фабрикалардан  зиянды  улы заттардың тонналап   

атмосфералық ауа бассейніне таралуы; 

- ауыл  шаруашылығында  улы  химиялық  заттарды жәндіктермен  

күресуде  тонналап  қолданады. 

Негізгі экологиялық ластанған аймақтар Арал теңізі және Семей 

өңірлері. 

Семей полигонында (1949-1989 жылдар) 473 ядролық жарылыс 

жүргізілген. 18500 км
2
  территорияда  5 зерттеу зонасы орналасып, онда әуеде 

- 90,  жербетінде -26, жерастында -357 жарылыстар болды. Сонымен бірге 

химиялық  заттарды қолданып 175 жарылыс болған.  Ядролық 

жарылыстардың жалпы қуаты - 50 Мт болып, оның таралу аймағы - 304 мың 

км
2
 (1,7 млн адам) жеткен. Елімізде 1989 жылы «Невада-Семей» қозғалысы 

пайда болып 1991 жылы полигонның жабылуына ықпалын тигізді. Өңірдегі 

экологиялық проблемаға байланысты  адамдарда онкологиялық аурулар, қан 

айналым жүйесі, нәрестелердің жүрек аурулары, халықтың өлімі жене тез 

қартаюы т.б. орын алды. 

Радиациялық ластану жағдайлары (Семей, Азғыр, Тайсойған 

полигондары) Қазақстанның экологиясына әсерін тигізеді.  

Байқоңыр космодромы Қазақстанның флора және фаунасының 

бұзылуына алып келуде. Орталық Қазақстан территориясы  космодромның 

жұмысының нәтижесінде радиоактивті және техногенді ластануда. 

Манғыстау облысының Қошқар-ата қоймасында уран өңдеу 

кәсіпорнының  улы және радиоактивті қалдықтары сақталуда. 

Арал теңізінің экологиялық мәселелері. Амудария және Сырдария 

өзендерінің суын дұрыс пайдаланбау нәтижесінде Аралдың суы төмендеді, 

яғни тұз аймағына айналды.  Ол жел арқылы Евразия территориясына таралып 

отыр және климаттың өзгеруіне ықпалын тигізуде.  

Арал өңірінде 178 елді-мекен (186 мың адам) өмір сүреді. Экологиялық 

проблемаға байланысты  адамдарда асқазан-ішек аурулары, анемия, балалар 

өлімі, т.б. жиі кездеседі. 

60-жылдардан бастап Арал теңізінің ауданы кеми бастайды. Суды ауыл 

шаруашылық дақылдарын суару үшін қолдану Тянь-Шань тауларымен ағып 

келетін табиғи су ағысын  90%- тен астам қысқартып жіберді. Теңіз ауданы 
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2,6 млн ға кеміп, өзінің 60% көлемін жоғалтты. Судың деңгейі 12-ден 2 м-ге 

түсіп кетті, тұздылығы 2 еседен астам артты. Күн сайын 200 тонна тұз бен құм 

желмен 300 км ара қашықтыққа таралады. Шөлдену, топырақтың тұздануы, 

өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің кедейленуі, климаттың өзгеруі одан әрі 

жалғасуда. Халықтың денсаулығы күрт төмендеп кетті. 

Қоршаған ортаны бұза отырып, кез келген қазіргі заманғы қоғам өзінің 

болашағын жояды. Болашақ ұрпақтардың дамуы үшін экологиялық 

тұрақтылықты сақтап қалу қажет. Экологиялық тұрақты болашақты сақтау 

үшін табиғи ортаның жағдайын бақылап, өнеркәсіптік қалдықтарды нормалау 

мен алдын алу, қалдықсыз және ресурстарды тиімді пайдаланатын 

технологияларды жасап, іске қосу керек. 30 жылдың ішінде Арал теңізі 640 

км
3 

судан айрылды, судың тұздылығы 26-27 г/л жетті. Судың деңгейі 13 

метрге төмендеп, су жағалаудан жүздеген километрге шегінді. Кеуіп қалған 

теңіз түбінен құмды-тұзды дауылдар көтерілуде. 

Арал теңізінің су балансы бұрын жауын-шашынмен – 5,9 км
3
, өзен 

ағысымен – 54,8 км
3
 қамтамасыз етіліп отырды. Орташа булану – 60,7 км

3
. 

Теңіз деңгейінің маусымдық ауытқуы – 25 см, ал ғасырлық – 3 м-ден 

артпаған. Дүние жүзінің ірі тау жүйелері бұл орасан үлкен аумақтың 

өзендерінің сулылығын қамтамасыз еткен. Аралдың су балансын Орта 

Азияның ірі өзендері – Амудария мен Сырдария ұстап тұрған. 

60-жылдардан бастап суармалы жерлердің кеңеюіне байланысты Арал 

теңізіне келетін өзендердің суы күрт кеміп кеткен: 1970 жылы 35,2 км
3
, ал 

1980 жылы – 10 км
3
. 1986 жылы Амудария мен Сырдария өзендері теңізге 

жетпеген. Барлық су суармалы жерлерге жұмсалды. 

Арал теңізі табиғи температура реттеуші ретінде ауа райына үнемі әсер 

етіп отырады. Қазір ауа райының континенталдығы артты. Ең салқын айдың 

орташа айлық температурасы 1,5 
0
С - 2 

0
С-ке артқан. Ауа райының қаталдығы 

Арал теңізінің тартылуына байланысты одан да қаталдана береді. Бұрын өзен 

суының минералдығы 0,3 гр/литр - 0,5 гр/литр болса, қазір ол 2,5 гр/литр 

жеткен.  

Судың сапасының нашарлауы мен оның жетіспеуі өсімдіктер жабынына 

ерекше әсер етті. Бағалы орман, қамыс, өнімді жайылымдар мен 

шалғындықтар жойыла бастады. Олар сортаң жерлерге айналған. 50 көл кеуіп 

кеткен. 

Қазақстан су қорларының экологиялық мәселелері. Қазақстан 

Республикасының тұщы су қорлары орасан көп, алайда оның аумағы бойынша 

судың орналасу деңгейі біркелкі емес. Өзендер – республиканың негізгі су 

көздері. Ірі өзендер негізінен солтүстік-шығыста – Ертіс өзені, батыста – Орал 

өзені, оңтүстікте – Сырдария өзені ағады. Қазақстанның көптеген өзендері, 

әсіресе олардың салалары суының аздығынан жазғы уақытта кеуіп, жеке 

көлшіктерге айналады және қар еріген кезде ғана тасиды. 

Республикада ірі көлдер (Балқаш, Теңіз, Қорғалжын, Құсмұрын, Зайсан, 

Марқакөл, Алакөл) және мыңдаған кіші көлдер орналасқан. Республикада 
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барлығы 50000 таяу көлдер бар, олардың 32 % тұщы сулы, қалғандарының 

суы жоғары минерализацияланған. 

Қазақстанның су артериялары шамамен 85 мың өзендерден құралған. Ең 

ірі су көздеріне: Ертіс, Есіл, Іле, Сырдария, Жайық, Шу, Талас, Асса өзендері 

жатады. Соңғы жылдары бірқатар көлдер жүйесінің кебуі байқалып отыр. Бұл 

өзендер ағысының шектен тыс реттелуі мен олардың деңгейінің табиғи 

ауытқуларына байланысты болып отыр. Экологиялық жағынан ең қолайсыз 

жағдайда Қазақстанның басты су артериясы – Ертіс өзені қалып отыр. Оның 

сулары жоғары дәрежеде ауыр металдармен ластанған. Негізгі ластаушы 

заттар – мыс, шайынды сулармен бірге келіп түседі. 

Су қоймалары мен бассейннің су ағыстарына түсетін негізгі 

ластаушыларға иондық ағыс (28 мың тоннадан астам 1994 және 1995 ж. 

шамамен 23 мың тоннаға жуық), азотты, органикалық қосылыстар (1,7 мың 

тоннаға жуық) фосфор қосылыстары (1994 жылы 1,3 мың тоннадан астам 1995 

жылы 800 тонна), цинк (42,6 және 24,9 тонна 1995ж) жатады. 

Табиғи суларды ластайтын негізгі химиялық элементтердің барлығы 

дерлік су ортасына өнеркәсіп орындарының шайынды суларымен келіп түседі.  

Каспий аймағының экологиялық жағдайы. Бұл ауданның экологиялық 

жағдайы Каспий теңізінің деңгейінің көтерілуіне және жағалаулық теңіз 

экожүйесінің антропогенді әсерге ұшырауына байланысты болады. 

Ғалымдардың болжамдары бойынша теңіз деңгейінің көтерілуі жағалаулық 

сызықтың 2400 км - 2700 км ұзарып, су астында қалған жерлерге тағы да 1,2 - 

2,2 млн га қосылуына әкелуі мүмкін. 

Су астында қалу қаупі әсіресе Каспидің Солтүстік және Солтүстік 

Шығыс жағалауындағы мұнай кен орындарына төніп отыр. Каспий теңізі 

дүние жүзіндегі бекіре тәрізді балықтардың ең ірі мекен ету ортасы болып 

табылады. Сондықтан Каспий мәселесі тек мемлекетаралық қана емес, 

ғаламдық мәселе болып табылады. Каспидің биологиялық алуантүрлілігін 

сақтау бүкіл әлемдік қауымдастықтың жұмысы. 1995 ж. Тегеранда Каспий 

маңындағы мемлекеттердің өкілдерінің кездесуі өтті. Бұл кездесудің мақсаты 

Каспий аймағының экологиялық тұрақтылығы мен оның ресурстарын 

пайдалануды басқару концепциясын жасау болып табылады. Бірақ кез келген 

экологиялық бағдарламаның іс жүзіне асуына, оның ірі мұнай-газды аймақ 

ретінде маңызының артуы күрделендіреді.  

Балқаш көлінің экологиялық мәселелері. Ағынсыз Балқаш көлі 

Қарағанды (Жезқазған), Жамбыл, Алматы (Талдықорған) облыстарымен 

шектесіп жатыр. Көлдің ұзындығы 605 км, ені шығыс бөлігінде 9 км - 19 км, 

ал батысында 74 км-ге дейін жетеді. Шығыс жағында Балқаш-Алакөл көлдер 

жүйесімен, батыс бөлігі Бетпақдала шөлімен, ал оңтүстік және оңтүстік-

шығыс жағы Шу-Іле және Іле Алатауымен шектесіп жатыр. Балқаштың 

суының көлемі – 112 км
3
, ең үлкен тереңдігі – 26 м. Көлдің батыс бөлігіне Іле 

өзені, шығыс бөлігіне – шағын өзендер Қаратал, Ақсу, Лепсі келіп құяды. 

Балқаш – жартылай тұщы көл. Сарыесік түбегі Балқашты батыс және 

шығыс бөліктерге бөледі. Батыс бөлігіндегі су ірі Іле өзенінің келіп құюына 



30 
 

байланысты тұщы болған. 1967 жылы Іле өзенінде Қапшағай ГЭС-і салынды, 

ал 1970 жылы ірі Қапшағай су қоймасы іске қосылды. Шілік өзенін бөгеу 

нәтижесінде Бартоғай су қоймасы жасалды. Балқаш көлінің бассейнінің 

өзендерінен 1965-1986 жылдар аралығында алынатын судың мөлшері 4,8-ден 

5,6 км
3
/ жылына артқан. Соңғы онжылдықта Балқаш көлінің деңгейі 2 м-ден 

астам төмендеп, су бетінің ауданы 4,7 мың км
2
 кеміген. 

Көлдің тұщы бөлігіндегі судың минералдылығы артып келеді (1,2 г/л - 

ден 1,9 г/л, ал Балқаш қаласы маңында 2,2 г/л - ден 2,3 г/л-ге дейін). Судың 

минералдылығы, өндіріс орындары мен коммуналдық шаруашылықтың 

шайынды сулары, суармалы жерлердің қайтымды-дренаж суларының келіп 

түсуінің артуы нәтижесінде сумен қамтамасыз ету, адамдардың демалу 

жағдайлары нашарлап, аурулар саны артып отыр.  

Балқаштағы экологиялық жағдай тек Балқаш көлін сақтап қалу ғана 

емес, бүкіл Балқаш-Іле аймағының келешегін ойлауды талап етеді. 

Кіші өзендерді қорғау мәселесі. Республикамызда 8643 тұрақты және 

уақытша су ағыстары белгілі. Олардың жалпы ұзындығы 123 мың км. 

Қазақстанның өзендерінің ерекшелігі олардың біртекті таралмауында. Жер 

бетіндегі су қорына әсіресе, Орталық және Батыс Қазақстан кедей. 

Республикамыздың бүкіл жазық территориялары сирек өзен торымен 

сипатталады. Ойыл және Нұра бассейнінде ол бар болғаны км
2
-қа шаққанда 

0,13 км - 0,022 км. Шөлейт және шөлді аудандарда өзендер жоқ деуге болады. 

Қалың өзен торы Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы мен Кенді Алтайдың таулы 

және тау етегіндегі аудандарында түзілген. Бірақ, осы таудың сулы 

өзендерінің өзін суаруға пайдалануға байланысты халық тұщы судың 

тапшылығын сезіп отыр. Бұл республика халқынан суды ысырапсыз 

пайдалану мен қорғау қажеттілігі туралы ойлануды талап етеді.  

Кіші өзендер кіші деп аталғанмен, олардың экология тұрғысынан 

алғандағы маңызы үлкен. Себебі, ірі өзендердің жағдайы кіші өзендерге 

байланысты. Олар қан тамырлары тәрізді бүкіл Қазақстан территориясын 

торлап жатыр. Республика өзендерінің көп бөлігі Каспий, Арал теңіздерінің, 

Балқаш және Теңіз көлдерінің тұйық ішкі бассейндеріне, тек Обь-Ертіс, Есіл 

және Тобыл өзендерінің бассейні ғана Солтүстік Мұзды мұхитына барып 

құяды. 

 

4  Атмосфералық ауа бассейнінің ластануы 

 

4.1 Ластану түрлері және шығу көздері 

 

Белгілі бір ортада сол жерге тән емес, жаңа физикалық, химиялық және 

биологиялық заттардың болуын немесе бұл заттардың табиғи орташа 

көпжылдық деңгейден жоғары болуын ластану деп атаймыз.  

Атмосфераның ластануы табиғи  (жанартаулар атқылауы, орман 

өрттері, шаңды құйындар және т.б. лар) және антропогенді (өнеркәсіптер, 

жылу энергетикасы, ауыл шаруашылығы) жағдайда жүруі мүмкін. 
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Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына (жер 

бетінде бірнеше мың жанартау бар, олардың 500-ден астамы белсенді), тау 

жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардын тұруына, орман өрттеріне 

(найзағай түскенде) теңіз тұздарының желмен аспанға көтерілуі мен ауадағы 

сулы ерігінді тамшыларының құрғауына, өлген организмдердің іріп-шіруі 

процестеріне байланысты.  

Атмосфераны табиғи жолмен ластайтындарға аэропланктондар, яғни, 

әртүрлі ауру қоздыратын бактериялар, саңырауқұлақ споралары, кейбір 

өсімдіктердің тозаңдары, сонымен қатар космос шаң-тозаңдары жатады. 

Космос шаңы атмосферада жанған метеориттер қалдықтарынан пайда болады. 

Секундына атмосфера арқылы үлкен жылдамдықпен (11-ден 64 км/сек дейін) 

200 млн-ға жуық метеориттер ауа қабатынан өтіп отырады да, 60 км - 70 км 

биіктікте көбісі жанып үлгереді. Ғалымдардын айтуы бойынша тәулігіне жер 

бетіне 10
18

 кішігірім метеориттер түседі. 

Жыл сайын жерге 2-5 млн тонна космостық шаң түсіп отырады. Табиғи 

шаң да Жермен жанасқан атмосфераның құрамдық бөлігіне жатады. Ол ауада 

қалқып жүретін  радиустары 10
−16 

- 10
−5 

м шамасындағы бөлшектерден 

тұрады. 

 Атмосфераның төменгі қабаттарын шаңмен ластайтын көздердің 

арасында шөлді дала мен басқа да сусыз даланы айрықша атап кетуге болады. 

Атмосферадағы шаң буды суға айналдырумен қатар, күн радиациясын тікелей 

сіңіреді және тірі организмдерді күн сәулесінен қорғайды. Заттардың 

биологиялық жолмен ыдырауы көп мөлшерде күкіртті сутектің, аммиактың, 

көмірсутектерінің, азот оксидтерінің, көміртегі оксиді мен диоксидінің және 

т.б. түзілуіне және олардың атмосфераға түсуіне апарады.  

Атмосфералық ластануға табиғаттың алапат құбылыстарының қосатын 

үлесі айтарлықтай. Мысалы, орта есеппен жанартаулардың атқылау 

нәтижесінде жылына атмосфераға 30 - 150 млн/т газ және 30 - 300 млн/т ұсақ 

дисперсті күл тасталып отырады. Тек Пинатубо (Филиппин) жанартауы 

атқылаған кезде (1997 ж.) атмосфералық ауаға 20 млн тонна күкірт диоксиді 

шығарылды. Жанартаулар атқылағанда атмосфераға бірқатар химиялық 

ластағыштар - сынап, мышьяк, қорғасын, селен түседі. Ірі орман өрттері 

салдарынан да атмосфера көп мөлшердегі шаңмен ластанады. 

Кейбір ғалымдардың айтуынша, қазіргі кездегідей ауа райының ыстық 

болуы шамамен 55 млн жылдай бұрын да болған. Солтүстік теңізде, қазіргі 

Норвегия аумағында геологиялық авария болып, жанартау лавалары үлкен 

мұнай қабаттарынын астына енген. Нәтижесінде атмосфераға 2 млн тоннаға 

жуық буланған мұнай өнімдері бөлінген. Сол кездегі осы жағдай неге алып 

келгені, қанша уақытқа созылғаны белгілі. Атмосфералық ауадағы сол шаңды 

күлдер 200 ООО жылға созылған еді. Қазіргі үрдіспен, алдағы 20 жыл ішінде 

атмосфераға тағы да осындай мөлшерде ластауыштар бөлінетін болады. 

Атмосфералық ластанудың антропогендік (жасанды) көздеріне 

өнеркәсіптік кәсіпорындар, көлік, жылу энергетикасы, тұрғын үйлерді 

жылыту жүйелері, ауыл шаруашылығы және т.б. жатады . Тек өндірістік 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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кәсіпорындардың ғана қоршаған ортаға әсер етіп ластауын мынадай негізгі 

түрлерге бөлуге болады: шикізат, материалдар, құрал-жабдықтар, отын, 

электр энергиясы, су, қалдықтар.  

Атмосфераға таралатындар - газ, бу, ауа тозаңы, энертетикалық, шу, 

инфрадыбыс, ультрадыбыс, діріл, электромагнитті өpic, жарық , ультракүлгін 

және лазерлі сәулелендірулер және т.б. болып табылады.  

Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын-энергетика 

ресурстарының және өндірісте қолданылатын шикізаттың түріне, оларды 

өңдейтін технологияға байланысты болады.  

Атмосфераға бөлінетін 52 Гт әлемдік антропогендік шығарындының 

90%-ын көмір қышқыл газы мен су буы құрайды (бұлар әдетте ластағыштар 

қатарына кіргізілмейді). Техногенді шығарындылардың құрамында бірнеше 

мыңдаған қосылыстар кездеседі. Бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни, 

тонналап атмосфераға шығарылатындыларға қатты бөлшектер (шаң, түтін, 

күйе), көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, азот оксидтері, фосфор қосылыстары, 

күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутек жатады. 

Ғалымдар, экологтар ғана емес, жұмысы мұнай кен орындарымен 

байланысты көптеген адамдар - мұнай өндіру кезінде бөлініп шығатын 

газдарды пайдаға асыру (утилизация) мәселелерін көтеріп жатыр. Үкімет 

теория жүзінде бұл бағыттың маңызды екенін көптен бері айтуда. Тіпті 

алғашқы жобалардың бірін бекітіп, мүмкіндігінше жақын арада іс жүзінде 

қолға алынатынын да айтты. Алауларда газдарды жағу арқылы Қазақстан 

бағалы энергетикалық ресурстардан қағылып отыр. Мұнан басқа бұл газ 

ластаушылардың бірі ретінде планета температурасының өзгеруіне әсер ететін 

қуатты көздердің бірі. Соңғы уақытқа дейін республикада атмосфералық 

ауаны ең қатты ластайтын көздерге, әсіресе, күлі көп шығатын көмірлерді 

пайдаланатын жылу энергетикалық кешендерді де жатқызып келді. 

Экономикалық дағдарыс кезінде қалада амалсыздан көптеген өнеркәсіп 

орындары тоқтап қалды. Алайда қала атмосферасындағы көміртегі оксиді мен 

азот оксидінің мөлшерінің артуы саны күннен-күнге көбейе түскен 

автокөліктер есебінен болды.  

Қазақстанның үлкен қалаларында көп тараған химиялық ластаушы - 

күкіртті газ (күкіртті ангидрид). Зерттеулер өкпе паталогиясы мен 

атмосфералық ауаның ластануының арасында тікелей байланыс бар екенін 

көрсетеді. Күкіртті ангидридтің мөлшерінің көбеюі бронхиалды астма мен 

созылмалы бронхит ауруының асқынуына алып келеді. 

Индустриалды дамыған елдерде атмосфераны ластайтын негізгі көздер - 

автокөліктер, транспорттың басқа түрлері және өндіріс орындары.  

Зерттеу мәліметтері бойынша антропогендік әсерден атмосфераға жыл 

сайын 25,5 млрд тонна көміртегі оксиді, 190 млн тонна күкірт оксиді, 65 млн 

тонна азот оксиді, 1,4 млн тонна хлорлы және фторлы көміртектер (фреондар), 

көмірсутектің, қорғасынның органикалық қосылыстары, сондай-ақ қатерлі ісік 

ауруын тудыратын канцерогенді заттар бөлінеді. Ең таза ауа мұхит бетінде.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Ауылды жерлерде ауа құрамындағы шаңды қоспалар мұхит бетімен 

салыстырғанда 10 есе, кішігірім қалаларда 35 есе көп. Ал үлкен қалалар 

үстінен қара тұманды байқауға болады. Мұнда шаңды қоспалар мұхитпен 

салыстырғанда 200 еседен аса көп. Лас ауа ірі қалаларда 1,5 км-ден 2 км 

биіктікке дейін созылады. Бұл лас тұман жазда күн сәулесінің 20%, ал қыстың 

күні онсыз да күн сәулесі аз болғандықтан жартысын Автокөліктерден 

бөлінетін заттар. 

Қазақстандағы қалаларда ауаны ластаудың негізгі көзі – авто көліктер 

болып табылады (Алматының өзінде 800 мыңнан астам). Авто көлік - 

атмосфера ауасына канцерогенді бенз(а)пирен таралудың негізгі көзі болып 

табылады.  

Қолданылатын жанармай сапасының төмендігі, шығатын газды 

тазалайтын фильтрдің жоқтығы, авто-шаруашылықтағы көліктер жағдайының 

нашарлығы, қалалардағы көліктер санының өсуі және т.б. атмосфераға көп 

мөлшердегі күкірт қышқылдарын, қорғасын қышқылдарын және т.б. 

таралуына алып келеді (3 сурет). 

Әрбір автокөлік жылына 4 тонна ауа жұтып, 800 кг көміртегі оксидін, 40 

кг азот оксидін және 200 кг-дай әртүрлі көмірсутектерді атмосфераға бөледі. 

Автокөліктерден бөлінетін газдар - 200-дей заттардың қоспалары. Мұнда 

отынның толық және жартылай жанған өнімдері - көмірсутектер болады. 

Транспорт моторы жай айналымда, жылдамдық алар кезде және кептелісте 

тұрғанда қоршаған ортаға көмірсутектер көп бөлінеді. Осындай жағдайда 

отын толық жанбайды да, лас ауа 10 есе көп бөлінеді. Қалыпты жағдайда 

қозғалтқыштан бөлінетін газдың құрамында С02 - 2,7% болса, жылдамдықты 

түсірген жағдайда - С02 3,9%-ға, ал жай қозғалған кезде - 6,9% дейін көбейеді. 

II валентті, IV валентті С02 ауаға қарағанда салмағы ауыр, жердің бетіне 

жақын жиналады. Сондықтан тротуарда, бесік- арбада отырған нәресте С02-

ын анасынан көп жұтады. 

Адам организміне жағымсыз әсерлердің бірі - көліктерден бөлінетін газ 

құрамында көп кездесетін қорғасын және оның бейорганикалық түрдегі 

формалары. Ауадағы қорғасын мөлшері көбейген сайын оның мөлшері адам 

қанында да көбейе түседі. Нәтижесінде қанның оттегімен қанығуы нашарлап, 

ферменттердің белсенділігі төмендейді. Ал бұл өз кезегінде зат алмасу 

процесінің бұзылуына алып келеді. Сондай-ақ II валентті СО-да қандағы 

гемоглобинмен қосылып басқа мүшелерге оттегінің жеткізілуін қиындатады. 

Транспорттан бөлінген газдардың құрамында одан басқа иісі күшті, 

тітіркендіргіш альдегидтер (акролен, формальдегид) болады. Мұнан басқа 

бөлінген лас газдардың құрамында отынның толық жанбауынан ыдырап 

бітпеген көмірсутектер болады. Негізінен этилен қатарына жататын гексан 

мен пентан. Отынның толық жанбауы себебінен көмірсутектердің бір бөлігі 

құрамында шайырлы заттары бар қара күйеге айналады. Егер автокөліктің 

моторы нашар жұмыс істейтін болса бөлінетін шайырлы заттар мен қара 

күйенің мөлшері де соғұрлым көп болады. Мұндай жағдайда машинаның 

артынан будақтап қара түтін шығады. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4


34 
 

 

 
 

3 сурет – Авто көліктен атмосфераға зиянды газдардың таралуы  

  

Көлік түтіні құрамында бензинге қосылатын тетраэтил-қорғасынның 

жануынан бейорганикалық қорғасын да бөлінеді. 1 литр бензин құрамында 1 

гр тетраэтилқорғасын болады. Бензиннің құрамына траэтилқорғасынды 

антидетонатор ретінде қосады. Тетраэтилқорғасынның жануы кезінде 

бөлінген қорғасын қосылыстары бүкіл планета атмосферасына таралады. 

Соңғы 100 жыл ішінде Гренландия мұздықтарында қорғасынның мөлшері 5 

есе, ал судағы еріген қосылыстарының мөлшері соңғы 20 жылда мұхитта 10 

есеге көбейген. Атмосфераға бөлінетін қорғасыннын 86% автокөліктерден 

бөлінеді. Аэропорттарда ұшақтардың қонған және ұшқан кездерінде де 

ластаушы газдар мейлінше көп бөлінеді.  

Алматы қаласында атмосфераны ластаудың 20% жеке секторлар мен 

жылу энергетикалық жүйелердің еншісіне тисе, 80% - автокөліктердің 

еншісінде. Қоршаған ортаға жанусыз қалған көмірсутектері мен олардың 

толық жанбауынан шыққан өнімдердің мөлшері бензинмен жүретін 

автокөліктерде дизельді автокөліктерге қарағанда анағұрлым көп. 

Автокөліктердің қоршаған ортаға жағымсыз әсерін төмендету - тұрақты 

қоғам құрудың маңызды шарты. Сондықтан қазіргі танда жанармайды аз 

жұмсайтын автокөліктер үлгілері жасалып, бензинді сұйылтылған газға 

алмастыру, бензиннің орнына мал азықтық (қызылша, жүгері) өсімдік 

майларын пайдалану қолға алынуда. 

Қара металлургия.  Шойын балқыту, оны құрышқа қайта өңдеу кезінде 

де атмосфераға лас түтін көп бөлінеді. 1 тонна шойынды балқыту кезінде 4,5 

кг шаң, 2,7 кг күкіртті газ, 0,5 кг - 0,1 кг марганец бөлінеді. Онымен қоса 

қоршаған ортаға біраз мөлшерде мышьяк, фосфор, сурьма, қорғасын 

қосылыстары, сынап парлары, шайырлы заттар бөлінеді.  
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Түсті металлургияда атмосфераны шаңмен, газбен ластау көзі болып 

табылады. Түсті металлургиядан атмосфералық ауаға шаңды заттар, мышьяк, 

қорғасын және т.б. заттар бөлінеді. Электролиз арқылы алюминий алу кезінде 

де электролиздік ванналардан көптеген шаңды және газды фтор қосындылары 

бөлінеді. 1 тонна алюминий алу үшін электролиздердің түрі мен қуатына 

байланысты 33 кг - 47 кг фтор жұмсалып, оның 65% қоршаған ортаға тарайды. 

Эколог мамандардың  анықтауы  бойынша  Қазақстан жерінде өндірістік 

кәсіпорындардан қалған 20 млрд тонна қатты қалдықтар жатыр. Тек ғана түсті 

металлургия зауыттарынан (4 сурет) шыққан қалдықтар - 5,2 млрд  тоннадан  

астамын  құрайды. Түсті   металлургия  кәсіпорындары қалдықтарының   

жинақталған ауданы  15 мың   гектарды  құрайды. 

Қазақстан территориясында түсті металлургия үш аймақта - Орталық, 

Шығыс және Оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Оңтүстік Қазақстанда кен 

орындары Жоңғар Алатауы мен Қаратауда кездеседі. Түсті металлургияның 

өнеркәсіп орындарында Менделеев таблицасындағы элементтерінің 74 түрі 

өндіріледі. Түсті металдарды өндіру үлкен мөлшердегі энергияны қажет етеді. 

Сондықтан Мұндай өндіріс орындары электр энергиясының көзіне жақын 

салынады. 

Көмір өнеркәсібінде ластаушы көзі болып терриконниктер - 

жыныстарда өздігінен жануынан ұзақ уақыт бойы көмір мен пириттің жануы 

жүреді. Нәтижесінде күкіртті газ, көміртегі оксиді, шайырлы заттардың 

қосылыстары бөлінеді. 

Мұнай өндіру, өңдеу. Қазақстан  территориясында  14 мұнай бассейні 

ашылған, сонымен бірге 160 мұнай және газ орындары зерттелуде. Осы 

өнеркәсіптің дамуына байланысты экологиялық жағдайда нашарлануда, атап 

айтсақ: атмосфера ауасы, топырақ, өзендермен көлдер, фауна және флора 

ластануда. 

Мұнай химия өнеркәсібі атмосфералық ауаға көмірсутектер, күкіртті 

сутектер және басқа да иісі жағымсыз заттар бөледі. Синтетикалық каучук 

заводтарынан ауаға - стирол, дивинил, толуол, ацетон, изопрен және т.б. 

бөлінеді. 90-шы жылдардың соңында жасаған зерттеулер бойынша 

Қазақстанның Каспий өңіріндегі тек Мұнай өндіретін орындарынан жылына 

атмосфераға 184000 тонна әртүрлі зиянды заттар бөлінеді. 

Ал қазіргі кезде мұнай өндіретін кен орындарының саны да, өндіретін 

Мұнайдың мөлшері де ол кездегіден көбейе түсті. АҚШ-та қоршаған ортаны 

ластағаны үшін заңды тұлғалар мыңдаған доллар айып пұл төлейтін болса, 

біздің еліміздегі төленетін айып пұл мөлшері одан жүздеген есе аз. 

Сондықтан-да инвесторлар сүзгілерді орнату, ауыстуру және қоршаған ортаға 

бөлінетін ластануды азайтудың орнына, оған қарағанда айыппұл төлеуді жөн 

санайды. 

Құрылыс материалдары өнеркәсібінде цемент және құрылыс 

материалдарын өндіру кезінде де қоршаған ортаға зиянды шаңдар бөлінеді. 

Мұндай шаңдар негізгі технологиялық процестер - жартылай дайын 

өнімдерді, шикізаттарды майдалау, температуралық өндеу кезінде бөлінеді. 
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4 сурет - Металлургия зауыттарының ластауы 

 

Химия өнеркәсібі (пластмасса, майлайтын материалдар, тұрмыстық 

химия заттары және т.б.). Бұл өнеркәсіп саласынан бөлінетін зиянды заттар 

адам организмі үшін қауіптілердің бірі. Химиялық өнеркәсіптерден қоршаған 

ортаға IV валентті көміртегі оксиді, IV валентті азот оксиді, күкіртті ангидрид, 

аммиак, күкіртті сутек, хлорлы, фторлы қосылыстар және т.б. бөлінеді. 

Ірі күкірт қышқылды цехтар Жезқазған мен Балқаш мыс балқыту 

комбинаттарында, Өскеменнің қорғасын-мырыш комбинатында, Ақтөбе және 

Жамбыл суперфосфат заводтарында салынған. 

Атмосферада күкіртті газдар ұзақ сақталмайды. Ауа райы құрғақ 

жағдайда 2-3 аптадан, ылғалды және атмосферада аммиак болған жағдайда 

бірнеше сағаттарға дейін сақталады. Атмосферадағы ылғалмен әрекеттесіп - 

каталитикалык, фотохимиялық реакциялардың әсерінен тотығып 

H,SO4 ерітіндісін түзеді. Сөйтіп, бұл қосылыстың қауіптілігі арта түседі, 

күкіртті қосындылар ауа массасымен бірге жел арқылы көшіп сульфатты 

формаларға ауысады. Олардың көшуі желдің жылдамдығы 10 м/сек жағдайда 

750 м-ден 1500 м биіктікте жүреді, күкіртті газдардың таралуы 300 км-ден 400 

км қашықтыққа дейін жетеді. 

Күкіртті қосылыстар адамдар мен жануарлардың тыныс алу жолдарына 

әсер етіп тыныс алуды қиындатады. Өсімдіктерде хлорофиллдердің 

бұзылуына әсер етіп нәтижесінде фотосинтез процесі нашар жүреді, өсу 

баяулайды, ағашты өсімдіктердің сапасы төмендеп, ауыл шаруашылығы 

дақылдарының өнімі азаяды. Атмосфералық ауа құрамында күкірттің көп 

болуы металдардың таттануын (коррозия) үдете түсіп, ғимараттардың, 
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ескерткіштердің, өнеркәсіп бұйымдарының сапасын төмендетеді. Өнеркәсіпті 

аудандарда, ауылды жерлермен салыстырғанда темір 20 есе, алюминий 100 

есе тез таттанып бұзылады.  

Энергетика өнеркәсіптің барлық салаларының - транспорттың, 

коммуналды және ауыл шаруашылығының еңбек өнімділігін арттыратын, 

халықтың әл-ауқатын көтеріп, дамуына ықпал ететін негізгі қозғаушы күш. 

Отын-энергетикалық кешен - жанармайларды барлау және өндіру, 

тасымалдау, тарату және пайдаланудан тұратын салааралық жүйе. Бұлардың 

құрамына отын өнеркәсібі (Мұнай, газ, көмір) және халық 

шаруашылығындағы басқа салалармен тығыз байланысты электроэнергетика 

кіреді. 

Қазақстанның экономикасы мен өнеркәсібінің дамуына республикадағы 

мол табиғи байлықтар себеп болып отыр. Мысалы, Қарағанды көмір 

бассейнінде көмірдің қоры 51 млрд тоннаны құрайды. Қостанай облысындағы 

қоры бай темір рудалары және Теміртау металлургия комбинатының 

салынуымен Карағанды көмір бассейінінің маңызы арта түсті. 

Сонымен қатар энергетиканың қоршаған ортаны отынның органикалық 

түрлерінің өнімдерімен, ондағы зиянды қоспалардың болуымен, жылу 

қалдықтарымен ластауда да үлесі көп. Бүкіл пайдаланатын 

энергоресурстардың 25% электр энергиясының үлесіне тиеді. Қалған бөлігі 

(75%) өндірістік, тұрмыстық жылуға, транспорт, металлургия, химиялық 

процестер үлесіне тиеді. Жыл сайын дүние жүзінде 25 млрд тоннадан аса 

энергия пайдаланылады. Энергетиканың қоршаған ортаға әсері отынның 

түріне байланысты. 

Қатты отынды жаққанда атмосфералық ауаға толық  жанбаған отынның 

күлді бөлшектірімен бірге күкіртті ангидрид, азот оксиді, фторлы 

қосылыстардың кейбір қоспалары бөлінеді. Кейбір жағдайларда отын күлінің 

құрамында бұдан да улы заттар қоспалары кездеседі. Мысалы, Донецк 

антрацигтерінің құрамында аз мөлшерінде мышьяк кездессе, Екібастұз көмірі 

күлінде - бос кремний диоксиді бар.  

Көмір - планетада ең көп тараған қазбалы отын. Кейбір мамандардың 

айтуы бойынша көмірдің қоры 400-500 жылға жетеді.  Көмірдің мұнайдан 

тағы бір артықшылығы, ол дүние жүзі бойынша біркелкі таралған және 

мұнайға қарағанда арзан. Бұрынғы КСРО кезінде ірі жылу-энергетикалық 

кешендер елдің шығысында орналасты, мысалы Екібастұз, Канск-Ачинск кең 

орындары. Ашық әдіспен өндірілетін бүкіл көмірдің төрттен бір бөлігі 

Екібастұз кен орнының еншісіне келетін. Мұндағы көмірдің қоры шамамен 9 

млрд тонна деп саналады. Алайда Бұл кең орнынан алынатын көмірден күл 

көп шығады (50% дейін). 

Торф (шымтезек). Энергетикалық тұрғыдан торфты (шымтезекті) 

кеңінен пайдаланудың қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз жақтары көп. 

Біріншіден, су экожүйелерінің режимі бұзылады, сол жердің топырақ жабыны 

мен ландшафтының өзгеруіне алып келеді. Жергілікті жердегі тұщы су 

көздерінің және ауа бассейнінің сапасын төмендетіп, ол жерде тіршілік ететін 
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жануарлардың өміріне де қауіп төндіреді. Сондай-ақ оны сақтау және 

тасымалдау кезінде де экологиялық мәселелер туындайды. 

Сұйық отындарды (мазут) жаққанда атмосфералық ауаға күкіртті 

ангидрид, азот оксиді, толық жанып бітпеген отын өнімдері, ванадий 

қосылыстары, натрий тұздары бөлінеді. Сұйық отын көмірге қарағанда 

біршама таза, қалдықтар ретінде көп жерді алып жататын, жел тұрса желмен 

бірге таралатын күл- қоқыстар бөлмейді. Алайда сұйық отын экономикалық 

тұрғыдан қымбат болғандықтан тиімсіз. Д.И.Менделеев айтқандай, Мұнай 

жағу - пеште (ошақта) ассигнацияларды өртеумен бірдей. 

Табиғи газ. Көмірді табиғи газбен ауыстыру еңбек өнімділігін арттырып, 

шығын азайып өнімдердің (металл, құрылыс материалдары) сапасын көтереді. 

Ең негізгісі қаланын экологиялық ахуалын жақсартады. Сондықтан соңғы 

кезде көмір мен Мұнай өнімдерінің орнына табиғи газ көп пайдаланылуда. 

Егер көмір жаққан кезде атмосфераның ластануын 1 бірлік деп есептесек, 

мазутты жаққанда - 0,6, табиғи газды пайдаланғанда - 0,2-ге тең. Табиғи газды 

пайдаланғанда атмосфералық ауаға зиянды N203 (азот оксиді) бөлінеді, бірақ 

көмірмен салыстырғанда мөлшері 20%-ға төмен. 

Электр энергетиканың негізін жылу электр стансалары құрайды. 

Бұлардың үлесіне өндірілетін жалпы энергияның 70 % келеді - Жылу 

стансалары жалпы өнеркәсіптен бөлінетін зиянды қалдықтардың 29%-ын 

бөледі. Олар өздері орналасқан жердің айналасына, биосфераға айтарлықтай 

әсер етеді. Әсіресе, сапасы төмен отындармен жұмыс жасайтын электр 

стансалары аса қауіпті. Мысалы, 1 сағат ішінде 1060 тоннасы жағылған 

Донецкі көмірінен қазандықтардан 34,5 т қоқыс, газдарды 99%-ға тазалайтын 

электрсүзгіштердің бункерлерінен 193,5 т күл, ал мұржалары арқылы 

атмосфераға 10 млн/м
3
 түтінді газдар бөлінеді. Жылу стансаларынан бөлінген 

ағынды судың және территориядағы жаңбыр суының құрамындағы ванадий, 

никель фтор, фенолдар және мұнай өнімдері су айдынына қосылып судың 

сапасына, су организмдерінің тіршілігіне әсер етіп, жылуды ластануға алып 

келеді. Қандай да бір заттардың концентрацияларының көбеюі нәтижесінде 

судың химиялық құрамы өзгеріп, ол өз кезегінде бактериялар мен су 

организмдерінің түрлі құрамы мен санына және су айдындарының өздігінен 

тазару процестерінің бұзылуына, санитарлық жағдайының нашарлауына алып 

келуі мүмкін. 

Жылу электр стансалары қызған пармен қозғалысқа келетін 

турбиналардың көмегімен энергия береді. Турбиналарды үнемі сумен 

салқындатып отыру керек. Сондықтан жылу стансаларынан су айдынына, 

әдетте 8°С-12°С-қа жылынған су бөлінеді. Ал ірі жылу стансалары мен АЭС-

тер судың үлкен мөлшерін қажет етеді. Олар 80 м
3
/сек - 90 м

3
/сек жылы 

суларды бөліп шығарады. Су айдынында температураның көтерілуімен 

олардын табиғи гидротермиялық режимі бұзылып судың «гүлдеуіне» алып 

келеді. Суда газдардың  еру қабілеті төмендейді, судың физикалық қасиеті 

өзгеріп ондағы барлық химиялық және биологиялық процестер жылдам 

жүреді. Судың тұнықтығы бұзылады, қышқылдығы өзгереді, жеңіл 
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тотықсызданатын заттардың ыдырау жылдамдығы артады және фотосинтез 

процесінің жүруі төмендейді. 

Кен байытатын, мұнай өнімдерін өндіретін және оларды өңдейтін 

өнеркәсіп орындарын қалдығы аз немесе қалдықсыз технологияға көшіру, 

автокөліктерден, ұшақтардан, жылу қазанды қатарынан бөлінетін газтәрізді, 

ауа тозаңы, ауыр металдар, фенолдар және т.б. зиянды заттардың шекті 

мөлшерден асып кетпеуін бақылау атмосфераны қорғаудың негізгі шаралары 

болып табылады.  

 

4.2  Жылу электр стансаларының қоршаған ортаға әсерін талдау 

 

Атмосфераны ластайтын негізгі көздердің бірі - көмірмен жұмыс 

істейтін жылу электрстансалары болып табылады. Көмір алдағы жүз жылда 

ғаламшардың энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз ете алады және әлемде 

ең көп таралған энергия көзі болып табылады. Республиканың мемлекеттік 

балансында 49 кен-орын бойынша қорлар есептелген, яғни 33,6 млрд 

тоннаны құрайды, оның ішінде тас көмір – 21,5млрд тн., қоңыр көмір – 12,1 

млрд тн. 

Көмірді кең қолданудың айтарлықтай артықшылығы – оның пайдалы 

энергияның таза шығысының мәні жоғары, оны жағу арқылы ең арзан жолмен 

жоғары температуралы жылу мен электрэнергиясын алуға болады. Әлемде 

өндірілетін электр энергиясының шамамен 40%  көмірді жағу арқылы 

алынады. Оның үстіне көмір ең көп ластайтын энергетикалық ресурс болып 

табылады. 

Көмірді жағу кезінде құрамында күкірт пен азот қышқылдары, түрлі 

қатты дисперсиялық бөлшектер (күл мен шаң) және де парникті газдардан 

тұратын бірқатар ластағыш заттардың эмиссиясы атмосфераға шығады. ЖЭО-

да өндірілген 1 кВт/сағ электрэнергиясынан басқа энергия көздерімен 

салыстырғанда парникті газдардың біршама көп мөлшердегі эмиссиясы 

бөлінеді. Осылай, көмірден 1 ГДж жылу алу кезінде 90 кг СО² түзілсе, ал 

мұнай мен табиғи газдан - сәйкесінше 73 кг және 55 кг СО² түзіледі. Бұдан 

басқа, көмірді жағу кезінде атмосфераға бөлінетін күлдің құрамында 

қорғасын, сынап, кадмий секілді ауыр металдардың көп мөлшері болады. 

Көмірді жағу кезінде түзілетін қалдықтар ауқымды жер ресурстарының 

ауданын алып жатыр және ауа бассейнінің ластану көзі болып табылады. 

Ауада қатты дисперсиялық бөлшектердің, әсіресе, 10 және 2,5 микроннан 

кішкене мөлшердегі бөлшектердің болуы тұрғын үйлерге күйе мен күлдердің 

таралуы секілді жеке тұрмыстық қолайсыздықтардан бөлек адамдардың 

тыныс алу жолдарының ауруларын тудырады. 

Қоршаған ортаға, атмосфераға түскен күкірт пен азот қышқылдары тез 

қышқылданып, су буларымен өзара әрекеттесе отырып, күкірт пен азот 

қышқылдарының ұсақ тамшыларын түзеді. Бұл өз кезегінде өсімдіктер мен 

жануарларға, ғимараттарға, мәдениет ескерткіштері мен құрылыстарға үлкен 

залал келтіретін қышқылдық жаңбырдың жаууына ықпал етеді. Азот 
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қышқылдары фотохимиялық түтіннің түзілуіне ең үлкен үлесін қосады. Азот 

диоксиді тропосферада салыстырмалы түрде бейтарап болып 

табылатындықтан, стратосфераға жеткенде азот қабатын бұзатын белсенді 

катализаторға айналады. 

Көмірді жағу улы тұрақты органикалық ластағыштардың – диоксиндер 

мен фурандар, біршама белсенді көмірсутектердің, оның ішінде адамға үлкен 

канцерогендік және мутагендік ықпал ететін қауіпті бензопиреннің түзілуіне 

алып келеді. 

Көмірге деген сұраныстың тиімді және сенімді энергетикалық отын 

ретінде артуына байланысты энергетикалық тиімділік пен экологиялық 

қауіпсіздік мәселелерін шешу өзектілігі арасында таңдау қажеттілігі 

туындайды. 

Мұнай мен табиғи газ құнының жоғары болуы нәтижесінде көмірдің 

мол қоры Евразия елдері үшін ең сенімді және экономикалық тиімді энергия 

көзі болып саналады.  

Қазақстанның көмір өнеркәсібі ел экономикасындағы ірі салалардың 

бірі болып табылады.  Республиканың отын-энергетикалық балансы тауарлық 

нарықтағы отын-энергетика ресурстарының маңызды түрлерінен құралған, 

олардың ішінде ең негізгілері табиғи ресурстар болып табылады. Табиғи 

ресурстар отын-энергетикалық кешенінің жалпы көлемінің 71,7 % құрайды. 

Республиканың табиғи ресурстарының құрамында 50,7 % мұнай, сондай-ақ 

газконденсат, 31,7% - көмір, 17,6 % - табиғи газ бар. 

Қазіргі таңда республиканың көмір саласы Қазақстанда электр 

энергиясы өндірісінің 78% қамтамасыз етеді. Энергетикалық көмір 

ресурстары қазіргі кезде тек жылу электр стансаларының қажеттілігін толық 

мөлшерде қамтамасыз етеді. Тез дамып жатқан урбандалған аумақтардың 

коммуналдық секторлары мен тұрғындардың сұранысын қанағаттандыру үшін 

Шұбаркөл және Майкүбі кен орындарында күлі аз көмірді өндіру көлемін 

арттыру жоспарлануда. 

Көмірдің баланстық қоры ішкі қажеттіліктерді қамтуға және көмір 

өнімінің айтарлықтай көлемін экспортқа шығаруға мүмкіндік береді. Көмір 

кен орнының үлкен бөлігі Орталық (Қарағанды және Екібастұз көмір 

бассейндерінде) және Солтүстік Қазақстанда (Торғай көмір бассейні) 

шоғырланған. 

Кокстелетін көмірдің барлық баланстық қоры Қарағанды облысында 

жатыр. Қарағанды бассейніндегі жер астындағы көмір шахталарынан күлділігі 

10-нан 35 пайызға дейін жететін жоғары сапалы кокстелетін көмір өндіріледі. 

Бассейндерде газдың қоры үлкен және ұзақ жылдардан бері одан метан 

өндіріп алынады. 

Екібастұз бассейні Астанадан солтүстік-шығысқа қарай Павлодар 

облысында орналасқан. Бассейнде метанға бай көмір карьерлері шоғырланған. 

Екібастұз көмірінің күлділігі өте жоғары, 35-тен 50 пайызға дейін жетеді. Бұл 

көмір, ең алдымен, тұрмыстық мақсатта және де жылу электр стансаларында 

электр энергиясын өндіру үшін қолданылады. Республиканың айтарлықтай 
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өнеркәсіптік потенциалына ие батыс және оңтүстік аудандарында кен-

орындардың түрлі орналасуына байланысты көмір отыны тапшылық 

тудырады. 

Қазақстанда сапасы төмен және күкірт мөлшері жоғары көмір түрлері 

көп, олар бастапқы энергия ресурсына деген сұраныстың 40% қамтиды. 

Энергетика мен өнеркәсіпте пайдаланылатын көмір ресурстары байыту 

деңгейі бойынша төмен болуымен ерекшелінеді. Экспортқа шығарылатын 

көмірдің халықаралық стандарттарға сай келмеуі нәтижесінде сыртқы 

нарыққа төмен құнмен шығарылады. 

Қазақстанның экономикалық өсімі артқан сайын отынның қатты 

түрлеріне деген сұраныс артады. Отын-энергетикалық кешеннің тиімділігін 

арттыру үшін көмір саласын дамыту бағдарламасы қабылданды, бұл 

бағдарламада көмір өндіру көлемін арттырумен қатар, жаңа техникалық 

шешімдерді орындау негізінде жылу мен электр энергиясын өндіруге көп 

назар аударылады. 

Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамуының  бағдарламасында қарастырылған қайта өндірілетін қуаттардың 

қажеттілігін қамту үшін Министрлікпен 2020 жылға дейін болжау арқылы 

көмір саласын дамыту бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді. 

Жоспар бойынша 2015 жылға дейін көмір өндіру көлемін 131 млн. 

тоннаға дейін арттыру көзделіп, яғни республиканың КСРО уақытында 

жеткен көмір өндіру көлеміне жетіп, ал 2020 жылға дейін тағы 20 млн. 

тоннаға арттыру жоспарлануда (5- сурет). 

Қазақстанда электрэнергиясы дәстүрлі көздермен – жылу және су электр 

стансаларында (сәйкесінше 88% және 12%) өндіріледі. 2010 жылғы жағдай 

бойынша республикадағы жылу және су электр стансаларының анықталған 

электрлік қуаты сәйкесінше 17 252 және 2 273 мың кВт. құрайды.  

Аймақтар бойынша жылу электрстансалары қуаттарының ең үлкен 

көлемі (46,4%) Павлодар облысына, су электрстансаларының қуаты бойынша 

(75,8%) Шығыс Қазақстан облысына тиесілі. 2010 ж. Ақтөбе, Атырау, 

Қостанай, Маңғыстау және Павлодар облыстарында жылу электр 

стансаларының электр қуаты біршама артқан. 

Республиканың электр станцияларында 2010 жылғы анықталған жылу 

қуаты 28 507 Гкал/сағ құраған. Аймақтар бойынша жылу қуатының ең үлкен 

көлемі Қарағанды (17,5%) және Павлодар (13,3%) облыстарына тиесілі.  

Қазақстанда негізгі электр энергиясын Екібастұз, Майкүбі, Торғай және 

Қарағанды бассейндерінің көмірінде жұмыс жасайтын 37 жылу 

электрстансалары өндіреді. Олардың ішінде ең ірісі – Екібастұз МАЭС-1, 

МАЭС-2 және Ақсу (Ермак) МАЭС – барлық электр энергиясының 14% 

өндіреді. 
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5 сурет - Көмірді өндіру мен жеткізудің болжамдық көлемі (млн тонна) 

 

Жалпы, Қазақстанның көмірмен жұмыс жасайтын жылу электр 

стансаларының пайдалы әрекет коэффициенті (ПӘК) 33% – 35%. ХХ 

ғасырдың 50-ші және 70-шы жылдары салынған жылу электр стансаларының 

ПӘК өндірістік ресурсын толығымен жұмсаған. Бұл жағдайда 2010 жылғы 

есептер бойынша тозу коэффициенті 82 % құрайды. 

Қазақстандағы жылу электрстансалары мен электр орталықтардың 

бекітілген қуатының жалпы мөлшері 14 300 МВт электрэнергиясын құрайды 

(2 кесте). 

Қазіргі таңда Қазақстанның энергетиалық кешені көздерінен шығатын 

шығарындылардың меншікті салмағы Орталық Азиядағы атмосфералық ауаға 

ластағыш заттар эмиссиясының 43,7% құрайды. 

Атмосфераны ең көп ластайтын ірі ластағыш көздері 7-суретте 

көрсетілген. 

 

2 кесте - Көмірді тұтынатын электр энергиясы мен жылудың 

энергетикалық көздері 

№ 

п/п 

Облыс атаулары ЖЭС және ЖЭО атауы 

1 Ақмола ЖЭО-1,2 «Астанаэнергосервис» ААҚ, ЖЭО 

«КазСабтон» ЖАҚ 

2 Атырау Ортақ қолданыстағы электрстансасы – 

қуаттылығы 215 МВт Атырау ЖЭО, қуаттылығы 

12 МВт,  ЖЭО АМӨЗ, қуаттылығы 156 МВт, 

Теңіз кен орнындағы ГҚЭС-144 газқұбырлық 

құрылым, кешенді технологиялық желілерді 
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электрмен қамтуға маманданған ГҚЭС, 

«Тенгизшевройл» ЖШС ГҚЭС. 

3 Шығыс Қазақстан «АЕS Усть-Каменогорская ЖЭО», «AES 

Согринская ЖЭО», Лениногорск ЖЭО, 

«Теплокоммунэнерго» ЖЭК. 

4 
Жамбыл 

Батуров атындағы «Жамбылэнергокомбинат» 

ААҚ Жамбыл МАЭС. 

5 
Батыс Қазақстан 

«Қарашағанақ Петролеум Оперейтинг Б.В» 

Компаниясының ГҚЭС. 

6 

Қарағанды 

Қарағанды ГҚЭС-1, «Казахмыс» 

корпорациясының Қарағанды ГҚЭС, ЖЭО -1,3 

«Карағанды–Жылу» ЖЭО, «Испат-Кармет» ААҚ 

ЖЭО-2, «Тентек ЖЭО» ЖШС, «Испат-Кармет» 

ААҚ ЖЭО-ЖАС, «Казахмыс» корпорациясының 

Жезқазған ЖЭО, «Казахмыс» корпорациясының 

Балқаш ЖЭО, «АрселорМиттал Темиртау» АҚ 

ЖЭО-2. 

7 

Қостанай 

«ССТӨБ» ААҚ ЖЭО, ЖЭО ГПП, Қостанай 

жылуэнергетикалық ЖЭО және Арқалық ЖЭО, 

Рудный ЖЭО («ССТӨБ» АҚ). 

8 
Қызылорда 

«Петро Казахстан КумкольРезорсиз» АҚ Құмкөл 

ГҚЭС. 

9 Маңғыстау ЖЭО-1, МЖЭС ЖБ. 

10 

Павлодар 

Екібастұз МАЭС-1, Екібастұз МАЭС-2 станциясы 

(жылулық көмірстанциялары), Ақсу (Ермак) 

МАЭС, Павлодар ЖЭО-1 «Алюминий 

Казахстана» АҚ. 

11 
Оңтүстік 

Қазақстан 

ЖЭО-1,2,3,5 «Южполиметалл» ЖАҚ, 

«Энергоцентр №3» ААҚ,  Шымкент ЖЭО-3, ЖЭО 

БВС. 

 

Жылу электр стансаларындағы шығарындылар энергетикалық кешені 

эмиссиясының жалпы көлемінің шамамен 70%  (Солтүстік аймақ - 92%, оның 

ішінде Қарағанды - 39% - 42%, Павлодар 38% - 39 %) құрайды. Орталық 

аймақтағы шығарындылардың ең ірі көздері: «Испат-Кармет» ААҚ (36%), 

«ЕЭК» ААҚ (15,5%). 
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7 сурет - Атмосфералық ауаның ластануындағы ірі кәсіпорындардың 

үлесі 

 

Тұрақты көздерден шығатын улы заттардың ең үлкен мөлшерін түсті 

металлургия кәсіпорындары - 29 %, екінші орында жылу энергетикасы - 23 %, 

қара металлургия - 17 %, мұнайгаз кәсіпорны - 10%, тау-кен өнеркәсібі - 20 % 

және басқалар құрайды. Шығарындылардың 152 820 бірлік барлық көздерінен 

тазалағыш құрылғылармен 11 590 бірлігі жабдықталған. 

Қазақстанның өнеркәсіп кәсіпорындарының шығарындылары жылына 

үш миллион тоннаны құрайды, оның 85 %  43 ірі кәсіпорындарға тиесілі. 

Қазіргі кезде шығарындылар мемлекеттік реттеу мен бақылау Техникалық 

регламенттерге сәйкес орындалады. 

Қоршаған табиғи ортаға кері әсерін төмендету үшін төмендегі іс-

шараларды қарастыратын бірқатар іс-әрекеттер жүргізу керек:  

- отынды жағу технологиясы мен өндірісін жақсарту, жартылай немесе 

жекелей тұйық циклдерге негізделген технологияларды ендіру;  

- «жел бағытын» ескере отырып өнеркәсіп орындарын оңтайлы 

орналастыру, олардың айналасына санитарлық-қорғаныс аймақтарын құру, ең 

улы өндірістерді қала мен елді-мекендер сыртына шығару, құрылысты тиімді 

жоспарлау мен аумақты көгалдандыру;  

- қоршаған орта сапасын тұрақтандыру мен жақсарту;  

- орнықты дамуға өту тетіктерін құру;  

- гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті жаңғырту 

және енгізу. 
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Қоршаған ортаға шығатын эмиссияны төмендету индустриялы 

нысандардың диверсификациясы мен техникалық жабдықталуы арқылы, ең 

қолжетімді сапалы технологияларды енгізу жолымен жүзеге асырылатын 

болады. Еуроодақтың тәжірибесі бойынша кешенді экологиялық 

рұқсатнамалар енгізілуде, оның құрамында эмиссия нормативтері, 

энерготиімділік, энергия және ресурс жинақтау критерилері, ең жақсы 

технологияларға көшу тәртібі мен мерзімінен тұрады. 

Республиканың орнықты дамуға өтуі тетіктерін құру үшін мақсатты 

көрсеткіштер мен квоталарды белгілеу, мемлекеттік бақылауды күшейту, 

экологиялық-экономикалық ынталандыруды енгізу есебінен өнеркәсіп 

кәсіпорындарынан шығатын эмиссияны азайту жоспарлануда. 

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті енгізу мен 

жаңғырту үшін Ұлттық гидрометеорологиялық қызметті атмосфералық ауа 

сапасын бақылаудың автоматтандырылған жүйесіне ауыстыру ұсынылады. 

Қазақстан халқы мен экономикасын электрмен толық қамту жаңа 

электрэнергетикалық нысандарды салумен, жұмыс етуші нысандарды кеңейту 

мен қалпына келтірумен, ұлттық энергетикалық желілермен жаңғыртумен 

байланысты, ол өз кезегінде барланатын ресурстарды заманауи басқарудың 

жоғалтылған пайдаларын айтарлықтай төмендетеді. 

Қазіргі кезде Қазақстан Еуропада (ЕМЕП) ластағыш заттардың – ауыр 

металдардың алыс қашықтыққа тасымалдауын бақылау мен бағалаудың 

бірегей бағдарламасы шеңберіндегі Хаттаманы ратификациялау туралы 

сұрақтарды қарастыруда. Бұл халықаралық келісім-шарттармен көмірді жағу 

кезінде түзілген ластағыш заттарды, әсіресе: күкірт пен азот қышқылдары; 

түрлі дисперсті бөлшектер (күл мен шаң); ауыр металдар – қорғасын, сынап, 

кадмий; тұрақты органикалық ластағыштарды реттеуге бағытталған. 

Электр энергиясын дамыту үшін – қоршаған ортаға әсерін минимум 

шамаға жеткізу кезінде әрекет етуші электр стансаларының қызмет мерзімін 

ұзарту бойынша іс-шаралары. Барлық электрстансаларын жаңғырту үшін 2050 

жылға дейінгі болжаммен Қазақстанның «жасыл экономикаға» өту 

концепциясында қарастырылған ұстанымдар мен көрсеткіштерді ескеріп 

электр және жылу энергетикасының болжамдық балансын әзірлеу 

қарастырылады. 

Барлық электр стансаларын жетілдіру үшін 2050 жылға дейінгі 

Қазақстанның «жасыл экономикаға» өту тұжырымдамасы қарастырылған 

сектордың даму көрсеткіші мен қағидасын ескере отырып, жылу және электр 

энергия келешекте тепе-теңдігін болжауды дамыту.    

Улы заттардың шығарындылары бойынша қазіргі заманғы 

стандарттарға жету мақсатында 2020 жылдан кейін пайдалануға берілетін 

электрстансаларын жаңғырту кезінде шаң, күкірт диоксиді, азот оксидін 

ұстайтын шаң-газ тазалағыш құрылғыларды құру қарастырылады. Жаңа 

электрстансаларын қалпына келтіру мен салу үшін жылу тиімділігі мен 

экологиялық қауіпсіздік көзқарасы тұрғысынан жылу және электрэнергиясын 
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өндіру бойынша алдынғы қатарлы халықаралық технологиялардың тізілімін 

пайдалану – «жасыл экономиканың» көрсеткіші болып табылады. 

 

5  Атмосфера ауасын қорғау 

 

5.1 Құрғақ шаң аулағыштар 

 

Атмосфераны ауасын өндірістік шаң және тұманның ластануынан 

қорғаудың негізгі шараларына шаң және тұман аулау аппараттары мен 

жүйелерін кеңінен қолдану қарастырылады. 

   Шаң тазалау қондырғыларын жұмыс процестерінің ерекшеліктеріне 

байланысты төрт топқа бөлуге болады: 

- құрғақ түрде тазалау; 

- ылғалды түрде тазалау; 

- электр фильтрлер көмегімен; 

- фильтрлер. 

Құрғақ шаң аулағыштарға ауа ағынынан қоспа бөліктерін гравитация 

және инерция күштері арқылы механикалық түрде бөлетін барлық аппараттар 

жатады. Құрылымы бойынша олар циклондық, құйындық, ротациондық, 

радиалды, жалюздік және т.б. шаң аулағыштар болып бөлінеді. 

Газдарды құрғақ түрде шаңнан тазалау үшін әр түрдегі циклондар 

қолданылады (8 сурет). 

Шаңдалған газ ағыны циклон корпусының (1) жоғары жағынан құбыр (2) 

бойынша ішкі кеңістікке жанаса кіреді және циклонға кірген газ қоспасы 

жоғарыдан төмен қарай корпус ішімен жылжиды, себебі белгілі қысым және 

жылдамдықпен келген шаң бөліктеріне орталықтандырылған күш әсер етіп 

айналдырады. Осы кезде ортадан тепкіш күш артып, соның салдарынан 

айналмалы газ ағынындағы қалқымалар, шаң бөлшектері циклон корпусының 

ішкі құбырларына ұрылады. Шаң бөліктерінің газдан ажыралуы газ ағынының 

бункерде 180 0  -қа айналуының әсерінен болады. Шаңнан ажыраған газ ағыны 

құйынды пайда етіп шығыс құбырымен  (3) циклоннан шығады. Циклон 

қабырғаларына тиген шаң бөлшектері аэродинамикалық күш арқылы газ 

ағынымен төмен жылжып бункерге (4) түседі және шаң құбыры (5) арқылы 

сыртқа шығарылады. Циклондық аппарат қалыпты жұмыс істеу үшін 

бункерде ауа саңылауы болмауы керек. 

Газды шаңнан тазалау бойынша жақсы нәтиже беретін циклондарға 

цилиндрлік және конустық циклондар жатады. Цилиндрлік циклондар 

аспирация жүйесіндегі құрғақ шаңды, қатты отынмен жұмыс істейтін ошақтан 

шыққан түтінді газды, кептіргіштегі шаңды және т.б. ларды 0,3-тен 4000 г/м
3
  

мөлшерде аулау үшін қолданылады. 

Циклонға түсетін газ қысымы 2500 Па-дан аспауы керек, газ температурасы 

30
0
С - 50

0
С температурада таңдап алынады және конструкцияның темпера-

туралық беріктілігі 400 
0
С –дан аспауы керек. 
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Конустық циклондар (СК сериялы)  ыстан газды тазалау үшін 

қолданылады. Оларда ыстың кіріс концентрациясы  30 г/м
3
 - 50 г/м

3
 - тан көп 

болмауы керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-циклон корпусы; 2- газ кіру құбыры; 3- газ шығу құбыры; 4-шаң бункері; 

5-шаң шығару құбыры. 

 

8 сурет - Циклон қондырғысы 

 

 

Тура дәлдік циклондар басқа циклондарға қарағанда гидравликалық 

кедергісі кіші, габариті кіші және тазалау тиімділігі аз болады. Бұл циклондар 

газдық ағынды шаңнан тазалау үшін қолданылады.  Үлкен массадағы 

газдарды тазалау үшін (қатты отынды шығатын түтін) батареялық циклондар 

қолданылады, олар көп санды параллель орналасқан циклондық 

элементтерден  тұрады.  Олардың тазалау тиімділігі төмен. 

 

2 

Газ 

3 

Тазаланған газ 

1 

4 

Шаң 

5 



48 
 

5.2 Ылғалды шаң аулағыштар, электрофильтрлер, фильтрлер 

 

Газды ылғалды түрде тазалаушы аппараттар кең тараған, өйткені кіші 

шаң бөліктерін d 4 (0,3-1,0) мкм  жоғары тиімділікте тазалайды және жанатын 

газдардан шаңды тазалауға мүмкіндік береді. 

Ылғалды тазалаушы аппараттар шаң бөліктерінің сұйықтықты тамшы 

бетіне немесе сұйықтық қабатына шөгу принципімен жұмыс істейді. Шаң 

бөліктерінің сұйықтыққа шөгуі броуындық қозғалыс және инерция күшінің 

әсерінен болады. 

Инерция күштері шаң бөліктеріне және сұйықтық тамшыларына 

олардың бір-біріне жақындаған кезінде әсер етеді. Ол күштер тамшының және 

бөліктердің массасына және олардың қозғалыс жылдамдығына тәуелді 

болады. Кіші өлшемдегі шаң бөліктері (1 мкм) тән броундық қозғалыс 

есебінен газды шаң бөліктерінен тиімді тазалау үшін аппараттағы газ ағыны 

қозғалысының жылдамдығын азайту қажет. 

Жоғарыда айтылған негізгі екі күштен басқа шөгу процесіне 

турбуленттік диффузия, электрлік зарядталған бөлшектердің өз-ара қатынасы, 

конденсация булану процестері және т.б. әсер етеді. 

Барлық жағдайлар үшін ылғалды шаң аулағышта газдарды тазалауда 

негізгі фактор болып шаң бөліктерінің сұйықтыққа малынуы болып табылады. 

Қаншалықты жақсы малынса,тазалау тиімділігі сонша жоғары болады. 

Құрылымы бойынша ылғалды шаң тазалағыштар Вентур скруббері, 

форсундық және орталықтанған скрубберлер, көбіктік аппараттар, соққы-

инерция түріндегі аппараттар және т.б. болып бөлінеді. 

Ылғалды турде шаң тазалау аппараттарының ішінде тәжірибеде көп 

қолданылатын Вентур скруббері болып табылады. 

Электрофильтрлер. Электрлік тазалау - газдарды шаңнан және 

тұманнан тазалаудың қазіргі күндегі бірден-бір түрі. Бұл процесс корондық 

разряд зонасында газдың соққылық иондалуына және ион зарядтарының 

бөліктерге берілуін және олардың электродтарға шөгуіне негізделген. 

Электрофильтрге түсетін ластанған газдар әртүрлі сыртқы әсердің 

(рентген сәулелері, радиоактивті сәулеленулер, космостық сәулелер, газдың 

қызуы және т.б.) есебінен иондалған болады, сондықтанда олардың екі 

электрод арасында электр тогын өткізуіне қабілеті бар. Токтың шамасы 

иондар санымен электродтар арасындағы кернеуге байланысты болады. 

Кернеу көбейген сайын электродтар арасындағы қозғалыста көп иондар 

қатысады және токтың шамасы газдағы барлық иондардың осы қозғалыста 

қатысуына дейін өседі. Мұнда ток күшінің шамасы кернеудің өсуіне 

қарамастан тұрақты (қанығу тогы) болып тұрады. 

Кейбір жеткілікті үлкен кернеуде қозғалыстағы иондар мен электрондар 

жылдамдығының өсуі соншалықты болып газ молекуласымен соқтығысып 

оларды иондайды, мұнда нейтралды молекулалар оң иондармен 

электрондарға айналады. Туындаған жаңа иондар мен электрондар электр 
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өрісімен жылдамданып, өз кезегінде газдың жаңа молекулаларын иондайды. 

Бұл процесс газдың соққы ионизациясы деп аталады. 

Газдың соққылық ионизациясы тек қана бір текті емес электрлік өрісте, 

яғни цилиндрлік конденсаторда бір қалыпты жүреді (9 сурет). Корондық ( 1) 

және шөгу (5) электродтарының арасындағы саңылауда электр өрісі 

туындайды. Шөгу электродынан корондық электродқа бағытталған және 

керісінше бағытталған желі күші кернеулілікті азайтады. Электродқа кернеу 

түзеткіш  арқылы беріледі. Электрофильтрдің құрылымдық сұлбалары 10-

суретте көрсетілген. 

 
1-корондық электрод,  2-электрондар, 3-иондар, 4-шаң бөліктері, 5- 

шөгу электроды. 

9 сурет – Электрофильтрмен тазалау 

 

Фильтрлер. Фильтрлер өндіріс орындарында вентиляция ауасын зиянды 

заттардан, сонымен бірге газды зиянды заттардан өндірістік және санитарлы 

тазалау  үшін қолданылады. Фильтрлер ауадағы қоспалардың аз 

концентрациясында (100 кг/м
3
 тан аз) тазалау үшін қолданылады. 

Фильтрлеу процесі кеуекті өткелден зиянды заттар бөлшектерін ұстау 

арқылы жүреді. Фильтр деп екі жолаққа бөлінген кеуекті өткелді (фильтр 

элементін) айтамыз. Фильтрге ластанған газдар түсіп фильтр элементі арқылы 

өтіп тазаланып шығады. Зиянды заттар бөліктері өткел бетіне жинақталады. 

Бөліктердің фильтр элементінің бетіне шөгуі жанасу әсерінен және сонымен 

бірге диффузиондық, инерциялық және гравитациялық шөгуі арқылы болады. 

Фильтрлер классификациясы фильтрлік өткел фильтр конструкциясы 

және оның қолданылуы, тазалау жұқалығына және т.б. негізделген. 
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а) құбыр электродты электрофильтр; б) пластинкалық эдектродты 

электрофильтр (1-корондық, 2-шөгу электродтары). 

 

10 сурет - Электрофильтрдің құрылымдық сұлбалары 

 

Өткел түрлері бойынша барлық фильтрлер төмендегідей болып 

бөлінеді: 

- зернистік қабатты (қозғалмайтын, еркін жайылған зернистік 

материалдар); 

- кеуекті өткелден жасалған (мата, войлок, резина, пенополиуритан 

және т.б.); 

- жартылай қатты кеуекті өткелден  (тоқылған торлар, престелген  

спиралдар және т.б.); 

- қатты кеуекті өткелден (кеуекті карамика, кеуекті металдар және т.б.) 

Фильтр элементтерін әртүрлі маталардан және киіздерден жасайды. 

Жақсы фильтрлеу қабілетіне ие мақта қағазды және жүн маталар болып 

табылады, соңғы кездерде синтетикалық маталар да қолданылады. Оның 

химиялық және жылулық төзімділігі жоғары және жоғары берікті болып 

келеді. Синтетикалық матаның құны басқа маталарға қарағанда арзан болады 

және оны ыстық газдарды тазалау үшін қолдануға болады. 

Ауаны қышқыл, майлы тұманнан және басқа сұйықтықтардан тазалауда 

талшықтық фильтрлер (тұман аулағыштар) қолданылады. 

Тұман аулағыштар төмен жылдамдықты   ( 15,0ф    м/с ) және жоғары 

жылдамдықты  ( 5,22 ф  м/с)  болып екіге бөлінеді. 
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5.3 Шаңнан тазалау процесінің параметрлері  

   

Қатты және күл (шаң) қоспаларынан газды тазарту процесстері әртүрлі 

аппараттарда жүргізіледі. Мұнда негізгі параметр - тазалаудың жалпы 

тиімділігі: 

                                                                               

       .                                                (1)  
  

Мұндағы  Ск , Сш – газдағы қоспалардың аппарат кірісіндегі және 

шығысындағы концентрациясы.    

Егер тазарту бірнеше аппараттармен тізбектей жүргізілсе, онда 

тазартудың жалпы тиімділігі мынадай:  

 

(2) 

 

мұнда  η1, η2, ηn  - 1,2, n  аппараттарының тазарту тиімділігі. 

Тазалау процесінің тиімділігін бағалауда шау аулағышқа шаң бөлігінің 

түспеу коэффициенті қолданылады: 
 

                                       .                                                   (3) 

 

Шаң аулағыштың гидравликалық кедергісі аппарат кірісімен 

шығысындағы ауа ағыны қысымдарының айырмасы арқылы анықталады 

немесе мына теңдеумен есептеледі: 
 

                                                             ,                                           (4) 
 

 

мұнда   γ - гидравликалық кедергі коэффициенті;   

δ  және ω – аппараттың есептеу қимасындағы ауаның тығыздығы және 

жылдамдығы. 

  Шаң аулағышының немесе фильтрдің меншікті шаң сиымдылығы (N) 

үздіксіз жұмыс істеу мерзімінде шаң аулағыштағы шаң санына тәуелді 

болады.  Фильтрдің меншікті шаң сыйымдылығы фильтрлік элементтің жұмыс 

бетіндегі бірлік ауданға жиналған қалдық массасымен бағаланады және г/м 2  

өлшенеді. Фильтрдің жұмыс істеу уақытының ұзақтығы: 

 

 

                                                      .                                                    (5) 

 

 

Мұндағы  N рукс     - рұқсат етілген меншікті шаң сиымдылығы г/м 2 ; 

          QV  - фильтрлік элемент арқылы өтетін ауаның көлемдік шығыны, 

м
3
/сағ;  

F ф - фильтрлік элементтің фильтрлену ауданы, м
2 
. 
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Фильтрлену процесінде төмендегі параметрлер қолданылады: 

Фильтрлеу элементінің кеуектілігі көлемдер қатынасы арқылы анықталады: 
                                        

                                    П = Vтолық /Vбос .                                             (6) 

Фильтрация жылдамдығы: 

 

                                                                .                                                (7) 

 

Фильтрация жылдамдығы фильтрлік материалдық меншікті массалық 

өтімділік береді.  Шаңның негізгі параметрі оның тығыздығы болып 

табылады. 

 

5.4 Атмосферада зиянды заттардың таралуын бақылау  

     

Технологиялық процестерді жаңарту, газды тазалаудың жоғары тиімді 

жүйесін қолдану өндірістіктен шыққан зиянды заттардың ауаға таралуын 

азайтады. Сонымен бірге шаң және газ тәрізді қоспалардың ауаға таралуын 

толық түрде аулау мүмкін емес. 

     Зиянды заттар концентрациясы атмосфераның жер бетіндегі қабатында 

шекті-рұқсат ететін максималды – бірлік концентрациясынан аспауы үшін 

шаң-газ қоспалары  атмосферға биік трубалар арқылы тартылады. Оның 

трубадан шығып турбуленттік диффузия заңына бағынады. Таралу процесі 

атмосфера жағдайына, кәсіпорындағы зиянды (тастанды) заттардың 

физикалық қасиетіне, мұнара биіктігі және диаметріне және т.б. байланысты 

болады. 

     Қоспалардың көлденең таралуы негізінен желдің жылдамдығымен, ал 

тік таралуы - температураның тік таралуымен анықталады. 

     Белгілі әдістемеге сәйкес мұнараның  минималды minH  биіктігі  

төмендегі теңдеумен анықталады: 
 

                                     3
min

1

TQПДК

nmRMA
H F





   ,                              (8) 

 

     мұнда А – атмосфераның температуралық градиентіне байланысты және 

зиянды заттардың вертикал және горизонтал түрде таралу жағдайын 

анықтаушы коэффициент. Ол метеожағдайларға байланысты жердің әрбір 

аймағында әртүрлі болады (240 – 120). Қазақстан үшін А=200 тең; 

     М – атмосферадағы тастанды зиянды заттардың саны, г/с; 

     Q – барлық трубадан шыққан газ-ауа қоспасының көлемдік шығыны, 

см /3 ; 

      R – атмоферадағы тастанды заттардың шөгу жылдамдығын ескеретін 

коэффициент. Ол газ үшін R=1 тең, ал шаң үшін 0,9 – 2,5  және 0,75 – 3 тең; 

      Т – газ-ауа қоспасынан шыққан және қоршаған атмосфера ауасы 

температураларының айырмасы; 

ф

V
ф

F

Q
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     m және n - газ-ауа қоспаларының шығу жағдайын ескеретін өлшемсіз 

коэффициенттер.  

     Зиянды заттардың максималды концентрациясы (сол заттың) 

максималды бірлік шекті рұқсат етілетін концентрациясынан  аспауы керек: 
 

     мб
F

m ШРК
TQH

nmRMA
C 






32
 .                                      (9) 

 

     «Өндірістік кәсіп орындарын жобалаудағы санитарлық нормалар» 

талаптарына сәйкес қоршаған ортаға зиянды және қолайсыз иістерді 

шығаратын кәсіпорындарды тұрғын үйлерден санитарлы - қорғаныс зона 

арқылы бөлу керек. Санитарлы – қорғаныс зонасының тұрғын үйлерге дейінгі 

ара қашықтығы  өндіріс орнының қуатына, технологиялық процестің 

жүргізілу жағдайына және зиянды заттардың қоршаған ортаға таралу саны 

және сипатына байланысты болады. 

     Өндіріс кәсіпорындарының классификациясына сәйкес зиянды заттар 

бөлінуіне байланысты санитарлы – қорғаныс зонасының бес шамасы 

орнатылған: 

- I класс кәсіпорындары үшін – 1000 м; 

- II класс – 500 м; 

- III класс – 300 м; 

- IV класс – 100 м; 

- V класс – 50 м. 

     Санитарлы- қорғаныс зонасын  кәсіпорынның резервтегі территориясы 

деп қарауға болмайды және өндіріс алаңын кеңейтуде оны пайдаланбау керек. 

Бірақ сонымен бірге, осы зонаға гараж, өрт депосын, қоймаларды, ғылыми - 

зерттеу лабораториясын, көлік тұрақтарын және т. б. орналастыруға болады. 

Санитарлы - қорғаныс зонасының территориясын таза ұстап, көгалдандыру 

қажет.  

Атмосферадағы қоспалардың (шаң) концентрациясын бақылау 

әдістері. Ауадағы зиянды заттардың шекті рұқсат ету концентрациясын 

(ШРК) сақтап тұру үшін атмосфера ауасындағы олардың құрамын үздіксіз 

бақылаудан өткізіп тұру керек. 

Шаң концентрациясын бақылау әдістерін гравитациялық, 

радиоизотоптық және оптикалық әдістер  жатады. 

Гравитациялық әдіс - қоспа ағынынан шаң бөліктерін ажыратып және 

олардың массасын анықтау болып табылады. 

Шаң концентрациясы келесі формуламен анықталады: 
 

 QmC / ,                                                           (10) 
 

мұнда m – шаң массасы (пробаға алған), мг; 

Q – ауаның көлемдік шығыны, см /3 ; 

  – проба алу уақыты.  
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Гравитациялық әдіс көп елдерде стандартты түрде қолданылады. Бұл 

әдістің негізгі мүмкіндігі – шаңның массалық концентрациясын алу болып 

табылады. Бірақ бұл әдістің кемшілігі - өлшеу процесінің күрделілігі (үлкен 

еңбек сыйымдылығы)  және шаңның химиялық және дисперстік құрамы 

ескерілмейді. 

Радиоизотоптық әдіс бойынша шаңның концентрациясын өлшеу 

радиоактивті сәулелену (негізінен,  -сәулелері) нәтижесінде шаң бөліктерінің 

сәулені қабылдауына (өзіне сіңіруіне) негізделген. Ауланған (алынған) 

шаңдар массасын  жиналған шаң қабатынан өткен радиоактивті сәулеленудің 

әлсіреу дәрежесі бойынша анықтайды. 

Шаң концентрациясының радиоизотопты әдіспен өлшеу шаңның жеке 

дисперстік құрамына тәуелді болады. Қателігі  15 % болады. Бұл әдіс 

қарапайым және сезімталдығы мен дәлдігі бойынша гравитациялық әдістен 

қалыспайды. 

Оптикалық әдісте шаңданған газ ағынының шаң концентрациясына 

тәуелдігі немесе физикалық қасиетінің (оптикалық тығыздығы, жарық сәулесі 

немесе таралу дәрежесі) шаң қалдығына тәуелділігі қолданылады.  

Шаң қалдығының оптикалық тығыздығы ауланған шаң қабатының 

концентрациясына және қалдығына байланысты. Оптикалық тығыздықты 

жарық жұту немесе жарық таралу дәрежесі бойынша өлшеу - талдаудың 

фотометрлік әдісі деп аталады. Оның көмегімен 9105   г  дейін заттарды 

анықтауға болады. 

Шаңды газды ортадан өтіп жарықтың жұтылу құбылысына негізделген 

әдіс абсорбциондық әдіс деп аталады. Бұл әдіс зат бөліктерін атмосфералық 

ауада өлшеуге мүмкіндік береді. 

Шаңның концентрациясын өлшеуде электрлік әдістерде қолданысқа ие. 

Олар: индукциялық, түйіспелі – электрлік, сиымдылықтық және т. б. болып 

бөлінеді. 

Өндірістік шығатын қалдық заттардан тазалау әдістері. 

Технологиялық және вентиляциялық  түрде таралатын қалдық заттардан газ 

және бу тәріздес қоспаларды тазалау процестері кәсіпорындарда алдын-ала 

дайындауды талап етеді, өйткені қоспа жоғары температурада  және көп 

санды шаң бөліктерінен тұрады, ол өз кезегінде газды тазалау процесін 

қиындатады. 

Өндірістік қалдық заттардан тазалау әдістерін физикалық және 

химиялық процестер мінездемесі бойынша 4 топқа бөлуге болады: 

1) Абсорбция әдісі. 

2) Хемосорбция әдісі. 

3) Адсорбция әдісі. 

4) Каталиттік әдісі. 

Абсорбция әдісі. Бұл әдіс газды-ауалық  қоспаны, сол қоспадағы бір 

немесе бірнеше газдың компоненттерін ертіп жұту жолы мен құрамдық 

бөліктерге бөлу арқылы жүреді. 



55 
 

Хемосорбция әдісі. Газ және буларды қатты және сұйық жұтқыштармен 

аз ұшатын және аз еритін химиялық қосылысын пайда етіп жұтуға 

негізделген. 

Адсорбция әдісі.  Кейбір ультрамикроскоптық құрылыстағы қатты 

дененің өз бетінде газ қоспасының кейбір компоненттерін шығарып тастау 

және бір қалыпты деңгейде ұстау бойынша физикалық қасиетіне негізделген. 

Каталиттік әдіс. Бұл әдіспен өндірістік тастанды заттардың улы 

компоненттерін, тазалау жүйесіне қосымша катализатор деп аталатын затты 

қосып, қоршаған ортаға зиянсыз немесе зияны аз заттарға айналдырады. 

Қоспалардың концентрациясын бақылау. Атмосфера ауасындғы газ 

құрамын талдау газоанализаторлар көмегімен жүргізіледі. Улы заттарды 

анықтау үшін қарапайым түрдегі УГ-2, ГХ-2 газ анализаторлары 

қолданылады.  Қатты затпен толықтырылған индикатор трубкасы арқылы ауа 

сорылғанда индикатор ұнтағындағы бояу өзгереді. Боялған қабаттың 

ұзындығы (шкала бойынша) зерттелетін заттың концентрациясына тең (мг/л). 

УГ - 2  газдың анализатор 16 түрдегі газ бен будың концентрациясын 

анықтауға мүмкіндік береді. Қателігі  10 % аспайды. 

 

6  Су қорлары және ақаба сулардың қоршаған ортаны ластауы 
 

Гидросфера - жер шарындағы барлық сулардың жиынтығы: мұхиттар, 

теңіздер, өзендер, көлдер, су қоймалары, жер асты сулары, мұздықтар, қар 

қабаттары.  Жер бетінде су ең көп тараған , ол үш күйде кездеседі: газ, сұйық 

және қатты. Су өмірдің негізі және ағзалар құрамына кіреді. Гидросферадағы 

су мөлшерінің пайыздық өлшемі 3-кестеде келтірілген. 

 

3 кесте – Гидросферадағы су мөлшерінің пайыздық өлшемі 

Гидросфера  қорлары % 

Мұхиттар 97 

Полярлық мұздар мен мұздықтар 2 

Жер асты сулары 0,38 

Жер бетіндегі сулар 0,30 

Көлдер  0,01 

Топырақтағы ылғал 0,005 

Өзендер  0,0001 

Биосфера 0,00004 

Атмосфера 0,001 

 

Гидросфера – физикалық немесе химиялық жол арқылы минералдармен 

және тұздармен байланыспаған жердегі еркін сулар. Гидросферадағы барлық 

су көлемі 1,4 миллиард  км
3
 құрайды, соның ішінде 1,37 миллиард км

3
 – бұл 

мұхиттардағы су. Тұщы су 28 миллион км
3 

ғана, оның  85 %  - мұз түрінде; 14 

% - жер асты сулары;  0,3% – топырақ құрамындағы су;  0,6 % – тірі ағзалар 
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бойындағы сулар;  0,05 % – атмосферада бу түріндегі сулар;  ал қалған 0,04 % 

- өзен сулары. 

Табиғатта су әрқашан қозғалыста және айналымда болады. Жаңбыр 

сулары континенттерге жауа отырып топырақ арқылы сіңеді де жер 

қабатарынан өтіп жер асты суларын толықтырып отырады. Қалған су көлдер 

мен өзендерге құйылады да су қорын құрап отырады.  

Су - ең қымбат табиғи қор. Көптеген тірі ағзалар үшін су тіршілік 

ортасы. Бірақ адамзат көбейген сайын, қалалар мен өнеркәсіптер де көбейеді, 

соның салдарынан  жер бетінде тұщы су тапшылығы мәселесі орын алып 

отыр.  

Қалалардың өсуі, өнеркәсіптің қарқынды дамуы, ауыл 

шаруашылығының дамуы, суармалы жерлердің көбеюі, тұрмыстық 

жағдайдың жақсаруы мен көптеген басқа факторлар сумен қамтамасыз етуді 

қиындатып отыр. 

Әртүрлі сұранысқа қарай шаруашылықтағы сулар мына салаларда 

қолданылады: 

- ішуге; 

- тамақ әзірлегенде; 

- тұрмыстық қолданыста; 

- мал шаруашылығының қажеттеріне; 

- балық өсіргенде; 

- ауыл шаруашылық жерлерді суғарғанда; 

- өнеркәсіптер мен энергетика саласында; 

Суды көп мөлшерде пайдаланатын өнеркәсіптерге химия, металлургия 

және жылуэнергетикасы жатады. Мысалы, 1 тонна шойын өндіруге 200  м
3
, 1 

тонна алюминий  өндіруге – 1500 м
3
, мыс өндіруге – 500 м

3  
су жұмсалады. 

Егер суды дұрыс  және ысырапсыз пайдаланбаса, онда адамзат 2100 жылдары 

барлық таза су қоры жоюы мүмкін.  

Су қолданысында судың санитарлық жағдайы мен сапасы шекті рұқсат 

етілген концентрацияға (ШРК) сәйкес келуі керек. ШРК – бұл зиянды 

заттардың мүмкіндігінше ең жоғарғы концентрация мөлшері, одан асқан кезде 

суды су қолданысының түріне қарай қолдануға болмайтындығын анықтайды.  

Су сапасының негізгі көрсеткіштері: 

- шекті рұқсат етілген концентрация;  

- қалқып жүрген заттар (мг/литр) ;  

- су бетіндегі қоспалар (майлардың қабықшалары, басқа да түзінділер); 

- исі, дәмі, түсі және температурасы; 

- минералдық құрамы, құрғақ қалдықта 1000 мг/л аспауы керек; 

- еріген оттегінің болуы 4 мг/л дейін; 

- оттегіндегі судың биологиялық белсенділік сұранысы 3 мг/л - 6 мг/л 

артық болуы керек; 

- егерде суда бірнеше зиянды заттар болса, онда концентрациялар 

қосындысының ШРК қосындысына қатынасы бірден артпауы қажет. Бұл 

жағдайда зияндылықтың шектеуші көрсеткіші қолданылады.  
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Су - өнеркәсiптiк өндiрiсте пайдаланылатын ең маңызды табиғи ресурс. 

Технологиялық процестерде суды қолданудың төрт категориясын, яғни өте 

мағыналы бағыттарын ерекшелеуге болады:  

- 1 категорияның суы сұйық және жылу алмастырғыш аппараттардағы 

газ сияқты өнiмдердiң конденсациясының сууы үшiн қолданылады;   

- 2 категорияның суы әртүрлi ерімейтiн  (механикалық )  және еритiн (су 

қызбайды, бiрақ тиiстi қоспалармен ластанады) қоспаларды игере алатын орта 

болып табылады;  

- 3 категорияның суы 2 категория суы сияқты пайдаланылады, бірақ 

қыздырылумен (мысалы, скрубберлердегi газ тазарту мен кокстi сөндiру және 

т.б. );  

- 4 категорияның суы экстрагент және реагенттердiң ерiткiшi ретінде 

пайдаланылады.  

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды тікелей сумен қамтамасыз ету барысында, 

табиғи көздерден алынатын су технологиялық процестерден өткеннен кейін 

ақаба су көзіне (пайдаланылған) айналады.  

Ақаба сулар - пайдаланылған,  техникалық шарттар бойынша ары қарай 

қолдану мүмкiн емес немесе техника - экономикалық көрсеткіштер бойынша 

жарамсыз сулар. 

Ластанған, құрамында еритін және ерімейтін қоспалары бар төгінді 

суларды елді-мекеннен шет жерге шығарып, су көздеріне ағызады. Оның 

алдында суларды табиғи су көзіне зиянды әсер етпейтіндей және су көзіндегі 

судың сапасы санитарлық нормадан аспайтындай етіп тазарту керек. Табиғи 

су көзіне тазартылмаған немесе жақсы тазартылмаған ақаба суларды ағызу 

судың сапасын нашарлатады (түсін, дәмін, иісін), оттектің мөлшерін азайтады, 

ал ақаба судың құрамындағы зиянды және улы заттар су көзінің фаунасы мен 

флорасына кері әсер етеді. Ақаба сулардың ластанулары минералды, 

органикалық және бактериялық болып бөлінеді. 

Минералды ластануларға құм, балшықты бөлшектер, тұздар, сілтілер 

мен қоқыстар және басқа өндірістік төгінді сулардағы құрамы әртүрлі заттар 

кіреді.  

Органикалық ластанулар өсімдік пен жануарлар салдарынан болады. 

Өсімдік текті ластануларға жемiстер мен көкөнiстердiң қалдығы, өсiмдiк 

майы, гумин заттары және т.б.жатады. 

Бактериялық ластануларға тірі  микроорганизмдер жатады - 

ашытқылық және көгерген саңырауқұлақтар, майда су өсiмдiктерi және 

әртүрлi бактериялар. Тұрмыстық төгінді су бактерияларының ішінде зиянсыз 

(сапрофитті) және ауру тудырғыш (патогенді), әсіресе ішек ауруларын (іш 

сүзегі, тырысқақ) қоздыратын бактериялар кездеседі. 

Ластану мен ластағыштардың өндірістік ақаба су құрамындағы мөлшері 

әртүрлі болады, ол технологиялық процеске, шикізатты өңдеу түріне, су 

шығынының меншікті нормасына және т.б. байланысты болады. Кейбiр 

өндiрiстiк ақаба  суларда қышқылдар, бояулар, улы заттар (циан, мышьяк, 

ауыр металдар тұздары) кездеседі. 
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Өндірістік кәсіпорындарды қайтадан сумен қамтамасыз етуде ақаба 

сулардың бір бөлігі тазартылғаннан кейін және салқындатылғаннан кейін 

қайтадан пайдаланылады. Өндiрiстiк ақаба сулар ауысымның iшiнде 

бiрқалыпты және бiрқалыпсыз түсіп отыруы мүмкін. Сондай-ақ жоғары 

концентрациялы  улағыш ақаба сулардың аса көп мөлшерде түсулері болуы 

мүмкiн.  Өндiрiстiк төгінді суларды ағызу кәсіпорынның технологиялық 

процесіне байланысты анықталады.  Сонымен бiрге ақаба сулар қасиеттерiнiң 

жеке көрсеткiштерi тәулік iшiнде өзгеріске ұшырап отырады.  

Ақаба сулар үш түрге бөлiнедi:  өндiрiстiк, тұрмыстық, 

атмосфералық.  

Өндірістік ақаба сулар -  технологиялық процесте пайдаланылған сулар. 

Олар екі негізгі категориядан тұрады: ластанған және ластанбаған. Ластанған 

төгінді сулар минералды, органикалық, бактериялық, биологиялық 

қоспалардан тұрады. 

Тұрмыстық ақаба сулар - бұл өндірістік және өндірістік емес 

ғимараттардың санитарлы желілерінен және душ қондырғыларынан шығатын 

сулар. 

Атмосфералық  ақаба сулар -  жаңбыр және қар сулары. Атмосфералық 

жауын-шашын құрамында 100 мг/л қоспалар бар.  

Ақаба сулардан техникалық су даярлау немесе табиғи су көздеріне 

тазартылған суларды тастаумен қамтамасыз етуде суды дайындаудың 

техника-экономикалық бағалау әдістері үлкен рөл атқарады. Ақаба сулардың 

құрамы таза суларды өндірісте, тұрмыста қандай мақсатта пайдаланылғанына 

байланысты болып келеді. 

Суды пайдаланудың тұйық жүйесі экономикалық жағынан тиімді болып 

келеді. Бірақ, қазіргі өндірісті қалдықсыз өндіріске ауыстыру, оның үстіне су 

пайдаланудың жабық жүйесін қолдану ұзақ уақытты талап етеді. Сондықтан 

тазартылған төгінді сулардың бір бөлігін табиғи су көздеріне тастап отырады. 

Бұндай жағдайда тазартылған төгінді сулардағы зиянды заттар 

концентрациясы нормативтерін сақтау керек. 

Оттек қатысуымен органикалық заттар тотығу процесіне бейім болады. 

Бұл процестiң жылдамдығы ағынды сұйықта және су көзіндегі оттектiң бар 

болуына тәуелдi. Органикалық затты минерализациялау ағынды сұйықты 

тазартудың соңғы процесі болып табылады. Органикалық заттардың тотығуы 

оттек әсерімен және минерализатор микроорганизмдерінің бірігу әсерінен 

болады. Сондықтан осындай  организмдердің тіршілік әрекетіне қолайлы 

жағдай жасау, төгінді суларды тазалаудың негізгі мақсаты деп санауға 

болады.  

Органикалық заттарды аэробты бактериялардың қатысуымен  

минерализациялауды аэробты деп атайды. Органикалық заттарды анаэробты 

бактериялардың (оттек жетіспеушілігінде өмір сүретін және дамитын) 

белсенді қатысуымен минерализациялауды анаэробты деп атау қабылданған. 

Оттек мөлшерінің жетіспеушілігінен тотығу процесі баяу жүреді. 

Сондықтан ақаба сулардың құрамы таза суларды өндірісте, тұрмыста қандай 
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мақсатта пайдаланылғанына байланысты болып келеді.  Судағы органикалық 

заттардың тотығуы үшін қажет оттектің мөлшерін су көзіне жарамды тұрақты 

мөлшерін анықтау керек. Оттектің соңғы шығындалуы ауа арқылы 

толтырылып отырады. 

Тотығу процесі бір-бірінен кейін кезектесіп жүретін екі фазадан тұрады. 

Бірінші фаза нәтижесінде көмірқышқылы мен су пайда болатын  негізінен 

көміртек пен сутек тотығады, ал екінші фазада азот тотығады. Соңғы фаза 

нитрификациялану деп аталады. 

Қазіргі кезде көптеген өзендер мен су көздері төгінді сулармен 

ластанған және де олардың өзіндік тазалану қабілеті шектеулі болып отыр. 

Қоғамдық су айдындарына өнеркәсiптiк ақаба суларды ағызу шарттары қазiргi 

нормалар және ережелермен қатал реттелген. Бұл шарттар жеке алғанда су 

көздерінің дәрежелерiне, су көлемінің өзгеруіне, ақаба сумен араласуына, 

еріген оттекке, улы заттардың  рұқсат етілуіне және т.б.  байланысты 

анықталған. Бұдан басқа, судың дәмі, иісі және түсі де ескеріледі.  

Ақаба су тасталынғаннан кейінгі су айдынындағы су құрамындағы 

тасынды заттардың көлемі 0,25 мг/л - 0,75 мг/л-ден аспау керек, бұл бірінші 

және екінші категориядағы су көздеріне арналған. Судағы тіршілік ететін 

организмдерге қолайлы жағдай жасау және су көздерінің өзіндік тазалану 

қабілетін жақсарту үшін, төгінді су тасталынғаннан кейінгі судағы оттектің 

мөлшері 4 мг/л кем болмауы керек.   Құрамында  ауру тудырғыш заттар бар 

ақаба суларды бірінші категориялы су көздеріне тастауға рұқсат етілмейді, ал 

басқа категориядағы су көздеріне алдын ала түссіздендірілгеннен және 

залалсыздандырылғаннан кейін тастауға рұқсат етіледі.  

Егер су көздерінің өздігінен тазару қабілетін есепке алса, онда тазалау 

құрылымдарын үнемді және нақты етіп жобалауға болады. Сондықтан 

жобалау барысында гидрогеологиялық,  гидрометриялық мәліметтерге және 

де оттек балансына көңіл бөлу керек. Ақаба суларды су көздеріне тастамастан 

алдын ондағы тасынды заттарға, оттекті тұтынуына, улы заттардың 

концентрациясына байланысты анықтайды. 

Судың ластануы деп қатты, сұйық және газ түріндегі заттардың әсерінен 

оның физикалық, химиялық және биологиялық қасиеттерінің өзгерісін 

айтады. Жер асты және үстіндегі сулардың ластануын мынадай түрлерге 

бөлуге болады: 

- механикалық – механикалық қоспалардың су құрамында көбеюі; 

- химиялық – су құрамында органикалық және органикалық емес улы 

және улы емес заттардың болуы; 

- бактериалдық және биологиялық - су құрамында әртүрлі микроағзалар 

мен су өсімдіктерінің болуы; 

- радиоактивтік - су құрамында радиоактивтік заттардың болуы; 

- жылулық – суға жылу және атомдық электр стансалардың ысыған 

суларын жіберу. 

Табиғатты, қоршаған ортаны ластанудан қорғау және табиғи ресурс 

ретінде тиімді пайдалану мақсатында ақаба сулар қайтадан қолдану үшін 
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құрамындағы ластағыш заттардың түрімен мөлшеріне қарай әртүрлі 

әдістермен тазаланады. 

Әртүрлі ортаға байланысты шекті рұқсат етілетін концентрациясының 

(ШРК) -  сипатына қарай белгілену ерекшеліктері болады. Төменде ақаба 

сулар бойынша тоқталып өтеміз:   

- ШРКсу - шаруашылық пен ауыз сулары және мәдени тұрмыстық салада 

қолданылатын сулардың қоймаларындағы заттардың шекті рұқсат етілетін 

концентрациясы, (мг/л). Бұл концентрация адам органдарына өмір бойы 

тікелей немесе жанама әсер етпейтін және келешек ұрпақтарға әсерін тигізбей 

гигиеналық шарттарды нашарлатпайтын болуы керек. 

- ШМКб.ш.  - балық шаруашылығында қолданылатын сулардағы 

заттардың шекті мөлшерлік концентрациясы, (мг/л). 

Су үшін интегралды көрсеткіштер: 

а) судың оттектегі биологиялық қажеттілігі  (ОБҚ) - органикалық 

заттардың биохимиялық тотығуы кезіндегі (нитрификация процестерінен 

басқа) сынаманың белгілі бір уақыт аралығындағы (2, 5, 20, 120 тәулік) 

жұмсайтын оттек мөлшерін (мг) айтады. 

б) судың оттектегі химиялық қажеттілігі  (ОХҚ)  - судағы бар барлық 

тотықсыздандырғыштарды тотықтыру үшін бихроматтық әдіспен, яғни 

жұмсалған тотықтырғышқа оттектің эквивалентті мөлшерде жұмсалуы 

әдісімен анықталған оттектің мөлшері.  

Көлдерді (су қоймалары функциясын атқаратын басқа да су қоры бар 

орындарды) ұзақ уақыт бойы қалыптасқан күрделі экологиялық жүйе деп 

қарастыруға болады. Олардың құрамында үнемі қоспалар құрамының 

өзгерістері жүріп жатады, сөйтіп тепе-теңдікке жақын күй сақталады. Ал бұл 

тепе-теңдіктен ауытқуы су организмдерінің популяциясының қырылып 

кетуіне әкелуі, тепе-теңдікке келу мүмкіндігінің жойылуы, нәтижесінде 

экологиялық жүйе бұзылады. Экологиялық жүйенің қайтадан бастапқы 

қалпына келу процестері өздігінен тазалану процесі деп аталады. Олардың 

ішіндегі негізгілеріне төмендегілер жатады: 

- каллоидты қоспалардың каогуляциясы мен ірі дисперсті қоспалардың 

тұнбаға түсірілуі; 

- органикалық қоспалардың тотығуы (минералдануы); 

- минералды қоспалардың оттекпен тотығуы; 

- су қоймасының буферлік сыйымдылығы әсерінен қышқылдар мен 

негіздердің бейтараптануы; 

- ауыр металдардың гидролизі нәтижесінде нашар еритін 

гидроксидтердің түзіліп, олардың ерітіндіден бөлінуі. 

Су қоймалары мен бөгеттердегі суларға әсер ететін ақаба сулардың 

негізгі сипаттамасы, олар: қоспалардың минералдық құрамы, температура, 

оттектің мөлшері, рН (сутектік көрсеткіш), зиянды қоспалардың 

концентрациясы. Өздігінен тазалануға үлкен әсер ететін оттектік режим 

болып табылады. 
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«Жер беті суларын ақаба сулардың ластануынан қорғау ережелеріне» 

қарай тазаланғаннан кейін су қоймаларына жіберілетін ақаба суларға 

қойылатын талаптар бойынша төмендегідей сипатталады: 

1) Судың лайлылығы - лайлылықты өлшейтін құралмен (мутномер) 

анықтайды. Зерттелетін суды эталонды сумен салыстырады, оны каолинді 

дистильденген суда (немесе инфузорлық топырақты еріту арқылы) еріту 

арқылы дайындалады, өлшем бірлігі мг/л. 

2) Судың түсі - зерттелетін судың түсі стандартты шкаламен салыстыру 

арқылы анықталады. Стандартты ерітінділерді кобальт тұздарын еріту арқылы 

дайындайды. Өлшем бірлігі түс-градусы деп белгіленген. 

3) Құрғақ қалдық - суды буландырғаннан кейін қалған тұздар мен басқа 

заттардың салмағымен анықталады, өлшем бірлігі мг/л. 

4) Қышқылдығы - сутектік көрсеткіші рН – метр көмегімен анықталады, 

табиғи су үшін –  рН ›7 болады. 

5) Кермектілігі - Са
2+

 және Мg
2+

 тұздарының концентрациясына 

байланысты болады.  

6) Еріген оттек - судың температурасымен барометрлік қысымына 

байланысты болып, мг/л-мен өлшенеді. 

7) Оттектегі биологиялық қажеттілік (ОБҚ) – ақаба сулардағы 

микроорганизмдердің сіңірген оттек мөлшері.   

Су айдындарын, қоймаларды химиялық заттардан басқа пестицидтер 

және гербицидтерде ластайды. Ауыл шаруашылық дақылдары мен орман 

алқаптарын пестицидтермен өңдегенде, олар жаңбыр және тоспа сулар 

арқылы өсімдікке, топыраққа сіңеді. 

Жер асты сулары микробтармен және химиялық заттармен ластануы 

мүмкін. Жер асты суларында, кейбір патогенді бактериялар мен вирустар 

тіршілік әрекетін ұзақ уақыт сақтайды. Егер топырақ қабаты, өзінің тазарту-

сүзгі қабілетін жоғалтса, онда жер асты суларына әртүрлі шайынды және 

ақаба сулар қосылуымен қатар, олардың құрамындағы әртүрлі қоқыс заттар да 

көбейеді. 

Судағы еріген оттегі, ондағы балықтар тіршілігі үшін басты көрсеткіш 

болғандықтан, оның судағы қызметі, оттегінің химиялық жұмсалуы (ОХЖ) 

және оттегінің биохимиялық тұтынылуы (ОБТ) арқылы сипатталады. 

Су нысандарындағы су сапасына қойылатын талаптардан басқа, өндіріс 

орындарынан шыққан ағын, ақаба суларға қойылатын шектеулер және 

нормалар бар, оларды мекеме, объекті басшылары қатаң басшылыққа алуы 

тиіс. Су объектілеріне, мынадай ағын суларды қосуға болмайды: 

- рационалды технологияны пайдаланып сумен қамсыздандыру 

жұмыстарына қайта қолдануға жарайтын сулар; 

- бөліп алуға болатын, құнды қоспалары бар ағын сулар; 

- құрамында, нормативтерде белгіленген технологиялық шығыннан 

жоғары мөлшері бар реагенттер, құрамында жартылай өнім мен шикізаттары 

бар сулар; 

- концентрациясы әлі бекітілмеген зиянды заттары бар сулар; 
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- санитарлық талаптарды сақтау арқылы ауыл шаруашылығын суғару 

жұмыстарына жарамды сулар. 

Су бөгеттері мен қоймалардағы биохимиялық процестердің дұрыс 

жүріп, судың өздігінен тазалануын қамтамасыз етуі үшін ондағы еріген 

отттектің жеткілікті дәрежеде болуы қажет. Ол жеткіліксіз болған жағдайда 

судағы өсімдіктер өле бастайды. 

Көптеген өндіріс орындары ақаба суларды алдын-ала тазалап, содан соң 

ақаба сулардың рұқсатты дәрежеге жеткен кезінде ғана қосудың орнына (бұл 

операция өте қымбат және көп уақыт қажет етеіндіктен) жай ғана таза сумен 

бірнеше есе сұйылту арқылы тазалайды. Сөйтіп, сапасыз  тазалаудың 

нәтижесінде қоршаған ортаға, үлкен көлдер мен өзендерге түрлі металдар мен 

органикалық заттар, биологиялық өндірістің қалдықтары мен көптеген зиянды 

заттар барып құйылып, араласып жатады. 

Сөйтіп, адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде судың 

айналымына әсер етуінен жер бетіндегі су қоймалары азайып, олардың 

өздігінен тазалануы төмендеп, тіпті кейде мүлде жоғалып, табиғи сулардың 

деградациясы жүріп жатады. Бұл жағдайды жөндеу үшін қайтарымды суды 

пайдаланудың жабық жүйесін енгізу қажет. Бұл әрі экономикалық жағынан 

тиімді болып келеді. 

Су неғұрлым көп есе қайтарыла пайдаланылса, су пайдалану жүйесі 

соншалықты жетілдірілген деп саналады. Өндіріс түріне қарай еселік үлес әр 

түрлі, мысалы, мұнай химиясында – 7, қара және түсті металлургияда – 5, 

тамақ өнеркәсібінде – 3, жеңіл өнеркәсіпте – 1,3. 

 

6.1 Ақаба суларды ауыл шаруашылығында пайдалану 

 

Дүние жүзінде өнеркәсіптің қарқынды дамуы, қала халқының көбеюі 

қоршаған ортаның әртүрлі өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтармен 

ластануына әкеліп соғуда. Әсіресе, өнеркәсіпте пайдаланылған ақаба 

сулардың көбеюінен топырақ пен су көздері қатты ластануда. Сондықтан 

осындай ақаба суларды залалсыздандырып, ауыл шаруашылық дақылдары 

үшін қолданудың маңызы зор.  

Қазіргі кезде дүние жүзінде, ақаба суларды ауыл шаруашылығында 

пайдалану тұрғысында жинақталған тәжірибе өте мол. Ақаба суларды 

пайдалану мәселелерімен шетел мен біздің еліміздің әртүрлі аймақтарының 

ғалымдары да айналысады. Тазартудан шыққан, әртүрлі санаттағы ақаба 

суларын залалсыздандырудың көптеген зерттеулермен анықталған ең құнды 

және тиімді әдісі - топырақтық әдіс болып табылады.  

Оңтүстік Қазақстан облысының  сұр топырағының 100 см қабаты 

мөлшері 700 м
3
/га сумен бір рет суғарғанда, суда еритін тұздардың 97 %-на 

дейін сіңіреді. Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының сұр 

топырақтары суғару мөлшері 900 м
3
/га-ға жеткенге дейін тазартушылық 

жарамдылығын сақтап қала алады.  А.И. Мұсаев Алматы облысы «Бұрындай» 

кеншарының орташа сазды топырақтары суғармалау мөлшері 7000 м
3
/га-дан 
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артық болғанда тазарту жарамдылығын жоғалтатынын анықтады. Сондықтан 

топырақ түріне  байланысты, оны суғару мөлшері де белгіленуі керек. 

Топырақтың сіңіру қабілеті жеңіл топырақтан ауыр топыраққа қарай 

жоғарылайды. Құмды топырақтардың сіңіру қабілеті 70%, ал құмайт 

топырақтарда  95%-ға теңеледі. Ауыр топыраққа ақаба суларын аз нормамен 

бергенде азотты сіңіру 64%-ға дейін төмендейді. Топырақ азотқа қарағанда 

фосфорды және калийді қарқынды сіңіреді. Топырақпен тазарту дәрежесі 

суғару мөлшеріне, су құрамына және топырақтың генетикалық өзгешелігіне  

байланысты болады.  

Көптеген Қазақстандық зерттеушілер ұзындығы 200 м – 250 м жүйектермен 

және 0,5 л/с (0,2 немесе 0,6) 0,3 л/с су ағынымен суғару тиімді екенін 

анықтады. Ақаба сулармен суғарғанда ыза суларының жағдайын қатаң 

қадағалау қажет. Ыза суларының деңгейі жер бетіне жақын жатқан жағдайда 

суғару арқылы 50 мм мөлшерден артық ақаба суларын беруге болмайды. 

Сондай-ақ, ерте көктемнен күздің аяғына дейін берілетін ақаба суларының 

жалпы мөлшері 5000 м
3
/га аспауы қажет. 

Ақаба сулардың тыңайтқыштық тұрғыда жоғары бағалылығы және 

оларды ауыл шаруашылығында су қорларын қорғау мақсатында 

пайдаланудың тиімділігі суғармалы танаптарға деген сұранысты арттыра 

түсті. Бұрыннан қолданылып жүрген егіншіліктің суғару танаптарының 

орнына, енді заман талабына сай жабдықталған инженерлік жүйелер – ақаба 

суларын қолданатын суғару жүйелері (АСҚСЖ) пайдаланыла бастады. 

Микроорганизмдер мен микроэлементтер - ақаба сулардың 

құрамындағы ең құнды минералдық қоректік элементтер. Қазақстанда 

жылына тұрмыстық-шаруашылықтық ақаба сулармен 10 мың тонна фосфор 

(P) және 9 мың тонна калий (K) жоғалады. Мұндай мөлшердегі қоректік 

заттармен 300 мың гектар шабындықты тыңайтуға болады. 

Қазір біздің республикамызда шамамен 43 мың гектар жер мал 

шаруашылықтық, өнеркәсіптік және тұрмыстық ақаба суларымен суғарылады. 

Оңтүстік Қазақстанда қазіргі таңда, шамамен 20 мың гектар суғармалы 

жерлерде ауыл шаруашылық дақылдары ақаба сулармен суғарылуда. 

ТМД елдерінде  - Ресейде, Украинада, Қазақстанда, Сібірде, Молдовада, 

Өзбекстанда, Балтық жағалауы елдерінде, Солтүстік Кавказда, 

Түркменстанда, Әзірбайжанда, Волгоград маңында, Ставропольде, Львовте, 

Санк-Петербургте және басқа аудандарда да ақаба суларын қолданатын 

суғару жүйелері (АСҚСЖ) құрылды. Қазіргі кезде ақаба суларымен ТМД 

елдерінде 360 мың га жерлер суғарылады. Мұндай аудандар Ресей, Украина,  

Балтық жағалауы елдерінде және Орта Азия және Беларусьте де бар. ТМД 

елдерінен басқа Болгария, Германия, Англия, Франция, АҚШ, Венгрия, 

Жапония және басқа елдер де ақаба суларын пайдаланумен айналысады. 

Қазақстанда ақаба сулармен Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Астана, 

Қостанай және т.б. қалалардың маңындағы егістік жерлер суғарылады. 

Көптеген шет елдердің тәжірибесінде ақаба сулармен суғарудың тиімділігі өте 

жоғары болатындығы дәлелденген. 
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Ақаба суларды қолданатын суғару жүйелерінде (АСҚСЖ) ақаба 

суларды пайдалану - ауыл шаруашылық дақылдары өнімінің жоғарылауына 

мүмкіндік береді, сонымен қатар ауыл шаруашылық өндірісін қарқындандыру 

құралы болып саналады. 

Қазіргі санитарлық ережелер АСҚСЖ-де біржылдық және  көп жылдық 

өсімдіктерді, техникалық, мал азықтық, дәндік және сүрлемдік дақылдарды, 

сондай-ақ бұталарды, ағаштарды өсіруге рұқсат етеді. Жеміс-жидек, бақша, 

көкөніс дақылдарын ақаба суларымен суғаруға тиым салынады, себебі оларды 

адамдар тамаққа шикі күйінде пайдаланады. 

АСҚСЖ-нің негізгі бағыты - мал азық дақылдарды өндіру. Сондықтан 

АСҚСЖ-сі бар шаруашылықтар негізінен ет және сүт өндірісіне 

мамандандырылған. 

АСҚСЖ-не дақылдарды іріктеп алудың да өзіндік ерекшеліктері бар. 

Ақаба сулардың, яғни ондағы микроорганизмдер мен құнарлы заттардың 

есебінен, суғармалы алқаптардағы өсімдіктердің қоректену жағдайы 

жақсарады. Сонымен қатар бұл алқаптарда тазарту барысында ақаба су 

ағындарының үздіксіз келуінен, топырақтың ылғалдану дәрежесі жоғары 

болады. Сол себепті, АСҚСЖ–гі өсірілетін дақылдар, ақаба суының жоғары 

мөлшерімен суғармалауға төзуі қажет және де арзан, мол сапалы өнім беруі 

тиіс, АСҚСЖ-нің құрылысына жұмсалған қаражат қысқа мерзім ішінде өтелуі 

керек. 

Біздің еліміздің әртүрлі топырақ-климаттық аймақтарында көп жылдық 

өсімдіктер ең жақсы дақыл болып табылады, олар тек жоғары түсімімен 

(гектарына 1000 ц  дейін) ғана ерекшеленіп қоймайды, сонымен бірге осындай 

шөп жамылғысының астында топырақтың екінші тұздануы болмайды. 

Көпжылдық өсімдіктерді ақаба сулармен суғарудағы жоғары тиімділік, 

олардың ақаба суларының құрамындағы еріген құнарлы заттарды жақсы 

сіңіруімен, тұрақты түрде қолайлы мөлшердегі ылғалмен қамтамасыз етілу 

жағдайында бойының және массасының үдемелі түрде өсуімен және де тамыр 

қалдықтарының есебінен топырақ құрылымының жақсаруымен түсіндіріледі. 

Ақаба суындағы құнарлы заттардың 39,0%-ы көп жылдық өсімдіктермен 

пайдаланылады. 

Суғару алқаптарында ауыл шаруашылық дақылдарының көптеген 

түрлері өсіріледі. Оның ішінде көп жылдық өсімдіктер (жоңышқа, 

қылтанақсыз арпабас, ақ жоңышқа, сұлы т.б.), дәнді дақылдар (жүгері, ас 

бұршақ,  арпа, қара бидай, бидай, қонақ жүгері), техникалық және майлы 

дақылдар (қант қызылшасы, күнбағыс, мақта, соя) жоғары өнімділігімен 

ерекшеленеді. 

Ақаба суларды шет елдерде шалғындарды және жайылымдарды суғару 

үшін кеңінен қолданылуда.  Венгрияда көп жылдық шөптерді ақаба сулармен 

суғарғанда гектарына 600 центнерге дейін өнім алынған. Польшада жайылым 

мен шабындық жерлердің 80%-ы ақаба сулармен суғарылады. Ақаба 

суларымен суғару Германияда мал азықтық дақылдарының өнімін 1,5 – 3 

есеге жоғарылатуға мүмкіндік берді.  
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Қазақстанның Алматы, Ақтөбе және Оңтүстік облыстарында да осындай 

өнім деңгейі байқалған. Алматы облысының «Бұрындай» шаруашылығында 6 

рет суғарудан кейін сүрлемдік жүгерінің түсімі 560 ц/га, ал жоңышқаның 

түсімі 8 рет суғарудан кейін, 673 ц/га дейін жетті. Жамбыл облысының 

тұрмыстық-шаруашылықтық ақаба суының 1 литрі қант қызылшасының 

тамыр жемісіне 11,7 кг салмақ қосады, ал өзен суларының 1 литрі 9,1 кг 

береді. Болгарияда тиісінше 14,4 және 9,8 кг.  

Ақаба сулармен суғару кезінде өндірілетін өнім сапасы туралы мәселе 

туады, ол көбіне ақаба суының түріне, топырақ құрамына, климатқа және 

басқа факторларға байланысты. Тұрмыстық ақаба сулардың өсірілетін 

дақылдың сапасына тигізер әсері жеткілікті түрде зерттелген. 

Суғармалау мөлшері қаншалықты көп болса, топыраққа тұздың түсуі 

соншалықты көп болады.  Минералды ақаба суларының едәуір бөлігін суғару 

мөлшерімен таза су ретінде берген дұрыс. Бізге белгілі, Қазақстанда 

дақылдарды суғару топырақ жағдайына байланысты минералдылығы 0,2 ден 

3,0 г/л-ге дейінгі сумен іске асырылады. Сонда да топырақтың сорға айналуы 

мен топыраққа тұз жиналуын жүйелі түрде қадағалау қажет. Ақаба суын 

пайдаланғанда, натрийдің көбеюіне байланысты, жыл сайын топыраққа гипс 

енгізу орынды. Ол сіңіру кешенінде тұздың енуіне кедергі жасайды. 

Шаруашылық-тұрмыстық ақаба сулармен суғарғанда топырақта 

біріншіден азот, одан соң аз мөлшерде калий жиналады. Фосформен 

жеткіліксіз түрде қамтамасыз етіледі. Сол себептен, әсіресе қоректік 

бағалылығы төмен ақаба суларымен суғарғанда топыраққа мезгіл-мезгіл 

органикалық және минералдық тыңайтқыштар енгізіп отыру керек. 

Ақаба сулармен суғарғанда топырақтың тұз құрамы өзгереді. Осындай 

өзгерістер топырақтың ерекшеліктеріне, ақаба суларының құрамындағы 

тұздардың мөлшері мен сапасына байланысты болып келеді. Құрамында 

натрий тұзы бар күшті минералданған сулар өте қауіпті, олар топырақтың 

сорға айналуына бірден-бір себепші. 

Ақаба сулармен топыраққа түсетін микротыңайтқыштар маңызды 

орынға ие. Азот, калий және органикалық заттар минералды 

тыңайтқыштармен толықтырылып топырақтағы организмдердің биохимиялық 

белсенділігін жоғарылатады және өсімдіктердің қажетті химиялық 

элементтермен қоректенуіне мүмкіндік беріп, олардың өсіп жетілуіне әбден 

қолайлы жағдай жасайды. 

Ақаба сулары суғару суына деген сұранысты ғана қанағаттандырып 

қоймайды, сонымен қатар ауыл шаруашылық дақылдарынан жоғары және 

тұрақты өнім алудың қайнар көзі болып табылады. Ғылыми тұрғыда 

негізделген, өндіріске енгізуге ұсынылатын ұсыныстар қоршаған ортаны таза 

сақтауға мүмкіндік береді.   

 

6.2  Судың ластануын азайту және сапасын жақсарту шаралары 
 

Су ресурстарын ластануы мен таусылуын тоқтатуға бағытталған 
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кешенді шаралар жүйесінде төмендегілер қарастырылуы тиіс: өнеркәсіптік, 

ауылшаруашылық кәсіпорындарды және қала шаруашылығын 

экологизациялау;  ақаба және табиғи суларды тазарту; жер өңдеу шараларын 

жүргізу.   

Өндірістегі әртүрлі өнім түрлерін шығарудағы экологиялық технология 

негізінде келесі бағыттарды ұстанған жөн:  

- жаңа объекттерді су ресурстары бар жерлерге және табиғи ортаға 

экологиялық рұқсат етілген жүктемелері бар жерлерге орналастыру;  

- сыбағалы суды қолдануды азайту;  

- өңделген суларды басқа қажет етуші өнеркәсіптер қолдануы үшін 

беру;  

- ақаба суларды тазартудағы жеке жүйелерді ұғыну;  

- ақаба сулар мен өндіріс қалдықтарындағы бағалы заттарды алу;  

- суды қолдану мен тастау үшін экономикалық әсермен ақы төлеуді қою.   

Су ресурстарын таусылу мен ластанудан қорғаудың бірден-бір жолы - 

ақаба суларды су қоймалары мен өзендерге тастауды тоқтату. 

Қазіргі уақытта табиғи және ақаба суларды тазарту үлкен маңызға ие. 

Қалдықсыз өнеркәсіптерді жетілдіру арқылы, өңделген су тазалау рөлі 

біршама азая түседі.  

Табиғи сулардың ластануы мен таусылуын тоқтатуда жер өңдеу 

шараларын  қолдану ерекше орынға ие. Өзіндік сипаттамаларына байланысты 

олар әртүрлі, ал оларды жүзеге асыру үшін көптеген қаржы және уақыт кетеді. 

Жер өңдеу шараларына келесілер жатады:  

- әрбір аумақта биоклиматты потенциалды жоғары және тұрақты 

өнімдерді қолдану;  

- ауыл шаруашылық өнеркәсібінде пестицидтер мен тыңайтқышты 

оптималды қолдану және жер асты және жер беті суларының ластануын 

тоқтату;  

- топырақты  ылғалдандырғанда  нәтижесі беретін тәсілдерді қолдану;   

- су сақтау қоймаларын орнықты  қолдану және олардағы су сапасын 

ұстап тұру, су тасқынының зиянды әсерімен күресудегі бағдарламалар, сел 

тасқындары, су эрозиясы және т.б. лар;  

- орман қорғау шараларын жүргізу.     

Су шаруашылығындағы су сапасын жақсартуға арналған шаралардың 

негізгі мақсаты – суды түстендіру, түссіздендіру  және  залалсыздандыру. 

Суды түстендіру – оның құрамындағы өлшемді заттарды жою, яғни  

суды бұрыннан қалыптасқан өлшемді қалдықтардан түстендіру, суды ұлпалар 

және торлар арқылы фильтрлерден өткізу болып табылады. 

Суды түссіздендіру - еріген заттарды немесе боялған коллоидтарды 

түссіздендіру немесе жою. Бұл мақсатта әртүрлі қышқылдарды (хлор, азот, 

калий перманганаты) және сорбенттерді (белсенді көміртек) қолданады.  

Суды залалсыздандыруды су құрамындағы ауруға шалдықтыратын 

бактериялардан және вирустарды жою үшін қолданады. Көбінесе суды 

хлорландырады, сонымен қатар басқа да залалсыздандырудың басқа 
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тәсілдерін (озондау, бактерицидті сәулелендіру және т.б. лар) қолданылады. 

Тұзды суларды тұщыландыруда көптеген дистилдеу, ион алмасу 

процестерін және электрлік талдауды қолданады.   

Дистилдеу процесі – бұл жоғары минералды суды келесі 

конденсацияланған бумен жоғалту, нәтижесінде тұзсыз су алады.  

Бір бағанды жоғалту қондырғысы булы қазаннан, сораптан, құбырдан, 

бу конденсациясы үшін жылу алмасқыштан, өлшегіш-бақылау аспаптарынан, 

ұлғайтулардан және т.б. тұрады.  

Көпбағанды жоғалту қондырғылары – бұл бірнеше жоғалтқыш 

қондырғылар жұмыс істеуінен тұрады. Қазіргі кезде дистилдеу әдісі қымбат 

және қондырғыларын пайдалану күрделі болып табылады.   

Ақаба суларды өңдеуде түзілген тұнбаларды қолдану ауыл 

шаруашылығында және қалаларды көгалдандыруда ерекше орынға ие.  

Байырғы тұнбалар санитарлы зиянсыз және тыңайтқыштың есебінде 

қолданылады. Ол топырақтың су жұтқыш қасиетін көбейтеді. Тұнбада 

биогенді элементтердің болуы ақаба суларды тазалау сипаттамасына тәуелді 

болады. 

 

6.3 Ақаба суларды тазалаудың механикалық әдісі 

 

Тұрмыстық ақаба суларды тазалау механикалық, биологиялық және 

химиялық әдістермен жүзеге асады. Өндірістік ақаба суларды физика-

химиялық және химиялық әдістермен тазартады, олардың ішінде жиі 

қолданылатыны - бейтараптандыру, экстракция және эвапарация әдістері. 

Механикалық тазалауда  ақаба  судағы ірі және ұсақ түйірлі бөлшектер 

түрінде кездесетін ластағыштар жойылады. Ақаба сулардағы қоқыстар 

(қағаздар, сүйек-саяқтар, түрлі өндірістік қалдықтар) өздігінен тұндырылады, 

ал қалқып шығатын заттектерді тұндырғыш, сүзгіш, құмұстағыш арқылы 

өткізіп, немесе әртүрлі конструкциялық техника құралдарын (торларды, 

електерді, гидроциклондарды, т.б.) қолданып тазалау қарастырылған. Ал 

беттік ластағыштарды – мұнайұстағыш, май мен шайыраулағыш жабдықтар 

мен материалдарды пайдалану арқылы жояды. Соңғы кезде ақаба суды май 

тәрізді заттардан тазалауға жиі пайдаланылып жүрген материалға май 

сіңіргіштік қабілеті жоғары пенополиуретан жатады. 

Ақаба судың улылығын азайтуға тұндырғыштар немесе тұндырғыш 

шұңқырлар пайдаланылады (11 сурет). Қолдану мақсатына қарай 

тұндырғыштар бірінші реттік және екінші реттік болып бөлінеді. 

Құрылымына байланысты олар горизонталдық, вертикалық, радикалдық және 

диагоналдық болып сараланады.  

Вертикалдық және диагоналдық тұндырғыштар тәулікте өнімділігі 10-15 

мың текше метрге дейінгі, ал горизонталдық 10-15 мың текше метр, 

радиалдық тұндырғыштар тәуліктік өнімділігі 20 мың текше метрден астам 

тазарту стансасында қолданылады.  
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Коммуналдық шаруашылықтан шыққан сұйық қалдықтарда 

механикалық әдісті қолдану арқылы ерімейтін қоспалардың 60% мөлшерін 

тазалауға болады, ал кейбір өндірістік ақаба сулар бұл әдіспен 95 % дейін 

тазаланады.  

 

 
 

11 сурет - Ақаба суды тазартуға арналған тұндырғыштар 

 

 

Механикалық тазалау құрылымдарының сұлбасы  12-суретте көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 сурет - Механикалық тазалау құрылымдарының сұлбасы 

 

Ақаба суды механикалық тазалауға арналған ғимараттар. Керегелерді 

ақаба су құрамындағы ірі ластағыштарды ұстау (шүберектер, қағаз, жеміс 

қалдықтары және т.б.) үшін қолданады. Керегені ақаба  суды тазарту бекетіне 

әкелетін каналдағы судың қозғалыс жолына көлденең орнатады. Керегемен 

ұсталынған ластардың мөлшері саңылауларының  еніне байланысты. Тік 

бұрышты өзекті кереге тастанды заттарды неғұрлым көп ұстайды және 

саңылаулар енін тазарту ғимараттарына дейін  16 мм деп қабылданады. 

Шығару 
Тұндырғыштар 

(септiктер) 

Хлоротор Контактiлi 

резервуар 

Балшықтану 

алаңы 
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Ұсталынған ластағыштардың мөлшері қолмен тазалау кезінде  5 л - 4 л құраса, 

ал механикалық тазарту кезінде  жылына бір адамға 6 л - 5 л  болады. 

Керегенің саңылауларынан өтетін су жылдамдығы 0,8 м/сек аспауы 

керек, яғни ірі ластағыштар бірге ағып кетпеуі қажет. Егер керегедегі 

ластағыштардың мөлшері тәулігіне 0,1 м
3
  асатын болса, онда керегені үздіксіз 

тазалап отыру қажет және ластағыштардың механизациялық  жолмен 

жойылуын қарастыру қажет.  Керегеден алынатын ластағыштар ұсақтағышқа 

беріледі және сол жерден төгінді ағынына жіберіледі.  

Құмұстағыштар  өнімділігі  тәулігіне 100 м
3
 болатын тазарту 

ғимараттарында қабылданады және де бір немесе екі құмұстағыш міндетті 

түрде жұмыс істеп тұруы керек. Құмұстағыштар өлшемі 250 мкм болатын 

механикалық қоспаларды бөліп алуға арналған.  Құмұстағыштың жұмыс істеу 

принципі сұйықтық ағынындағы қатты заттардың қозғалу жылдамдығының 

өзгеруіне негізделген. Құмұстағыштарда сұйықтық жатық немесе айналмалы  

бағытта қозғалады, ал тік тұндырғыштарда су тік жоғары қозғалады. 

Өнімділігі жоғары құмұстағыштар күрделі болып келеді және тік бұрышты 

пішінінде және екі немесе бірнеше секциядан тұрады.  Құмұстағыштың кіре 

берісінде  ірі механикалық  қоспаларды  ұстау  үшін тор орналастырады. 

Құстағышпен жұмыс істеу кезінде олардың түбінде әртүрлі қоспалар тұнады 

және  оларды үнемі алып тастап отыру керек.  

Құмұстағыштар түрін  (жатық, тангенциалды, аэрацияланатын) тазарту 

ғимараттардың өнімділігін ескере отырып, ақаба суды тазалау  сұлбасына, 

олардың тұнбасының өңделуіне, қалқымалы заттардың сипатына байланысты 

таңдайды.  

Тұндырғыштар  – гравитация  әсерінен төгінді судан қатты дисперсті 

қоспалардың ажырауы үшін қолданылады. Олар келесі түрлерге бөлінеді: тік, 

радиалды, айналушы жинағыш-бөлгіш қондырғысы бар, жұқа қабатты 

блоктармен жабдықталған жатық, түссіздендіргіш.  

Мұнай транспортты өнеркәсіптер  (мұнай базалы, мұнай өңдеуші 

бекеттер) мұнайды және мұнай өнімдерін жинау үшін әртүрлі 

тұндырғыштармен жабдықтайды. Ол үшін әдетте стандартты және темір 

бетонды резервуарларды қолданады, олар ақаба суды тазартудың 

технологиялық сұлбасына тәуелсіз  резервуар-тұндырғыш, резервуар-

жинағыш  режимінде жұмыс жасай алады. Ақаба суды қосымша тазарту үшін 

қосымша тұндырушы тоғандарды қолданады, яғни тереңдігі 4 м және алаңы 

төгінді судың өткізу қабілетіне байланысты болып келетін суаттар. Әдетте 

мұндай тоғандар бірнеше секциядан тұрады және әрқайсысы суды шығару, 

кіргізу қондырғыларымен жабдықталған.  

Ақаба судағы қалқымалы заттардан механикалық тазарту үшін 

гидроциклондар қолданылады. Гидроциклондарды пайдаланып, сыртқа тепкіш 

күш көмегімен ақаба суларды өте ірі дисперсиялық қоспалардан тазалауға 

болады. Көбіне бұл қондырғылар тығыздығы 1,2 г/см
3
 жоғары ағындыларды 

ірілігі 0,15 мм үстіндегі бөлшектерден тазалауға бағытталған. 

Гидроциклондарды ақаба суды тазалау процесінде, әк сүтімен байытуда, 
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құмды мұнай өнімдерінен, органикалық заттардан шаюда кеңінен 

қолданылады. 

 

6.4  Ақаба суларды тазалаудың физика-химиялық әдістері  

 

Ақаба суларды физика-химиялық тазарту әдістеріне мыналарды 

жатқызуға болады:    

- сорбция; 

- экстракция; 

- эвапарация; 

- коагуляция; 

- флотация; 

- ион алмасу; 

- электролиз; 

- кристализациялау. 

Сорбциялық әдіс статикалық және динамикалық жағдайларда 

қолданылуы мүмкін. Сорбенттер ретінде ұсақ дисперсті қатты заттар 

(белсендірілген көмір, кокс ұнтақтары, шымтезек, жоңқалар, каолин, күл және 

т.б.) қолданылады.  

Статикалық жағдайда тазаланатын ақаба суға сорбент ұсақталған түрде 

жіберіліп, сумен араластырып, содан кейін тазаланған судан тұндыру арқылы 

шығарылып алынады.  

Динамикалық жағдайда – мұнда тазаланатын ақаба су сорбенттердің 

бөлшектерінен түратын сорбциялық сүзгіштер арқылы сүзіледі.  

Экстракция әдісін қолдануда ақаба су сұйықтығын еріткішпен 

араластырады, ол процесс ластағыштың түріне  және қай еріткіште жақсы 

еритініне байланысты  (мысалы, ақаба су құрамындағы фенолды жою үшін 

бензолды құяды) жүргізіледі.  Еріткішті төменнен жібереді, өйткені еріткіштің 

меншікті салмағы төгінді су сұйықтығынан жеңіл болғандықтан судың бетіне 

шығады.  Жоғарыдан берілетін ақаба суды  еріткішке араласады және оған 

ластаушы заттар беріледі. Тазартылған су төменнен, ал ластанған су 

(экстрагент) - жоғарыдан әкетіледі.  Бұл әдіс көбінесе ақаба судан 

органикалық қоспаларды шығарып алу қажетінде қолданылады, себебі олар 

суға қарағанда экстрагенттерде жақсы ериді. 

Эвапарация әдісі - ақаба суды ластайтын ұшқын заттарды су буымен 

шығару. Ол мерзімді түрде жұмыс жасайтын аппараттарда немесе  

дистилляциондық  колонкаларда жүзеге асады.  Жылу алмастырғыштарда 

құрамында фенол бар су ысығаннан кейін коллоннаға түседі және ақаба судың 

қозғалысына қарай қатты булар шығарады.  Ақаба судың құрамындағы 

ластағыштар ұшқыш бумен  шығарылады.  

Ақаба суларды механикалық тазалау процесінде өлшемі 10 мкм  

болатын бөлшектерді жою қиын емес, бірақ  ұсақ дисперсті және коллоидты 

бөлшектерді жою тіптен мүмкін емес. Оларды тазалау үшін коагуляция әдісі 

қолданылады. Коагуляцияның кең тараған түрі -  флокуляция, яғни мұнда 
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арнайы қосылған заттардың әсерінен қалқымалы зат жағдайында тұрған ұсақ 

бөлшектер жапалақ тәрізді, борпылдақ шөгінді түзеді. Коагуляция мен 

флокуляция әдістері химиялық, мұнай-химиялық, тоқыма, қағаз өндірісінен 

шыққан ақаба суды тазалауға кеңінен қолданылады.       

 Коагуляция процесін жүзеге асыруға арналған қажетті коагулянт 

мөлшері  ақаба  суды тазалауға қажеттті коагулянттың құрамына, шығынына, 

коагулянт түріне байланысты эксперименттік тұрғыда анықталады. 

Коагуляция нәтижесінде түзілген тұнба бірнеше микрометр өлшемді жапалақ 

түрінде болады. Тұнба жапалағының борпылдақ құрылымы жоғары ылғалды 

(96 % - 99,9 %) болып келеді.   

Резервуардағы  электрокоагуляция кезінде  (13 сурет) бір - бірінен 10 мм 

қашықтықта орналасқан жазық болат электродтар арқылы  0,6 А/дм
2
 , кернеуі 

10 В -18 В қа тең ток өтіп тұрады. 
  

 
 

1-төгінді суды беру; 2-тұндырғыш; 3 - резервуар - электро-коагулятор; 

4 - жазық болат электродтар жиынтығы; 5 - өңделген сумен 

жабдықтайтын жүйеге жіберу; 6 – электр тогын түзеуші; 7 – тұнбаны 

шығару. 

13 сурет - Электрокоагуляциялық қондырғы 

 

Флотация - ерімеген қоспа бөлшектерінің ақаба судағы ауаның жұқа 

дисперленген көпіршіктеріне молекулалар жабысып, осы бөлшектердің ауа 

көпіршіктерімен бірге судың бетіне көтерілу процесі болып табылады. Бұл 

әдіс құрамында мұнай, майлар, қағаз және целлюлоз талшықтары  және т.б. 

бар ақаба суларды тазалауда қолданылады.  

Өндірістік ақаба суларды иондық алмасу әдісімен тазалау 

тұзсыздандыру  үшін,  ақаба  сулардан улы қоспаларды (цианид және роданид 

қоспаларынан, мышьяктан және т.б. лар), металл иондарын (хромның, 

никельдің, цинктің т.б.) шығару үшін, сирек кездесетін элементтерді бөліп алу 

үшін қолданылады. Ол үшін сульфакөмір, ионалмастырғыш смолалар 

қолданылады.  Ионалмастырғыш синтетикалық смолалар екі негізгі топтарға 
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бөлінеді: катионидтер (КУ -1, КУ - 2)  және анионидтер (МВИ - 6ТЭ, АН - 

2Ф).  

Электролиз әдісі – ол суға салынған электродтар арқылы электр тогын 

жіберу арқылы қолданылады.  Электродтар  материалдардың суда еруіне 

ықпал жасап, коагулянт үлпектерін құрастырады және ластағыштарды 

шөктіреді. Электролиз және электродиализ кезінде молекулалар ығысады, 

сондай - ақ  электродтарда иондардың түзілуі жүреді.  Жоғары кернеулі ток 

разрядынан туындайтын электрогидравликалық күші күрделі молекулалық 

ластағыштарды ыдыратуға қолданады. 

Кристаллизация әдісі өндірістік ақаба суларды кристалл түріндегі 

ластағыштарға бөліп алу арқылы жүреді. Кристаллизация  әдетте табиғи 

тоғандар мен суаттарда  булану арқылы жүзеге асырылады. 

Химиялық  әдісте ластағыштардың физика-химиялық қасиеттерін 

ескере отыра, оларды химиялық агенттерді қолдану арқылы жояды. 

Химиялық тазалауда қолданылатын негізгі әдістерге: нейтралдау, 

тотықтыру және  тотықсыздандыру жолдары жатады. 

Нейтралдау процесі құрамында қышқылы немесе сілтісі бар ақаба 

суының рН мағынасын 6,5-8,5 аралыққа келтіру мақсатында қолданады. 

Нейтралдау үшін қышқылды ақаба суымен сілтілі ақаба суын араластыруға, 

реагенттер қосуға, ақаба суын нейтралдау қасиеті бар сүзгіш материалдар 

арқылы жіберуге болады. Сүзгіш материал ретінде әк, мрамор және доломит 

қолданылады. Бұл әдіспен, әдетте, құрамында әртүрлі минералды 

қышқылдары бар ақаба сулары тазаланады. Сілтілі суларды нейтралдау 

мақсатында құрамында СО2, SО2,  NО2 оксидтері бар түтінді газдарды жіберу 

әдісі меңгерілуде, бұл жағдайдың қолайлылығы екінші жағынан газды 

тастандылардың құрамындағы зиянды заттардан құтылу мәселесі де шешіледі. 

Химиялық тазалау әдісінің негізі - жалпы ақаба су құрамындағы 

ластағыштар мен реагенттер арасындағы химиялық реакциялар арқылы 

ластағыштарды бөліп алу.  Мұндай реакцияларға  қышқылдану және қалпына 

келтіру реакцияларын  жатқызуға болады. Көп қолданылатын әдіс - 

нейтралдау, ол кейде коагуляциямен де бірге жүреді.  Коагуляциялау  процесі 

кезінде ақаба суға реагент беріледі, ал  ол  қарапайым тұндыру кезінде 

шөкпейтін ұсақ қалқымалы заттарды бөліп шығарады.  Әдетте, реагентті 

(коагулянт)  ақаба  суды тұндырғышқа  жіберместен  бұрын қосады. 

Коагулянт ретінде  полиакриламид, темір  купоросын (FeS04), көмір 

қышқылды  глиноземді (A12 (S04)3)  қолданады.   Шахталардан, химиялық, 

машина жасау, металлургия кәсіпорындарынан, мұнай өңдеу зауыттарынан 

шығатын өндірістік ақаба сулардың құрамында үлкен мөлшердегі сілті және 

қышқыл кездеседі. Бұл сұйықтықты суаттарға тастау  тек қана  негіздік және 

қышқылдық ластағыштардың  pH концентрациясын рұқсат етілген шекке 

дейін төмендеткенде мүмкін болады. 

Өндірістік ақаба суды  нейтралдау кезінде қышқыл мен негіздің 

мөлшерін және  ақаба суды тастайтын суаттар мен қалалық ағындардың 
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негізгі қорын ескеру қажет. Қышқылдық және негізгі ақаба суды 

нейтралдауды төмендегідей тұрғыда жүзеге асыруға болады: 

- қышқылды және негізгі ақаба суды канализациялық жүйеге 

жіберместен бұрын араластырып алу; 

- ақаба суды реагентпен қажетті қатынаста араластыру; 

- ақаба суды нейтралдаушы материалдар арқылы сүзу; 

- қалалық ақаба суларда және суаттарда  белсенді реакцияларды 

қолдану.  

Қышқылдық және негізгі құрамдағы ақаба суларды араластыру үшін 

ортақтатқыш - резервуарды  қолданады. Ортақтатқыш ретінде төгінді ақаба 

суды тәулік бойы ұстауға арналған тоғандарды пайдалануға болады.  

 

6.5  Ақаба суларды тазалаудың биологиялық әдісі  

 

Механикалық және физика-химиялық әдістер ақаба суларды тазалаудың 

алғашқы кезеңі болып табылады, содан кейін оларды биологиялық тазалаудан 

өткізу керек. 

Биологиялық жолмен ақаба суын тазалау үшін ластағыштарды 

ыдыратып, өздерінің қоректенуіне, өсуіне және көбеюіне пайдаланатын 

микроорганизмдер немесе оларды өз бойына сіңіретін өсімдіктер 

(биосүзбелер ретінде қалың өскен қамыс, қоға және т.б.) қолданылады. 

Биологиялық тазалауға қатысатын организмдерге әртүрлі бактериялар, 

балдырлар, саңырауқұлақтар, ең төменгі сатыдағы жәндіктер, құрттар және 

басқалар жатады. Микроорганизмдердің қатысуымен екі процесс - тотығу 

(аэробты) және тотықсыздану (анаэробты) жүреді. 

Аэробты процестерге активті лайда немесе биопленкада өсетін 

микроорганизмдер суда еріген оттекті пайдаланады. Олардың тірішілігіне 

оттектің тұрақты ағыны мен 20
0
С - 30

0
С шамасындағы температура қажет. 

Анаэробты тазалау процесі оттексіз өтеді, бұл жерде жүретін негізгі 

процесс - лайдың ашуы. Осы әдістер ақаба суда көп мөлшерде органикалық 

заттектер болғанда және тұнбаларды залалсыздандыруға қолданылады.  

Ақаба суларды биологиялық жолмен тазалауды табиғи жағдайда 

(суландырылатын жер, биологиялық тоғандар) және әртүрлі конструкциялық 

жасанды құрылыстарда - биосүзгіштерде, аэротенкілер мен окситенкілерде 

жүргізуге болады. 

Өндірістік ақаба суларды биологиялық жолмен тазалау, негізінде 

жылдамдығы жоғары болғанына байланысты, жасанды жағдайда жүргізеді. 

Аэротенктер  аэрациялық қондырғылармен (қалқалар, бірнеше бөліктерден 

тұратын темірбетонды резервуарлар) жабдықталған. Аэротенккіде тазалау 

процесі ақаба сулардың құрамы тірі организмдерден және қатты 

субстраттардан (балдырлардың өлі бөліктерінен және әртүрлі қатты 

қалдықтардан) құралған активті лай қоспасының жіберілуіне қарай жүреді. 

Аэротенкіден өңделген ақаба сулар  әрі қарай екінші тұндырғышқа өткізіледі. 

Түбіне түскен активті лай сорғы стансасының резервуарына жіберіліп, ал 
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тазаланған ақаба сулар  қосымша одан әрі тазалауға немесе 

дезинфекциялануға бағытталады. Биологиялық процесс нәтижесінде активті 

лайдың биомассасы жоғарылайды. Оның артық мөлшері тұнбаны өңдейтін 

ғимаратқа жіберіледі де, негізгі бөлшегі айналымдық түрде аэротенкіге 

қайтарылады. Аэротенкідегі активті лайдың концентрациясы 4 г/л шамасында 

ұсталуға тиіс.  

Биосүзгілерде  ақаба су жүктеме материалдардан құрылған қабат 

арқылы сүзіліп тазаланады.  Биосүзгі келесі негізгі бөліктерден тұрады:  

ұсақталған тас; ірі құм;  керамзит; пластмасса; металл торы және басқада 

материалдар,  сонымен бірге, су бөлгіш қондырғылардан; сүзілген суды әкету 

үшін дренажды қондырғыдан;  қышқылдану процесіне қажетті ауаны 

жіберетін ауа бөлгіш қондырғылар. Олардың бетінде түзілетін биологиялық 

қабықша қабат активті лайда жүретін функцияны орындайды. Бұл қабат ақаба 

судағы органикалық заттектерді  адсорбциялайды және өңдейді. Биосүзгіштің 

тотықтырғыштық қуатын жоғарылату мақсатында сүзу процесінің бағытына 

қарама-қарсы қысымда ауа жіберіледі.  

Ақаба суды биологиялық әдіспен тазалауда массасы көп мөлшердегі 

тұнба шығады  және ауру тудыратын бактериялардың 91% - 98% ғана 

жойылады. Сондықтан тазаланған ақаба суларды су қоймаларына жіберудің 

алдында залалсыздандыру қажет. Ақаба суларды залалсыздандыру үшін газ 

тәріздес хлорды немесе хлорлы әк ерітіндісін пайдаланады. Ақаба суларды 

суды залалсыздандырудың  ең танымал әдістерінің бірі  -  хлорлау.  Мұнда 

хлорлау процесі хлор әгі  (СаСl2O), сұйық хлор  (Сl2),   натрий гипохлориті  

(NaCIO)  және электролиз көмегімен жүреді. Осы заттардың еруі нәтижесінде 

белсенді хлордың түзілуі болады, яғни судың залалсыздану процесі жүреді. 

Ақаба суларды хлорлау арқылы залалсыздандыру қондырғысы 14-суретте 

көрсетілген.   

 
1- шығын  багы, 2 - тұндырғыш шайба, 3 - дозатор, 4 - еріткіш баг. 

 

14 сурет - Ақаба суларды залалсыздандыру қондырғысы 

 

Ақаба суларды жер қыртысымен тазарту тәсілдері - жер қыртысының 

өзін-өзі тазарту қабілетіне негізделген. Осындай тазарту  суландыру 

алаңдарында немесе сүзу алаңдарында болады. 
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Суландыру алаңдары дегеніміз – ақаба  суды тазартуға арналған  арнайы 

дайындап жоспарланған жер бөлігін айтады. Егер жер бөлігі ақаба суларды 

тазарту үшін ғана арналған болса, онда сүзу алаңы деп атайды. Ақаба суды 

жер қыртысы арқылы сүзгенде оның жоғарғы қабатында қалқымалы және 

коллоидты заттар ұсталынады. Суландыру алаңдары  және сүзу алаңдарында 

ақаба суларды тазарту дәрежесі қыс мезгілінде баяулайды және төменгі 

температурада биологиялық процестердің тоқтатылуына әсер етеді. Бұл 

мезгілде алаңдарды тек қойма ретінде пайдалануға болады. 

Суландыру алаңдарын жасаудың негізгі мақсаты - санитарлық-

ластанған суды тазарту,  ылғал көзі ретінде сарқын суды  және ондағы 

ұсталған заттарды тыңайтқыш ретінде ауыл шаруашылығында пайдалану 

болып табылады. Ақаба сулар алаңдарға жыл мезгілдеріне және 

метеорологиялық жағдайларға байланыссыз беріле береді. Суландыру 

алаңдарын  және сүзу алаңдарын су қабылдау ғимараттарынан жеңіл саз үшін 

- 200 м, ал құм үшін - 500 м ара-қашықтықта жер асты су ағыны бойымен 

төмен орналастыру керек. 

Жақсы сүзетін жер қыртысы жоқ кезде биологиялық тоғандарды  ақаба 

суларды тазарту үшін пайдалануы мүмкін.  Тоғандарды  жарты метрден  төрт 

метрге дейін тереңдікте жасайды. Биологиялық тоғандар жасанды 

биологиялық тазарту ғимараттарына қарағанда бактериялардан өзі 

тазартылудың жоғарғы тиімділігін қамтиды. Тоғанның жақсы жұмыс істеу 

уақыты жылы мезгілде болады.  

Ақаба суларды тазалауда биологиялық әдісті қолданғанның өзінде 

органикалық заттектердің 90%-інен, биорганикалық қосылыстардың 40%-

інен, ауру тудыратын бактериялардың 98%-інен ғана құтылуға болады. 

Сонымен бірге, биологиялық тазалау әдісі  суды тұзсыздандыра алмайды, 

сондықтанда бұл тазалау әдісінен кейін судағы тұздардан құтылу мақсатында 

арнайы тазалау әдістері қолданылады. Оларға дистилляция (булау), қатыру 

(мұздату), мембрандық, ион алмасу әдістері жатады.  

Ары қарай, микроорганизмдердің күшімен тазаланбай қалған судағы  

органикалық заттектерді жою мақсатында активтенген көмірдің көмегімен 

адсорбциялау әдісі қолданылады.  

Ақаба судың сұйық қалдықтарын босаған кен шахталарына жіберу, тау 

жыныстарында арнайы жасалған қуыстарына көму және сазды- цементті 

қоспа түрінде жер астына қысыммен жіберуде қарастырылған. 

Тазартылған суларды қайтадан технологиялық қажеттерге пайдалануға 

болады. Су ресурстарын  қорғау және оны ұтымды пайдалану үшін негізгі 

бағыттың бірі – ол, өндірістерге айналмалы сумен қамтамасыз ететін 

жүйені енгізу. Ол өз кезегінде, айналадағы ортаның ластануын азайтады және 

экономикалық тұрғыда тиімді, өйткені тұщы судың шығынын төмендетеді. 
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7   Тұрақты дамудың бағыты және мәселелері   

 

Қазіргі күнде адамзаттың күн өткен сайын өсіп келе жатқан сұрамдарын  

биосфера қамтамасыз ете алмайтындығы бойынша қарама қайшылықтар 

болып отыр. Сондықтанда, осы қарама қайшылықты шешу үшін, адамзаттың 

ары қарай өмір сүруін тұрақты дамыту мүмкіндігі қарастырылады. Сол 

арқылы табиғаттың болашақ тіршілігін қамтамасыз ету мүмкіндігін арттыру 

көзделеді. 

Адамзат XX ғасырдың орта шеніне дейін технологияларды игере 

отырып табиғат байлығын тездетіп игерумен айналысты, ал қазіргі күнде 

табиғат қорларының шектеулі екендігі де ойландыра бастады, себебі адам 

санының тез артуы мен сұраныстың көбеюі, азық-түліктің  жетісе бермеуі өз 

әсерін білдіре бастады. Қоршаған ортаның нашарлап бара жатқан жайы және 

табиғат байлықтарының шектілігі осы қорларды пайдалануды түбегейлі 

өзгертуді талап ете бастады. Бұлай болмаса аз уакыт аралығында бар қорлар 

таусылып, қоршаған  табиғи орта бұзылады. Соның салдары адамдар санының 

күрт азаюына, өндірістік өнімнің азаюына және күрделі әлеуметтік 

проблемаларға алып келіп соқтырады.  

Бірақ техникалық прогресті тоқтатуға, сан алуан сұраныстан бас тартуға 

болмайтыны да белгілі. Оған адамзат әлі дайын емес. Оның себебі - әр ел 

әртүрлі дамыған, білім деңгейі де әртүрлі, қоршаған орта жағдайына да көз-

қарастары әртүрлі болып келеді. 

Қоршаған ортаны қорғау  және дамыту бойынша тұрақты даму 

анықтамасы 1987 жылы Халық аралық комиссия жасаған «Біздің ортақ 

болашақ» атты баяндамада берілді. Тұрақты даму анықтамасы былай 

қорытындыланды: «Осы күнгі сұранысты қамти отырып, болашақ 

ұрпақтарды да өз сұранысын қамтамасыз ете алатындай даму». Оған 1990 

жылы мынадай толықтама жасалды: «Тұрақты дамуға талап  -  табиғи 

қорларды және жүйелерді жеткілікті түрде бұзбай, болашақта да 

экономикалық  пайда  табатындай  сақтау».  1992 жылы  Бразилияның Рио-

де-Жанейро қаласында жоғарғы деңгейде өткен «Жер планетасы мәселелері» 

атты халықаралық  конференцияда «XXI  ғасырдың күн тәртібі» деп аталатын 

жоспар қабылданды. 

Тұрақты дамудың негізгі бағыты - адам өмірінің сапасын арттыру. Ол 

үшін адам өмірінің сапалық критерияларын, бағалануын қайта қарап, өзгерту 

керек.  Сонымен қатар материалдық емес бағалымдарды енгізу, яғни: жеке 

қауіпсіздігін арттыру, білім сапасын арттыру, емдеу сапасын жақсарту, 

адамдардың мәдени деңгейін көтеру, ақпарат алу жолдарын көбейту, 

қоршаған ортаға антропогендік зиянды әсерді азайту арқылы адамзатқа 

ыңғайлы қоршаған ортаны жасау. 

Тұрақты даму келесі принциптерге негізделеді: 

- табиғатпен гармонияда болу және баянды өмір сүру құқығын сақтау; 

- дамудың бөліп алынбайтын құрамасы қоршаған ортаны қорғау; 

- жайлы қоршаған ортамен қазіргі және болашақ ұрпақтарды да 
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қамтамасыз ету; 

- халықтар арасындағы өмір сүру деңгейіндегі алшақтықты, кедейлер 

мен байлар арасындағы теңсіздікті азайта отырып жою; 

- табиғатты қорғау туралы заңдылықты жетілдіру; 

- тұрақты даму принциптеріне қайшы келетін өндіріс пен сұраныстарды 

жою. 

Тұрақты даму деңгейлері - жергілікті, аймақтық,  ұлттық,  халықаралық 

және  кең аумақты (глобалдық) болуы мүмкін.  Тұрақты даму факторлары-  

экологиялық,  экономикалық  және  әлеуметтік тұрғыда қарастырылады. 

 

7.1  Еліміздің тұрақты дамуына маңызды экологиялық мәселелері 

 

Қазақстанда мұнай мен газ өнеркәсібі, түсті және қара металл өндіру, 

химия өнеркәсіптерінің жұмыс істеуі және басқада өндіріс орындары 

қоршаған ортаға және экологиялық жүйеге антропогендік әсер етуде. Ол жыл 

өткен сайын қатты сезіле бастады, яғни экожүйе бұзылып, жойылу алдында 

тұр.  

Қазақстанда экодинамиканың келесі әлеуметтік экологиялық 

мәселелерін талдап қарастыруға болады. Олар: таза су, теңіздер, көлдер мен 

өзендер, ауылшаруашылығы мен ормандар, атмосфералық ауа бассейні, 

қалдықтар, энергетика, транспорт, радиоактивті қалдықтар, жердің шөлге 

айналуы,  биотүрлердің азаюы, табиғи апаттар, техногендік  зілзалалар және 

т.б. Осыларға қысқаша тоқталып өтейік 

Әрқайсысының жағдайы мынандай мәселелерге алып келіп отыр: 

 Таза су – жоғары маңызды мәселе. Қазақстанда су қоры өте аз. 

Мәселенің ең қиыны су сапасы мен ауылды мекендердегі таза су тапшылығы 

болып отыр. Суды ең көп қолданатын ірі қалалар мен ірі өндіріс орындары. 

Таза су тапшылығы  санитарлық - гигиеналық жағдайдың нашарлауына алып 

келеді. Суды ең көп қолданатын сала ауылшаруашылық. Шешімін табу керек 

мәселелерге ірі қалаларды сумен қамтамассыз ету, трансшекаралық мәселелер 

мен оларды шешу мәселелері жатады. 

 Теңіздер, көлдер мен өзендер. Балықтар қорының азаюы мен теңіз 

айналасындағы қоршаған ортаны қорғау мәселелері сақталып отыр. Алдыңғы 

қатардағы мәселеге Каспий теңізі жағалауындағы ластану жағдайы мен оған 

антропогендік әсерлердің ұлғаюы жатады. Арал теңізінің жағдайы тек қана 

Қазақстан үшін ғана емес, шекаралас елдер үшін де толғандыратын мәселеге 

жатады және осы елдердің де қатысуымен шешілуі қажет. Теңіз бен көлдердің 

балық қорын пайдалану мен оны сақтау экономикалық сараптамадан өткізуді 

талап етуде. Барлық өзендер суының ластануы ластаушы өндірістерге 

экономикалық және нарықтық тежеу құралдарын қолдануды талап етіп отыр. 

 Ауылшаруашылығы мен ормандар. Азық түлік шығару жерді 

құнарлануды қажет етеді, бірақ көп жағдайда тыңайтқышты қолданудан астық 

өнімінің артуы байқалмайды. Жыртатын жерлерде эррозия процестері жүруде 

және онымен күрес барлық шаруашылықтарды бірдей және жиі жүргізілмей 
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отыр. Тағы бір мәселе ол ормандардың өртке жиі ұшырауы мен ағаштарды 

заңды және заңсыз кесудің үлкен дәрежеде жүргізілуі де болып отыр. 

Сексеуілді көп  мөлшерде шауып алуы шөл аумағының ұлғаюына алып келіп 

отыр. 

 Энергетика. Ел экономикасы артуымен бірге энергияға деген сұраныс 

жылдан жылға өсіп келеді. Ал энергияны өндіру қайта толмайтын қорларды 

жағу арқылы алынып келеді. Бірінші мәселе осы қорлардың азаюы, ал 

екіншісі қоршаған ортаға тигізіп отырған зияны. Бұл мәселелерді шешудің 

бірден бір тиімді жолы дәстүрлі емес (күн, жел, су) энергия көздерін 

пайдалануды енгізу және энергияны аз мөлшерде пайдаланатын 

құрылғыларды тұрмыста және өнеркәсіпте қолдану. Қазақстан уран қоры мен 

оны өндіру бойынша әлемде көш басында тұр, соған қарамастан елде әлі 

жұмыс істеп энергия шығаратын бір де бір атом электр стансасы жоқ. Егер 

жоспарланып отырған АЭС салынса және олардың саны мен сапасын 

болашақта арттырсақ, онда Қазақстан электр энергиясымен өзін өзі толық 

қамтамасыз етіп қана қоймай, оны экспортқа шығарушы елге айналады.   

Транспорт. Қазақстан елді мекендерінде және қалаларда транспорт түрі 

мен саны күрт көбейіп отыр. Соның әсерінен атмосфераға шығатын улы және 

зиянды заттар мөлшері артып отыр. Тарнспорт қолданатын жанар май сапасы 

да жақсармай отыр. Осы мәселерді шешу жолдары – жанар май сапасын 

арттыру, экономды және шағын транспорттарды шығарып пайдалану, кейбір 

жанар майды көп мөлшерде жағатын автотранспорттан бас тарту болып 

табылады. 

Атмосфера. Ең басты мәселе ауаға шығарылып жатқан зиянды 

заттардың мөлшерін күрт азайту жолдарын қарастыру, барлық сүзгіш 

әдістерді жүзеге асырып, өнеркәсіп орындарында пайдалану. Бұл мәселе 

барлық елдерге тән. 

Қалдықтар. Өнеркәсіп орындарының қалдықтарымен қатар 

муниципалдық қалдықтарда көп мөлшерде шығарылуда. Қалдықтар қауіпті, 

уландырғыш, радиоактивті және аралас болып бөлінеді. Қалдықтар 

мәселесінің шешілу жолдары – қалдықсыз өндіріс санын арттыру, 

қалдықтарды өңдеуші зауыдтарды көптеп салу, қалдықтар полигондарын 

жабдықтау, қалдықты аз шығарушы текхнологияларды қолдану. 

Қазақстандағы саяси ахуал бүкіл әлемге тұрақтылықтың, 

конфессияаралық келісімнің, еліміздің барлық азаматтарының мүддесінде 

демократия мен қоғамдық институттарды дамытудың бірегей үлгісін танытып 

отыр. Қазақстанның тұрақты саяси дамуы әлемдік қоғамдастық үшін 

теңгерімді бастамалардың көзі ретінде еліміздің қалыптасуында маңызды рөл 

атқара алады және атқаруға тиіс. 

Осы орайда Қазақстан өзінің дамуында еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне 

қатер төндіретін біршама кедергілерге кезігуде. Қазақстан Республикасының 

қазіргі уақытқа дейінгі экономикалық өсуіне негізінен әлемдік нарықтағы 

шикізат бағасының өсуі мен табиғи ресурстардың елеулі бөлігін тұтыну 

есебінен қол жетіп отыр. Табиғи капиталдың барынша ысырап болуы мен 
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құлдырауы орын алуда. Ішкі жалпы өнімнің өсуі қоршаған ортаға 

қалдықтардың көп шығарылуымен болуда. Қазіргі бағалау бойынша, ел 

аумағының 75%-на жуығы экологиялық тұрақсыздықтың жоғары тәуекеліне 

ұшыраған. Шөлейттену мәселесі өткір қойылып отыр. «Тарихи ластанулар», 

қалдықтарды жинаушылар, тұрақты және жылжымалы көздерден бөлінетін 

улы заттар қалдықтарының өсуі табиғи ортаның жай-күйі мен халықтың 

денсаулығына қатер төндіреді. 

Ел экономикасының тұрақтылығына төнетін ықтимал қатерлер шикізат 

секторына елеулі тәуелділік, жекелеген салалардың Дүниежүзілік сауда 

ұйымына (ДСҰ ) кіруге дайындық деңгейінің төмендігі, сыртқы қарыздың 

өсуі, «көлеңке экономика» проблемалары болып табылады. 

Қазақстан өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік жағдайларында 

айтарлықтай алшақтық бар. Демографиялық жағдай мен халықтың 

денсаулығының жай-күйінде проблемалар бар, әзірге оның құқықтық, 

экономикалық, экологиялық сауаттылық деңгейінің жеткіліксіздігі орын 

алуда. Бұл кедергілерді еңсеру Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға 

көшу жолындағы басты кезеңдік міндеті болуға тиіс. 

Экономикалық өсім процесінде экологиялық талаптарды арттыру, 

қоршаған ортаға антропогендік қысымды азайту қажет. Ол үшін 2024 жылға 

қарай экологиялық тұрақтылық индексін ең кем дегенде, қазіргі ең жақсы 

көрсеткіш - 88 балға дейін жеткізу қажет. Сол арқылы өмір сүру сапасының 

көрсеткіштерін ең жоғары әлемдік көрсеткіштерге жақындатып, айтарлықтай 

жақсарту қамтамасыз етілетін болады. 

 

7.2 Табиғи қорларын тиімді пайдалану  

 

Табиғи қорлар  - адамның өз мақсаттары мен өмір сүруін қамтамасыз 

ету мақсатында қолданатын табиғи заттар және құбылыстар жиынтығы. Оған 

ауа, күн, жел, су, жер, ормандар, табиғи құрылыс материалдары, пайдалы 

қазбалар және басқаларды жатқызуға болады. 

Табиғи қорлар түрі бойынша табиғи құбылыстар (күн энергиясы, жел, 

теңіз суының қайтуы мен келуі), жануарлар әлемі, өсімдіктер әлемі, табиғи 

заттар (су, ауа, топырақ) және пайдалы қазбалар (мұнай, алтын, темір және 

т.б.) болып бөлінеді. Сонымен қатар, пайдалы қазбалар пайдалануға дайын 

(көмір, қымбат тастар мен минералдар, тұз) және өңдеуді қажет ететіндер 

(мұнай, руда, тыңайтқыштар) болып бөлінеді. 

Табиғи қорлар таусылатын және таусылмайтын болып бөлінеді. 

Таусылмайтын табиғи қорлар - бұл ұзақ мерзімді табиғатты 

пайдаланғанда мөлшері мен сапасы өзгермейтін немесе өзгерісі сезілмейтін 

табиғи физикалық құбылыстар мен заттар. Мұндай қорлар күн энергиясы, жел 

энергиясы, қозғалыстағы су  энергиясы, жер қойнауының энергиясы және 

тағы басқалар. 

Таусылатын табиғи қорлар - бұл ұзақ мерзімді табиғатты пайдаланғанда 

мөлшері мен сапасы өзгеретін табиғи физикалық құбылыстар мен заттар. 
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Сонымен бірге табиғи қорларды төмендегідей тұрғыда бөлуге болады: 

 - өзіндік орнын толтыра алатын (өсімдік пен жануарлар әлемі, 

микроағзалар әлемі); 

 - өзіндік орнын толтыра алмайтын (қазба байлықтар); 

 - салыстырмалы өзіндік орнын толтыра алатын   (құнарлы топырақ, 

кесілген ағаш және т.б. лар).  

Қазақстанда сан-алуан пайдалы қазбалар бар. Менделеев кестесінің 105 

элементінің  99-ы  Қазақстанда табылған, оның 70-нің қоры анықталған, қазір 

60-тан астам элемент өндіріске енгізілген. Қазіргі кезде 493 кен қазба орны 

белгілі болып отыр, минералдық шикізаттың 1225 түрі бар.  

Қазақстан дүние жүзі бойынша мырыштың, вольфрамның және бариттің 

зерттелген қорлары бойынша – бірінші орын, күміс, қорғасын және хром 

қорлары бойынша - екінші орын, мыс пен флюорит қорлары бойынша – 

үшінші орын, молибден қорлары бойынша - төртінші орын, алтын қорлары 

бойынша - алтыншы орын алады. 

Қазақстанның пайдалы қазбалар қорын геологиялық-экономикалық 

бағалау нәтижесі бойынша экономикалық маңызы жағынан көмір, мұнай, 

мыс, темір, қорғасын, мырыш, хромит, алтын, марганец алдыңғы қатарда тұр. 

Табиғатты қолдану - бұл адамның өмірін қамтамасыз етуі үшін 

қоршаған ортаның заттары мен құбылыстарын пайдалануы. Адамның 

табиғатты қолдануы төрт түрлі формада жүреді: өмірін қамтамасыз ету, 

шаруашылық-экономикалық, денсаулықты түзеу, мәдени. 

Адамның табиғатты қолдану формалары екі түрде жүзеге асады: жалпы 

және арнайы табиғатты қолдану. Жалпы  табиғатты қолдану ешқандай 

рұқсатты талап етпейді (суды, ауаны пайдалану). Арнайы  табиғатты қолдану 

мемлекеттік рұқсатты талап етеді. 

Ал шаруашылықты жүргізу нәтижелері негізінде табиғатты қолдану 

тиімді және тиімсіз деп бөлінеді.  

Табиғатты тиімсіз пайдалану табиғи қорлардың азаюына, экожүйедегі 

тепе теңдіктің бұзылуына, ал ең соңында экологиялық дағдарыс пен апатқа 

алып келеді. Бұның бәрі басшылардың қызықпаушылығынан, экологиялық 

мәдениеттің төменділігімен, экологиялық процестерді жете білмеуінен, 

қоршаған ортаны қорғаудың принциптерін білмеуден туындайды. 

Табиғатты тиімді пайдалану  мына ерекшеліктермен сипатталынады: 

- табиғат қорларын пайдалану оны толықтырып отырумен бірге жүруі 

керек (орны толатын қорлар үшін); 

- табиғат қорларын кешенді пайдалану; 

- табиғат қорларын қайталап пайдалану; 

- табиғатты қорғайтын шаралар жүргізу; 

- қоршаған табиғи ортаға антропогендік әсерді азайту үшін жаңа 

технологияларды енгізіп отыру. 

Табиғи қорларды пайдалану мәселелері. Су - жалпы планерлық масштабта 

таусылмайтын қорға жатады,   себебі оның жалпы көлемі мұхит, атмосферамен 

құрлық арасында жүретін тұрақты айналыммен толықтырылып отырады. 
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Қазіргі кезде негізгі мәселе таза судың әртүрлі зиянды заттармен 

ластануы, олар: пестицидтер мен улы химикаттар, мұнай мен оның өнімдері 

және т.б., бұл мәселе барлық өндірісі дамыған елдерге тән құбылыс. 

Су қорларын тиімді пайдаланудың негізгі бағыттары: қайта пайдалану; 

жаңа тазартқыш технологияларды қолдану; ұйымдық шаралар. 

Пайдалы қазбалар. Минералды шикізаттарды кешенді пайдаланудың 

қалып қалуы  өндірістік қалдықтардан көптеген минералдар түрлерін 

технологиялардың жетілген түрлерінің жоқтығынан әлі күнге дейін 

алынбауынан болып отыр. Жерден қазба қорлар толығымен де алынбай отыр. 

(Мысалы: факелдерде миллиардтаған кубометр мұнай газы жағылуда). 

Өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Өсімдіктер әлемін тиімді пайдалану 

орман қорларын тиімді пайдалану мен оның өсімділігін арттырудан тұрады. 

Осы мәселені жүзеге асыру үшін арнайы табиғат аймақтары мен қорлары 

(заповедниктер, мемлекеттік табиғи парктер, ұлттық қорлар, ормандар) 

құрылған. 

Жерді пайдалану.  Жерді барлық түрде пайдалану оның 

деградациясына алып келеді. Топырақтың адамзат қоғамы үшін маңызын 

айтып жеткізу қиын. Егер бұрынғы кезде өскен өнімді жинау кезінде 

топырақтың жанама маңызы болуы, себебі ол адамды жабайы өсімдіктер 

өнімдерімен қамтамасыз етті, ал жер жыртып, егіншілікпен айналысқан 

кезден бастап топырақ азық өнімдерінін көзіне айналды.  

Өндірістің кейбір салалары топырақты пайдалануға негізделген. Соның 

бірі маңызды азық-түлік өнімдерін жеткізуші ауыл шаруашылығы. Топырақ 

ауыл шаруашылығы өндірісін негізгі құралы болып табылады. Топырақтың 

орман шаруашылығында және құрылыс салғанда - инженерлік 

құрылғылардың іргетасының негізгі ретінде және жол салуда 

гидротехникалық құрылыста құрылыс материалы ретінде маңызы зор.  

Топырақта жүріп жататын күрделі биологиялық, физика-химиялық және 

химиялық процестердің адамзат қоғамының түрлі тіршілік салалары үшін 

мәні зор. Осы процестерді тану топырақты іс жүзінде пайдалануда жаңа 

мүмкіндіктер ашады. Микробиологиялық және геохимиялық процестерді 

зерттеуге байланысты топырақтың халық денсаулығы үшін маңызы анықтала 

түседі. Топырақтағы физика-химиялық құбылыстарды зерттеудің 

гидротехникалық құрылыс үшін және алыс қашықтыққа созылған 

магистралық құбырлар салу үшін маңызы бар. Топырақтағы биогеохимиялық 

және геохимиялық процестерді пайдалы қазба кен орындарын іздеу кезінде 

пайдаланады. Жердің ауыл шаруашылығы үшін маңызы ерекше. 

Топырақ құнарлығы деп оның табиғи және мәдени өсімдіктердің 

қалыпты өсуі мен дамуын қамтамасыз ету қабілетін айтады. Топырақ 

құнарлығы оны кез келген борпылдақ тау жынысынан ажыратуға мүмкіндік 

беретін ерекше сапа. Бұл сапаның адамзат қоғамы үшін маңызы зор. Табиғи 

топырақ құнарлылығы олардың қалыптасуы барысында топырақ түзу 

факторы әсерінен болады және табиғи өсімдіктер өсімділігімен бағаланады. 
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Өңделетін жердің құнарлығы ауылшаруашылық өнімдерінің түсім 

көлемімен өлшенеді және ауылшаруашылық өндірістің деңгейіне: осы 

топырақтың зиянды химиялық қасиетін жоя білуге, қолайлы су мен ауа 

режиміне, минерал, органикалық, бактериялық тыңайтқыштар пайдалану 

мүмкіндігіне, ауылшаруашылық өндірісінің механикаландыру деңгейіне 

байланысты. 

Топырақ құнарлылығы тек табиғи қасиеттеріне емес, оны өңдеу 

сипатына да байланысты. Табиғи құнарлылық топырақтан жаратылыс 

қасиеттеріне байланысты. Тиімді құнарлылық табиғи құнарлылық бөлігі, ол 

мәдени өсімдік түсімі түрінде анықталды. Тиімді құнарлылық тыңайтқыш 

қолдануға, топырақты ұтымды өңдеуге және т.б. шараларға сәйкес ұлғаяды. 

Осылайша жасанды тиімді құнарлылық жасалады. 

Ғылым мен ауылшаруашылығындағы тәжірибе дамыған сайын жасанды 

құнарлылық арта түседі. Тиімді құнарлылық адамзат қоғамының дауына, 

өндіріс күштері мен өндірістік қатынастардың дауына байланысты болады. 

Топырақты өңдеу, мелиорация, тыңайтқыш қосу және т.б. шаралар 

географиялық жағдайларды ескеріп жоспарлануы және жүзеге асырылуы 

керек. Егіншілік дұрыс ұйымдастыру үшін топырақта ғана емес, топырақты 

түзуге қатысатын табиғат жағдайларын да жан-жақты зерттеу керек. 

Сондықтан топырақ географиялық және жер қыртысы карта георафиялық 

жұмыстар маңызға ие болып келеді. 

 

7.3 Тұрақты дамуға көшу өлшемдерін талдау  

 

Қазақстан Республикасының көптеген әлеуметтік-экономикалық 

проблемаларының негізінде елдің ресурстарды өндірумен салыстырғанда 

оларды тепе-тең тұтынбау жағдайындағы тарихи қалыптасқан теңгерімсіздік 

жатыр. Егер елдің негізгі экономикалық көрсеткіштерін энергетикалық 

пайдалы құндылық – гигаватпен (ГВт) өлшенетін қуатты өлшеу негізінде 

жалпы өлшем бірлігіне негіздесе, онда қазіргі ысырапты бағалау мүмкін 

болады. 

Сонымен, 2005 жылы 29,4 ГВт мөлшерінде өндірілген жиынтық өнімді 

алу үшін елімізде тұтастай алғанда 94,85 ГВт мөлшерінде қорлар тұтынылды. 

Бұл - жыл бойы еліміздің 65,45 ГВт қуатының резерві ысырап болды немесе 

жеткіліксіз пайдаланылды деген сөз. Бұл Қазақстан Республикасында 

қорларды пайдалану тиімділігі көрсеткіші (ҚПТ) салыстырмалы түрде төмен 

екендігін көрсетеді, ол қазіргі кезде 31 пайызға тең. Бұл орташа әлемдік 

деңгейден артық, ол 24 пайызға тең, бірақ әлемнің технологиялық жағынан 

неғұрлым дамыған елдерінен: Жапониядан - 36%,  АҚШ-тан – 34%,  

Германиядан - 33 % кем.  

Қазақстан Республикасы тұрақты дамудың негізгі өлшемі болып 

табылатын өмір сүру сапасы деңгейі бойынша да әлемнің неғұрлым дамыған 

елдерінен артта қалып келеді. 
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Қазіргі әлемде өмір сүру сапасы негізгі құрамдас бөліктермен: өмір 

сүрудің ұзақтығымен, әл-ауқатының деңгейімен және қоршаған ортаның жай-

күйімен айқындалады. 

Қоғам, табиғат және адам халықаралық университетінің (Дубна, Ресей) 

өмір сүру сапасы индексі бойынша рейтинг көшбасшысы Норвегияның 

коэффициенті – 3,83, Ресей – 1,57, Қытай – 0,34-ке тең болғанда, Қазақстан 

1,17 коэффициентпен 78-ші орында тұр. 

Қазақстанда халықтың денсаулық жағдайы мен адамдардың өмір 

сүруінің ұзақтығы басқа елдердің көрсеткіштерімен салыстырғанда елеулі 

түрде артта қалып отыр. Осылайша, халықтың өмір сүруінің орташа ұзақтығы 

2005 жылы 65,9 жасты құраса, ал Жапонияда бұл көрсеткіш 80 жасқа 

жақындайды. 

Мемлекеттің әлеуметтік және институционалдық мүмкіндіктері мен 

халықаралық белсенділігін, халық денсаулығының экологиялық аспектілерін, 

экологиялық күйзелістерді, экожүйенің жай-күйінің көрсеткіштерін қоса 

алғанда Қазақстан Республикасы 63,8 индексімен 70-орында тұр, ал 

көшбасшы елдер Жаңа Зеландия, Швеция және Финляндияда бұл көрсеткіш 

87-88 балға жеткен. 

Қазақстан адам әлеуетінің даму индексі (АӘДИ) бойынша елдер 

рейтингінде 80-ші орынға ие. Сонымен, 2024 жылға дейін Қазақстан 

Республикасы өмір сүру сапасы деңгейі бойынша әлемдегі барынша бәсекеге 

қабілетті және дамыған елдердің қатарында орнығу үшін ресурстарды 

пайдалану тиімділігін арттыру, өмір сүру жасын ұзарту, экологиялық 

тұрақтылық индексінің өсуін қамтамасыз ету қажет. 

Жүргізілген есептеулер әлемдегі бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан 

тұрақты орын алу үшін Қазақстан 2013 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде 

мынадай параметрлерге сәйкес келуге тиіс екенін көрсетеді: 

- ҚПТ - кемінде 43 %; 

- қорларды пайдалану жиынтығы - кемінде 246,86 ГВт; 

- өндірілген жылдық жиынтық өнім - кемінде 113,1 ГВт. 

Болжамға сәйкес, осы кезеңде дәл осындай өлшемдерге әлемдегі 

неғұрлым бәсекеге қабілетті елу ел сәйкес келетін болады. 53%-ға тең ҚПТ 

кезінде «тұрақты даму» траекториясына шығу және жаңартуға келмейтін 

табиғат байлықтары есебінен емес, неғұрлым тиімді, «озыңқы» технологиялар 

есебінен экономиканың өсуі қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасы халқының саны тұрақты дамудың маңызды 

өлшемі болып табылады. Халықтың тығыздығының төмен болуы (шекара 

айтарлықтай созылған жағдайда) әрдайым мемлекеттің дамуындағы 

тұрақсыздық факторы болып табылады. 

Ел аумағының елеулі бөлігі шаруашылыққа игеру үшін қиын және 

халықты Қазақстанның барлық өңірлеріне бірдей орналастыру міндетін қою 

мүмкін еместігіне қарамастан, халық санын белгілі бір деңгейде ұстап тұру 

қажет, сонымен бірге экономикалық мүмкіндіктерді өрістету, 

қазақстандықтардың көршілес әлем ұлттарының арасында генетикалық және 
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мәдени әлеуетін сақтау, өңірлер арасындағы атап айтқанда, 

инфрақұрылымның әлсіздігі мен демографиялық теңсіздікке байланысты 

жағымсыз саралануды еңсеру қажет. 

Халық санының неғұрлым оңтайлы мақсатты деңгейі 2024 жылға қарай 

18 миллион тұрғынға қол жеткізу болып табылады. Ол үшін табиғи өсім 

көрсеткішін 1000 адамға шаққанда 12,68-ге (қазіргі кезде -8,0), өмір сүрудің 

орташа ұзақтығын 73 жасқа дейін жеткізу, туу көрсеткішін 1000 адамға 

шаққанда өмірге келетін кемінде 22 адам деңгейінде ұстап тұру талап етіледі. 

Ерлердің және әйелдердің өмір сүруінің орташа ұзақтығындағы алшақтықты 

7,5 жылға (қазіргі кезде - 11 жыл) азайту  қажет. 

 

7.4 Тұрақты дамуға көшудің негізгі кезеңдері және міндеттері 

 

Қазақстан Республикасы үшін тұрақты дамуға көшу кезең-кезеңімен 

жүзеге асырылатын болады. Ол үшін тұрақты дамудың әр кезеңіне арналған 

белгіленген өлшемдер анықталады: 

Дайындық кезеңі (2007- 2009 жылдар) - тұрақты даму ережелерін  

қоғамдық және саяси қызметтің барлық салаларына енгізу, экономиканы 

әртараптандыру, технологиялық алға озуды жүзеге асыру үшін жағдай жасау; 

Бірінші кезең (2010 - 2012 жылдар) - Қазақстан Республикасының 

әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіруін қамтамасыз 

ету; 

Екінші кезең (2013 - 2018 жылдар) - өмір сүру сапасы деңгейі бойынша 

әлемдік дамудағы көшбасшылар арасындағы еліміздің жағдайын нығайту, 

табиғи ресурстарды орынсыз пайдалану салдарынан болатын шығындарды 

айтарлықтай қысқарту, елдің экологиялық тұрақтылығының жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету; 

Үшінші кезең (2019 - 2024 жылдар) - тұрақты дамудың қабылданған 

халықаралық өлшемдеріне қол жеткізу. 

Қазақстан Республикасында тұрақты дамуға көшудің негізгі ережелері 

мыналар болып табылады: 

- бүкіл қоғамды тұрақты дамуға қол жеткізу процесіне тарту; 

- тұрақты даму үшін саяси негіз жасау; 

- ведомствоаралық ықпалдасу, мемлекетті басқаруға деген жүйелі 

көзқарас, дамудың негізгі көрсеткіштерін  болжамдау, жоспарлау және реттеу 

тиімділігін арттыру; 

- ел экономикасына жоғары технологияларды белсенді енгізу 

нәтижесіндегі экономикалық прогресс, қорларды пайдалану тиімділігін 

арттыру; 

- ғылым мен білім берудің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

- салауатты қоғам үлгісін енгізу негізінде халықтың денсаулық 

жағдайын, демографиялық жағдайды жақсарту; 

- қоғамның аса маңызды ноосфералық қызметі ретінде қоршаған 

ортаны қорғау қызметін жетілдіру; 
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- аймақ өңірлік экологиялық жүйе көзқарас негізіндегі аумақтық даму. 

Тұрақты дамуға көшудің басымдықтары мыналар: 

- өндіріс пен тұтынудың тұрақты үлгілерін енгізу; 

- жаңа және экологиялық қауіпсіз технологияларды пайдалану; 

- тұрақты көлік жүйелерін дамыту; 

- энергетикалық тиімділік және энергия жинақтау; 

- тұрақты дамудың өңірлік проблемаларын шешу; 

- халықтың әлеуметтік қауіпсіздігінің деңгейін арттыру; 

- экологиялық және гендерлік аспектілерді ескере отырып, 

кедейшілікке қарсы күрес; 

- тұрақты даму үшін ғылым мен білім беруді одан әрі дамыту; 

- тарихи және мәдени мұраны сақтау; 

- халықтың денсаулығына төнетін экологиялық қауіп-қатердің 

алдын алу және азайту; 

- шөлейттенуге қарсы күрес, биологиялық әралуандықты сақтау; 

- эмиссияларды, оның ішінде қызған газдар мен озон қабатын 

бұзатын заттарды азайту; 

- сапалы ауыз суға қол жеткізу; 

- трансшекаралық экологиялық проблемаларды шешу; 

- радиациялық және биохимиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

- өндіріс қалдықтарын кәдеге асыру. 

Тұрақты даму концепциясын жақын болашақта Қазақстанда жүзеге 

асыру - ең маңызы мақсат болып табылады. Бұл шаралардың жүзеге 

асырылуы  экологиялық жағдайдың, экономикалық дамудың, саяси, 

әлеуметтік және жалпы қоғамның сапалы жетістігіне алып келеді.  

Қазақстанда да экологиялық тұрақты даму бағдарламасы жүзеге 

асырылуда. Бағдарлама келесі бағыттарды қамтиды. 

Қоршаған ортаны басқару жүйесін жетілдіру.  Бұл бағытта экологиялық 

жобалар өз-ара үйлестіріледі және  «ҚР ның кедейшіліктен арылу 

бағдарламасымен» байланыстырылады. Ол  аймақтық қоршаған ортаны қорғау 

іс-әрекеттер жоспары, сонымен бірге Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) тарапында 

жүзеге асырылатын «Экономикалық дамудың жетістіктеріне шолумен» 

бағдарламасына байланысты орындалады. Жоспарлы түрде жергілікті, 

әкімшілік,  ұлттық  және  халықаралық тұрғыдағы тұрақты дамумен 

байланысты жүргізілетін бағдарламалар мен жобалар мониторингі де 

орындалып отырады.  

 Байланыстар орнату. Бұл бағыттың негізгі идеясы - әртүрлі секторлар 

арасындағы тосқауылдарды тұрақты даму үшін жою болып табылады, яғни сала 

аралық және сектор аралық сипаттармен ерекшелінеді, мысалы: 

- Іле-Балхаш бассейінінің тұрақты дамуы; 

- экологиялық туризм, тұрақты қалалар мен елді мекендер, 

экологиялық таза үйлер салу, толықтырылып отыратын энергия көздері; 

- биосфералық қорларды сақтау, экология- экономикалық аумақтар, 

ғылыми бау бақшалар; 
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- әлемдік стандарттарға көшу, жалпылай сапаны басқару; 

- экологиялық іскерлікті арттыру; 

- тұрақты даму заңын дайындап, қабылдау. 

 Тұрақты даму тұрғысынан Қазақстанның дамуын бағалау.  Бұл тұрғыда 

Қазақстан экономикасы шикі зат шығарып сатушыдан өндіріс тауарларын 

өңдеп, шығаратын, оларды экспортқа шығарушы елге айналуын қарастырамыз.  

Өндірістік тауарлардың сапасын арттыра отырып, жаңа сату нарықтарына 

шығу, әлемдік сауда ұйымына мүше болып, экспорттық саланы арттыру. Сауда 

саттық, салық салу, кедендік заңдылықтарды Халықаралық деңгейге дейін 

көтере отырып, шикізат пен өндіріс тауарларын экспортқа шығарудан әлем 

елдері ішінде алдыңғы қатарға шығу. 

 Елдің ары қарай өркендеуі үшін ғылымды арттыру, жаңа технологиялар 

мен техниканы өндіріске енгізу, машина мен өндіріс құралдарындағы 

Қазақстандық мазмұнды ұлғайту, білім беру мен медициналық көмек көрсету, 

емдеу сапасын жоғары дәрежеге жеткізу, нанотехнологиялар жетістіктері мен 

ғарыштық зерттеулердің нәтижелерін кеңінен өмірде қолдану қолға алынуы 

керек.  

Секторлар арасындағы байланыс пен әріптестік жүйесін құру 

мақсатында Қазақстан Республикасының тұрақты даму Орталығын құру 

жоспары әзірленіп, ұсынылды. Жобаның эксперттік қатысуы кезінде Балқаш-

Алакөл Бассейндік кеңесі (БК) құрылды. Нұра-Сарысу БК құру процесіне 

эксперттік қолдау көрсетілді. БҰҰ Әлем университетінің және Жер Кеңесінің 

тұрақты даму бойынша Кеңестері және Комиссияларымен байланыс 

орнатылды. 

Қазақстан Репсубликасының тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасы – 21 

ғасырдағы Қазақстан Күн тәртібінде қарастырылды. Экологиялық кодекс пен 

қоршаған ортаны қорғауға байланысты заңдарды қайта қарастыру құжаттары 

бойынша жұмыстарға қатысылды.  Заңдарды қайта құру мәселелері бойынша 

басқа халықаралық жобалармен өзара кеңес беру және материалдарға 

экспертиза жүргізілді.   

Қазақстандағы халықаралық жобалардың міндеттері бойынша күрделі 

және ұзақ мерзімді бағдарламаны қабылдады. Бағдарламаның негізгі мақсаты 

- тұрақты даму (ТД) институттары арқылы салалар аралық және сектор 

аралық кедергілерді болдырмауды жетілдіру. Сонымен қатар, зияткерлік, 

ақпараттық және тұрақты даму бойынша әлеуетті әрекеттің сарапшылылығын 

арттыру болып табылады.  

Бұл бағдарлама тұрақты даму институттарын дамытуға, басқару жүйесін 

жетілдіруге, экологиялық қызметтің зияткерлік әлеуетін және 

ұйымдастырушылығын дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Бағдарлама 

шеңберінде талдаулар өткізіліп, Қазақстанның күн тәртібіндегі XXI ғасырға 

тұрақты дамуын зерттеу сектор аралық  ынтымақтастықтың кедергілерін 

жеңуі жөнінде ұсыныстар дайындайды. 

Бағдарламаның негізгі міндеттері - қоршаған ортаны қорғау бойынша 

институттарының талдауын және экологиялық басқаруды жақсарту бойынша 
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ұсыныстарын әкімшілік шеңберде мемлекеттік тиімді басқарумен және сектор 

аралық нығайту мәселелерімен тығыз байланыстыру болып табылады. 

Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастыққа толыққанды қатысушы 

ретінде ХХІ ғасырға арналған күн тәртібінде (Рио-де-Жанейро, 1992 жыл) 

және Мыңжылдық самиті (Нью-Йорк, 2000 жыл) мен Тұрақты даму жөніндегі 

әлемдік саммит (2002 жыл, Йоханнесбург) декларацияларында қойылған 

міндеттерді орындау жөнінде міндеттемелер қабылдады.  

Қазақстан Республикасы тұрақты дамуға қол жеткізу бағытында 

бірқатар шаралар қабылдады. Қазақстан БҰҰ -ның Тұрақты даму жөніндегі 

комиссиясының, «Еуропа үшін қоршаған орта» және «Азия үшін қоршаған 

орта мен тұрақты даму» процестерінің, тұрақты даму үшін Дүниежүзілік 

кәсіпкерлер кеңесі өңірлік еуразиялық желісінің мүшесі және белсенді 

қатысушысы болып табылады. 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясы, 2015 жылға дейінгі 

индустриялық-инновациялық даму стратегиясы,  2004-2015 жылдарға дейінгі 

экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасының 2015 

жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясы қабылданды, Қазақстан 

Республикасының тұрақты даму жөніндегі кеңесі және «Қазына» тұрақты 

даму қоры АҚ құрылды. 

Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығының экологиялық 

тұрақтылығын қамтамасыз етуде ерекше рөл атқарады. Еуропа мен Азия 

арасында саяси, мәдени және экономикалық көпір бола отырып, Қазақстан 

құрлықта ландшафтар мен экологиялық жүйелердің дамуында осы тектес 

байланыстырушы қызмет атқарады. Қазақстан аумағының көлемі, климат 

жағдайларының әр түрлілігі, өңірдің су теңгерімінің ерекшеліктері 

Еуразияның күллі аумағындағы экологиялық жағдайды оның Қазақстандағы 

тұрақтылығына айтарлықтай тәуелді етеді. 

 

7.5  Табиғатты қорғау бойынша тұрақты даму 

 

Табиғатты қорғау экономика тұрғысынан басқарылуы қажет, яғни іс-

әрекетінен көрген пайдасы қоршаған орта мен басқа мекемелерге әсері 

арқылы есептелініп, құқықтық және нормативтік тұрғыдан зиян келтіруші 

кәсіпорынға үлкен көлемде салық салынуы керек. Керісінше, өнеркәсіп 

орындары зиянды шығарымдарды азайтса, оларға кейбір экономикалық 

жеңілдіктер қарастырылуы керек. 

Әрбір елде табиғатты қорғауға арналған қаржы қоры құрылуы қажет. 

Осы қор арқылы алдыңғы қатарлы технологияларды пайдалану, сүзгіштерді 

қолдану және алдыңғы қатарлы құрал-жабдықтар мен механизмдерді сатып 

алуға, зиянды әсерді азайту жолдарын қарастыратын ғылымды дамытуға 

болады. 

Қазақстандағы тәуелсіздік жылдары экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің мүлде жаңа мемлекеттік жүйесінің құрылуының және 

қалыптасуының, Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
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саласындағы атқарушы органдардың жақсы ұйымдастырылған және аумақтық 

таралған жүйесін - қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдалануды 

басқарудың жылдары болды. Бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты 

қалыптастыруды және дәйекті іске асыруды қамтамасыз етті. 

Алайда, Қазақстанда көптеген онжылдықтар бойы қоршаған ортаға 

төтенше жоғары техногендік салмақ түсіретін, табиғат пайдаланудың көбінесе 

шикізат жүйесі қалыптасты. Сондықтан әзірге экологиялық жағдайдың 

түбегейлі жақсаруы әзір бола қойған жоқ әрі ол бұрынғысынша биосфераның 

тұрақсыздануына, оның қоғамның тіршілік әрекеті үшін қажетті қоршаған 

ортаның сапасын оның қолдау қабілетін жоғалтуына апаратын табиғи 

жүйелердің тозуымен сипатталады. 

Ұлттық экономиканың барлық салаларын реформалау - табиғи қорларды 

пайдалануға көз-қарастардың өзгеруіне, қоршаған ортаны сақтауды ескере 

отырып, әлеуметтік-экономикалық дамуды жүзеге асыруға негіз болды. 

Табиғат қорларын тиімді пайдаланудың ең басты шарты олардың ақылы 

болуы және айып төлеу құны артуы қажет. Ол айыптар мынандай 

жағдайларда төленуі керек: 

- табиғатты пайдаланудағы жалға алу және дифференциалдық 

төлем; 

- табиғат ресурстарының орнын толтыру шығындары, айып төлемдер; 

- табиғат қорларын қалпына келтіру шығындары; 

- кендерді іріктеп өндіргенде, бос жыныстар араластырғанда 

төленетін айып; 

- пайдалы компоненттерді толық өндірмегені, жоғалтқаны үшін 

айып төлеу; 

- табиғат қорғау шығындарын қайтару, табиғи ортаны ластағаны 

үшін төлем, табиғи ортаға келтірілген зиянның орнын толтыру; 

- табиғат қорларын пайдалану салығын төлеу. 

Табиғатты пайдалану төлемдері, негізінен, табиғат қорғау, тиімді 

пайдалану мақсатында экономикалық ынталандыру үшін қолданылатын 

басқару тетігі болып табылады. Олар табиғат қорғау заңдарының іске 

асырылуын қамтамасыз етеді және халықтың әлеуметтік жағдайын 

жақсартуға көмегін тигізеді. Ал, ең негізгі қызметі табиғатты қорғау, тиімді 

пайдалану шараларына ынталандыру, жауапкершілікті арттыру болып 

табылады.  

Тұрақты дамудың алғы шарттары. Соңғы жылдары табиғатты қорғау 

мәселелері бойынша республикада көп жұмыс атқарылуда. Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы заңнаманы қалыптастыру жалғасуда. Экологиялық 

кодекс, Қазақстан Республикасына тозған және “лас” технологиялар мен 

жабдықтарды әкелуге тыйым салатын және әкелуді шектейтін экологиялық 

қауіпті технологияларды, техникаларды және жабдықтарды әкелуді реттеу 

мәселесі туралы заң, дәстүрден тыс энергия көздерін пайдалануды қолдау 

туралы заң қабылданды. Президент Жарлығымен Қазақстан Республикасының 
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орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы мақұлданды. Киото хаттамасы 

ратификацияланды. Экология және су сапасы, осы стратегиялық ресурсты 

кешендік зерттеу және қорғау мәселелерін шешетін Еуразия су орталығы 

құрылды. Қолданатын шара кешені есебінен Қазақстан Республикасында 

экологиялық жағдай, тұтастай алғанда, тұрақты қалыпта, эмиссияларды 

төмендетуге, экологиялық тиімді таза технологияға өтуге алғышарттар 

жасалды. 

Алайда, әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында экологиялық 

жағдайдың нашарлауына жол бермеу жөнінен озық шаралар қажет. Тиімді 

қоршаған ортаны қорғауға да, экономикалық тұрақтылықты сақтауға да 

мүмкіндік беретін үйлестірілген қадам болуы тиіс. Әлемдік экономикадағы 

дағдарыс құбылыстарына орай жағдайдың өзгеру есебінен құрылған 

экологиялық саладағы резервті және мүмкіндіктерді тиімді пайдалану керек. 

Министрлік Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес “Жасыл 

даму” бағдарламасының жобасын әзірледі.  Мемлекеттік бағдарлама 

жобасына қазіргі таңда іске асырылып жатқан және әзірленудегі 

бағдарламалар енгізілді.  “Жасыл даму” бағдарламасы қоршаған орта 

компоненттеріне және халық денсаулығына антропогендік әсерді төмендету, 

табиғи экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру, қоршаған ортаның сапасын 

басқару жүйесін дамыту және жетілдіру сияқты бағыттардан тұрады.  

Бірінші бағыт бойынша атмосфералық ауаның сапасын арттыру, су ре-

сурстарының тапшылығын төмендету, тұрғындар денсаулығының жағдайын 

жақсарту жөнінде іс-шаралар көзделген.  

Екінші бағыт бойынша радиациялық, химиялық, биологиялық ластануға 

ұшыраған экологиялық апат аймағын және аумағын оңалту, шөлейттенуді 

және жердің тозуын болдырмау, биосаналуандылықты сақтау жөнінде іс-

шаралар өткізілмек.  

Үшінші бағыт басқарудың заңнамалық тетіктерін жетілдіру және іске 

асыру, халықаралық қатынастарды дамыту, қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалану экологиялық құралдары, қоршаған орта және табиғи 

ресурстар мониторингі жүйесін ғылыми қамтамасыз ету және дамыту жөнінде 

іс-шараларды қамтиды. 

Бағдарламаны іске асырудың маңызды тетіктерінің бірі - экологиялық 

активтерді құру, табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру және қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы кәсіпкерлік орнын дамыту міндетін атқаратын 

“Жасыл даму” өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару бойынша ұлттық 

орталығын құру. Орталықтың негізгі мақсаты - қалдықтардың барлық 

түрлерін кәдеге жарататын технологиялық кешендер мен экологиялық 

жабдықтарды өндіру бойынша зауыттар құру. 

Қазақстанда тұңғыш рет экологиялық проблемаларды шешуге ғана 

бағытталатын Ұлттық қор құрылады. Экологиялық төлемдер мен айыппұлдар 

түрінде түскен қаражатты (жыл сайын 80 млрд. теңгеге жуық) Ұлттық қорда 

жинақтау жоспарланып отыр. Кейін қаражат нысаналы трансферттер түрінде 

“Жасыл даму” орталығына жолданады, одан әрі экологиялық жобалардың іске 
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асырылуын қаржыландырмақ. “Жасыл даму” орталығын қаржыландыру 

бюджеттік қаражат есебінен, сондай-ақ, халықаралық ұйымдардың гранттары 

есебінен жүргізілетіндігі болжануда. Сонымен қатар, жеке бизнеспен тең 

қаржыландыру сұлбалары, концессия қолданылады. 

БҰҰ Жаһандық экологиялық қоры, ЮНИФЕС, Дүниежүзілік банк, 

ЕҚДБ сияқты халықаралық донорлар гранттарды бөлуге немесе тең 

қаржыландыруға негізделген халықаралық бағдарламалар бойынша жұмыс 

жасайды. 

“Жасыл даму” орталығы Ұлттық қор қаражатын пайдалана отырып, 

түрлі жобаларды тең қаржыландыруға қатысады, ол халықаралық донорлар 

үшін олардың қызығушылығын айтарлықтай ұлғайта түседі. Қазіргі таңда 

БҰҰ Таза технологиялар қоры, Дүниежүзілік банк, Жаһандық экологиялық 

қор, БҰҰ ДБ сияқты халықаралық ұйымдардың қаражаттарын тарту жөнінде 

алдын-ала келісімге қол жеткізілді. 

Қазақстан “Жасыл даму” жолына тұруы тиіс, яғни, қоршаған орта 

тұтастығын сақтай отырып, экономикалық өсуге қол жеткізуі қажет, Киото 

хаттамасы тетіктерін іске асырудан түскен қаражат тек экологиялық 

жобаларға жұмсалуы керек. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы көрсетілген басым бағыттарды 

іске асыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар дағдарыс құбылыстарын 

жеңу процесінде қоршаған орта сапасын жақсартуға және қоғамның 

экологиялық орнықты дамуына қолайлы деңгейді қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. 

 

8  Экологиялық мониторинг 

 

Экологиялық мониторинг – табиғи кұбылыстардың және антропогендік 

іс-әрекеттердің әсерінен коршаған орта жагдайының өзгеруін бақылау, 

бағалау, тексеру және болжау жүйелері. „Мониторинг" деген термин 

"монитор" - сақтандырушы, кадағалаушы деген латын сөзінен алынған. Бұл 

термин Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) қоршаған орта жөніндегі 

Стокгольм конференниясының алдында (1972 жыл, маусымда) "бақылау" 

ұғымын толықтыру ретінде пайда болды. 

Табиғи және антропогендік әсерлердің ерекшеліктері жеткілікті. 

Антропогендік әсердің деңгейін шектеуші көрсеткіш болып экологиялық 

шектеулі рауалы жүктеме саналады (ЭШРЖ), былайша айтқанда, бұл 

экожүйенің тұрақтылығы шегінен аспайтын адамның шаруашылық әpeкeтi. 

Бұл шектен асушылық экожүйенің тұрақтылығының бұзылуына және 

ыдырауына апарып соғады.  Барлық экологиялық жүктемелердің жердегі 

бүкіл жиынтығы биосфераның шаруашылық сиымдылығы шегінен асып 

кеткенде ғана қayiпті ахуал, экологиялық дағдарыс басталып, ол бүкіл 

биосфераның азуына, коршаған ортаның адамның денсаулығы мен оның 

шаруашылығының тұрақтылығы үшін ауыр зардаптары болатындай болып 

өзгеруіне апарып соғады.  
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Табиғи факторлардың әсерінен биосфера жағдайының үздіксіз өзгеруі 

қайтадан әдетте бастапқы жағдайға оралып отырады. Мысалы, ауа мен 

топырақтың температурасының, кысымының, ылғалдығының өзrepyi кейбір 

тұрақты орташа шамалар шегінде өтеді. Не болса да дағдыдағыдай, табиғи 

процестердің әсерінен аумақты экожүйелер өте баяу түрде өзгереді. Ceбeбi 

қоршаған ортаны өзгертетін сыртқы әсерді жоюға бағытталған экожүйенің 

өзіне тән тұрақтылық қабілеті бар.  

Ғаламдық экожүйе коршаған ортаның тұрақтылығын антропогендік 

әсерлерге төтеп бере алатын жағдайға дейін, яғни тұрақтылық шегінен 

шықпағанға дейін сақтай алады. Биота мен коршаған орта өздерінің 

тұрақтылығын кез келген геологиялық кезеңдерде мыңдаған жылдар бойы 

өзгеріссіз сақтап отырды. 

Табиғи факторлармен салыстырғанда антропогендік факторлар 

биосфераның жағдайын аз уақыттың ішінде өзгерте алады. Осы процестердің 

өзгеруін бакылауды дүниежүзіндегі барлық экологиялық тұрғыдан қызмет 

атқаратын (гидрометеорологиялық, сейсмикалық, ионосферлық және 

басқалар) жүйелер жүргізеді. 

Биосфераның абиоталық кұрамының антропогендік өзгеруін және ocы 

өзгерістерге биоталардың жауабын, сонымен қатар антропогендік әсердің 

арқасында экожүйелерде болатын өзгерістерді өлшеуге, бағалауға, болжауға 

экологиялық мониторингтің  ақпараттық жүйесі жасалды. 

Антропогенді әсерлердің экологиялық мониторингпен негізгі міндеттepi: 

- антропогендік әсер тигізетін көздерді бақылау; 

- антропогендік әсер факторларын бақылау; 

- антропогендік факторлардың әсерінен табиғи ортада жүретін  

процестерді және оның жағдайының өзгеруін бақылау; 

- табиғи ортаның физикалық жағдайын бағалау; 

- антропогендік   факторлар   әcepiнeн   табиғи   ортада   болатын 

өзгерістерді    болжау   және   болжамдалған    табиғи   ортаның жағдайын 

бағалау. 

  

8.1  Мониторинг жүйесін топтастыру 

 

Экологиялық мониторинг үш сатыдан тұрады: жағдайды бақылау, 

бағалау және болатын өзгерістерді болжау. Мониторинг объектілеріне 

атмосфера, атмосфералық жауын-шашын, кұрғақ жердің беткі сулары, мұхит 

пен теңіздер, жер асты сулары, криосфера (климаттық жүйені кұрушылар) 

жатады. 

Бақылау объектілері келесі түрлерге бөлінеді: атмосфералық, ауалық, 

гидросфералық (жиынтықты түрде гидрометеоролоиялық), топырақтық, 

климаттық мониторинг, сейсмикалық, ионосферлық, Күн, магнитометриялық, 

биологиялық, өсімдіктер, жануарлар, тұрғындар денсаулығының мониторингі 

және т.б. 
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Мониторинг жүйесі факторларға, көздерге және әсер ауқымына 

байланысты да топтастырылады. 

Әсер факторларының мониторингі - әртүрлі химиялық ластағыштардың 

(ингредиенттік мониторинг), түрлі-түрлі 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 

заттар өндірілетін егістік жерлер) көздер. 

Әсер аумағына байланысты мониторинг кеңістік және уақытша 

мониторингтерге бөлінеді. 

Мәліметтерді ортақтастыру сипаттамасына  қарай     мынадай 

мониторинг жүйелерін кұрайды: 

  - ғаламдық   (биосфералық)   -   халықаралық   ынтымақтастық негізінде   

Жер биосферасындағы   әлемдік   құбылыстар   мен процестерді   зерттеу   

арқылы   назарға   ұстап,   экстремалды қолайсыз жағдайлардың болуы 

туралы уақытылы ескерту жасап отыру; 

  - базалық (фондық) - жалпыбиосфералық, табиғи кұбылыстарды 

бақылау ; 

  - ұлттық - бip мемлекеттің шегінде арнайы кұрылған органдар арқылы 

жүргізетін мониторинг; 

  - аймақтық - халық, шаруашылығын карқынды игеру барысында ipi-ipi  

аудандардың көлемінде  кұбылыстар  мен  процестерді зерттеу арқылы 

бақылау; 

  - жергілікті     (локалды)     -     елді     мекендерде,      өнеркәсіп 

орталықтарында, кәсіпорындарда қоршаған ортаның сапалық өзгеруіне 

бақылау жүргізу; 

  - импактылық - ерекше қауіпті зоналар мен жердегі аймақтық және 

жергілікті антропогендік әсерлердің мониторингі. 

Дүние жүзінің 140 елі қатысатын қоршаған орта мониторингінің ғаламдық 

жүйесі 1970 жылы құрылған. Бұл жүйенің мақсаты: 

- қоршаған ортаның, жай-күйінің халықаралық мониторингі бағалануын 

өткізуді үйлестіру және оған жәрдемдесу; 

  - мониторингтің жаңа стансаларын кұруда көмек көрсету; 

  - атмосфера   мен    климаттың  жай-күйі,    қоршаған   орта 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 бepin отыр. Әлемнің әр аймағында бақылауды 

40-қа жуық кұрлықтағы және 10-ның үстіндегі мұхиттың базалық стансалар 

жүргізеді.  Олардың кейбірі биосфералық қорықтарда орналасқан. 
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Локалды мониторингі жүзеге асыратындар тұрақты, жылжымалы немесе 

шырақ астындағы тсксеру орындары. Осындай жүйелер көбіне Қазақстанның ipi 

калаларында. Мысалы, Алматы каласында атмосфералық ауаның мониторингі 

6-7 орында жүргізіледі. 

Мониторинг жүйесің колданылатын тәсілдерге (физикалық-химиялық    

және    биологиялық    көрсеткіштердің    мониторингі, аралық мониторингі) 

сүйене отырып топтастыруға да болады. 

Химиялық мониторинг — атмосфераның, жауын-шашынның, жер бeтi 

мен жер асты суларының, мухит пен теңіз суларының, топырақтың, түптi 

тұнбалардың, өсімдіктердің, жануарлардың химиялық кұрамдарын (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 денгейін анықтау. 

Физикалық мониторинг - қоршаған ортаға физикалық процестер мен 

құбылыстардың (су тасқыны, жанартау атылыстары, жердің сілкінуі, 

құрғақшылық, топырақ эрозиясы және т. б.) тигізетін әсерін бақылау жүйесі. 

Биологиялық мониторинг - биоиндикаторлар көмегімен жүргізілетін 

мониторинг (яғни ортаның өзгеруін, ағзалардың күйі мен жүріс-тұрысына 

карап пішіп-кеседі). 

Экобиохимиялық мониторинг - коршаған ортаның екі құрам бөлігін   

(химиялық және биологиялық)   бақылауға   негізделген мониторинг. 

Дистанциялық (аралық) мониторинг - зерттейтін объектілерді барлауға 

және   тәжірибелік мәліметтерді   тіркеп   жазып   алуға  радиометриялық 

кондырғылармен қамтылған ұшқыш аппараттар колданылған авиациялық, 

космостық мониторинг. 

Топтастыру принципіне қарай әртүрлі мониторинг жүйелері бар. 

Олардың ішінде түрлі қажетке ең жарамды болып саналатын қоршаған 

ортаның кешенді экологиялық мониторингі.  

Қоршаған ортаның кешенді экологиялық мониторингі - бұл қоршаған 

табиғи орта объектілерінің ластану деңгейіне баға беруге  адам мен басқа да 

тipi ағзалардың денсаулығына зиян тигізетін өте қиын жағдайдың тyyы 

туралы ескертуге арналған бақылау жүйесін ұйымдастыру. Ол жергілікті 

(локалды), аймақты және фондық  болып бөлінеді. 

Қоршаған ортаның кешенді экологиялық мониторингі мынадай түрде 

атқарылады: 

- бақылау объектін белгілеу; 

- бақылауға белгіленген объекті тексеру; 

- бақылау объектісіне ақпараттық үлгі құрастыру; 

- өлшеуді жоспарлау; 

- бақылау объектісінің жағдайын бағалау және ақпараттық үлгісін ұқсастыру; 

- бақылаудағы объектідегі жағдайдың өзгеруіне болжам жасау; 

- мәліметтерді қолдануға ыңғайлы түрде дайындап қолданушыларға тапсыру. 
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Кешенді экологиялық мониторингтің мақсаты - жинақталып алынған 

мәліметтерді негізге алып қарастыру, яғни олар: 

- адам тіршілік ететін ортаның және экожүйелердің жағдайын 

сипаттайтын көрсеткіштеріне және функционалдық бүтіндігінің сақталуына 

баға беру, яғни экологиялық нормативтердің сақталуын бағалау; 

- осы көрсеткіштердің өзгеру себептерін анықтау және олардың 

тигізетін зардабын бағалау, сонымен қатар тіршілік ортаға және экожүйе 

жағдайына талдау жасап, көрсеткіштерді түзетуге қажетті шараларды 

белгілеу; 

- зиян тигізетін қолайсыз жағдайлардың алдын алатын шаралармен 

қамтамасыз ету. 

Экологиялық мониторинг жүйесі арқылы алынған мәліметтер дұрыс 

қолданылса, табиғатты тиімді пайдаланатын жолдарды тауып іске асыруға 

болады.  

Kaзipгi кезде Қазақстанда экомониторингтің бірлестірілген жүйесінің 

жоқтығы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты әртүрлі басқару 

органдардың қызметін бipaз қиындатып отыр.  

Адам мен қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздік деңгейін көтepyгe 

су объектілерінің, топырақтың, атмосфералық ауаның, жануарлар мен 

өсімдіктер әлемінің, т, б. объектілердің мониторинг жүйесін дамытуға және 

жақсартуға бағытталған зерттеу жұмыстарының маңызы зор. 

Мониторинг зерттеулерінің негізгі бағытына қоршаған орта
 
сапасына 

баға беру жатады. Қоршаған орта сапасы - адам организмінің    

физиологиялық қажеттілігіне табиғи    жағдайдың сәйкестілігі. Ол өмip сүру 

ұзақтығымен, денсаулық өлшемімен  және   белгіленген  тұрғындар  тобы 

үшін қалыпты   аурулардың
 

деңгейімен сипатталатын адам өмірінің 

қажеттілігіне сәйкес орта дәрежесі.  Көптеген ағзалардың таралу аймағы катаң 

белгіленген табиғи жағдайлармен шектеледі. Адам кез келген табиғи жағдайда 

өмip сүруге қабілетті.  

Сонымен бірлестірілген экологиялық мониторингтің болуы экологиялық 

ережелер мен нормаларды сақтауға бағытталган талаптарды күшейтумен 

катар, белгілі жүйелердің нақтылы қауіпсіздігіне аналитикалық болжам 

жасау арқылы қорғау жүйесін icкe асыруға және экологиялық, кауіп-

қатерлілікті төмендетуге мүмкіндік туғызады. 

 

8.2 Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының актуалды 

экологиялық мәселелері 

 

Қазақстанда мұнай мен газ өнеркәсібі, түсті және қара металл өндіру, 

химия өнеркәсіптерінің жұмыс істеуі және т.б. өндірістер қоршаған орта мен 

экожүйеге антропогендік әсер етуде және жыл сайын зардаптары мен зияны 

қазіргі кезде қатты сезіле бастады. Экожүйе бұзылды немесе тіптен жойылу 

алдында тұр. Қазақстанда экодинамиканың келесі әлеуметтік экологиялық 

мәселелерін талдап қарастыруға болады. Олар таза су, теңіздер, көлдер мен 
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өзендер, ауылшаруашылығы мен ормандар, атмосфера, қалдықтар, 

энергетика, транспорт, радиоактивті қалдықтар, жердің шөлге айналуы, 

биотүрлердің азаюы, табиғи апаттар, техногендік зіл залалар. 

Әрқайсысының жағдайы мынандай мәселелерге алып келіп отыр: 

 Таза су – жоғары приоритеттік мәселе. Қазақстанда су қоры өте аз. 

Мәселенің ең қиыны су сапасы мен ауылды мекендердегі таза су тапшылығы 

болып отыр. Суды ең көп қолданатын ірі қалалар мен ірі өндіріс орындары. 

Таза су тапшылығы  санитарлық– гигиеналық жағдайдың нашарлауына алып 

келеді. Суды ең көп қолданатын сала ауылшаруашылығы. Шешімін табу керек 

мәселелерге ірі қалаларды сумен қамтамасыз ету, трансшекаралық мәселелер 

мен оларды шешу мәселелері жатады. 

 Теңіздер, көлдер мен өзендер. Балықтар қорының азаюы мен теңіз 

айналасындағы қоршаған ортаны қорғау мәселелері сақталып отыр. Алдыңғы 

қатардағы мәселеге Каспий теңізі жағалауындағы ластану жағдайы мен оған 

антропогендік әсерлердің ұлғаюы жатады. Арал теңізінің жайы тек қана 

Қазақстан үшін ғана емес, шекаралас елдер үшін де толғандыратын мәселеге 

жатады және осы елдердің де қатысуымен шешілуі қажет. Теңіз бен көлдердің 

балық қорын пайдалану мен оны сақтау экономикалық сараптамадан өткізуді 

талап етуде. Барлық өзендер суының ластануы ластаушы өндірістерге 

экономикалық және нарықтық тежеу құралдарын қолдануды талап етіп отыр. 

 Ауылшаруашылығы мен ормандар. Азық түлік шығару жерді 

құнарлануды қажет етеді, бірақ көп жағдайда тыңайтқышты қолданудан астық 

өнімінің артуы байқалмайды. Жыртатын жерлерде эррозия процестері жүруде 

және онымен күрес барлық шаруашылықтарды бірдей және жиі жүргізілмей 

отыр. Тағы бір мәселе ол ормандардың өртке жиі ұшырауы мен ағаштарды 

заңды және заңсыз кесудің үлкен дәрежеде жүргізілуі де болып отыр. 

Сексеуілді көп  мөлшерде шауып алуы шөл аумағының ұлғаюына алып келіп 

отыр. 

 Энергетика. Ел экономикасы артыумен бірге энергияға деген сұраныс 

жылдан жылға өсіп келеді. Ал энергияны өндіру қайта толмайтын қорларды 

жағу арқылы алынып келеді. Бірінші мәселе осы қорлардың азаюы, ал 

екіншісі қоршаған ортаға тигізіп отырған зияны. Бұл мәселелерді шешудің 

бірден бір тиімді жолы дәстүрлі емес (күн, жел, су) энергия көздерін 

пайдалануды енгізу және энергияны аз мөлшерде пайдаланатын 

құрылғыларды тұрмыста және өнеркәсіпте қолдану. Қазақстан уран қоры мен 

оны өндіру бойынша әлемде көш басында тұр, соған қарамастан елде әлі 

жұмыс істеп энергия шығаратын бір де бір атом электр стансасы жоқ. Егер 

жоспарланып отырған АЭС салынса және олардың саны мен сапасын 

болашақта арттырсақ, онда Қазақстан электр энергиясымен өзін өзі толық 

қамтамасыз етіп қана қоймай, оны экспортқа шығарушы елге айналады.   

Транспорт. Қазақстан елді мекендерінде және қалаларда транспорт түрі 

мен саны күрт көбейіп отыр. Соның әсерінен атмосфераға шығатын улы және 

зиянды заттар мөлшері артып отыр. Тарнспорт қолданатын жанар май сапасы 

да жақсармай отыр. Осы мәселерді шешу жолдары – жанар май сапасын 
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арттыру, экономды және шағын транспорттарды шығарып пайдалану, кейбір 

жанар майды көп мөлшерде жағатын автотранспорттан бас тарту болып 

табылады.   

Атмосфера. Ең басты мәселе ауаға шығарылып жатқан зиянды 

заттардың мөлшерін күрт азайту жолдарын қарастыру, барлық сүзгіш 

әдістерді жүзеге асырып, өнеркәсіп орындарында пайдалану. Бұл мәселе 

барлық елдерге тән. 

Қалдықтар. Өнеркәсіп орындарының қалдықтарымен қатар 

муниципалдық қалдықтарда көп мөлшерде шығарылуда. Қалдықтар қауіпті, 

уландырғыш, радиоактивті және аралас болып бөлінеді. Қалдықтар 

мәселесінің шешілу жолдары – қалдықсыз өндіріс санын арттыру, 

қалдықтарды өңдеуші зауыттарды көптеп салу, қалдықтар полигондарын 

жабдықтау, қалдықты аз шығарушы текхнологияларды қолдану.  

Қазақстандағы саяси ахуал бүкіл әлемге тұрақтылықтың, 

конфессияаралық келісімнің, еліміздің барлық азаматтарының мүддесінде 

демократия мен қоғамдық институттарды дамытудың бірегей үлгісін танытып 

отыр. Қазақстанның тұрақты саяси дамуы әлемдік қоғамдастық үшін 

теңгерімді бастамалардың көзі ретінде еліміздің қалыптасуында маңызды рөл 

атқара алады және атқаруға тиіс. 

Осы орайда Қазақстан өзінің дамуында еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне 

қатер төндіретін біршама кедергілерге кезігуде. Қазақстан Республикасының 

қазіргі уақытқа дейінгі экономикалық өсуіне негізінен әлемдік нарықтағы 

шикізат бағасының өсуі мен табиғи ресурстардың елеулі бөлігін тұтыну 

есебінен қол жетіп отыр. Табиғи капиталдың барынша ысырап болуы мен 

құлдырауы орын алуда. Ішкі жалпы өнімнің өсуі қоршаған ортаға 

қалдықтардың көп шығарылуымен болуда. Қазіргі бағалау бойынша, ел 

аумағының 75%-на жуығы экологиялық тұрақсыздықтың жоғары тәуекеліне 

ұшыраған. Шөлейттену мәселесі өткір қойылып отыр. «Тарихи ластанулар», 

қалдықтарды жинаушылар, тұрақты және жылжымалы көздерден бөлінетін 

улы заттар қалдықтарының өсуі табиғи ортаның жайкүйі мен халықтың 

денсаулығына қатер төндіреді. 

Ел экономикасының тұрақтылығына төнетін ықтимал қатерлер шикізат 

секторына елеулі тәуелділік, жекелеген салалардың Дүниежүзілік сауда 

ұйымына (ДСҰ ) кіруге дайындық деңгейінің төмендігі, сыртқы қарыздың 

өсуі, «көлеңке экономика» проблемалары болып табылады. 

Қазақстан өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік жағдайларында 

айтарлықтай алшақтық бар. Демографиялық жағдай мен халықтың 

денсаулығының жай-күйінде проблемалар бар, әзірге оның құқықтық, 

экономикалық, экологиялық сауаттылық деңгейінің жеткіліксіздігі орын 

алуда. Бұл кедергілерді еңсеру Қазақстан Республикасының тұрақты дамуға 

көшу жолындағы басты кезеңдік міндеті болуға тиіс. 

Экономикалық өсім процесінде экологиялық талаптарды арттыру, 

қоршаған ортаға антропогендік қысымды азайту қажет. Ол үшін 2024 жылға 

қарай экологиялық тұрақтылық индексі кем дегенде қазіргі ең жақсы 
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көрсеткіш – 88 балға дейін жеткізу қажет. С ол арқылы өмір сүру сапасының 

көрсеткіштерін ең жоғары әлемдік көрсеткіштерге жақындатып, айтарлықтай 

жақсарту қамтамасыз етілетін болады. 

Тұрақты дамуға көшу кезеңдері 

Қазақстан Республикасы үшін тұрақты дамуға көшу кезең-кезеңімен 

жүзеге асырылатын болады. Ол үшін тұрақты дамудың әр кезеңіне арналған 

белгіленген өлшемдер анықталады. 

Дайындық кезеңі (2007-2009 ж.ж.) – тұрақты даму қағидаттарын 

қоғамдық және саяси қызметтің барлық салаларына енгізу, экономиканы 

әртараптандыру, технологиялық алға озуды жүзеге асыру үшін жағдай жасау. 

Бірінші кезең (2010-2012 ж.ж.) – Қазақстан Республикасының әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіруін қамтамасыз ету. 

Екінші кезең (2013 - 2018 ж.ж.) – өмір сүру сапасы деңгейі бойынша 

әлемдік дамудағы көшбасшылар арасындағы еліміздің жағдайын нығайту, 

табиғи ресурстарды орынсыз пайдалану салдарынан болатын шығындарды 

айтарлықтай қысқарту, елдің экологиялық тұрақтылығының жоғары деңгейін 

қамтамасыз ету. 

Үшінші кезең (2019-2024 ж.ж.) – тұрақты дамудың қабылданған 

халықаралық өлшемдеріне қол жеткізу. 

Тұрақты дамуға көшудің негізгі қағидаттары, басымдықтары, 

мақсаты мен міндеттері 

Қазақстан Республикасында тұрақты дамуға көшудің негізгі 

қағидаттары мыналар болып табылады: 

- бүкіл қоғамды тұрақты дамуға қол жеткізу процесіне тарту; 

- тұрақты даму үшін саяси негіз жасау; 

- ведомствоаралық ықпалдасу, мемлекетті басқаруға деген жүйелі 

көзқарас, дамудың негізгі көрсеткіштерін болжамдау, жоспарлау және реттеу 

тиімділігін арттыру; 

- ел экономикасына жоғары технологияларды белсенді енгізу 

нәтижесіндегі экономикалық прогресс, ресурстарды пайдалану тиімділігін 

арттыру; 

- ғылым мен білім берудің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету; 

- салауатты қоғам үлгісін енгізу негізінде халықтың денсаулық 

жағдайын, демографиялық жағдайды жақсарту; 

- қоғамның аса маңызды ноосфералық қызметі ретінде қоршаған ортаны 

қорғау қызметін жетілдіру; 

- трансөңірлік экожүйелік көзқарас негізіндегі аумақтық даму. 

Тұрақты дамуға көшудің басымдықтары мыналар: 

- өндіріс пен тұтынудың тұрақты үлгілерін енгізу; 

- жаңа және экологиялық қауіпсіз технологияларды пайдалану; 

- тұрақты көлік жүйелерін дамыту; 

- энергетикалық тиімділік және энергия жинақтау; 

- тұрақты дамудың өңірлік проблемалары; 

- халықтың әлеуметтік қауіпсіздігінің деңгейін арттыру; 
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- экологиялық және гендерлік аспектілерді ескере отырып, кедейшілікке 

қарсы күрес; 

- тұрақты даму үшін ғылым мен білім беруді одан әрі дамыту; 

- тарихи және мәдени мұраны сақтау; 

- халықтың денсаулығына төнетін экологиялық қауіп-қатердің алдын 

алу және азайту; 

- шөлейттенуге қарсы күрес; 

- биологиялық әралуандықты сақтау; 

- эмиссияларды, оның ішінде қызған газдар мен озон қабатын бұзатын 

заттарды азайту; 

- сапалы ауыз суға қолжетімділік; 

- трансшекаралық экологиялық проблемаларды шешу; 

- радиациялық және биохимиялық қауіпсіздік; 

- қалдықтарды кәдеге асыру. 

Тұрақты даму концепциясын жақын болашақта Қазақстанда жүзеге 

асыру мақсаттардың ішіндегі ең маңыздысы болып табылады және бұл 

шаралардың жүзеге асырылуы экологиялық жағдайдың, экономикалық 

дамудың, саяси, әлеуметтік және жалпы қоғамның сапалы жетістігіне алып 

келеді.  
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