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АЛҒЫ СӨЗ

Дүниежүзінің табиғат ресурстары өзінің алуантүрлілігімен, ал 
географиялық таралуы әркелкілігіменен ерекшеленеді. Қазіргі таңда 
осы ресурстар түрлері белгілі бір жүйеге байланысты жіктелінеді. Ал 
табиғат ресурстары өз кезегінде географияның келесі – физикалық 
және экономикалық бағыттағы салаларында қарастырылады. Бірақ  
физикалық және экономикалық география курстарының мазмұндарында 
табиғат ресурстары жан-жақты сипатталмаған, әрі мәліметтер толықтай 
қамтылмаған күйде, тек оларға жалпыма шолу ғана жасалған.

Адамзат қоғамының өмiрiнде табиғат байлықтарының алатын орны 
өлшеусiз. Дүниежүзi қауымдастығының жалпы дамып қалыптасуы, 
оның жаратылыспен және географиялық ортамен үздiксiз әрекеттесiп 
келе жатқан тарихи-қоғамдық процесс екендiгiнiң дәлелi. “Табиғат 
пен қоғам” – бiртұтас бұзылмайтын жүйе. Олардың арасындағы өзара 
байланыс барған сайын белсендi түрде жүруде және табиғаттағы 
антропогендiк ықпал күшейе түсiп, оны үнемi өзгерту үстiнде. 
Оған мысал ретiнде, адамның табиғат ресурстарын осы кезге дейiн 
жыртқыштықпен пайдалануын атауымызға болады. Қазiргi кезде оның 
әсерінен көптеген ғаламдық проблемалар туындап, әсiресе қоршаған 
ортаның экологиялық мәселесi аса ушыққан күйде қалуда.

Оқулықта «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» курсы 
бүкіләлемдік деңгейде Қазақстанның қатысуымен қарастырылады. 
Себебі, Қазақстан жер қойнауы байлықтарының әр алуандығы жағынан 
Жер шарындағы ең бір бай аймақтардың бірі. Менделеев кестесінің 105 
элементінің 99-ы Қазақстанда табылған, оның 70-нің қоры анықталған, 
қазір 60-тан астам элемент өндіріске енгізілген. Минералдық шикізат 
қорлары – Қазақстанның ұлттық экономикасының тұрақты дамуы мен 
қауіпсіздігінің маңызды кепілі. Қуатты минералдық шикізат базасының 
қазіргі жай-күйі республиканы шетелдердің кен қазбаларына 
тәуелділіктен толық арылтып, Қазақстанның дүниежүзілік рынокқа 
минералдық шикізат байлықтары мен оның өңделген өнімдерін 
шығаруына мүмкіндік береді. Минералдық шикізат ресурстары 
еліміздің   даму   стратегиясын   анықтайтын  негізгі  факторлардың  
бірі.

Жалпы оның мазмұнында – жер бедері мен геологиялық даму 
ерекшеліктеріне байланысты қазіргі пайдалы қазбалардың қалыптасу 
жағдайы талданумен және негізгі экономикаға ықпал тигізетін кен 
байлықтары анықталумен, әрі оларды ұтымды пайдалану мәселелері 
баяндалумен қатар, қоршаған орта жағдайы да қозғала отырып, табиғат 
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ресурстарын игерудің және өндірудің тиімді жолдары мен аспектілері 
де қарастырылады.

Оқулықтың негізгі мақсаты: Дүниежүзінің  табиғат  ресурстарын 
сипаттай отырып, ұғымдар мен түсініктер беру арқылы жалпы кен 
орындарымен және оның қорларымен таныстыру, қоршаған ортаны 
қорғау мәселелерін тиімді шешудің жолдарын саралау.

Жалпы міндеттері:
– табиғат ресурстары туралы түсініктерді қалыптастыра 

отырып, оларды жіктеу, топтастыру;
– дүниежүзінің және оның жекелеген аймақтарының табиғат 

ресурстарының әлеуетін анықтау;
– табиғат ресурстарын экономикалық тұрғыда бағалау;
– дүниежүзінің табиғат ресурстарының аумақтық таралуын 

сипаттау;
– табиғат ресурстарының жеке түрлеріне шолу жасау, т.б.
Аталмыш «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» 

оқулығының  мазмұнында  қарастырылған табиғат ресурстарымен 
және оның негізгі топтарымен білімгерлерді жалпы таныстыру, әрі 
оларды зерделеу мақсатында жоғары оқу орындарының «5В011600-
география» мамандығына арналған оның жаңа білімдік бағдарламасына 
ол жеке пән ретінде енгізілген. Сонымен қатар  «5В060800-экология», 
«5В060900-география», «5В060900-туризм» мамандықтарында 
оқылатын келесі: «Табиғатты пайдаланудың экологиясы және 
экономикасы», «Рекреациялық география», «Дүниежүзінің физикалық 
және экономикалық географиясы», «ТМД елдерінің физикалық 
және экономикалық географиясы»,  «Қазақстанның физикалық және 
экономикалық географиясы» және т.б. олармен шептес пәндерді 
оқытуда оларда жеке тарау-тақырыптар ретінде қарастырылатын осы 
мазмұндас мәселелерді талдауға қажетті материалдармен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Әрі орта мектептегі география пәнін оқыту 
барысында да мұғалімдерге көмекші құрал бола алады.



6

КІРІСПЕ

 Бүкіл әлемде жыл өткен сайын табиғат байлықтары мен тосын 
құбылыс-күштерді зерттеуге және игеруге деген қажеттілік күрт арта 
түсуде. Ал ресурстық бағыттағы географиялық жұмыстардың мәні 
зор және өзекті мәселе болып отыр, сонымен қатар табиғи өндіргіш 
күштерді зерттеу жөніндегі көптеген ғылыми орталықтар мен 
техносаябақтар құрылуда. Дүниежүзінің табиғат ресурстары адам 
өмірінде айрықша рөл атқаруда, өйткені адам өзіне қажеттінің барлығын 
осы табиғат ресурстарын өндірудің және өңдеудің арқасында алып 
отыр. Дүниежүзінің табиғат ресурстары «табиғат – қоғам» жүйесінде 
байланыстырушы буын болып табылады.

Табиғат ресурстары географиясының оқып зерделеу нысаны және 
пәнаралық байланыстар аясы, ғылымдар жүйесіндегі орны мен маңызы:

– «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» пәні 
табиғи ресурстардың жекелеген түрлерін және аумақтық үйлесімді 
орналасуы мен құрылымын зерттейді, әрі оларды экономикалық бағалау 
және шаруашылықта ұтымды пайдалану мәселелерін зерделейді;

– «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» оқу 
курсы басқа да экономикалық-географиялық бағыттағы пәндермен 
қатар, географиялық білім беру жүйесінде аса маңызды орын алып 
отыр (оның бір жағынан, физикалық география мен жаратылыстану 
ғылымдарының, ал екінші жағынан, әлеуметтік-экономикалық 
географияның шегіндегі аралық орны туралы да пікір бар);

– «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» оқу 
курсының географиялық (экономикалық-географиялық) ғылымдар 
жүйесіндегі орнына келсек, ол ғылыми географияның басты екі 
бағыттарын: оның жаратылыстану (физикалық) және қоғамдық-
гуманитарлық (әлеуметтік-экономикалық) салалары бойынша 
байланыстырушы пән ретінде маңызды;

– Оның геология, гидрология, климатология, биология, 
ауыл шаруашылығы, т.б. ғылымдармен тығыз байланысы бар, басқа да 
қоғамдық және жаратылыстану ғылымдарымен байланысы жеткілікті;

– Табиғат және қоғамның өзара іс-әрекетіне де тікелей 
қатысты бірегей пән.

Пәннің жалпы білімдік мақсаты – табиғат ресурстарының 
әралуандығы мен байлығы және олардың проблемалары туралы 
білімдер мен түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Ол қоршаған 
табиғи ортаның біртұтас ғылыми көрінісі туралы жан-жақты ғылыми 
түсінік береді. «Табиғат ресурстары географиясының» білімдік маңызы 
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– табиғат ресурстары мен қоршаған ортаны қорғау және қалпына 
келтірудің географиялық астарларын (аспектілерін), адамзаттың 
ресурспен қамтамасыз етілу проблемаларын зерттеуіне байланысты 
арта түсуде.

Зерттеу нысаны  –  әртүрлі табиғат  ресурстары  мен  табиғи  жағдай-
лар, олардың арасындағы өзара байланыстар, дүниежүзілік ресурстар-
дың пайдаланылуы мен проблемалары, олардың қалыптасуының және 
таралуының негізгі заңдылықтары болып табылады.

Курсты оқыту кезіндегі негізгі қағидалар (принциптер):
– оқытушылық, дамытушылық, тәрбиелеушілік, 

өлкетанушылық, экологиялық, білім алудағы дербестік, білімдер мен 
танымдардың пәнаралық интеграциясы.

Міндеттері:
– студенттерді «Табиғат ресурстары географиясының» 

география ғылымдары жүйесіндегі және оның проблемаларындағы 
рөлімен,  аумақтар  табиғатының құрамдас бөліктерінің ерекшеліктері-
мен таныстыру;

– жер шарында адамзаттың қалыпты өмір сүруі үшін 
табиғат ресурстарының қажеттілігі мен құндылығы туралы білімді 
қалыптастыру;

– білімдерді өз беттерінше іздестіру және оны алу қабілетін 
дарыту, гуманистік бағдар қалыптастыру;

– адамның шаруашылық іс-әрекетінің қоршаған табиғи 
ортадағы өзгерістермен өзара байланыстылығы туралы, өз іс-әрекетіне, 
қабылдаған шешіміне, таңдауын жүзеге асырудағы жауапкершіліктері 
жайлы түсініктер қалыптастыру;

– пәнаралық және пәнішілік байланыстарды қамтамасыз 
ету, өзінің іс-әрекетін табиғат және қоғамның қажеттіліктері мен 
мүдделеріне сәйкестендіруге үйрету;

– студенттерде табиғат ресурстарының барлық түрлерін 
жіктей білу, алған білімдерін салыстыру, жете қорыту, талдау және баға 
беру біліктіліктерін қалыптастыру;

– студенттердің бойына туған өлкенің табиғатына деген 
сүйіспеншілікті дарыту және оны сақтап аялай қарауға қатысты 
тәрбиені жалғастыру.

Табиғат ресурстарын зерттеу және пайдалану көп қырлы кешенді 
проблема болып табылатындықтан, «Дүниежүзінің табиғат ресурстары 
географиясының» ғылыми міндеттерін шешу барысында оның тек 
география ғылымдарының бүкіл жүйесімен ғана емес, басқа да қоғам-
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дық және жаратылыстану ғылымдарымен (салалық экономикалармен, 
геологиямен және т.б.) тығыз байланыстарын ескеру қажет.

Пәннің білім беру бағдарламасының құрылымындағы орны:
«Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» оқу курсын игеру 

үшін студенттер келесі жаратылыстану-ғылыми және физикалық-
географиялық: «Жалпы жертану» (Географиялық қабық туралы ілім)», 
«Жалпы геология», «Табиғи ортаның химиясы», «Физика астрономия 
негіздерімен», «Биогеография топырақ географиясы негіздерімен», 
«Өлкетану» «Физикалық география – I және II», «ТМД физикалық 
география географиясы», «Жаратылыстану», «Ландшафттану» 
пәндерін оқып зерделеу барысында, сондай-ақ жалпы географиялық 
және физикалық-географиялық оқу-далалық практикасын өткенде 
қалыптасқан білімдерді, біліктіліктерді, іс-әрекет түрлерін (пререкви-
зиттер) пайдаланады.

«Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы» курсын 
меңгеру келесі экономикалық-географиялық және онымен шептес 
бағыттағы міндетті және элективті бөліктер пәндерін оқып зерделеуде, 
оларға қажетті іргетас болып қаланады. Яғни бұл постреквизиттер: 
«Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе», «Аудандық 
жоспарлау негіздері», «Экономикалық география – I және II», 
«Табиғатты пайдалану экономикасы және экологиясы», «Өнеркәсіп 
және ауылшаруашылық географиясы», «Қызмет көрсету саласының 
географиясы», «Туризм және демалыс географиясы», «Қазіргі 
дүние географиясы», «Басқарудың географиялық негіздері», «ТМД 
экономикалық және әлеуметтік географиясы», «Шетелдердің 
әлеуметтік-экономикалық географиясы» және т.б. Сонымен қатар ол 
экономикалық-географиялық және зонааралық кешенді практикадан 
өтудің де негізі болып табылады.

Пәнді зерделеу процесі келесі кәсіптік құзыреттіліктерді:
– ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін пайдалана 

білуді;
– педагогикалық технологияларды дұрыс пайдалана білуді;
– географиялық карталардың көмегімен қажетті ақпаратты өз 

беттерінше талдай және іріктей білуді;
– жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана және 

презентация дайындай білуді қалыптастыруға және дамытуға 
бағытталған.

Пәнді зерделеу процесі пәндік құзыреттіліктерді:
– географиялық жабдықтарды пайдалана білуді;
– сабақтардың дәстүрлі емес түрлерін қолдана білуді;
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– география бойынша ғылыми әдебиетті және интернет-
ресустарды пайдалана білуді;

– теориялық географиялық білімдерді іс-тәжірибеде қолдана 
білуді;

– география бойынша жаңа ақпаратты жалпы білім 
беретін мектептер жағдайларында пайдалана және қолдана білуді 
қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

Пәнді оқып-зерделеудің нәтижесінде студенттің білуі тиіс:
– «Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясының» 

география ғылымдары жүйесіндегі орнын және рөлін;
– табиғи ресурстардың әралуан түрлерін және аумақтық 

үйлесімді орналасуын және құрылымын, өндірістің ресурстық-шикізат 
базаларын;

– табиғи-климаттық аймақтар мен белдеулерді, олардың 
қалыптасу және таралу заңдылықтарын;

– дүниежүзінің табиғат ресурстарының экологиялық 
проблемаларын: себептерін, зардаптарын және оларды шешу жолдарын;

– табиғат ресурстарын экономикалық бағалаудың және 
шаруашылықта ұтымды пайдаланудың, қоршаған ортаны қорғау және 
қалпына келтірудің амал-тәсілдері мен жолдарын жетік білгені жөн, 
игеруі тиіс:

– табиғат ресурстарының жекелеген түрлерінің ерекшелікте-
рін және адамзаттың ресурспен қамамасыз етілу проблемасын талдау-
ды;

– табиғи байлықтарды тиімді пайдалану үшін табиғатты 
қорғау шараларын ғылыми негіздеуді;

– табиғат ресурстарының қалыптасу заңдылықтарын, оның 
тектоникамен және геологиямен өзара байланыстылығын айқындауды 
игере алуы керек.

Меңгеруі тиіс:
– географиялық карталармен және атластармен, кескін карта-

лармен, сұлба-карталармен, пайдалы қазбалар коллекцияларымен және 
үлгілерімен, өсімдіктер және жануарлар туралы альбомдармен жұмыс 
істеу дағдыларын;

– табиғат ресурстары туралы ғылыми-көпшілік әдебиеттермен 
және т.б. ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгере білуі 
қажет.
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1-тақырып

ДүНиЕжүЗІНІң ТАБиҒАТ РЕСУРСТАРЫ
жәНЕ ОНЫң жІКТЕМЕСІ

 
Табиғат және қоғам. Табиғи жағдайлар және табиғат ресурстары-

ның қоғам өміріндегі рөлі аса зор. Адамзаттың әлеуметтік-
экономикалық прогрестің биік шыңдарына шығуы, оның табиғаттың 
әртүрлі сыйлықтарын және табиғи (немесе жаратылыстық) ресурстар-
ды барынша пайдалануымен тығыз байланысты. Адамның табиғи 
ресурстардың әр түрін қажетсінуі біркелкі емес. Мысалы, табиғаттың 
баға жетпес сыйлығы – оттегінсіз адам бірнеше минут та тіршілік ете 
алмайды, ал ядролық отын – уран мен плутонийсіз мыңдаған жыл өмір 
сүрді. Табиғи ресурстарды игеруге жұмсалатын шығын да әртүрлі.   
Кейде бұл шығындар болмашы келеді, алайда көбіне табиғи 
ресурстарды игеру көп күрделі қаржыны керек қылады: әсіресе 
қымбат тұратын техника мен технологияны қолдануда, кен орындарын 
құру мен пайдалану кезінде де көп қаражат жұмсалады. Барланып, 
өндірілген көптеген табиғи ресурстар материалдық өндірістің алуан 
түрлі салалары үшін шикізат болып табылады. Өз кезегінде қоғамдық 
өндіріске тартылып, онда сан мәрте түрленіп өзгерген шикізат 
материалдары экономикалық ресурстарға айналады. Осылайша, 
табиғат элементтері оларға еңбек сіңуі нәтижесінде еңбек құралдары, 
ғимараттар, материалдық игіліктер болып шығады.

Табиғат – бұл бүкіл дүние, өз түрлерінің бүкіл алуан түрлілігінде 
онда тіршілік етіп отырғанның барлығы. Табиғат – осында табиғаттың 
барлық құрамдас бөліктері (климат, су, рельеф, топырақ, өсімдіктер, 
хайуандар) өзара әрекеттесетін сала. 

Қоғам табиғаттан күн өткен сайын көбірек ресурстарын алып, 
алып, бір мезгілде табиғатқа өз іс-әрекетінің күн өткен сайын көбірек 
қалдықтарын қайтара бастады. Екі өзара байланысты проблема 
осылайша туындады: біріншіден, бұл табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалану; екіншіден, бұл қоршаған ортаның ластануы.

Табиғи ресурстар және олардың түрлері. Табиғи ресурстар 
– бұл адамқат қоғамының тіршілік ету құралдары болып қызмет 
ететін және шаруашылықта пайдаланылатын табиғи ресурстар 
немесе табиғи заттар мен қуат түрлері. «Табиғи ресурстар» түсінігі 
ғылымның және техниканың дамуымен өзгеріп отырады: осылардың 
бұрынырақта қолданылуы мүмкін емес болған заттар мен қуат 
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түрлері табиғи ресурстар болып шығады. Табиғи ресурстардың 
бірнеше жіктемесі бар. Табиғи ресурстардың әртүрлі геосфераларына 
тиесілігі бойынша литосфераның, гидросфераның, биосфераның 
ресурстарын және климаттық ресурстарды бөліп көрсетеді. Бұлардың 
шаруашылықтың әртүрлі салаларында қолданылғыштығы бойынша 
оларды энергетикалық, металлургиялық, химиялық, биологиялық 
және тағысын сондай ресурстарға топтайды. Пайдаланудың ықтимал 
ұзақтығы және қарқындылығы бойынша оларды таусылатын, қалпына 
келетін және қалпына келмейтін, іс жүзінде таусылмайтын табиғи 
ресурстарға бөледі.

Қазіргі заманғы бүкіләлемдік өнеркәсіп орасан көп мөлшерде 
шикізат қолданады. Оның құны (отын мен электр энергиясының құнын 
қосқанда) өнеркәсіп өнімін өндіруге жұмсалған жинақтама шығынның 
шамамен 75%-ы пара-пар болады. Осындай жағдай шикізаттың 
негізгі түрлерімен қамтамасыз етілу мәселесінде көп елдердің алдына 
өте шұғыл проблемалар қояды. Көптеген табиғи ресурстар (ең 
алдымен, мұнай, газ, көмір) біртіндеп азайып келеді. Бұл әрине, көңіл 
көншітпейді. Алайда, біріншіден, олар әлі толық сарқылмағаны былай 
тұрсын, әлі толық ашылған деуге де әсте келмейді. Екіншіден, өндіріліп 
жатқан табиғи ресурстар толықтай пайдаланылмауда. Үшіншіден, 
таяудағы он жыл ішінде ресурстар саласында болатын ашылыстарды 
болжап айту қиын, өйткені «алдыңғы күні» біз электр қуаты туралы 
ештеңе білмейтінбіз, ал «күні кеше» ғана атом ядросы негізінде орасан 
зор энергия қорын өндіруге болатынын білмейтін едік, келешекте әлі 
де анық түсінбейтін күштердің «қоршауында» тұрғанымыз күмәнсіз. 
Біздерге, яғни адамзат баласына бар керегі – қоғамымыздың ақыл-
ой және өндірістік іс-әрекетінің болашаққа қарекет жасауы, ол өз 
кезегінде Жер шарының барлық адамдарының пайдасына қызмет етуі 
тиіс, осыған орай табиғатты түлетіп көріктендіріп отыруы, өзінен 
кейін құлазыған өңірді ғана қалдырып кетпей, табиғаттың өз қарымын 
неғұрлым түгелдей ашуына көмектесуі тиіс.

Табиғи жағдайлар және табиғат ресурстары. Табиғат, 
географиялық (табиғи) орта адам қоғамының өмірінде және дамуында 
маңызды рөл ойнайды. Осы сөздің кең мағынасында табиғат бүкіл 
материалдық дүниені қамтиды. Географиялық орта – табиғаттың 
қоғамның өмірімен және іс-әрекетімен тікелей байланысты болып 
келетін, онымен өзара әрекеттесетін бөлігі. Географиялық (табиғи) 
ортаның аса маңызды ерекшелігі – аумақтық біртекті еместігі, оны 
адамдарды қоныстандырудың және өндірісті орналастырудың негізгі 
факторларының бірі етеді. Географиялық (табиғи) ортаның құрамдас 
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элементтері – табиғи жағдайлар және ресурстар. Табиғи жағдайлар – бұл 
табиғаттың осылар өндіргіш күштердің дамуының аталған кезеңінде 
қоғамның өмірі мен іс-әрекеті үшін елеулі болып отырған, бірақ тікелей 
материалдық өндіріске қатыспайтын денелері және күштері (мысалға, 
жердің рельефі, климаты, оның географиялық орны). Табиғи ресурстар – 
бұл табиғаттың осылар материалдық өндірісте тікелей пайдаланылатын 
денелері және күштері (мысалы, пайдалы қазбалар). Географиялық 
(табиғи) ортаның жағдайларға және ресурстарға осылайша бөлінуі 
аса шартты және тарихи тұрғыдан құбылмалы болып келеді. Табиғи 
ортаның дәл сол бір құрамдас бөліктері жағдайлар ретінде де, ресурстар 
ретінде де көрініс табуы мүмкін. Мысалы, су, күн сәулесі, өсімдіктер 
жағдайлар да, ресурстар да болып табылады. Қоғамның, оның өндіргіш 
күштерінің дамуымен табиғат денелерінің және күштерінің уақыт өткен 
сайын көбірек бөлігі жағдайлар санатынан ресурстар санатына көшеді. 
Мысалға, күн қуаты, жел қуаты, тасқын сулар қуаты. Табиғи ортаның 
құрамдас бөліктерінен табиғи жағдайларға әдетте: жердің климаты, 
топырағы, рельефі, геологиялық құрылысы, өсімдіктер және хайуандар 
әлемі жатқызылады. Табиғи жағдайлардың аса маңызды құрамдас 
бөлігі болып сонымен қатар жердің физикалық-географиялық орны, 
жекелей алғанда, жердің қандай да бір табиғи аймағында орналасуы 
табылады. Табиғи жағдайлар іс жүзінде адамдардың күнделікті 
өмірінің және шаруашылық іс-әрекетінің барлық жақтарына әсерін 
тигізіп отырады. Әсіресе олардың тұрғындардың денсаулығына және 
өмір сүрулерінің құнына (тұрғын үйге, киімге, азық-түлік өнімдеріне 
шығындар), ауыл шаруашылығының өнімділігіне және мамандануына, 
пайдалы қазбаларды шығару тәсілдеріне және тиімділігіне, құрылыс, 
су көлігі экономикасына, өндірістің технологиялық сипаттамаларына 
әсері орасан зор. Табиғи жағдайлардың тұрғындардың өміріне, еңбегіне 
және тұрмыстық ерекшеліктеріне әсері олардың адам үшін жайлылық 
деңгейімен анықталады, бұл үшін сан көптеген көрсеткіштер: 
климаттық кезеңдердің ұзақтығы, температуралардың контрастылығы, 
климаттың ылғалдылығы, жел режимі, жұқпалы аурулардың табиғи 
ошақтарының бар болуы және т.б. пайдаланылады. 

Қорыта келгенде, аталмыш еңбекте «Табиғат ресурстары» атаулы 
терминмен қатар, «Табиғи жағдайлар» деген неғұрлым кең ауқымдағы 
ұғым жиі қолданылатын болды. Бір ұғымды екіншісінен саралайтын 
шек кейде өте шартты болып шығады. Мысалы, желді (атмосфералық 
ағын ретінде) табиғаттың компоненті деп қарастыруға болады, бірақ 
осымен бірге ол маңызды, ең алдымен энергия алынатын баламалы 
қуат көзі болып табылатын ресурс.
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Табиғи жағдайлар планетамыздағы табиғи ортаның бүкіл сан алуан 
бейнесін көрсетеді және адамзаттың тарихымен, оның қоныстануымен 
тығыз байланысты. Олар адамдардың өміріне әрқашан ықпалды болды, 
ал адамдар табиғи ортаға әсер етті. Осылайша, адам табиғат байлықта-
рын пайдаланбайынша тіршілік ете алмайды және осы мағынада 
табиғатқа тәуелді. Бірақ мұнымен қатар адам табиғатқа белсенді ықпал 
ете алады. Адам мен табиғаттың қарым-қатынасының мәнісі осы.

Табиғат  дегенiмiз – мезгiл мен кеңiстiкте шексiз тұрақты 
қозғалыста әрi үздiксiз өзгеру мен даму үстiнде болатын бейорганикалық 
және органикалық дүние. Бұл адамзат қоғамының өмiр сүруiне қажеттi 
әлемдегi бүкiл материалдық-энергетикалық, ақпараттық және әртүрлi 
табиғи құбылыстардың жиынтығы. Адам өзiнiң табиғатпен байланысты 
шаруашылық iс-әрекетiнде, оған тiкелей немесе аралық әсерiн тигiзедi.

Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас мәңгiлiк және тұтас 
күрделi мәселе. Халықтың өмiрлiк қарекетiне, әсiресе денсаулығы мен 
өсiп-өнуiне тiкелей немесе әлеуметтiк-экономикалық жағдай арқылы 
жанама түрде табиғи ортаның құрауыштары мен олардың жиынтығы 
– атмосфералық ауа, табиғаттағы сулар, топырақ жамылғысы, 
геологиялық құрылым, өсiмдiктер әлемi мен жануарлар дүниесi, 
сонымен қатар төтенше құбылыстар мен барлық биосферада жүретiн 
процестер ықпал жасайды. Табиғат арқылы адамзат өзiнiң көптеген 
қажеттiлiгiн қамтамасыз етедi.

Қоғамның тарихи дамуы барысында өзінің түрлерін үнемі 
кеңейту үрдісін тауып отыратын табиғи ресурстар негізінен алғанда 
минералдық-шикізат (немесе қазынды), жер, су, биологиялық және 
рекреациялық ресурстар болып бөлінеді. Табиғи ресурстардың ерекше 
түрі болып адамзат қоғамы осында пайда болған, дамып және өзінің іс-
әрекетін (оның ішінде шаруашылық іс-әрекетін) іске асырып отырған 
өмірлік кеңістік ретінде түсінілетін аумақ табылады. 

Адам күрделi “табиғат-қоғам” жүйесiнiң бiр бөлiгiне жатады. 
Қоғамның материалдық, мәдени, тағы да басқа мұқтаждығын 
қанағаттандыру үшiн қазiргi кезеңде немесе болашақта қолданылатын 
табиғи ортаның құрауыштары мен табиғи құбылыстары табиғат 
ресурстары деп аталады. Оларға атмосфералық ауа, су, топырақ, кен 
байлықтары, күн радиациясы, ауа райы, өсiмдiктер әлемi мен жануарлар 
дүниесi, жер қабатындағы жылу энергиясы, т.б. жатады.

Табиғат ресурстары кеңістік-уақыттық категория олардың қоры 
мен көлемі жер шарында біркелкі орналаспаған. Игерілуі қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық дамуының көрсеткіші іспеттес. Оларға 
сұраныс туындағанда ғана белгілі бір ресурстың игерілуі байқалады. 
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Кейбір ресурстар осыдан 500-600 жыл бұрын белгілі болғанымен 
олардың игерілуі тек техникалық мүмкіндіктердің кейіннен пайда 
болуымен байланысты. Мысалы, мұнай энергетикалық ресурс 
ретінде XIX ғасырдың 60-шы жылдарында кеңінен пайдалана баста-
ды. XX ғасырдың екінші жартысында ғана материктік қайраңдағы 
мұнай қорының игерілуі техникалық мүмкіндіктерге байланысты 
екеніндігінен байқаймыз.

Осы жерде адамзат баласының табиғат ресурстарын өз 
қажеттіліктеріне қолдану тарихының барысына қысқаша тоқталып 
кетпекпіз. Адамға алғаш белгілісі, яғни ең алғашқы металл, ол мыс 
болған шығар. Археологтардың пікірінше, табиғи мыс біздің дәуірімізге 
дейінгі 12-11 мың жыл бұрын-ақ, яғни тас дәуірінде қолданыла бастаған. 
Одан кейін – алдымен Таяу Шығыста, содан соң Еуропада, Орта 
Азияда, Закавказьеде, Ресейде, Украинада таралған. Ежелгі дүниеде 
мыс Сирияда, Палестинада, Кипрде (осы аралдың атауы латынның 
«купрум» – «мыс» деген сөзінен шыққан деп санайды), Испанияда, 
Сербияда, Болгарияда, Кавказда, Үндістанда өндірілген. Бірнеше 
ғасырлар бойына мысты қару-жарақ, құралдар, әбзелдер, әшекейлер 
жасау үшін, ал кейініректе -  тиын шекімелеу үшін де кеңінен қолданып 
келген.

Одан кейін, біздің дәуірімізге дейінгі шамамен 4 мың жыл бұрын, 
қола дәуірі басталды. Бұл адамдар мыстың және сол заманға қарай 
алдымен Таяу Шығыста, ал кейініректе Еуропада (Британия) танымал 
болған қалайының балқымасын жасауда үйренді дегенді білдіреді.  
«Қола (бронза)» сөзінің өзі бұл металдың өндірісі осында игерілген, 
оңтүстік Италиядағы Бриндизи (Брундизи) айлағының атауынан 
шыққан деп шамалайды. Мыс секілді, қоланы еңбектің әр алуан 
құралдарын жасау үшін кеңінен пайдаланған. Осы құралдардың 
көмегімен, жекелей алар болсақ, атақты Хеопс пирамидасының тас 
кесектерін өңдеген. Онымен қоса, қоланы құрылымдық материал 
ретінде қолдана бастаған. Мысалы, дүниенің жеті ғажайыбының біріне 
жататын Родосс колосының мүсіні қола бөлшектерден құрастырылған.

Бірақ сол бір өтіп кеткен замандарда адамзаттың минералды- 
шикізат арсеналын тек мыс, қалайы және қола ғана құраған деп 
санауымыз ағаттық болар еді. Олармен қатар ендігі жерде басқа 
металдар мен тастар да кеңінен қолданылған.

Бірінші кезекте бұл айтылғанның алтынға қатысы бар. Табиғи 
алтын шамамен табиғи мыс секілді ертеде белгілі бола бастаған. 
Алтынды қазып шығаруға келер болсақ, бұл іс, өзімізге белгілі болып 
отырғанындай, мұнда осы металды Күнге табынумен байланыстырған 
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және аса қасиет тұтқан Ежелгі Египетте басталған болар-ау, сірә. Біздің 
дәуіріміз басталғанға дейін талай уақыт бұрын алтын Шағын Азияда, 
Үндістанда, Ежелгі Римде өндіріле бастады. Алтынды негізінен 
алғанда әшекейлер, бұйымдар жасау, тиындарды шекімелеу үшін 
пайдаланған. Аса бай алтын қазыналарына сонымен қатар Оңтүстік 
Америкадағы Инктер империясы ие болған. Бұлар Жаңа Құрылықты 
жаулаған кезде, Испан  конкистадорларының  назарын  әсіресе осы  
қазына  қызықтырған. 

Ежелгі Грекияда және Ежелгі Римде-ақ, Жер шарының басқа 
өңірлерінде де қорғасын, сынап кені киноварь (сыр) (оны қызыл бояғыш 
жасап шығару үшін пайдаланған), күкірт, әрлеу тастары (мәрмәр, 
лазурит), көптеген бағалы тастар (зүмірет (изумруд), көктас (бирюза) 
және т.б.) кеңінен танымал болған. Біздің дәуірімізге дейінгі үшінші 
мыңжылдықта Голконда (Оңтүстік Үндістан) кеніштерінде алмас қазып 
шығарыла бастаған.

Біртіндеп қола дәуірі темір дәуірімен алмасты, бұл дәуір шамамен 
3,5 мың жыл жалғасты. Археологиялық зерттеулермен темірдің адамзат 
өркениетінің дамуында үлкен рөл ойнап шыққандығы анықталды.  
Темір кендерін алғашқы қорыту және алғашқы қорытылған темір 
бұйымдар жасап шығару, сірә, біздің дәуірімізге дейінгі екінші 
мыңжылдыққа жатады (Египет, Месопотамия). Одан кейін темір кендері 
Еуропа, оңтүстік Ресей, Кавказ аумағында пайдаланыла бастады. 
Темірден еңбек және тұрмыс құралдарын, қару-жарақ, көптеген өзге 
өнімдер жасалған.

Шарттылықтың белгілі бір үлесімен, бүкіл орта ғасырлар кезеңінің 
және жаңа заманның өне бойында - XVIII–XIX ғ.ғ. өнеркәсіптік 
төңкерістерге дейін қоса алғанда – адамзаттың минералды-шикізат 
базасын ежелгі дүниедегі секілді металдар (мыс, темір, алтын, күміс, 
қалайы, қорғасын, сынап), сондай-ақ әрлеу тастары және бағалы тастар 
құраған деп пайымдауымызға болады. Бірақ XIX ғасырдың екінші 
жартысында және ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұл базаның 
құрамы өте үлкен өзгерістерге ұшырады.

Бұл өзгерістер отындық пайдалы қазбаларға қатысты болды. 
Бұлар осыған көп бұрын да өнеркәсіптік емес тәсілдермен шығарылып 
келгенімен, қазынды көмірлерді кеңінен пайдалану басталып кетті. 
Осының мұнайға да қатысы бар. Табиғи битумның мың жыл бұрын 
пайдаланылғаны мәлім, бірақ алғашқы қарапайым мұнай скважиналары 
тек XVII ғасырда пайда болды, ал өнеркәсіптік шығару тек ХІХ 
ғасырдың ортасында ғана, әрі Польшада, Румынияда, Ресейде және 
Америка Құрама Штаттарында бір мезгілде дерлік бастауын алды. 
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Дәл сол ХІХ ғасырдың ортасында уран металы табылды, ал уран кенін 
шығару – негізінен алғанда радий өндіру үшін – ХХ ғасырдың басында-
ақ іске асырыла бастады.

Кендік пайдалы қазбалар да өзгеріске ұшырады. Бірінші кезекте 
бұл айтылғанның алюминийге қатысы бар. Боксит қорлары алғаш 
рет ХІХ ғасырдың басында Францияның оңтүстігінде, Бокс деген 
жердің (бокситтердің атауы да осыдан шыққан) маңында табылды. 
Сол ғасырдың ортасында осы металды өнеркәсіптік жолмен алудың 
технологиясы жасап шығарылды. Бірақ бокситті жаппай өндіру және 
қолдану енді ХХ ғасырда басталды. Марганецтің, хромның (гректің 
«хромос» – түс сөзінен), никельдің, ванадийдің, вольфрамның, 
молибденнің, магнийдің «шежіресі» де шамамен алғанда осындай 
межелерді білдіреді. 

Ол біртіндеп келе ең соңында, бұл өзгерістер кенді емес пайдалы 
қазбаларға – фосфориттерге, калий тұздарына, асбестке, алмастарға 
да қатысты болды. Алғашқы «алмас безгегі» Бразилияда байқалған 
болатын.

Табиғи ресурстардың құрлықтар бойынша орналасуы біркелкі 
емес. Мұның өзі Жер шарындағы климаттық және тектоникалық 
процестердің айырмашылықтарына, өткен геологиялық дәуірлерде 
пайдалы қазбалар түзілу жағдайының әртүрлі болғанына байланысты. 
Табиғи ресурстардың жекелеген түрлерінің қорлары да біркелкі 
деуге әсте болмайды. Осының нәтижесінде елдердің арасында ғана 
емес, қазіргі дүниенің ірі-ірі аймақтарының арасында да олардың 
табиғи ресурстармен қамтамасыз етілуінің деңгейі мен сипатында 
елеулі айырмашылықтар бар. Мысалы, Таяу Шығыс елдерінде мұнай 
мен газдың мол ресурстары бар. Анд елдері мыс және полиметалл 
рудаларына бай, тропиктік ормандары көп мемлекеттерде бағалы ағаш 
сүрегі ресурстары мол.

Дүние жүзінде табиғи ресурстардың бізге белгілі түрлерінің бәріне 
ие бірнеше мемлекет бар. Бұлар Ресей, АҚШ және Қытай Халық 
Республикасы, Үндістан, Бразилия, Австралия. Кейбір елдер табиғи 
байлықтардың «ассортименті» жағынан олардан кейінгі орынды 
иеленгенімен, басқа мемлекеттермен салыстырғанда әлдеқайда ілгері. 
Көптеген елдер бір немесе бірнеше ресурстың дүниежүзілік маңызы 
бар мол қорларына ие. Мысалы, Габонда марганец, Кувейтте мұнай, 
Мароккода фосфорит қорлары мол. Әрбір ел үшін өздерінде бар табиғи 
ресурстардың көп түрлілігінің зор маңызы бар. Мысалы, жеке бір елде 
қара металлургияны ұйымдастыру үшін тек темір рудасының ғана емес, 
сонымен қатар марганецтің, хромиттің, кокстелетін көмірдің болуы 
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өте маңызды. Ал егер бұл ресурстар мұның үстіне бір-біріне біршама 
жақын орналасқан болса, онда бұл ел үшін тиімділігі де жоғары болмақ.

Дүниежүзінде белгілі бір табиғи ресурссыз ел жоқ. Олар аз болған 
жағдайда, ал кейбір елдерде мүлдем болмаған жағдайда бұл мемлекет 
кедейлікке душар болады деуге келмейді. Өйткені қай елдің болсын 
ұлттық байлығы оның материалдық игілікктері мен табиғи ресурстары 
қорларының жиынтығымен ғана өлшенбейді, бұған қоса әр елдің 
адамдары, олардың тәжірибесі мен еңбекқорлығы, білімдері мен 
шеберліктерінің пайдаланылу дәрежесі де ұлттық байлықты құрайды.

Мысалы, экономикада үздік жетістіктерге жеткен Жапонияның 
ресурстық жағынан болсын, қор-мөлшер жағынан болсын минералдық 
ресурстары өте шектеулі. Онда күкірт пен пириттердің ғана мол қорлары 
бар, ал мұнай, табиғи газ, темір рудасы, сирек металдар рудалары, 
фосфориттер, калий тұздары және т.б. жетіспейді. Жапонияға қарағанда 
минерал шикізат ресурстары орасан мол болғанымен, әлеуметтік-
экономикалық дамудағы жетістіктері мардымсыз көптеген елдерді 
мысалға келтіруге болады.

Табиғи байлықтардың планета бойынша әркелкі орналасуы, 
бір жағынан, халықаралық еңбек бөлінісі процесі мен халықаралық 
экономикалық байланыстардың дамуына себепші болса, екінші 
жағынан, кейбір табиғи ресурстары жоқ елдерді белгілі бір 
экономикалық қиыншылықтарға ұшыратады.

Табиғатты пайдалану процесінде табиғи ресурстарды ғылыми 
негізде шаруашылық тұрғысынан бағалаудың маңызды мәні бар. 
Оның құрамдас элементтері табиғи ресурстарды барлау, анықтап ашу, 
инвентарьлау, сондай-ақ мөлшері мен сапасы тұрғысынан бағалау 
болып табылады. Әлемнің кемел дамыған елдерінде мұндай ресурстар 
ендігі жан-жақты бағаланған, ал дамуы баяу елдерде бұлай бағалау 
әлі жүргізілмеген. Ал анығында табиғи байлықтарды мұқият есепке 
алмайынша, өміріміздің барлық салаларында олардың тұтынылуын 
бақылаудың мінсіз қалыптасқан жүйесі болмайынша және бұл 
ресурстарды барынша үнемдемейінше адамзат осылай «мәңгілік» 
өркендей береді деп үміттенуге болмайды.

Сонымен, адамзат қоғамы дамуының барлық кезеңдерінде табиғи 
ресурстар, оның әлеуметтік-экономикалық прогресінің маңызды 
алғышарты болды. Алайда түптеп келгенде, олардың сан алуан түрлі 
экономикалық ресурстарға айналуы тікелей адамдарға қатысты, 
олардың сұранысы мен талабына, ыждағаты мен талантына байланысты 
жүзеге асып отырды.

Табиғат байлықтары және олардың жiктелуi. Жер байлық- 
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тары – бұл биосфераның минералдық негізі, табиғаттың бірінші 
құрылымдық бөлігі. Жер байлықтарының бастысы – пайдалы қазба 
кендері. Пайдалы кендерге барлық табиғи минерал байлықтары 
жатады. Олар өнделген күйде жаратылыс немесе сол табиғатта 
кездескен күйінде пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, пайдалы тастар, 
отындық материалдар сол күйінде пайдаланылады, ал мыс, қорғасын, 
темір, т.б. қазбалы байлықтар өндегеннен кейін ғана кәдеге жарайды.  
Көптеген табиғат ресурстары жердің сыртқы қабатында жатады. 
Минералды ресурстар суда да кездеседі. Мысалы, дүниежүзілік 
мұхиттардан фосфорды, калийді, магнийді, темірді, т.б. өндіруде 
пайдаланылмай жатқан мүмкіндіктер мол.

Географияның мұның алдындағы курстарынан сендер табиғи 
ресурстардың – минерал, жер, су, өсімдік ресурстары түрінде 
болатынын білесіндер. Мұның өзі оларды табиғат құбылыстарының 
қай тобына жататынына қарай топтастырудың бір түрі. Бұған қоса 
табиғи ресурстарды жаңадан толығып отыратын және толықпайтын 
ресурстар деп те және басқадай топтастырулармен де таныссыңдар, 
сонымен қатар экономиканың белгілі бір саласына арналу белгісі 
бойынша, сапасы бойынша (яғни, оларда пайдалы компоненттердің 
болуына қарай), түзілу сипатына қарай (минералдық, органикалық) 
саралау да қолданылады. Табиғи-шикізат қорлары «минералды 
және пайдалы қазбалар», яғни, отын, металл рудалары, металл емес 
шикізаттар – фосфаттар, калий тұзы, асбест, т.б. жиынтығы болып, кей 
жағдайда олар «минералды шикізат және отын (көмір мұнай, газ және 
т.б.) ресурстары» деп те аталынады. Осындай топтастырылудан соң, 
оларды жіктеулер де әртүрлі аталып жүр. 

Табиғи ресурстар – бұл табиғаттың өндіргіш күштердің дамуының 
және олардың зерттелуінің аталған деңгейінде материалдық іс-әрекетке 
тікелей қатысу түрінде пайдаланылуы мүмкін немесе пайдаланылып 
отырған денелері және күштері. Табиғи ресурстар экономикалық 
ресурстардың бір бөлігі болып табылады. ТМД, оның ішінде Қазақстан 
мен Ресейдің табиғи ресурстарының негізгі ерекшеліктері: 1) көбірек 
шамасы, алуантүрлілігі, жоғары сапасы (табиғи нақтылық ретінде); 
2) елдің шикізатқа және отынға деген қажеттілігін қамтамасыз ету 
мүмкіндігі ғана емес, ел үшін қазіргі таңда және жуырдағы келешекте 
валюта түсімдерінің негізгі көзі болу мүмкіндігі; 3) ел бойынша 
бірқалыпсыз орналасуы, олардың мөлшеріндегі және сапасындағы 
аумақтық айырмашылық көбірек сезінерліктей.

Ресеймен бірге біздің еліміз де өз шама-шарқынша табиғи 
ресурстардың аса бай қорларына ие және әлем елдері арасында  
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табиғи ресурстардың молдығы және алуан түрлілігі бойынша тиімді 
көзге түсіп отыр. Елдің батыс, орталық және шығыс аудандарында 
отын-энергетика және шикізат ресурстарының, түсті және асыл 
металдар кендерінің негізгі қорлары шоғырланған. Батыс бөлігінде 
темір және боксит кендерінің негізгі қорлары, фосфатты шикізаттың 
кен орындарының көпшілігі орналасқан. Жалпы алғанда, елдің батыс 
бөлігіндегі табиғи ресурстардың жиынтық қорлары шығыс бөлігін-
дегіге қарағанда азырақ. Шығыстағы аудандардың үлесіне отын 
ресурстары қорларының 90%-ы, гидроэнергетика ресурстарының 
80%-дан астамы, түсті және сирек металдар кендерінің қорларының 
айтарлықтай үлесі келеді.

Өндірістік мақсаттар үшін табиғи ресурстардың бір бөлігі – осыны 
техникалық, экономикалық және әлеуметтік мақсаттарда пайдалануға 
болатын табиғи шикізат, немесе жай ғана шикізат ең көп маңызға ие. 
Табиғи ресурстардың олардың шығу тегінің, экономикалық маңызы-
ның, шаруашылықта пайдалану ерекшеліктерінің өзгешелігіне 
негізделген бірнеше жіктемесі: 1) табиғи (генетикалық); 2) экологиялық; 
3) шаруашылық жіктемесі бар. Табиғи – бұл табиғи ресурстарды  
олардың генезисіне (шығуына) және табиғи қасиеттеріне байланысты 
табиғи топтар бойынша жіктеу. Генезис бойынша: 1) жер (аумақтық-
жер); 2) су; 3) минералды (пайдалы қазындылар: минералды-шикізат 
және минералды отын-энергетикалық); 4) биологиялық (өсімдіктен 
және хайуандардан шығу тегі бар); 5) климаттық (күн жылуы, жарық, 
жауын-шашын); 6) Дүниежүзілік мұхит ресурстары; 7) табиғи 
процестердің қуаты (күн сәулелері, Жердің ішкі жылуы, желдің қуаты 
және т.с.); 8) рекреациялық және т.б. секілді ресурстарды бөліп көрсетеді. 
Экологиялық жіктеме табиғи ресурстар қорларының таусылатындық 
және қалпына келгіштік белгілеріне негізделген. Таусылмайтын және 
таусылатын табиғи ресурстарды бөліп көрсетеді. Таусылатын табиғи 
ресурстардың құрамында қалпына келетін және қалпына келмейтін 
табиғи ресурстарды бөледі (2-кесте).

Шаруашылық жіктемесі табиғи ресурстарды пайдалану 
мүмкіндіктерін ескереді. Пайдаланудың техникалық мүмкіндіктері 
бойынша нақты және потенциалды табиғи ресурстарды бөліп көрсетеді. 
Нақты ресурстар – бұл өндіргіш күштердің дамуының аталған 
деңгейінде пайдаланылатын ресурстар. Потенциалды (болжамдық) 
ресурстар – бұл теориялық есептеулердің және алдын ала жұмыстар-
дың негізінде анықталған ресурстар; олар өзіне, дәл анықталған 
техникалық қол жетімді қорлардан өзге, қазіргі уақытта техникалық 
мүмкіндіктер бойынша игеруге болмайтын бөлікті де қосады. 
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Табиғи ресурстарды алмастырудың экономикалық мақсатқа 
лайықтылығы бойынша алмастырылатын және алмастырылмайтын 
ресурстарды бөліп көрсетеді. Алмастырылатын ресурстардың арасында 
отын-энергетика ресурстары ерекше маңыздылыққа ие, оларды қуаттың 
өзге көздерімен алмастыруға болады. Алмастырылмайтын табиғи 
ресурстар: атмосфералық ауа, тұщы сулар және кейбір өзгелері.

Табиғи ресурстарды пайдалану тәсілі бойынша оларды өндіріс 
құралдарының және тұтыну заттарының көздеріне бөлуге арқа 
сүйейтін экономикалық жіктеме бар. Олар: 1) материалдық өндірістің; 
өнеркәсіптің ресурстары (отын, металл, су, ағаш, балық және т.б.), 
оның ішінде оның жекелеген салаларының ресурстары және ауыл 
шаруашылығының ресурстары (топырақ, суландыруға арналған су, 
малазықтық өсімдіктер, үй малы, құс және т.б.);  2) өндірістік емес 
саланың ресурстары, оның ішінде тікелей (ауызсу, жабайы өсетін 
өсімдіктер және кәсіптік хайуандар) және жанама тұтынылатын 
(демалыс үшін жасыл желектерді және су тоғандарын, т.с. пайдалану) 
ресурстар.

Шаруашылық іс-әрекетінің мүдделері тұрғысынан (ғылыми-
техникалық прогрестің мүмкіндіктерін ескере отырып) табиғи 
ресурстарды экономиканың секторларына және салаларына  
жатқызады. Өнеркәсіп және ауылшаруашылық өндірісінің табиғи 
ресурстарын, өндірістік емес саланың ресурстарын бөліп көрсетеді.

Өнеркәсіп өндірісі ресурстарының тобы өзіне өнеркәсіп 
пайдаланатын табиғи шикізаттың барлық түрлерін қосады. Өнеркәсіп 
өндірісінің көп салалық сипатына байланысты табиғи ресурстардың 
түрлері келесідей саралап жіктеледі: а) осыларды қазіргі кезеңде 
қуат өндіру үшін пайдаланатын энергетикалық ресурстар – жанатын 
пайдалы қазындылар (мұнай, газ, көмір, битуминозды тақтатастар 
және т.б.); гидроэнергоресурстар (өзен суларының қуаты, судың 
тасу-кері қайту қуаты және т.б.); биоқуат көздері (отындық ағаш, 
ауыл шаруашылығының қалдықтарынан биогаз); ядролық қуат 
көздері (уран және радиоактивті элементтер); ә) энергетикалық емес, 
өнеркәсіптің әртүрлі салалары үшін шикізат беретін немесе оның 
техникалық ерекшеліктеріне сәйкес өндіріске қатысатын ресурстар – 
каустобиолиттер (кенді және кенді емес) тобына жатпайтын пайдалы 
қазбалар; өнеркәсіп өндірісі үшін пайдаланылатын сулар; өнеркәсіп 
нысандары және инфрақұрылым нысандары алып жатқан жерлер; 
өнеркәсіптік маңызы бар орман ресурстары; өнеркәсіптік маңызы бар 
биологиялық ресурстар.

Ауылшаруашылық өндірісінің ресурстары ресурстардың ауыл- 
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шаруашылық өнімін жасауға қатысатын түрлерін біріктіреді:  
а) агроклиматтық – мәдени өсімдіктерді өсіру және мал бағу үшін 
қажетті жылу және ылғал қорлары; ә) топырақ-жер – жер және оның 
биомасса шығаруға бірегей қасиетке ие жоғары қабаты – топырақ; б) 
өсімдік биологиялық ресурстары – мал азығы ресурстары; в) су қорлары 
– суландыру және т.с. үшін пайдаланылатын сулар.

Өндірістік емес саланың (тікелей немесе жанама өндірістік емес 
пайдаланудың) ресурстарына табиғи ортадан алынатын ресурстар 
(жабайы аңдар, хайуандар кәсіптік аңшылықтың нысаны болып 
табылады, дәрілік шикізаттың табиғи шығу тегі бар), сондай-ақ 
рекреациялық шаруашылықтың қорық аумақтарының қорлары, ауызсу 
және т.б.

Айтылып  кеткеніндей, минералды ресурстарды пайдалану 
бағыты бойынша үш ірі топқа бөледі: 1) отын-энергетикалық – сұйық 
отын (мұнай), газ тәрізді отын (табиғи газ), қатты отын (көмір, тау 
тақтатастары, шымтезек); 2) металл-кен – қара, түсті, сирек, асыл 
металдардың кендері; 3) металл емес – тау-химия шикізаты (апатиттер, 
фосфориттер, тасты және калий тұздар), техникалық шикізат (асбест, 
графит, слюда, тальк, алмастар), құрылыс шикізаты (саз балшық, құм, 
тас, ізбестас).

Экономиканың нарықтық жағдайларында, жекелей алғанда, 
табиғи шикізатты сату сипатын ескеретін, табиғи ресурстарды  
«коммерциялық» жіктеу белгілі бір іс тәжірибелік қызығушылыққа 
ие бола бастайды. Мысалға, мыналарды бөліп көрсетуге болады: 
1) мемлекеттің қорғаныс қуатының әлсіреуіне алып келетіндіктен, 
осыларды сату шектелуге тиісті, стратегиялық маңызы бар ресурстар 
(уран кені және басқа да радиоактивтік заттар); 2) кең экспорттық 
маңызға ие болып отырған және валюта түсімдерінің негізгі ағып келуін 
қамтамасыз ететін ресурстар (мұнай, газ, алмастар, алтын және т.б.); 3) 
әдетте, жер-жерде таралымға ие болып отырған, ішкі нарық ресурстары 
(минералды құрылыс шикізаты және т.б.).

Жаратылу тегіне қарай, қолданыс әрекетіне байланысты, 
таусылуына орай және басқадай сипаттарына байланысты табиғат 
ресурстары әртүрлі болып келеді. Оларды оқып-үйрену барысында 
жіктеу (классификация) негізгі рөлді атқарады. Қазіргі кезде табиғат 
ресурстарының бірнеше бағыттағы классификациясы кездеседі, яғни 
табиғат ресурстарының жіктемесі (классификациясы) әртүрлі бағытта 
жасалған. Оларды негізінен жоғарыда аталынған бағыттар және түрлер 
бойынша, т.б. өзіндік белгілеріне қарап жіктейміз, мәселен:

– су, жер, минералдық-шикізат, биологиялық, рекреациялық, 
климаттық, мұхиттық, т.б.;
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– сарқылатын (қалпына келетін және қалпына келмейтін) және 
сарқылмайтын (ғарыштық және атмосферарлық) ресурстар, т.б.

Қазіргі заманғы әлемдiк өндiрiс орасан көп мөлшерде шикiзат 
ресурстарын пайдалануда. Жалпы көптеген табиғи байлық қорлары 
бiртiндеп азаюда. Осы себептi, сарқылуына қарай табиғат қорларын 
екiге бөлiп қарастырамыз: сарқылмайтын табиғат байлықтарына бiздiң 
планетаға қатысты сыртқы процестер мен құбылыстарды жатқызуға 
болады, олар – ғарыштық және климаттық ресурстар, яғни мұхит-
теңiз суларының толысуы және қайтуы, күн сәулесi, жылжымалы ауа 
массалары, жел энергиясы, ағын су, жердiң iшкi энергиясы, толқын 
энергиясы, геотермальды энергия, термоядролық, т.б.

1-сурет. Дүние жүзінің табиғат қорларының сарқылуына қарай жіктелуі

Қалған ресурстар сарқылатын ресурстар қатарына жатады. 
Ал өз кезегінде сарқылатын табиғат ресурстары: қалпына келетiн 
(жаңартылатын) және қалпына келмейтiн (жаңартылмайтын) 
болып бөлiнедi. Қалпына келетiн ресурстарға: биосфера (жану-
арлар, өсiмдiктер) ресурстары жатады. Бiрақ оларды бiз орынсыз 
қолдансақ, яғни тиiмдi пайдаланбасақ, оның кейбiр түрлерi тiптен 
жойылып кетуi мүмкiн. Қалпына келмейтiн ресурстарға (жер қойнауы 
байлықтары және экологиялық жүйе) минералды байлықтарды 
түгелдей жатқызуға болады. Олардың кейбiр түрлерiнiң, әсiресе 
отын және кендi қазбалардың қарқынды пайдаланылуы салдарынан 
жалпы қорлары бiртiндеп сарқылуда. Мысалы, темiр кен орнының 
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Лотарингиядағы (Франция) қорлары түгесіліп, ал Оралдағы (Ресей) 
қорлары тiптен азайған.

Көптеген табиғи ресурстардың қорлары шектеулі, осыған 
байланысты олардың таусылу мәселесі туындайды. Таусылғыштық 
белгісі бойынша табиғи ресурстарды таусылатын және таусылмайтын 
деп бөледі. Өз кезегінде, таусылатын табиғи ресурстар қалпына 
келмейтін (минералды) және қалпына келетін (биологиялық, жер, су) 
болып бөлінеді. Табиғи ресурстар өте жиі минералды ресурстармен 
(пайдалы қазындылармен) теңдестіріліп отырады. Минералды 
ресурстар таусылатын, қалпына келмейтін ресурстар санатына 
жатады, олардың дүниежүзіндегі жалпы қорлары пайдаланылуына 
қарай үнемі азайып отырады. Пайдалану бағытына қарай минералды 
ресурстарды отын-энергетика шикізаты (мұнай, көмір, табиғи 
газ, тақтатастар, шымтезек, уран), қара, легирлеуші және қиын 
қорытылатын металдар (темір, марганец, хром, никель, кобальт, 
вольфрам және т.б. кендері), түсті металдар (алюминий, мыс, 
қорғасын, мырыш, сынап және т.б. кендері), асыл металдар (алтын, 
күміс, платиноидтар), химиялық және агрономиялық шикізат (калий 
және тас тұздар, апатиттер, фосфориттер және т.б.), техникалық 
шикізат (алмастар, асбест, графит, слюда, тальк), құрылыс шикізаты 
(сазбалшық, құм, ізбестас және т.б.), флюстер және отқа төзімді 
материалдар деп бөлу қабылданған. 

Минералды кен ресурстарын, өздерінің табиғи сапасына және 
пайдалану бағыттары мен ерекшелiктерiне қарай мынадай негiзгi 
топтар бойынша да жiктеймiз:

1. Отын-энергетика ресурстары – мұнай, газ, көмір, жанатын 
сланец, торф, уран, т.б.

2. Кен (металл рудалары) ресурстары – темір және марганец 
рудалары, хромит, боксит, мыс, қорғасын-мырыш, никель, вольфрам, 
молибден, қалайы, бағалы металл рудалары, т.б.

3. Химия (тау-кен) шикізаттары – апатит, фосфорит калий, 
магний, ас және басқа да тұздар, күкірт, барий, тау-кен рудалары және 
иод қоспалары бар ерітінділер, т. б.

4. Табиғи құрылыс материалдары, минералды руда емес табиғи 
қазбалар – мрамор, гранит, азот, тау хрусталы, корунд, алмаз, т.б.

5. Су минералды ресурстары – мұхит-теңіз, жер асты сулары мен 
минералды сулар.
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1-кесте
Пайдалы қазбалардың халықаралық жіктелуі

Пайдалы 
қазбалардың 

топтары

Кен 
орындары-
ның түрлері

Шикізат Пайдалы қазбалардың түрлері

1.Металдар Табиғи 
элементтер

Кенді Қара металдар: темір, титан, хром, 
марганец. 
Жеңіл: алюминий, литий, бериллий, 
магний. 
Түрлі түсті: мыс, мырыш, қорғасынц, 
сурьма, никель. 
Сирек және аз кездесетін металдар: 
вольфрам, молибден, қалайы, кобальт, 
сынап, висмут, цезий, ниобий, талий. 
Радиоактивті: уран, радий. 
Шашыранды: рубидий, кадмий, индий, 
гафний 
Сирек кездесетін: селен, лантан, 
теллурий.
Бағалы құнды: алтын, платина,күміс, 
осмий, иридий.

2. Металл
еместер

Минералдар Металлур-
гиялық 

және жылу 
қорғағыш 

 

Флюстер: еритін шпат, кальцит, 
доломит, кварц, нефелин және 
басқалары 
Отқа төзімді жылу өткізбейтіндер: 
графит, хромит, тальк, магнезит, 
кварцит, боксит. 
Жоғары отқа төзімді: диаспор, кианит, 
андалузит.

Химиялық Галолиттер (тұздар), күкірт, флюорит, 
кальцит, мумиё, барит және т.б.

Агрономия-
лық

Апатиттер, фосфориттер, калий тұзы, 
селитра, борат, глауконит

 кристаллы Техникалық Мусковит, алмаз, топаз, корунд, кварц, 
гранат.

Бағалы 
құнды

Алмаз, изумруд, аквамарин, 
александрит, рубин, сапфир, аметист, 
сапфир 

Пьезо-
оптикалық

Турмалин, исланд шпаты

Шыны – 
керамика-

лық

Шынылық құмдар, пегматит, саз, као-
лин, лёсс, т.б.

Отын –
химиялық

Ауыр мұнай, жеңіл мұнай, парафинді, 
табиғи газ 

Қатты отын 
химиялық

Торф, лигнит ( жоғары сапалы көмір), 
қоңыр көмір және сланецтер, асфаль-
тит.
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3.Гидро-газды 
минералдар 

Сұйықтықтар 
мен газдар

Сулар Тұщы: ауыз су және техникалық. 
Минералды: көмір қышқыл газды, 
күкіртті сутекті, радиоактивті.
Тұзды су көздері: бромды, барийлі, 
радийлі, иоды бар мұнай.

  Тұздықты Көлдік, минералды балшық, лай 
тұнбасы

  Газды Жанғыш емес, инертті, т.б.

Әртүрлі табиғат сфераларына (қабықтарына) тиесілі ресурстар 
(литосфераның, гидросфераның, атмосфераның, биосфераның 
ресурстары). Табиғат ресурстарын шығу тегi жағынан өз кезегiнде 
жiктесек, олар: литосфера ресурстары (кенді қазба байлықтар, жер 
және топырақ ресурстары); гидросфера ресурстары (мұздықтар, 
дүниежүзілік мұхиттар мен құрлық суы және олардың толысу және 
қайту күшi, өзендер энергиясы); атмосфера ресурстары (климаттық, 
рекреациялық, бальнеологиялық және жел энергиясы); биосфера 
ресурстары (өсiмдiктер әлемi мен жануарлар дүниесi немесе 
биологиялық ресурстар) болып бөлiнедi.

Табиғатта жаратылысына қарай ресурстар жіктелімі:
– кенді пайдалы қазбалар (геологиялық және минералды 

ресурстар);
– климаттық (атмосфералық ресурстар);
– су ресурстары (Дүниежүзілік мұхит пен құрлық суы);
– жер ресурсы;
– өсімдік (флора) ресурсы;
– жануарлар дүниесі (фауналық ресурс) болып бөлінеді.
Сол сияқты ресурстарды олардың қолданылу бағыттары бойынша 

да жiктеймiз. Мысалы: отын-энергетикалық ресурстар, құрылыс 
индустриясына қажеттi ресурстар, өнеркәсіптің жеке салаларының 
(металлургия, химия, орман-ағаш өңдеу, тамақ өнеркәсiбi, т.б.) 
ресурстары және ауыл шаруашылығына арналған, кәсіпшілік, 
рекреациялық және т.с. ресурстар деп бөлiнедi.

Жалпы пайдалы қазбалар құрамы мен қолданылу ерекшелiктерiне 
қарай мынадай үш негiзгi топқа топтастырылады: жанатын (отын), 
металл (кендi) және металл емес (кенсiз) деп. Табиғат ресурстарының 
осы сынды жiктелулерi шартты түрде, өйткенi бiр қазба байлық түрi 
бiрнеше шаруашылық саласында пайдаланылуы мүмкiн.
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2-кесте.
Типтік жіктеу (шығу тегі жағынан):

Минералдық ресурстар

Кенді Отын Кенді емес

Қара металл 
кендері

Түсті 
металл 
кендері

Көмір, 
Мұнай,
Табиғи газ, 
Жанғыш 
сланец, 
Торф

Химиялық 
шикізат

Құрылыс 
материалдары

Бағалы асыл 
тастар

Темір-
марганецті 
кендер

Мыс, 
Боксит, 
Қалайы

Күкірт, 
Апатит, 
Фосфорит, 
Ас тұзы, 
Калий тұзы

Таулық туф, 
Құм, 
Саз, 
Мәрмар, 
Гранит, 
Ізбестас

Алмаз, 
Рубин, 
Изумруд, 
Корунд, 
Топаз

 ? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. «Табиғат және қоғам» арасындағы өзара байланысты қалай 

түсiнесiңдер?
2. Табиғат ресурстарының түрлерiн атап көрiңдер.
3. Жаратылысы жағынан табиғат байлықтарын қалайша 

жiктейдi? Өз өлкелерiңде осы ресурс түрлерi бар ма?
4. Табиғат ресурстарын қолданыс бағыттары бойынша қалайша 

топтастырады?
5. Ресурстармен қамтамасыз етiлу көрсеткiшiн қалай 

түсiнесiңдер?
6. Минералды ресурстардың түрлерiн анықтап, олардың 

әрқайсысына мысалдар келтiре отырып жауап берiңдер.
7. Өз өлкелерiңде жоғарыда аталған табиғат ресурстарының 

қай түрi кездеседi және оларды игеру барысында сол өңiрдiң жер 
жағдайына тигiзетiн әсерi қандай?

Эссе:
1. Қолдану бағыттары бойынша табиғат ресурстарына 

сипаттама беру.
2. Болашақ баламалы энергия көздеріне болжау жасаңдар.
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2-тақырып

ТАБиҒАТ РЕСУРСТАРЫН ТиІМДІ ПАйДАЛАНУ жәНЕ 
эКОНОМиКАЛЫҚ БАҒАЛАУ

Ғаламшар ресурстары – қазіргі жағдайын шаруашылық тұрғысы-
нан бағалау. Қазiргi таңда адам қоғамы табиғатты тиiмдi пайдалану 
жолында қоршаған ортамен үйлесiмдi әрекет жасауға ұмтылуда. Осы 
себептi, адамдар табиғатты өз пайдасына орнымен жаратып қолдануда 
әрi оның неғұрлым тиiмдi жолдарын iздестiруде. Сонымен, табиғатты 
пайдалану дегенiмiз – табиғат байлықтарын игеру мен қолдану ғана  
емес, оны жан-жақты зерттеудi жетiлдiру, табиғатты қорғау, аялау 
бағытында жүргiзiлетiн экологиялық iс-шаралардың жиынтығы. 
Осы орайда табиғат ресурстарын шаруашылық тұрғысынан бағалау 
мәселесi аса маңызды орында. Ол дегенiмiз – табиғат байлықтарын 
халық игiлiгiне жарату жолында оның қорларын барлау, анықтау 
мен мұқият есепке алу. Нәтижесiнде оның сандық және сапалық 
құндылығын ғылыми негiзде бағалау. Бұл кешендi түрде, ресурстарды 
игерудi бақылау және оның қорларын үнемдеу тұрғысында жүргiзiледi.

Табиғатты тиiмдi пайдалану ережесiнiң бұзылуы салдарынан орны 
толмайтын ресурстар қатарына соңғы уақытта тұщы су, оттек, т.б. 
қосылды, себебi бұлардың шығындалуы табиғаттың өздiгiнен қалпына 
келу мүмкiндiгiнен асып түсуде. Бұл дегенiмiз – сарқылмайтын 
ресурстардың кейбiр түрлерiнiң мүлдем сарқылу жағдайына 
жеткендiгiнiң куәсi, сол сияқты мұндай мүшкiл жағдай қалпына келетiн 
ресурстарда да қазiргi кезеңде орын алған. Мысалы, шамамен соңғы 
400 жылдың iшiнде жер бетiнен құстар мен сүтқоректi жануарлардың 
130-дай түрi жойылып кеткен, “Қызыл кiтапқа” жыл сайын жойылуға 
жақындаған жануарлар мен өсiмдiктер әлемiнiң бiрнеше түрлерi енуде. 
Атап айтқанда, қазiрдiң өзiнде жойылуға жақындаған өсiмдiктер, 
омыртқалы жануарлар мен кейбiр құрт-құмырсқалар түрлерiнiң саны 
10 мыңнан асып отыр. Кейбiр жануарлар түрi тек хайуанаттар бағында 
сақталған. Аумақтардың ресурстармен қамтамасыз етілу көрсеткіштері.

Дүниежүзіндегі елдердің табиғат ресурстарымен қамтамасыз 
етілу дәрежесі әркелкі. Табиғат ресурстарымен қамтамасыз етілу 
көрсеткіші алуан түрлі ресурстардың қор мөлшерінің арақатынасымен 
және оның пайдаланылу ауқымымен байланысты. Дүниежүзілік 
шаруашылықтың күрделі жүйесінде және еңбектің халықаралық 
үлестірілуінде экономикасы дамыған елдер, негізінен, тұтынушы болса, 
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ал дамушы елдер – шикізат ресурстарын өндіруші әрі экспорттаушы 
болып табылады. Дегенмен көптеген жоғары дәрежеде дамыған елдер 
де ресурстардың ірі қорына ие, олар кейбір ресурс түрлерін өндіруден 
әлемдік жетекші болуы да мүмкін. Жалпы алғанда, осы айтылғандай 
дүниежүзілік экономикада мамандану бір жағынан, дүниежүзіндегі 
елдердің тарихи және әлеуметтік-экономикалық даму деңгейімен, 
екінші жағынан, жекелеген ресурс түрлерінің Жер шарындағы таралу 
ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Ресурстардың көпшілігі дамушы 
елдердін, аумақтарында орналасқан.

Табиғат ресурстарына экономикалық тұрғыдан баға беру. Аумақтың 
экономикалық дамуында табиғат ресурстарының маңызы әрдайым 
өзгеріп отырады. Бұл көрсеткіш ресурстардың аумақта таралуына, 
сандық және сапалық көрсеткіштеріне тікелей байланысты. Маңызды 
көрсеткіштер қатарына табиғат ресурстарына экономикалық баға беру 
де жатады. Ол үшін ең алдымен мыналарды анықтап алу қажет:

–  аумаққа қатысты қоры (ресурс көлемі);
–  сапалық көрсеткіштері (ормандылық және ағаш сүрегінің  

сапасы, топырақтың құнарлығы т.б.);
–  пайдалы қазбалар мен металл рудалары мөлшері;
–  руда құрамындағы әртүрлі металдар;
–  тасымалдау ерекшеліктері (транспорт пен инфрақұрылым қажет-

тіліктері);
–  өндіріс шығыны (өзіндік құны);
–  аумақтағы табиғат ресурстары мен пайдалы қазбалардың үйле-

сімділігі, және де оларды кешенді түрде қолдану мүмкіндігі;
–  қоршаған ортаны қорғауды талап ету.
Ресурстармен қамтамасыз ету. Табиғат ресурстарының келесі 

бір аса маңызға ие көрсеткіштерінің бірі, аумақты ресурстармен  
қамтамасыз ету болып табылады. Минералды ресурстармен қамтамасыз 
ету, яғни оны қазіргі кездегі қолдану әрекетіне қарай, қорының 
қанша уақытқа жете алатындығымен өлшенеді. Ал орман, жер, су 
ресурстарымен қамтамасыз етілу дәрежесі, оны әрбір адамға шаққан 
кездегі қорының көлемімен анықталады.

Минералдық және отын-энергетикалық ресурстар
Минералдық ресурстар немесе басым көпшілігі литосфералық 

ресурстар қатарына жататындар. Әртүрлі пайдалы қазбалар шектеулі 
және шектеусіз қалыптасуына қарай анықталады (2-сурет).

Пайдалы қазбалар геологиялық қорының мөлшеріне байланысты 
категорияларға ажыратылады. Олар латынның бас әріптерімен 
белгіленеді А, В және С.
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А категориясы – негізгі қоры, жаңашыл технология сатысы мен 
әрекет етуші баға негізінде өзгеруі мүмкін.

В категориясы – болжам бойынша анықталған қоры, геологиялық 
барлау жұмыстары нәтижесінде анықталған.

С категориясы – мүмкін болар қоры, пайымдалады.
Отын – энергетикалық ресурстар. Минералдық ресурстардың 

ішінде қолданылу әрекетіне қарай отын-энергетикалық ресурстар 
маңызды рөлге ие. Органикалық отын түрлерінің (көмір, мұнай, табиғи 
газ) қорларының шектеулілігі және де оларға деген қоғам сұранысының 
артуы едәуір келеңсіздік әкелуде. Дүниежүзінің жекелеген  
аймақтарында бұл ресурстарға деген баға қымбаттап, оның салдарынан 
өндірушілер мен тұтынушы елдер арасында келеңсіз жағдайлар мен 
соғыстар болып жатыр.

3- кесте
Дүние жүзінің отын-энергетика балансының құрылымындағы 

өзгерістер (1940-2005 жж.), %
Бастапқы энергия 

тасымалдаушыларды 
пайдалану

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2005 

Көмір 74,6 60,5 51,0 34,4 29,5 28,9 27,2

Мұнай 17,9 26,5 31,4 41,7 43,0 36,8 36,8

Табиғи газ 4,6 9,6 13,5 19,4 20,6 24,0 23,7

Гидроэнeргия 2,9 3,4 4,0 4,2 5,0 5,4 6,2

Атомная энeргиясы  -  - 0,1 0,3 1,9 4,9 6,1

Дүниежүзі, барлығы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Биосфера адам іс-әрекетінің нәтижесінде жылдам өзгеріп отырады. 
Үлкен сапалық секіріс адамдардың тіршілік әрекетінің іс жүзінде  
барлық салаларында: көлікте, өндірісте, қызмет көрсету саласында, 
әскери істе және т.б. жүріп отыр. Адам жаңа аумақтарды: полярлық 
аймақтарды, биік таулы жерлерді игеру үстінде. Қоғамның дамуы 
барысында адам әр алуан ресурстарды пайдаланды. Табиғи орта – бұл 
адамның мекен еткен ортасы және адамның өмір сүруі мен өндірістік іс-
әрекеті үшін қажетті барлық игіліктердің көзі. Ресурстарды пайдалану 
дәрежесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерімен 
анықталады. Қазіргі уақытта өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін адамға ресурстардың көп мөлшері қажет. Бүкіл адамзат алдында 
табиғат қорғаудың елеулі және күрделі мәселелері тұра бастауда.
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Қоршаған ортаның күйіне теріс әсерін өнеркәсіп және ауыл 
шаруашылығы тигізіп отыр, сондықтан қоғам кез келген өндірісті 
орналастыруда, салуда және одан әрі дамытуда экологиялық құрамдас 
бөлікке көп назар аударуға тиіс. 

Табиғи жағдайлар мен ресурстар – өнеркәсіптік те, 
ауылшаруашылықтық та өндірісті дамыту үшін қажетті шарттар.

Табиғи ресурстар олардың қандай да бір табиғи салаға тиесілілігі 
бойынша (генезисі бойынша) жіктеледі.

1. литосфера ресурстары – бұл пайдалы қазбалар, жер және 
топырақ ресурстары;

2. гидросфера ресурстары – бұл мұздықтар, құрғақ жердің және 
Дүниежүзілік мұхиттың сулары, өзендердің, судың ағып келуі мен 
кері қайтуының қуаты;

3. атмосфера ресурстары – бұл климаттық және рекреациялық 
ресурстар, желдің қуаты;

4. биосфера ресурстары – бұл биологиялық ресурстар (хайуандар 
әлемі, адам).

Барлық ресурстарды таусылатын және таусылмайтын (климаттық 
ресурстар, Күн қуаты, аққан сулардың қуаты) деп бөледі.

Іс жүзінде барлық қалған табиғи ресурстар – қалпына келетін 
және қалпына келмейтін деп бөлетін таусылатын ресурстар.

Қалпына келетін ресурстар – бұл осыларды ақылға сыйымсыз 
пайдаланған кезде қалпына келмейтін болып шығуы мүмкін биосфера 
ресурстары (кендер және барлық өзге пайдалы қазбалар).

Ресурстарды оларды пайдаланудың бағыттары бойынша   
жіктейді: отын-энергетика ресурстары, құрылысқа, тамақ өнеркәсібі-
не, жеңіл және ағаш өңдеу өнеркәсібіне, қара және түсті металлургияға, 
химия өнеркәсібіне және т.с. арналған ресурстар.

Құрамы және пайдаланылу ерекшеліктері бойынша пайдалы 
қазбалардың үш тобын айырып таниды: жанатын, металл және 
металл емес.

Табиғи ресурстардың жіктемелері шартты, өйткені дәл сол бір 
пайдалы қазбалар (немесе ресурстар) халық шаруашылығының 
әртүрлі салаларында пайдаланылуы мүмкін.

Табиғи ресурстардың игерілгендік дәрежесі аса жоғары 
бірқалыпсыздығымен сипатталады. Табиғи ресурстарды 
экономикалық бағалау – бұл оларды ғылым мен техника дамуының 
қазіргі деңгейінде өндіріске тарту мүмкіндігін және мақсатқа 
лайықтылығын анықтау.
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Ресурспен қамтамасыз етілгендік – бұл табиғи ресурстардың 
шамасы және оларды пайдаланудың өлшемдері арасындағы 
арақатынас. Ол әлде аталған ресурс жетуге тиісті жылдар санымен, 
әлде оның жан басына шаққандағы қорларымен көрсетіледі.

Елдер: Ресей, АҚШ, Қытай, Үндістан, Бразилия, Австралия – 
барлық дерлік табиғи ресурстармен қамтамасыз етілген.

Табиғи ресурстар – адамның пайдалануы үшін жарамды 
нысандардың жиынтығы. Ресурспен қамтамасыз етілгендік – бұл 
табиғи ресурстар (ТР) шамасы мен оларды пайдалану мөлшері 
арасындағы арақатынас. Ол әлде аталған ресурс жетуге тиісті 
жылдар санымен, әлде оның жан басына шаққандағы қорларымен 
(ТР/Тұрғындар саны) көрсетіледі.

Ресурспен қамтамасыз етілгендік көрсеткішіне:
а) аумақтың табиғи ресурстарға байлығы немесе кедейлігі;
ә) оларды алып шығу (тұтыну) ауқымдары әсер етеді.
Географиялық ресурпен қамтамасыз етілгендік табиғи 

ресурстардың жекелеген түрлерінің және олардың кешендерінің 
орналасуын және құрылымын, оларды қорғау, ұдайы өндіру, 
экологиялық бағалау, ұтымды пайдалану және ресурспен қамтамасыз 
етілгендік мәселелерін зерттейді. Ғалымдар ресурстық циклдардың 
табиғи-ресурс әлеуеті концепциясын жасап шығарған.

Аумақтың прпі – бұл оның ғылыми-техникалық прогресті ескере 
отырып шаруашылық іс-әрекетінде пайдаланылуы мүмкін табиғи 
ресурстарының жиынтығы. Прпі екі негізгі көрсеткішпен:

а) минералды-шикізат, жер, су әлеуеттерінің құрылымымен;
ә) өлшемімен сипатталады.
Соңғы жылдары дүниежүзінде көмірдің геологиялық қорының 

ауқымдылығына қарамастан, отын-энергетика кешенінде оның 
үлес салмағы азая бастады. Оған, ең алдымен көмірді жылу электр 
станцияларында қолдануға экологиялық жағынан шектеулер 
қойылып, транспорт қатынасының қымбаттауы мен көмірді (әсіресе, 
тас көмірдің) тасымалдаудың қиынға соғуы әсер етуде.

Әртүрлі отын түрлерінің жылу беру қасиеті, негізінен, орташа 
сапалы 1 кг көмірдің жану қарқынымен салыстырылады (7 мың ккал), 
шартты түрде алынған 1 т жылулық коэффициенті үшін: мұнай – 1,5; 
табиғи газ – 1,5; кокстелген тас көмір – 0,93; торф – 0,5; қоңыр көмір 
– 0,4; ағаш – 0,4; жанғыш тақтатас – 0,3.
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4- кесте
Дүниежүзіндегі кейбір пайдалы қазбалардың қоры және оларды 

өндірісте қолдану көрсеткіштері (2000 ж. басы)
Пайдалы 

қазбалардың 
түрлері

Өлшем 
бірлігі

жалпы 
геология-
лық қоры

Барланған 
қоры

Өндірісте Барлығы

Көмір млрд т 14800 1000 Мұнай 3,450
Мұнай млрд т 550 192 Табиғи 

газ
2,250

Табиғи газ трлн м3 400 175 Көмір 4,625

Табиғат ресурстарын пайдаланудың еліміздегі қазіргі жай-күйі. 
Әлемдік тәжірибеде кен орындарын игеру әрқашан кешенді түрде, 
құндылығы бар заттарды түгел ескеріп және тауарлық металдар 
құндылығын үлес бойынша бөле отырып жүргізіледі. Ендеше біз де 
заңдарымыз бен келісім-шарттарымыздың ережелерін қайта қарауға 
тиіспіз. Құрамында құнды металы бар қалдықтар жеке кәсіпорындар-
дың және шетелдік фирмалардың меншігінде емес, мемлекеттік 
монополияға жатқызылуы керек.

Қазақстан Республикасының “Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану” туралы Заңы аталмыш операциялардың жария түрде 
жүргізілуін талап ететініне қарамастан, мемлекеттің заңдары мен 
мүдделері коммерциялық құпияны сақтау желеуімен жаппай бұзылуда. 
Ал мұның өзі кен орындарының бақылаусыз қалып, олардың 
жыртқыштықпен жырымдалуына, жер қойнауындағы қорлардың рәсуа 
болуына, минералды шикізаттың шала-шарпы, біржақты болуына 
әкеліп соғып отыр.

Шетелдік фирмалардың басқаруына берілген кен-металлургия 
комбинаттарындағы ұйымдастырушылық-технологиялық саясаттың 
жай-күйіне келсек, оның өндірілетін көп компонентті шикізаттың 
құрамындағы пайдалы заттарды түгел қамтуға емес, қайта жаңағы 
компаниялардың мүддесіне сай бір-екі негізгі компонентін ғана алуға 
көбірек көңіл аударатынын көреміз.

Жер қойнауын пайдаланушылар мен мемлекеттің, қоғамның 
мүдделерінің кереғар келетін тұстары да аз емес, коммерциялық құпия 
іс жүзінде мемлекет мүдделеріне қарсы бағытталған әрекеттерді 
бүркемелеуші бетпердеге айналған десек қателеспейміз. Сондай-ақ, 
бюджетке түсетін салық көлемін белгілейтін өнімнің өзіндік құны да 
жаңағы айтылған коммерциялық құпияға жатқызылуда. Аталмыш 
құпияға не жатуға тиіс екенін айқын да дәл белгілейтін кез келді. 
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Сондай-ақ, мемлекет пен табиғат ресурстарын пайдаланушылардың кен 
өндіру және өңдеу салаларындағы қарым-қатынасын нақты реттейтін 
заңнама әлі жасалмаған. Соның кесірінен табиғи ресурстарымыз 
тиімсіз жұмсалып, еліміз қыруар шығынға батып отыр.

Бұл құбылыстың екінші жағын еліміздің қасіреті деп айтуға 
болады. Сол толық пайдаланылмаған шикізаттың құрамында көптеген 
улы заттар да бар, оларды залалсыздандыру ісі де дұрыс шешілмеген. 
Қазіргі кен пайдаланушылар кеңестік кезеңде жасалған жобалардың 
көрсеткіштері мен қол жеткізген экологиялық деңгейден артқан 
көлемде қоршаған ортаны ластауға жол беріп отыр. Оның себебі – біздің 
қоятын талаптарымыздың төмендігі, егер америкалык, еуропалық 
компаниялар өз елінде 1 тонна күкірт қостотығын ауаға шығарғаны 
үшін 48-100 доллар төлем төлесе, біздің компаниялар небәрі 7 цент 
төлейді. Тағы бір кілтипан, бұл корпорациялар жекеменшіктікі екені, 
оның сол кәсіпорын тұрған жердегі әрбір тұрғынға тікелей шығын 
келтіріп жатқанын ескеретін бірде-бір заң орны жоқ, тиісті бақылаушы 
мемлекеттік органдар да араласпайды.

Мемлекеттік мүліктен (кен орындарынан) алынатын түсімдер 
ғылыми тұрғыдан негізделмеген, олар шенеуніктердің еркінде, 
қасымыздағы Ресеймен салыстырғанда көп төмен. Әрбір металл 
саласында монополия бар, онымен қоса бұл корпорациялар (қаржы-
өнеркәсіп топтары) аумақтағы энергетика, басқа да стратегиялық 
шаруашылық бағыттарында негізгі қожайындар. Соның салдарынан  
бұл өңірлерде шағын және орта бизнес баяу дамуда. Әсіресе, осы 
саладағы шағын және орта бизнестің өздері орындауы мүмкін 
жұмыстарға араласу мүмкіндігі болмай отыр.

Ресурстарды пайдаланушылардан өндіріліп алынған табиғи 
рента әлемдік рыноктағы шикізат бағасының құбылуына қарамастан 
ел бюджетін елеулі түрде толықтырып, ұлттық экономиканы 
инвестициялаудың өз қолымыздағы көздерін көбейте алады және 
көптеген әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шешуге, минералды 
шикізат базасын ұдайы өндіруді мемлекеттік басқару жүйесін  
қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Осыған орай табиғи ресурстарға 
меншік проблемасын шешу тұжырымдамасын жасау маңыздылығы 
жоғары міндетке айналып отыр.

Табиғатты пайдалану жүйесін реформалау табиғи ресурстарға 
экономикалық тұрғыдан баға беру, табиғи рентаны меншік иелерінен 
өндіріп алу және пайдалану тетігін қалыптастыру жөніндегі қағидатты 
мәні бар шешімдер осы тұжырымдама аясында қабылдануға тиіс.  
Рента өндіру мәселесін Қазақстан заңнамасын жетілдіру жолымен де 
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біршама деңгейде шешуге болады. Табиғи рентаға меншік құқығын 
нақты меншік иесімен байланыстыра қарау қоғамның шикізат 
өнеркәсібі саласында түзілетін абсолюттік және дифференциялық 
рентаны иеленуіне мүмкіндік береді.

Біздің Ұлттық орталық сирек металдар рыногының болашағы 
туралы зерттеулер жүргізді. Талдаулар сирек металдар өндірісінің және 
олардың қорларының тез өсіп келе жатқанын көрсетеді. Соңғы 10-15 
жыл көлемінде сирек металдың негізгі қорының бірнеше есе өскені 
және әлемде үлкен кен орындарының ашылғаны айқындалды. Тіпті 
кейбір металдардың 100 жылдық қорлары табылғанына қарамастан, 
металдар рыногында ауық-ауық тапшылық сезіліп тұрады. Көптеген 
сирек металдардың құны бірнеше есе өсіп отыр. Соңғы он жыл 
шамасында германий, индий, галий, ванадийге деген тапшылықтар 
байқалды, осыған орай кейбіреуінің құны ондаған есеге дейін өсті. 
Мысалы, германий металының бір килосының құны 350-ден 2000 
АҚШ долларына дейін жеткен. Сонымен бірге Америка, Жапония 
секілді елдер бұл металдарды ішкі пайдалануынан бірнеше есе жоғары 
сатып алуда.

Сирек металдар өндірісі – жаңа технологиялардың шикізат қоры. 
Бұларсыз жаңа өндіріс буындары дамымайды. Өндірісті дамыту 
бағытымызда бұл сала басым бағыт есебінде қаралуы керек. Айта  
кететін жәйт, бұрын Қазақстан өндірісінде шығарылған, бірақ 
соңғы кезде нарықта өз секторын жоғалтып алған металдарға назар 
аударған жөн. Бұл металдар электроника, аэроғарыш, мәшине жасау, 
т.б. салалардың негізін қалайды. Бүгінде ашылып жатқан даму 
институттарын пайдалана отырып елімізде өндіріс саласын, соның 
ішінде сирек металдар өндірісін жасауға болар еді. Бұл елімізде  
дамыған индустриялық металл алу өндірісін кеңейту, құрал-
жабдықтарды, тұрмыстық заттар, машина жасауға қажет балқыма- 
лар алуға мүмкіндік берер еді.

Басты мәселелердің бірі – стратегиялық сирек металдар өндірісін 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жасау. Бүгінгі таңда бұл сала 
металлургия кластерін дамытудың негізгі бөліктерінің бірі ретінде 
қаралып, мемлекет қолдауында болуы керек.

Сирек металдар шикізаты басқа индустриялық металл өңдейтін 
кәсіпорындардың рудасының құрамында кездесетін болғандықтан, 
олардың қызметіне еріксіз араласуға мәжбүрміз. Металдарды өңдеу 
барысында кейбір металдарды босқа шығын қылмас үшін экономика-
лық реттеу тетіктерін пайдалану керек. Пайдалы қазбаларды кешенді 
пайдалану ережесін қатаң сақтау мәселелері де қаралуы керек.
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Қай мемлекеттің болмасын өз атын әлемге паш ететіндей бетке 
ұстар саласы бар. Жапондықтар робот жасаудың өндірісін мақтан етеді, 
немістер автомобиль жасауда, финдер байланыс құрал-жабдықтар 
шығару жөнінен әлемге танымал. Белгілі бір өндіріс саласының әр 
елде өсіп өркендеуі кездейсоқ емес. Қазақстанның индустриялық-
инновациялық өркендеуі де өздігінен туындамайтыны анық. Бұл үшін 
бұрын нарықта басым орын алған өндіріс салаларын дамыту, осы 
салаларды қамтамасыз ететін ғылыми күштер мен мамандарды сақтау, 
елде бар бәсекеге қабілетті факторларды пайдалану қажет. Біздің 
ойымызша, жер қойнауындағы сирек металдар сол бастаудың қайнар 
көзі ретінде пайдаланылуы тиіс. Бұл ойды іске асырсақ халқымыздың 
әл-ауқатын жақсартуға, еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосқан болар 
едік.

Мұнай, Мұнай-химия саласын дамыту мақсатында да бірталай 
шаралардың басын шалып үлгеріпті: бұл сала бүгінде 2004-2010 
жылдарға арналған салалық бағдарлама негізінде жұмыс жасап жатыр. 
Яғни, қазіргі кездің өзінде “ҚазМұнайГаз” Ұлттық Компаниясы” 
акционерлік қоғамымен және мұнай-химия кәсіпорындарымен бірлесе 
отырып, шетелдің әлеуетті инвесторларын барынша көптеп тарту 
мақсатында нақты жұмыстар басталып кеткен. Мұнай-химияны дамыту 
мақсатында әзірленген бағдарлама 2 бағыт бойынша жұмыс жасап 
жатқан көрінеді: бірінші бағыт – қазіргі мұнай-химия өнеркәсібін 
шикізатпен қамтамасыз ету және қосымша құны жоғары өнім алу үшін 
жаңа өндірістерді құру; екінші бағыт – мұнай-химия өндірістерінің 
қызметін қайта жаңарту.

Министрдің сөзіне қарағанда, еліміздің энергетика және 
минералды русурстар саласының жұмысын бірізділікке салу үшін 
көрші мемлекеттердің озық тәжірибесі бойынша бірлесе жұмыс істеу 
жағы алдыңғы қатарға шығып отыр.

5-кесте
Мұнайдың жалпы қоры 

Рет 
№ Елдер

01.01.2010
млрд 

баррель

01.01.2010
млрд т.

Әлемдік 
қордағы 
үлесі, %

Барланған 
қорының таусылу 

уақыты, жыл
1. Сауд Арабиясы 264,2 36,3 22,0 65,6

2. Иран 137,5 18,9 11,5 93,0
3. Ирак 115,0 15,5 9,6 100 жоғары
4. Кувейт 101,5 14,0 8,5 100 жоғары
5. БАӘ 97,8 13,0 8,1 97,4
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6. Венесуэлла 79,7 11,5 6,6 72,6

7. Ресей 74,4 10,2 6,2 1,4

8. Қазақстан 39,6 5,4 3,3 79,6

9. Ливия 39,1 5,1 3,3 63,0

10. АҚШ 2,3 0,3 0,2 8,7

Барлығы ? 269.7 79.3

ОПЕК ұйымына 
мүше елдерде

902.4 123.2 75.2 73.1

	1 баррель – 158,988 литрға тең
	ОПЕК – мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымы. Дамушы 

11 елдің үлесіне дүниежүзілік мұнай өндірудің 1/3 тиесілі. Олар: 
Сауд Арабиясы, Иран, Ирак, Кувейт, БАӘ, Катар, Ливия, Алжир, 
Нигерия, Венесуэла және  Индонезия болып табылады. ОПЕК-ке мүше  
елдердің үлесіне мұнай шығарудың 50%-дан астамы және оның 
экспортының 80%-дан астамы сәйкес келеді

Ресейлік “Лукойл” компаниясымен қуаты жылына 14 млрд. текше 
метр газ өңдейтін және болжамдық құны 3,6-3,8 млрд. АҚШ доллары-
нан тұратын Каспий газ-химия кешенін салу жобасының әзірленуі  
осы мақсатымызды жүзеге асыруға жәрдемдеседі деген үмітте.

Мұнай мен газ қоры негізінен республиканың Батыс аймағында 
шоғырланған. Алғаш рет мұнай 1811 жылы Доссор кен орнында 
өндірілді. 60-жылдардан бастап Маңғыстау түбегінде каспий маңы 
ойпатында Өзен, Жетібай, Қаражамбас, Қаламқас мұнай кен орындары 
ашылды.

6-кесте
Көмір, мұнай және табиғи газдың барланған қоры

жөнінен алдыңғы орындағы аймақтар
Аймақ Көмір, млрд т. Мұнай Табиғи газ

млрд т %* трлн м3  %*
ТМД 230 20,3  6,4  56,0  38,7
Шетелдік Еуропа 125 2,7  1,9 6,0  3,7
Шетелдік Азия 215 106,2 69,2 82,5  39,4
Африка 55 15,1  7,1 13,0  7,3

Солтүстік Америка 260 31,3  3,4 7,0  4,5

Латын Америкасы 30 16,7  11,7 7,5  5,7
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Аустралия және мұхит-
тық аралдар

85 0,2  0,3 3,0  0,7

Барлығы 1000 192,5 100,0 175,0 1000

Өзен және Жетібай кен орнынан мұнай 1250-2500 метр тереңдікте 
өндіріледі. Бұл ең бағалы мұнай өндіретін кен орнына жатады. Юра мен 
бор дәуірінде пайда болған. Құмары мұнайы негізінен 50-2400 метр 
тереңдікте өндіріледі. Жайық-Жем алабы жанғыш газға бай. Жанғыш 
газ көбінесе мұнаймен бірге өндіріледі. Дүниежүзіндегі қоры жөнінен 
ірі кен орнына жататын «Теңіз» мұнайын өндіріп өңдеуге американдық 
«Шеврон» компаниясы атсалысуда.

7-кесте
Табиғи газдың барланған қоры жөнінен көшбасшы елдер 

Мемлекеттер Қоры, трлн м3 Мемлекеттер Қоры, трлн м 3

Ресей 48,1 АҚШ 4,7
Иран 22,9 Венесуэлла 4,1
Катар 8,5 Алжир 3,7
БАӘ 5,8 Нигерия 3,3
Сауд Арабиясы 5,4 Ирак 3,1

Қазіргі мұнай және газ конденсатын өндіру өткенмен салыстыр-
ғанда 8,5 пайызға артып 51,3млн тоннаға жетті. Яғни шикі мұнайды 
өндіру 7,7 пайызға (45,3 млн. тонна), ал газ конденсатын өндіру 16,8 
пайызға (5 млн. тонна) артып отыр. Анықталған мұнай қоры бойынша 
Қазақстан тоғызыншы орынға көтеріліп отыр. Каспийдің төңірегінде 
шешілмеген мәселе көп.

8-кесте 
Дүниежүзіндегі газды өндіретін ірі алаптар

Өндіретін алаптар Ашылған 
жылы

Бастапқы 
қоры, трлн 

м3

Мұнай-газ 
аймақтары

Мемлекеттер

Уренгой 1966 10,2 Батыс Сібір Ресей
Катар- Норд 1971 9,5 Месопотамия Катар
Ямбург 1969 61 Батыс Сібір Ресей
Канган 1973 4,9 Месопотамия Иран
Бованенков 1971 4,4 Батыс Сібір Ресей
Заполяр 1965 3,5 Батыс Сібір Ресей
Штокманов 1988 3,2 Баренц теңізі Ресей
Парсы 1967 2,8 Месопотамия Иран
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Астрахань 1976 2,7 Каспий маңы Ресей
Медвежье 1967 2,2 Батыс Сібір Ресей
Панхендл-Хьюготон 1918 2,0 Пермь АҚШ
Оренбург 1966 1,9 Волга – Орал Ресей
Тролль 1979 1,7 Солтүстік 

теңіздік
Норвегия

Слохтерен 1959 1,66 Солтүстік 
теңіздік

Нидерланд

Даумтабад 1982 1,6 Әмудариялық Түрікменстан
Хасси-Рмель 1936 1,5 Сахара- 

Ливиялық
Алжир

Пазенун 1936 1,4 Месопотамия Иран
Қарашығанақ 1979 1,3 Каспий маңы Қазақстан
Харасовейск 1974 1,2 Батыс- Сібір Ресей
Хангирен 1968 1,0 Мургаб Иран

Теңіз жағалауындағы мемлекеттің басшылары да, сыртқы істер 
мекемесінің мамандары да, министрлерде кездесіп, мәселені шешу үшін 
барын салып жатыр. 1991 жылдан бері 13 жыл ішінде біраз келіссөз 
жүргізілді, алға жылжушылық та жоқ емес. Атап айтар болсақ, Ресей, 
Әзірбайжан және Қазақстан позициясы бір-біріне жақындады. Айтуға 
оңай болғанымен, 3 елдің ұстанымын бір-біріне жақындастыру оңай 
болған жоқ. Әсіресе, Ресей мен Каспийдің солтүстігі туралы жасалған 
келісім Қазақстан үшін үлкен стратегиялық жетістік болды. Өйткені, 
бұл келісім біздің елдің мүддесін толықтай ескеріп отыр.

Көмір – республика энергетикасының негізгі қоры. Ол фабрика, 
зауыт, электр станциялары, көлік пен металлургияда пайдаланылады. 
Қазіргі кездегі өнеркәсіпте көмір – химия өнеркәсібі үшін маңызды 
шикізат. Кокстелетін көмірден метуллургия үшін қажет кокс алған кезде 
азот тыңайтқыштарын, пластмасса, синтетикалық талшықтар, каучук, 
бояулар өндіруге жұмсалатын түрлі газдар мен қарамай қоса бөлінеді.

9-кесте
Дүниежүзінің 10 ірі көмір бассейндері алаптары 

Бассейндер Мемлекеттер жалпы ресурсы, млрд т.
Тунгус Ресей 2299
Лена Ресей 1647

Канско-Ачинск Ресей 638
Кузнецк Ресей 637

Рур ГФР 287
Аппалач АҚШ 284
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Печора Ресей 265
Таймыр Ресей 217
Батыс АҚШ 170

Донецк Украина, Ресей 141
Қарағанды Қазақстан 51
Екібастұз Қазақстан 12

Қазақстан көмірге өте бай. 1833 жылы шопан Аппақ Байжановтың 
Қарағанды өңірінен кездейсоқ тауып алған «отқа жанатын қара тасы» 
кейін аңыз емес, шындыққа айналды. 19 ғасырда Қарағанды көмір алабы 
жылына 10 мың тонна көмір өндірілсе, қазір жылына 50 млн. тоннаға 
жуық көмір өндіріледі. Тас көмірдің сапасы жоғары кокстелінеді, 
көмір қабатының жалпы қалыңдығы 120 метр. Қарағанды көмірінен 
кем түспейтін Екібастұз көмір алабы бар. Екібастұз көмірі жер бетінде 
жақын жатқандықтан, мұнда көмір ашық әдіспен өндіріледі.

10-кесте
Көмірдің барланған қоры жөнінен алғашқы

орындағы 10 мемлекет 
Елдер Қоры, млрд т. Елдер Қоры, млрд т.

АҚШ 445 ГФР 106
Қытай 296 Үндістан 78
Ресей 202 Украина 47
ОАР 116 Ұлыбритания 45
Аустралия 116 Қазақстан 34

Жылу электр станциялары (ЖЭС) үшін калориялығы төмен, 
күлі көп қоңыр көмір пайдаланылады. Оны негізінен ашық әдіспен 
Қарағанды және Екібастұз алаптарында өндіреді. Майкүбі және Торғай 
көмір алаптары да игерілуде. Қарағанды көмір алабы – республикадаға 
ең ірі көмір кен орны. Қазақстанда өндірілетін көмірдің 45%-ын осы 
Қарағанды алабы береді. Бұл жердегі көмірдің геологиялық қоры  
51 млрд. т деп есептелді.

Қарағанды алабының көмірі аз ғана жерде (300 км) шоғырлана, 
қалың қабат түзе орналасқан. Көмір сапасы жоғары, өйткені оның 
құрамында күкірт пен фосфор аз. Бұл сапалы шойын балқыту үшін 
қажетті жоғары сапалы кокс алуға мүмкіндік береді. Соғыстан кейінгі 
жылдары Қарағанды алабының маңайында Саран, Шахан, Тентек, 
Топар, Абай сияқты көмір өндіретін жаңа аудандар пайда болды.

Маңызы жағынан Екібастұз көмір алабы екінші орын алады, Ол 
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республика бойынша көмірдің жартысына жуығын береді. Екібастұз 
алабы Павлодардың оңтүстік-батысында 135 км жерде орналасқан. 
Көмірдің геологиялық қоры 12 млрд. т. Алаптағы көмір қалың 
орналасқан. Көмір қабатының қалыңдығы 160-200 м.

Ресейдің Орал аймағында Екібастұз көмірін пайдаланып жұмыс 
істейтін Рефтинск ЖЭС салынды.

Обаған-Торғай алабында да қоңыр көмір өндіріледі. Бұл топ 
Құсмұрын, Приозер, Егінсай, Қызылтаң көмір кен орындарын қамтиды. 
Екібастұздан 40 км жерде кен қоры мол Майкүбі қоңыр көмір алабы 
орналасқан.

Көмір әлі де көпке дейін Қазақстан өнеркәсібі үшін отынның негізгі 
көзі болып қалады. Бұған себеп: көмір қорының молдығына және оның 
құнын арзанға түсіретін ашық әдіспен өндіруге байланысты.

Темір. Қазақстан темір рудасының қоры жөнінен дүниежүзінде 
алдыңғы орынды иеленеді Ең негізгі кен орны – Қостанай алабына 
кіретін Аят, Лисаков, Қашар, Соколов – Сарыбай.

Республикамызда темірдің 500-ден астам кен орындары белгілі, 
олардың 30-дан астам барланған, жетеуі аса ірі кен орындары қатарына 
жатады. Олар Қостанай облысындағы Торғай темір кен орындары атап 
айтсақ, Соколов – Сарыбай, Қашар, Лисаков, Аят кендері. Орталық 
Қазақстанның ұса шоқылы аумағында Қаражал, Атасу сияқты ірі темір 
кен орындары орналасқан. Темір кені әдетте марганец кендерімен ірі, 
ірі көмір алабына жақын орналасады.

Мыс. Қазақстан мысқа да бай ел. Жезқазған кен орны мыс өндіру 
жағынан екінші орынды иеленеді. Әрі оның мысының сапасы жоғары 
бағаланады. Қоңырат, Бозшакөл кен орындарында мыс рудасы ашық 
әдіспен мыс кен орындарына Жезқазған, Қоңырат, Саяқ, Бозшакөл, 
Шатыркөл, Жыланды, Орлов, Сатпаев жатады. Олардың қоры мол. 
Аса ірі кен орындары Жезқазған ауданында орналасқан. Жезқазған 
маңайынан мыстың жаңа кен орындары – Жыланды тобы табылды. 
Ондағы мыс кенінің аса мол қоры жер бетіне жақын орналасқан. 
Жезқазған ауданындағы мыс пен кен орындары дүниежүзі бойынша 
ең ірілерінің біріне саналады. Осы кен орындары базасында Жезқазған 
комбинаты – тазартылмаған және тазартылған мыс пен түсті прокат 
шығаратын аса ірі кәсіпорын бой көтерді. Үлкен Жезқазған қазіргі 
кезде Оралдың барлық мыс қорытатын зауыттары шығарғаннан артық 
мыс өндіреді. Мыс балқыту комбинаты, кеніштер, алып шахталар ең 
жаңа автоматтандырылған және механикаландырылған техникамен 
жарақталған. Жезқазған комбинатында мыс кеніндегі барлық серіктес 
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элементтер (олар 21) айырып алынады. Бұл айырып алынатын 
элементтердің құны негізгі өнім – мыстың құнынан асып кетеді.

Аса ірі Жезқазған мыс қорыту комбинаты қайта құру кезеңінде 
тым ауыр экономикалық жағдайға тап болды. Экономикалық 
байланыстардың үзілуі оны өнім өткізетін рыноктан айырды. Өзара 
төлем қабілетсіздігінен айналым қаржысы орнына келмеді. 1995 жылы 
Оңтүстік Кореялық «Самсунг» корпарациясы «Жезқазған түсті метал» 
АҚ акцияларының бір бөлігіне ие болып кәсіпорын едәуір инвестиция 
салды. Компания жаңа жетілдірілген жабдықтар мен техникамен 
өндірумен мыс балқытуды екі есе арттырды. Зауыт қазірдің өзінде 
жылына 200 мың тонна катод мысын шығарады. Мұндай мыстың бір 
тоннасы дүниежүзілік рынокта 2,5 мың доллар тұрады. 

Қоңырат пен Саяқ мыс кен орындары базасында аса ірі Балқаш 
кеен металлургия комбинаты салынды.

Полиметал рудасының қоры жағынан Қазақстан дүниежүзінде 
алдыңғы орында тұр. Полиметал рудасы құрамында бірнеше металдар 
(қорғасын, мырыш, мыс, мыс қоспасы, алтын, күміс т.б) кездеседі. 
Кенді Алтайдағы Лениногор, Зырян кен орындарында өндірілетін руда 
қорғасын миырышқа бай. Оңтүстік Қазақстанда полиметал рудалары 
Текелі, Ащысай, және Мырғалымсай кен орындарына өнідіріледі.

Хром және никель. Хром және никель кен орындары Мұғалжар 
тауы аймағындағы Кемпірсайдан табылған. Хром рудасы ашық әдіспен 
«Қазақстанның 40 жылдығы», «Оңтүстік» кен орындарында өндіріледі. 
Бұл жердің рудасы сапасы жағынан өте жоғары құрамында 45% дейін 
хром бар. Никель кен орындары Жезқазған Семей маңынан ашылды. 
Дүние жүзіндегі хром кенінің жалпы қорының жартысына жуығы 
Қазақстан жерінде шоғырланған.

Алюминий. Қазақстанда алюминий кенінің мол қоры бар. 
Қазақстан алюминий өндіруде алдыңғы орындардың бірінде. Боксит 
(алюминий өндіретін шикізат) кен орындары негізінен Торғай үстірті 
мен Қазақтың ұсақ шоқысында орналасқан. Бокситтердің барланған 
қоры 200 млн. т. Ал өнеркәсіп орындарының қалдықтарында одан да 
көп. Бірақ ол әзірше пайдаға жарамай отыр. Бокситтерден басқа да 
алюминий өндіретін шикізат бар.

Бұрынғы КСРО басшылары Павлодарда (алюминий оксидін алу 
үшін) алюминий кенін байытатын зауыт салып, оны Алюминий зауыты 
деп атады. Ал шындығында Павлодарға глинозем алу үшін боксит кені 
жеткізілген. Бұл процесс суды (Ертіс өзенінң суы), электр энергиясын 
(Екібастұз МАЭС - 1, МАЭС - 2 және т.б) көп қажет етеді. Өндірілген 
глинозем Ресейдің Сібірдегі зауыттарына жіберіліп, өңделіп таза 
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алюминий шығарылатын республика үкіметі мен кейбір шетелдіңк 
компаниялар арасында келісімге қол қойылып, Қазақстанда өзіндік 
алюминий өнеркәсібін құру жөніндегі зор жоба іске асырыла бастады. 
Жобада Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін болмаған шикізатты 
өндіруден бастап жоғары сапалы алюминий прокатын жасауға дейінгі 
барлық процесс қамтылды. Жобаны іске асыру үшін мықты да сенімді 
шикізат базасы қажет. Осы мақсатпен Қостанай облысында жаңа боксит 
кеніші құрылды. Павлодар қаласындағы бұрынғы глинозем зауыты 
қайта жабдықталып, кеңейтілді. Дәл осы зауыттың қасында қуаты 
одан үлкен глинозем өндіретін зауыт салынады. Ал келесі кезеңдерде 
алюминий прокатын өндіруге қажет бірінші алюминий, одан алюминий 
прокаты алынады. Көп уақытқа дейін алюминий негізінен ұшақ жасауға 
пайдаланып келсе қазір электроникада, көліктік машина жасауда, 
құрылыс саласында, ауыл шаруашылығында қолдануда.

Марганец. Республикадағы марганец ірі кен орындарының бірі 
– Жезді.Ұлы Отан соғысы жылдарында, Орал мен Сібір зауыттарына 
жіберілген марганец 60% осы Жездіде өндіріледі. Марганец кен 
орындарының Қаражал шоғыры темір кен орындарының (Қаражал, 
Үшқытай, Үлкен Қытай) аумағында жатыр. Металлургия өндірісі үшін 
кенді емес шикізаттың едәуір қоры кездеседі.

Фосфор. Қазақстан дүниежүзіндегі ең көп фосфор өндірілетін 
мемлекет. Жамбыл облысындағы Қаратауда фосфорит кен 
орындарының (Шолақтау, Ақсай, Жаңатас) жалпы қоры 2,6 млрд. тонна 
деп есептелінеді. Ақтөбе облысындағы Алға, Қандыағаш фосфорит кен 
орындарының фосфорының жалпы қоры 1,5 млрд. т көлемінде. Фосфор 
– ең бағалы тыңайтқыш.

Алтын. Алтын халықаралық валюта металы – алтынның маңызы 
зор. Алтын кен орындары Солтүстік, Орталық Қазақстан аудандарында 
орналасқан. Түсті металлургия кәсіпорындарында негізі металды 
қорытып шығару кезінде едәуір алтын алынады.

Қазақстанның көп жерлерінде алтын кендері кездеседі. Алтын 
шығатын ірі кен орындары Алтайдағы Үлбі, Бұқтырма, Күршім 
өзендері алабында, сондай-ақ Майқайың, Жітіқара кен орындарынан 
да алтын өндіріледі.

Қазақстан ірі алтын өндіретін аймақ болғанымен өзінің алтын қорын 
тек өзінің ұлттық валютасын шығарғаннан кейін ғана жасай бастады. 
Республикада алтын мен алмасты іздестіріп, өндіріп, өңдеуге рұқсаты 
бар. «Алтын тас» бірлескен кәсіпорны құрылды. Республика аумағында 
атап айтқанда, Қазақтың ұсақ шоқысынан да алтын мен зергерлік өнім 
өңдеуге сапалы алмастың 300-ге жуық кен орындары белгілі. Сонымен 
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қатар сирек металдар сияқты асыл металдар да едәуір мөлшерде 
негізгі металды (мыс, қорғасын, мырыш және т.б.) балқыту кезінде де 
алынады. Өскемен қорғасын мырыш комбинатында алынатын алтын 
мен күміс халықаралық Лондондық аттестациядан өтіп жоғары сапалы 
деген таңба алды. Қазір Қазақстан ТМД елдері арасында Ресей мен 
Өзбекстаннан кейінгі осындай халықаралық көлемде болған үшінші ел.

Республиканың тау-кен кәсіпорындарында жұмыс істейтін шетел 
компаниялары сирек және асыл металдар Қазақстанның қарамағында 
қалатынын біледі.

Қазіргі кезде Егемен Қазақстан Республикасының тұрақты алтын 
қоры бар. Асыл металдардың ішінде рений сияқты сирек метал да 
кездеседі, ол дүниежүзілік рынокта басқа сирек металдардан жүз есе, 
ал күмістен елу есе қымбат бағаланады.

Ресурспен қамтамасыз етілгендік. Жердің геологиялық қабығы 
орасан зор және әр алуан табиғи ресурстарға ие. Алайда олардың 
әр түрлерінің қорлары бірдей емес, олар әркелкі бөлінген. Осының 
нәтижесінде жекелеген аудандар, елдер, аймақтар, тіптен құрлықтар 
әртүрлі ресурпен қамтамасыз етілгендікке ие. Ресурпен қамтамасыз 
етілгендік деп әдетте табиғи ресурстардың шамасы мен олардың 
пайдаланылу мөлшері арасындағы арақатынасты түсінеді. Бұл әлде 
аталған ресурс осыншамаға жетуі тиісті жылдар санымен, әлде оның  
жан басына шаққандағы қорларымен көрсетіледі. Бірінші жағдайда 
ресурпен қамтамасыз етілгендікті анықтаған кезде ресурстардың 
қорларын оларды шығаруға бөледі, екінші жағдайда – ресурстардың 
қорларын тұрғындардың санына бөледі. Мысалы, ғалымдардың 
есептеулерінше, минералдық отынның дүниежүзілік жалпыгеологиялық 
қорлары 12,5 трлн. т асып түседі екен. Бұл шығарудың қазіргі деңгейі 
кезінде олар 1000 жылдан аса уақытқа жетуі мүмкін деген сөз. Алайда, 
егер қазып шығару үшін қол жетерлік қорларды, сондай-ақ тұтынудың 
үнемі өсіп отыруын ескеретін болсақ, қамтамасыз етілгендік бірнеше  
есе қысқарады. Ресурспен қамтамасыз етілгендіктегі 
айырмашылықтарды көрсететін басқа бір мысал болып дүниежүзі-
нің әртүрлі елдеріндегі жермен жан басына шаққандағы қамтамасыз 
етілгендіктің сипаттамасы қызмет ете алады. Мәселен, оның жан 
басына шаққандағы 0,25 га орташа дүниежүзілік көрсеткіші кезінде 
бұл көрсеткіш Жапониядағы 0,04 га-дан Аустралиядағы 3,00 га дейін 
ауытқиды.

Әртүрлі елдердің табиғи ресурстармен қамтамасыз етілу деңгейінде 
және сипатында елеулі айырмашылықтар бар. Мысалға, Таяу Шығыс 
мұнай мен газдың ірі ресурстарымен көзге түседі. Анд елдері мыс 
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және полиметалл кендеріне бай. Тропиктік ормандардың үлкен  
массивтеріне ие болып отырған мемлекеттер құнды ағаштардың 
ресурстарына ие. Дүниежүзінде табиғи ресурстардың іс жүзінде 
барлық белгілі түрлері бар бірнеше мемлекет бар. Бұл Ресей, АҚШ 
және Қытай. Табиғи ресурстар тұрғысынан алғанда жоғары қамтама-
сыз етілген болып Қазақстан, Үндістан, Бразилия, Аустралия және 
бірқатар өзге мемлекеттер табылады. Көптеген мемлекеттер бір немесе 
бірнеше ресурстардың дүниежүзілік маңызы бар ірі қорларына ие. 
Мәселен, Габон марганец қорларымен, Кувейт – мұнай, Марокко – 
фосфориттер қорларымен көзге түседі. Әр ел үшін қолда бар табиғи 
ресурстардың кешенділігі үлкен маңызға ие. Мысалға, жекелей алған 
елде қара металлургияны ұйымдастыру үшін тек темір кенінің ғана  
емес, марганецтің, хромиттердің және кокстелетін көмірдің 
ресурстарына да ие болған жөн.

Елдердің көпшілігі табиғи ресурстардың қандай да бір жинағына 
ие. Алайда, олардың өте мардымсыз көлемдері бар мемлекеттер 
кездеседі. Бірақ бұл аталған елді әрқашан қайыршылық күй кешуге 
алып келе бермейді, және керісінше, табиғи ресурстардың көп санына 
және көлеміне ие бола отырып, оларды ұтымсыз пайдалануға да болады. 
Мысалға, Жапония, жоғары дамыған ел бола отырып, минералды 
ресурстардың шектеулі мөлшеріне ие. Жапонияға қарама-қарсы аса 
бай ресурстарға ие болып отырған, бірақ әлеуметтік-экономикалық 
дамуында үлкен жетістіктерге жете қоймаған көптеген мемлекеттерді 
мысалға келтіруге болады.

Табиғатты пайдалану деп адамзат қоғамының табиғи ресурстарды 
пайдалану арқылы өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
іс-әрекеті түсініледі. Табиғатты ұтымды және ұтымсыз пайдалануды 
бөліп көрсетеді.

 Табиғатты ұтымсыз пайдалану. Табиғатты ұтымсыз пайдалану – 
бұл осының кезінде ең қол жетерлік табиғи ресурстар үлкен мөлшерде 
және әдетте толығымен емес пайдаланылатын, бұл ресурстардың 
жылдам таусылуына алып келетін табиғатты пайдалану жүйесі. Бұл 
жағдайда қалдықтардың үлкен мөлшері өндіріледі және қоршаған 
орта қатты ластанады. Табиғатты ұтымсыз пайдалану экстенсивті 
шаруашылыққа, яғни жаңа құрылыс, жаңа жерлерді игеру, табиғи 
ресурстарды пайдалану, жұмыс істейтіндердің санын арттыру жолы-
мен дамитын шаруашылыққа тән. Экстенсивті шаруашылық өндірістің 
салыстырмалы төмен ғылыми-техникалық деңгейі кезінде басында 
тәуір нәтижелер береді, бірақ табиғи және еңбек ресурстарының 
таусылуына алып келеді. Табиғатты ұтымсыз пайдаланудың сан  
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көптеген мысалдарының бірі болып біздің заманымызда да Оңтүстік-
Шығыс Азияда және Африкада дамыған кесу-өртеу егін шаруашылығы 
қызмет ете алады. Жерлерді өртеу ағаштардың жойылуына, 
атмосфераның ластануына, нашар бақыланатын өрттердің пайда 
болуына және тағы сондай зардаптарға алып келеді. Көбінесе табиғатты 
ұтымсыз пайдалану тар ведомстволық мүдделердің және дамушы 
елдерде өзінің зиянды өндірістерін орналастыратын трансұлттық 
корпорациялардың мүдделерінің салдары болып табылады

Табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты ұтымды пайдалану 
– бұл осының кезінде шығарылатын табиғи ресурстар айтарлықтай 
толық пайдаланылатын (және, тиісінше, тұтынылатын ресурстардың 
мөлшері азаятын), қалпына келетін табиғи ресурстардың қалпына 
келуі қамтамасыз етілетін, өндіріс қалдықтары толығымен және сан 
мәрте пайдаланылатын (яғни қалдықсыз өндіріс ұйымдастырылған), 
бұл қоршаған ортаның ластануын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік 
беретін табиғатты пайдалану жүйесі. Табиғатты ұтымды пайдалану 
интенсивті шаруашылыққа, яғни ғылыми-техникалық прогрестің 
және еңбектің жоғары өнімділігі кезінде еңбектің жақсырақ 
ұйымдастырылуының негізінде дамитын шаруашылыққа тән. 
Табиғатты ұтымды пайдаланудың мысалы болып осында қалдықтар 
толығымен пайдаланылатын, осының нәтижесінде шикізаттың 
шығындалуы төмендейтін және қоршаған ортаның ластануы мейлінше 
азаятын қалдықсыз өндіріс немесе өндірістің қалдықсыз циклы қызмет 
ете алады. Өндіріс өзінің өндірістік процесінің қалдықтарын да, басқа 
өндірістердің қалдықтарын да пайдалана алады, осылайша, қалдықсыз 
циклға бір немесе бірнеше саланың бірнеше кәсіпорны тартыла алады. 
Қалдықсыз өндірістің (айналмалы сумен жабдықтау деп аталатынның) 
түрлерінің бірі технологиялық процесте өзендерден, көлдерден, 
бұрғылау скважиналарынан және т.с.с. алынған судың сан мәрте 
пайдаланылуы болып табылады, пайдаланылған су тазартылады және 
өндірістік процеске қайтадан қатысады.

Минералды-шикізат ресурстарын бағалаудың ең кеңінен таралған 
көрсеткіші – пайдалы қазбалардың қорлары, яғни Жер қойнауындағы, 
оның бетіндегі, су тоғандарының түбіндегі және жер бетіндегі мен 
жер астындағы сулардағы минералды шикізаттың мөлшері. Жер 
қойнауындағы пайдалы қазбалардың қорлары текше метрмен (жанғыш 
газдар, құрылыс материалдары және т.б.), тонналармен (мұнай, көмір, 
кендер), килограммен (асыл металдар) немесе караттармен (алмастар) 
өлшенеді.

Пайдалы қазбалардың геологиялық қорлары зерттелгендіктің 
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әртүрлі дәрежесіне және бағалау дәлдігінің әртүрлі дәрежесіне ие. 
Жалпы қорларды, яғни қолда бар қорлардың барлығын және баланстық 
қорларды – яғни техника және экономиканың қазіргі деңгейі кезінде 
осыларды алып, пайдалану мақсатқа лайықты қорларды айырып 
таниды. Баланстық қорларды оларды анықтаудың растығы дәрежесі 
бойынша санаттарға бөледі.

Мәселен, Ресейде, баланстық қорлардың төрт санатын айырып 
таниды: А (егжей-тегжейлі барланған қорлар), В (жуықтап анықталған 
жату шекаралары бар барланған кен орындары), С1 (жалпы түрде 
барланған қорлар), С2 (алдын ала бағаланған қорлар). Сондай-ақ 
ықтимал ретінде бағаланатын, болжамдық геологиялық қорлар са-
наты да бар. Шетелдерде қорлардың өзгеше жіктемесі қолданылады. 
Барланған (ақырында алынатын), шынайы (техника дамуының қазіргі 
деңгейінде алынатын), болжамдық немесе ықтимал (осылардың Жер 
қойнауында болуы ғылыми болжамдардың және гипотезалардың 
негізінде шамаланатын) қорларды бөліп көрсетеді. 

Пайдалы қазбаларды бағалаудың өте маңызды көрсеткіші болып 
сонымен қатар ресурспен қамтамасыз етілгендік табылады, ресурспен 
қамтамасыз етілгендік деп табиғи ресурстардың шамасы және оларды 
пайдалану (қазып шығару) мөлшерлері арасындағы қатынас түсініледі. 
Ресурспен қамтамасыз етілгендік әлде аталған ресурс осыған жететін 
жылдар санымен (пайдалы қазбалардың қандай да бір түрінің 
қорларының көлемін оны жылдық қазып шығару көлеміне бөлуден 
бөлінді ретінде), әлде оның тұрғындардың жан басына шаққандағы 
есеппен қорларымен көрсетіледі. Аумақтардың (аймақтың, елдің, 
ауданның) табиғи ресурстармен жиынтық қамтамасыз етілгендігін 
«табиғи-ресурс әлеуеті» түсінігі сипаттайды. Оның шамасы табиғи 
ресурстардың жекелеген түрлерінің әлеуеттерінен жинақталады, яғни 
осы ресурстардың қорларының құрылымын, мөлшерлерін, сапасын, 
зерттелгендік дәрежесін және игеру бағытын жиынтық бағалау болып 
келеді.

Минералды, биологиялық, су, климат ресурстары – шаруашылық-
тың әртүрлі салалары үшін шикізат. Өндірісте пайдаланылатын шикізат 
қоғамның экономикалық ресурстарына айналады. Экономикалық 
ресурстардың өзге түрлері – капитал, еңбек ресурстары, менеджмент-
тің интеллектуалдық мүмкіндіктері де бар. Пайдаланылған табиғи 
ресурстар белгілі бір технологиялық өңдеуден кейін еңбек құралдары 
және әр алуан материалдық игіліктер болып шығады.

Жерде табиғи ресурстар әркелкі орналасқан. Тек жекелеген 
елдер ғана емес, ірі аймақтар да бір-бірінен ресурспен қамтамасыз  
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етілгендік деңгейімен ерекшеленіп отырады. Ресурспен қамтамасыз 
етілгендік – бұл табиғи ресурстардың шамасы (яғни, қорлары) 
және оларды шығару өлшемдері арасындағы арақатынас. Ол 
аталған шикізат жетуге тиіс жылдар санымен, әлде оның 1 адамға  
шаққандағы қорларымен көрсетіледі. Ресурспен қамтамасыз 
етілгендік =(қорлар) / (шығару көлемі) = жылдар саны

Ресурспен қамтамасыз етілгендік көрсеткішіне аумақтың табиғи 
ресурстарға байлығы немесе кедейлігі әсер етеді. Сондықтан да 
елді шаруашылық тұрғысынан игеру үшін оның аумақтық-табиғи-
ресурстық әлеуеті туралы білу қажет. Аумақтың табиғи-ресурстық 
әлеуеті – бұл ғылыми-техникалық прогресті ескере отырып, 
елдің шаруашылық іс-әрекетінде пайдаланылуы мүмкін табиғи 
ресурстарының жиынтығы. Аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті екі 
негізгі көрсеткішпен – өлшемдермен және өзіне минералды-шикізат, 
жер, су және басқа әлеуеттерді қосатын құрылыммен сипатталады. 
Алайда, егер табиғи ресурстар қандай да болсын елде аз болса, бұл 
ел кедейшілікке ұшырамай қоймайды дегенді білдірмейді, өйткені әр  
елдің экономикалық ресурстары олардың мөлшерімен ғана 
анықталмайды ғой. Адам ресурстары және елдегі капиталдың бар 
болуы үлкен маңызға ие болып келеді. Шектеулі табиғи-шикізат базасы 
кезінде жоғары экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізген «жаңа 
индустриалды елдер» деп аталатындар, сондай-ақ Жапония мысал бола 
алады.

?  Сұрақтар мен тапсырмалар
- Табиғи ресурстарға кедей, бірақ экономикалық және әлеуметтік 

дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген елдердің мысалдарын келтіру 
арқылы баяндау.

1. Ғаламшар ресурстары дегеніміз не?
2. Табиғат ресурстарына экономикалық тұрғыдан баға беру 

көрсеткіштері қандай?
3. Минералды ресурстар классификациясына талдау жасаңдар?
4. Табиғатты пайдалану жүйесін реформалаудағы қандай 

жетістіктерді білеміз?
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3-тақырып

ДүНиЕжүЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫң ТАБиҒи-
РЕСУРСТЫҚ әЛЕУЕТІ

Дамыған нарықтық экономикасы бар елдердің көпшілігінде табиғи 
ресурстар (әсіресе пайдалы қазбалар) олар өздері ие болып отырғанға 
қарағанда көбірек пайдаланылады. Жетіспейтін ресурстарды көбіне-көп 
дамушы елдерден әкеледі. Осыған орай орасан зор шикізат ағындары 
оларды өңдеудің үш негізгі орталығына: Солтүстік Америкаға, Батыс 
Еуропаға, Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азияға қарай қозғалуда. Істің 
осылайша қалыптасқан жағдайы екі мәселені: дамыған елдердің шикізат 
жеткізіліміне тәуелділігін және көптеген дамушы мемлекеттердің 
экспортының шикізаттық бағыт-бағдарын тудырып отыр.

Минералдық ресурстардың Жер қойнауында орналасуының 
бірқалыпсыздығы, сондай-ақ елдердің жер және орман ресурстары-
мен әртүрлі қамтамасыз етілгендігі халықаралық еңбек бөлінісінің 
және осының негізінде  – халықаралық экономикалық қатынастардың 
дамуына ықпал етіп отыр. ХХІ ғасырдың алғашқы  жылдарында экспорт 
арнасы бойынша мыналар өндіріліді немесе шығарылып сатылды, % 
бойынша: қалайы – 97, темір кені – 70 жуық, марганец кені – 60 аса, 
мұнай – 50 аса, алюминий – 50 жуық, көмір және табиғи газ – 11, 
кесілген материалдар – 34, кофе – 83, астық – 11.

Дамыған елдер шаруашылығының ресурс және материал 
сыйымдылығының төмендеуінің және олардың кейбірінде (АҚШ, 
Канада, Аустралия, Норвегия) пайдалы қазбаларды өздерінің 
шығаруының дамуының нәтижесінде Батыс елдерінің дамушы 
елдерден импортқа тәуелділігінің айтарлықтай әлсіреуі болды. Дәл сол 
кезде дамушы елдердің бірқатарының (Оңтүстік-Шығыс Азияның жаңа 
индустриалды елдері, Үндістан, Пәкстан) индустриалдандырылуы 
шикізат пен отын пайдаланудың айтарлықтай артуына, демек, осы 
елдерден шикізат экспорттаудың қысқаруына және осы тауарларды 
импорттаудың артуына алып келе жатыр. Табиғи ресурстардың әлемдік 
сауда-саттығының дамуында ХХ ғасырдың екінші жартысында бірқатар 
маңызды үрдістер көрінісін тапты (4.1-сурет).

Әлемдік саудада отын-шикізат тауарларының үлес салмағының 
қысқаруына дамыған елдердегі өндірістің материал және қуат 
сыйымдылығының төмендеуі себепші болып отыр. Бұл ретте 
өңделмеген шикізатты сыртқа шығарудың салыстырмалы азаюымен 
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қатар, аса жоғары сападағы арнайы дайындалған шикізатты (мысалы, 
темір кенінің орнына жұмыр темірді) және жартылай фабрикаттарды 
экспорттау басым дамуын алып отыр. Азық-түлік экспортының 
қысқаруы бұрынырақта астық импорттап келген бірқатар аса ірі 
аймақтардың және елдердің (Батыс Еуропа, Қытай, Үндістан) ауыл 
шаруашылығын дамыту жөніндегі шараларды жүзеге асыруының 
нәтижесінде, оның ішінде «жасыл революция» арқылы өз өзін 
қамтамасыз ету деңгейінің артуымен түсіндіріледі. Әлемдік экспортта 
өсімдіктен шығу тегі бар шикізат үлесінің төмендеуі синтетикалық 
материалдардың, талшықтардың және пластмассалардың енгізілуімен 
байланысты болып отыр.

Жалпы алғанда, минералды шикізатты, отынды және азық-түлікті 
экспорттау басым бөлігінде дамушы елдер үшін ерекше маңызға ие, 
өйткені осы тауар топтары олардың экспортының негізгі бөлігін құрап 
отыр.

Табиғи ресурстар, өзімізге белгілі, қалпына келетін және қалпына 
келмейтін болып бөлінеді. Қалпына келмейтін ресурстарға әсіресе 
аялай қарау керек. Сондай-ақ қалпына келетін ресурстарға (тұщы су, 
орман, топырақ) қатысты пәрменді шаралар қолдану, олардың бастапқы 
күйін қалпына келтіру қажет. Әлемнің көптеген елдері, осылайша 
табиғат «қазынасын» сақтап қала отырып, екінші реттік шикізатты және 
өндіріс қалдықтарын белсенді пайдалануда. Ақырында, аз қалдықты 
және қалдықсыз кәсіпорындар мен технологиялардың максималды 
санын жасауға жан-жақты ұмтылып отыру керек.

Минералдың, отын ресурстарының барланған қорларын және жер, 
су, биологиялық ресурстардың қор көлемдерін анықтау: қорларының 
мөлшері,сапалық құрамы; пайдалану және тасымалдау жағдайлары; 
өндіру немесе өндіріс шығындары; аумақтардың игерілу дәрежесі, 
қоршаған ортаны корғау және аумақтарды қалпына келтіру.

Дүниежүзілік экономикадағы табиғат ресурстарының рөлі. 
Өндірістің ресурстық базалары. Өндiрiстi орналастырудағы ең негiзгi 
фактор – табиғат ресурстары болып табылады. Бiрақ оның қазiргi 
орналасу келбетi ғылыми-техникалық революция ықпалымен едәуiр 
өзгеруде. Осы заманғы әлемдiк өндiрiс орасан көп мөлшерде шикiзат 
ресурстарын пайдалануда. Осы себептi, көптеген табиғи байлық 
қорлары бiртiндеп азаюда.

Адамзаттың қоршаған ортаға белсендi әсерi, оның жаратылыс 
сыйлықтарын шаруашылық iс-әрекетiнде барынша пайдаланылуы 
барысында айқын көрiнуде. Осы уақытқа дейiн олар жаратылыс 
байлықтарын табыс көзi ретiнде молынан алуды көздеп, оларды 
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жыртқыштықпен пайдаланып, табиғатты сақтау және түлету 
шараларына мән бермей келдi.

Жер қойнауындағы ресурстарды пайдалану қарқыны алдағы  
уақытта төмендемейтiн болса, олардың қоры азаятыны сөзсiз. 
Ғалымдардың болжамы бойынша, мысалы, алюминий кенiнiң қоры 
500-600 жылға, темiрдiкi – 150 жылға, мырыштыкi – 200-230 жылға 
жетедi екен. Осындай дағдарыстан шығу үшiн ресурстар қорын 
үнемдеп пайдалану, сақтау және жаңа қорларын барлау, қайтара 
пайдаланатын шикiзатты қолдану, металл сынықтарын қайта өңдеу, 
сондай-ақ құнды және сирек кездесетiн металдарды, iстен шыққан 
аспаптарды қайта жөндеу, тағы да басқа шараларды iске асыру орынды. 
Ал отындық ресурстардың қайтадан қалпына келмейтiн себебi, олар 
өткен геологиялық дәуiрде миллиондаған жылдар бойында түзiлген. 
Мысалы, таскөмiр – мезозой дәуiрiнде болған өсiмдiктер фотосинтезiнiң 
өнiмi. Қазiргi кезеңде кен байлықтарын түзетiн процестердiң жүруiне 
бұрыңғыдай жағдай жоқ, сондықтан олардың орнының тез арада  
толуы тiптен мүмкiн емес.

Жер шарының географиялық қабығында орасан мол әрi алуан түрлi 
табиғи байлықтар кездеседi. Бiрақ олардың жеке түрлерi қорларының 
планетамыз бойынша орналасуы бiркелкi емес. Тiптен материктерден 
тыс жекелеген елдер мен iрi аймақтардың табиғат ресурстарымен 
қамтамасыз етiлуiнде тек сандық емес, сапалық жағынан да үлкен 
айырмашылықтар байқалады.     

11-кесте
Дүниежүзіндегі ресурстар базасы 

Табиғи ресурс түрі Олардың жалпы қорына, дәрежесіне және қолдану 
әрекетіне байланысты қысқаша сипаттама

Отын – энергетикалық ресурстар
1. Мұнай Геологиялық қоры – 270-300 млрд т. Жылына 3 млрд 

т.өндіріледі. Болжам бойынша, шамамен, 30-50 
жылға жетеді.

2. Табиғи газ Жалпы қоры – 270 млрд т.(141 трлн м3). Жылына 
2200 млрд м3 өндіріледі. Шамамен, 30 – 50 жылға 
жетеді.

3. Көмір Қоры – 10 трлн т. Жылына 5 млрд т. өндіріледі. 
шамамен 100 жылдан аса уақытқа жетеді.

4. Тақтатас Қоры айрықша (40 трлн т). Жоғары көлемді еңбек 
көлемі мен қалдықтардың көп болуына байланысты 
нашар қолданылады.
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5. Торф Қоры айрықша (көміртегі мөлшері бойынша 150 
млрд т). Экология бұзушылық әрекеттері мен 
күлінің көп болуы себепті аз қолданылады.

6. Өзендердегі 
гидроэнергия

Шектеулі. Экологиялық проблемалар туғызуына 
қарамастан, белсенді түрде қолданылады.

7. Атом және ядролық 
энергия

Сарқылмайтын ресурстар қатарына жатады. 
Экологиялық жағынан қарағанда өте қауіпті.

8. Геотермальды 
энергия

Айрықша. Төмен дәрежеде қолданылады. 
Перспективалы.

9. Мұхиттар 
мен теңіздердің 
ағыстарының 
энергиясы

Айрықша. Төмен дәрежеде қолданылады. 
Перспективалы.

10. Күн радиациясы Сарқылмайтын ресурс. Қолданысы шектеулі. 
Перспективалы.

11. Жел энергиясы Бұрыннан қолданылады. Жергілікті жерде айрықша 
маңызға ие.

Су ресурстары

1. Мұхиттық және 
теңіздік

Сандық көрсеткіші өзгермеген. Құрамында ауыр 
металдар көлемі біршама өсті. Мұхиттардың 
ластануы белгіленген мөлшерден асып отыр.

2. Көлдер мен су 
қоймалары

Судың қоры шамамен 5000 км3. Қышқыл 
жаңбырдың әсерінен сулардың қышқылдануы 
мен ағын су әрекетінен ластану мәселелері 
қарастырылуда. 

3. Ағын су (өзендер) Антропогендік процестер әсерінен қатты ластанған.
Су ағыны бұзылған. 
Жер және топырақ ресурстары

1. Топырақ Ғаламдық дәрежеде бұзылған. Эрозияға ұшыраған. 
20% тұзды. (құрлықтың 7%) антропогендік 
факторлар әсерінен шөлейттенген. Көңіл бөлуді 
талап етеді.

2. Жер бедерінің 
геоморфологиялық 
құрылымы

Аймақтық дәрежеде (пайдалы қазбаларды игеру 
барысында, адамдардың шаруашылық әрекеті 
негізінде) өзгерген. Көңіл бөлуді талап етеді.

3. Тереңдік 
көрсеткішінің 
геоморфологиялық 
құрылымы

Аймақтық дәрежеде (су қоймаларын толтыру 
барысында, жер асты суларының атқылауы мен 
үлкен су айдынының құрғап қалуы нәтижесінде) 
өзгеріске ұшырайды.
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Минералдық ресурстар
1. Металл рудалары 
мен металдық емес 
пайдалы қазбалар

Бірте-бірте мөлшері азаюда. Ресурстар көлемді, 
тек кейбірі ( мыс, күміс, алтын 15-20 жылға ғана 
жетеді). 
Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ресурсы

1. Өсімдіктер 
биомассасы

Ғаламдық дәрежеде азайып барады. Көңіл бөліп 
қарауды талап етеді.

2. Шаруашылық 
өндірісі

Шектеулі масштабта жоғарылауы мүмкін.

3. Өсімдіктердің 
генетикалық-түрлік 
құрамы

Өсімдіктердің 10%-ының жойылып кету қаупі бар.
Қорғауды талап етеді.

4. Жануарлар әлемінің 
биомассасы

Жалпы алғанда, бірқалыпты. Көңіл бөліп қарауды 
талап етеді.

5. Жануарлар әлемінің 
шаруашылық өндірісі

Жалпы алғанда, белгіленген дәрежеден төмен 
көрсеткішке ие. Аймақтық көлемде жоғарылауы 
мүмкін.

6. Генетикалық-түрлік 
құрамы

Ірілі-ұсақты жануарлар дүниесінің 1000-ға жуық 
түрінің жойылу қаупі тұр.
Климаттық және рекреациялық ресурстар

1. Табиғи климаттық 
ресурстар

Антропогендік процестер әсерінен бұзылу қаупі бар.

2. Жалпы 
экологиялық баланс 
ресурстары

Таусылу қаупі бар.Геоорта өзгерістеріне қауіп 
төнуде.Көңіл бөлуді сонымен қатар, тез арада қолға 
алуды қажет етеді. 

3. Рекреациялық 
ресурстар

Өте қарқынды түрде жойылып бара жатыр. 
Ластануда. Көңіл бөлу қажет.
Уақыт пен кеңістік ресурстары

1. Шекаралық, су 
және ғарыштық 
кеңістіктегі ресурстар

Үнемділік пен ластану көлемі қарастырылуда.

2. Уақыт ресурстары Маңызды ресурстардың бірі болып табылады. 
Экологтар былай дейді: «Адам баласы барлық 
ғаламдық проблемаларды шеше алады, алайда, 
оларға уақыт жетпейді!»

Ресурстармен қамтамасыз етiлу көрсеткiшi оның қорының 
мөлшерi мен өндiру, яғни қолданыс масштабының арақатынасына 
тең. Бұл жерде минералдық ресурстармен қамтамасыз етiлуi оның 
қазiргi қолданыстағы қарқынында барланған қорының қанша 
жылға жететiндiгiне қарай бағаланса, ал жер, орман, су ресурстары 
олардың қорларын жан басына шағумен есептеледi. Табиғат 
ресурстарымен қамтамасыз етiлу деңгейi мен оның сипатына қарай 
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дүниежүзiнiң жекелеген аймақтары мен елдерiнiң бiр-бiрiнен елеулi 
айырмашылықтары бар.

Дүниежүзі елдерінің ресурспен қамтамасыз етілгендігі жайына 
келсек, табиғи ресурстар Жер бетінде және қойнауларында бірқалыпсыз 
бөлінген, бұл дүниежүзі елдері арасындағы ресурспен қамтамасыз 
етілудегі айырмашылықтарға себепкер болып отыр. Олардың 
кейбірі (Ресей, АҚШ, Канада, Қытай, ОАР, Аустралия, Бразилия, 
Қазақстан) минералдық шикізаттың үлкен қорларына және көптеген 
түрлеріне ие болып отыр. Алайда дүниежүзі елдерінің көпшілігінде 
пайдалы қазбалардың қорлары және жинағы аса шектеулі. Мәселен, 
Анд елдері  (Чили және Перу) тек мыс және полиметалл кендерінің 
ірі қорларымен ғана көзге түсуде, Таяу Шығыс елдері Кувейт, Сауд 
Арабиясы, БАӘ және т.б.) – мұнай мен газдың, Солтүстік  Африка 
елдері (Марокко, Тунис) - фосфориттердің,  Пәкстан және Бангладеш 
– ас тұзының, Боливия және Малайзия – қалайының ірі қорларымен 
ерекшеленуде. Іс жүзінде бірде-бір ел өзінің отынға және шикізатқа 
деген ішкі қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
беретін минералды-шикізат базасына ие емес. Өзінің минералдық 
ресурстарының бүкіл алуантүрлілігі және олардың айтарлықтай 
қорлары бар болып отырған кезінде, тіптен Ресейдің өзі минералды 
шикізаттың жекелеген түрлері бойынша (марганец, хром, титан, 
цирконий және т.б.) тапшылықты сезінуде және оны импорттау 
есебінен өтеуге мәжбүр болып отыр. Сондай-ақ АҚШ-та минералдық 
шикізатпен толықтай қамтамасыз етілмеуіне орай бокситтерді, 
уранды, вольфрамды, хромды, марганецті және т.б. импорттап 
отыр. Жалпы алғанда АҚШ қажетті минералды шикізаттың 15-20% 
(құндық көрсетілімінде), Еуроодаққа мүше елдер – 70-80%, Жапония 
- 90-95%-ын сырттан әкеледі. Батыс әлемінің елдері үшін отын және 
минералды шикізатты аса ірі жеткізуші – дамушы елдер. Дамушы 
елдер (Қытай және Вьетнамды қоса отырып) дүниежүзінде мұнай мен 
газдың, бокситтердің, мыстың, қалайының, никельдің, кобальттың, 
сүрменің және т.б. қорлары бойынша жетекші орындарды алып отыр, 
ал барлығы дүниежүзінің минералды-шикізат ресурстарының 35%-
ға дейінін шоғырландырып отыр. Бұл елдер шығарылатын отын мен 
шикізаттың көпшілік бөлігін экспортқа шығарады. Бұл айтылғаннан 
өзгеше тұрған – дамып отырған әлемде отын мен минералды 
шикізатты (мұнай, табиғи газ, қара және түсті металдар және т.б.) ірі 
тұтынушы болып табылатын жаңа индустриалды елдер. Ғаламшардың 
минералды ресурстарының шамамен 40%-ын шоғырландыра 



54

отырып, дамушы елдер көмірдің, қорғасын-мырыш, марганец, хром 
кендерінің, молибденнің, көптеген сирек және асыл металдардың 
және т.б. қорлары бойынша көш бастап отыр. Экономикалық дамыған 
елдердің арасында отынның және минералды шикізаттың өте ірі 
қорларына АҚШ, Аустралия, Канада және ОАР ие болып отыр. 
Соңғы үш ел дүниежүзінде оларды экспорттау бойынша да жетекші 
орындарды иеленіп отыр. Дамушы елдерден ерекшелігі, дамыған 
елдер тек өздерінің ресурстарын ғана емес, басқа елдердің – дамушы 
елдердің, Шығыс Еуропа, ТМД елдерінің, Ресейдің табиғи-ресурстық 
әлеуетін де белсенді пайдалануда. Барлығы бұл елдер әлемдік 
минералды ресурстардың 70%-ын тұтынып отыр. Дүниежүзінің 
аса ірі державаларының арасында Ресей минералды ресурстармен 
ең жоғары қамтамасыз етілгендікке ие. Дүниежүзі тұрғындарының 
2,5% үлесі кезінде Ресей әлемнің минералды-шикізат ресурстарының 
25%-ға жуығын шоғырландырып отыр. Мұнай, газ, көмір, темір және 
мыс-никель кендері, алмастар, платина, алтын, апатиттер және калий 
тұздары секілді минералды отын және шикізат түрлерінің қорларының 
және шығарылуының көлемі ел экономикасының ағымдағы 
қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, олардың айтарлықтай 
бөлігін экспортқа шығаруға да мүмкіндік беріп отыр. Елдің барланған 
минералды шикізатының жалпы қорлары 28,3 трлн долл., ал  
болжанған қорлары – в 140 трлн долл. деп бағаланып отыр. Ресейдің 
минералды-шикізат базасының құрылымында отын-энергетика 
ресурстары (көмір, мұнай, газ және т.б.) басым болып отыр, минералды-
шикізат базасындағы олардың үлесі 70% құрап отыр, 15%-дан астамы 
кенді емес шикізатқа, 13%-қара, түсті және сирек металдарға, 1% – 
алмастар мен асыл металдарға (алтын, күміс, платина) келіп отыр. 
Сонымен бірге, жалпы алғанда жоғары қамтамасыз етілгендігіне 
қарамастан, Ресейде марганец, хром, титан, цирконий, рубидий, 
сынап, қорғасын, мырыш кендерінің, сондай-ақ жоғары сапалы 
бокситтердің, фосфориттердің, каолиндердің, бариттердің және т.б. 
қорлары әлде мүлдем жоқ, әлде қазіргі өнеркәсіптің талаптарына сай 
келмейді (яғни, қажеттілікті қанағаттандырмайды, күрделі тау-кен 
– геологиялық жағдайларға, өнеркәсіптік қайта өңдеудің заманауи 
технологияларының болмауына және т.с. орай игерілмеген). Ресейдің 
осылардың көпшілігі бойынша (марганец, хром, сынап, сүрме, 
титан, фосфориттер және т.б.) қажеттіліктері толығымен дерлік ТМД 
елдерінен жеткізумен қамтамасыз етіліп отыр.

Дүниежүзiнiң көптеген елдерi ғаламдық маңызы бар бiр немесе 
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бiрнеше ресурс түрлерiнiң қорларына ие. Мәселен, Оңтүстiк-Батыс 
Азия елдерi аса iрi мұнай мен газ, Оңтүстiк Африка – алтын мен 
алмаз, Чили, Замбия, Қазақстан – мыс кенi, Аустралия Одағы, Гвинея, 
Ямайка – алюминий қорларымен көзге түседi. Тек бiрнеше мемлекетте 
ғана табиғат ресурстарының барлық түрлерi кездеседi деуге болады. 
Мысалға: Ресей, АҚШ, Қытай. Олар – минералдық, орман, су, жер, 
т.б. ресурстардың бiршама iрi қорларына ие. Сол сияқты Бразилия, 
Үндiстан, Канада, Аустралия Одағы, ОАР мемлекеттерi бұлардан 
қалыс қалғанымен, табиғат ресурстарымен өте жақсы қамтамасыз 
етiлген. Әрбiр мемлекеттер үшiн олардың жер аумағында табиғат 
ресурстарының көптүрлiлiгi аса маңызды.

Дүниежүзілік экономикадағы табиғат ресурстарының рөлі.  
Қазiргi дүниежүзiлiк шаруашылықтың күрделi жүйесi мен 
халықаралық еңбек бөлiнiсiнде көбiнесе дамыған елдер тұтынушы, ал 
дамушы елдер табиғат ресурстарын өндiрушi әрi сыртқы экспортқа 
шығарушы рөл атқаруда. Бiрақ  табиғат ресурстарының болуы әрбiр 
ел үшiн қажеттi болғанымен, олардың шаруашылығының дамып 
өркендеуi үшiн басты шарт емес. Экономикасының даму деңгейі 
жоғары жетiстiктерге жеткен, бiрақ өнеркәсiбiнiң дамуына қажеттi 
табиғат ресурстарымен қамтамасыз етiлмеген Жапония, Италия, 
Оңтүстiк Корея сияқты елдер бұған айқын мысал. Соңғы жылдары 
табиғи байлық қоры жоқ қала-мемлекеттер (Сингапур, Гонконг, 
Монако) мен шағын (Мальдив, Бермуд, т.б.) аралдық елдерде табиғат 
ресурстардың болмауына қарамастан, экономиканың кей түрлерінің 
(жаңа технологияларға негізделген экономика салаларының, туризм, 
сервистік және басқа да қызмет көрсету сфераларының) қарқынды 
дамуы жүруде. Бұдан біз, табиғат ресурстары экономиканың дамуының 
іргетасы дегенімізбен де, оның негізі бола алмайтындығын көреміз. 
Осылайша ғылыми-техникалық прогресстің жылдам дамуы әсерінен, 
дамыған елдерде табиғи-ресурстық фактордың шаруашылыққа, 
жалпы экономика салаларына ықпалының азайғандығын көрсетеді.

Халық шаруашылығының табиғи-ресурстық әлеуеті.  Дүние-
жүзілік шаруашылықтың табиғи-ресурстық әлеуеті алуан түрлі. Ол 
туралы жоғарыдағы жіктелуде айтылады. Табиғи-ресурстық әлеует 
құрамына энергетикалық, жер, топырақ, су, орман, биологиялық, 
минералдық, климаттық және рекреациялық, т.б. ресурстар жиынтығы 
кіреді.

Қазіргі кезде гидроэнергетикалық ресурстар энергия қуатын алуда 
басымдық танытуда.
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2-сурет. Гидроэнергетикалық ресурстар әлеуеті

Табиғат ресурстарының сарқылу қаупіне орай қазіргі жаңа 
технология жетістіктері арқылы, яғни жаңартылатын (қалпына 
келетін) ресурстар мен дәстүрлі емес энергия (жасыл экономика) 
негізінде шаруашылық салаларын қалыптастыру көптеген елдерде, 
оның ішінде біздің елімізде де қолға алынуда. Мәселен, жаңартылатын 
ресурстарға негізделген келесі экономика салаларын дамытудың едәуір 
әлеуеті бар:

– ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнімдерін 
қайта өңдеу;

– су шаруашылығы;
– балық шаруашылығы және балық өнеркәсібі,
– орман шаруашылығы және ағаш өңдеу өнеркәсібі;
– жаңартылатын көздер: биоотын (биогаз, биоэтанол, 

биодизель), су энергетикасы, жел энергетикасы, гелиоэнергетика, 
геотермалды энергетика негізіндегі отын-энергетика өнеркәсібі.

Энергияны және жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану 
XXI ғасырдағы орнықты дамуының қажетті шарты болып табылады. 
Жаңартылатын ресурстар мен балама энергия көздері – экономика 
салалары дамуының маңызды аспектісі және елдің энергетикалық 
қауіпсіздігін ұзақ перспективаға қамтамасыз етуші факторы. Бұл ретте 
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жаңартылатын ресурстарды пайдалануға экономиканы кезең-кезеңімен 
қайта бағдарлауға еліміздің едәуір мүмкіндіктері бар.

Еуразия өңірінің кейбір елдерімен салыстыру арқылы, біз 
Қазақстан өзінің осы бағыттағы бар әлеуетін тиімді пайдалануға бола 
алатындығын байқаймыз.

12-кесте
Қалпына келетін (жаңартылатын) ресурстар негізіндегі 

салалардың экономикалық әлеуеті бөлінісіндегі Қазақстан және 
Еуразияда орналасқан ірі елдердің салыстырмалы көрсеткіштері 

(2012 ж.)
жаңартылатын (қалпына 

келетін) ресурстар
Қазақстан Ресей Қытай үндістан

Жалпы жер қоры, млн. га 272,5 1709,8 959,7 328,8
Пайдаланылатын ауыл 
шаруашылығы жерлері, млн. га 

222,6 220,7 530,0 177,5

Жайылымдар, млн. га 189,0 68,0 400,0 13,1
Жыртылатын жерлер, млн. га 23,2 122,1 130,0 141,0
Орман қоры, млн. га 23,4 1104,8 175,0 63,5
Су қоры, млн. га 3,7 27,9 26,8 31,2
Ірі қара мал басының саны, 
млн.бас 

5,7 23,4 133,8 289,0

Ұсақ мал басының саны, млн. 
бас 

14,3 18,4 299,0 57,9

ЖІӨ-дегі ауыл 
шаруашылығының үлесі, % 

5,5 5,3 11,9 19,9

ЖІӨ, млрд. АҚШ доллары 77,2 733 2518 804
Ауыл шаруашылығының өнімі, 
АҚШ доллары/га 

243,8 434,7 486 835

Дүниежүзінің әртүрлі елдері мен аймақтарының табиғат 
ресурстарымен қамтамасыз етілу дәрежесі және ресурстық фактордың 
олардың экономикалық дамуындағы рөлі. Табиғат ресурстары 
дүниежүзі бойынша және елдер бойынша да біркелкі таралмаған. Тек 
қана 20-25 мемлекеттер кейбір шикізат қоры жөнінен 5% әлемдік қорға 
ие. Тек қана бірнеше ірі мемлекеттер (Ресей, АҚШ, Канада, Қытай, ОАР 
және Аустралия) бірнеше шикізат қорына бай елдер тобына жатады.

Қазірде бірде-бір мемлекет табиғат ресурстарымен толық 
қамтамасыз етілмеген оларды шеттен импорттауға мәжбүр. Ресей өзінің 
шикізат қорының молдығына қарамастан бокситы, қалайы, марганец. 
АҚШ өзін-өзі тек 22 минералды ресурстармен толықтай қамтамасыз 



58

ете отырып, келесі уран, вольфрам, хром, марганец, т.б. минералдар 
шикізатын импорттауда. АҚШ табиғи-шикізат ресурстарының ішінен 
минералды шикізаттың 15-20% басқа елдерден алады. Еуропалық Одақ 
елдері пайдаланатын минералды шикізаттың 70-80%, Жапония – 90-
95% импорттайды.

13-кесте 
Дүниежүзіндегі пайдалы қазбалардың қоры 

жөнінен көшбасшы елдер 
Мемлекеттер Шикізат түрі

Бразилия, Аустралия Одағы, Канада, Ресей, Қытай, АҚШ, 
Үндістан, Либерия

Темір рудалары

Гвинея, Аустралия, Бразилия, Үндістан, Ямайка, Суринам, 
Қытай, Югославия (Хорватия, Босния және Герцоговина, 
Черногория), Грекия, Венесуэла

Боксит

Чили, АҚШ, Замбия, Заир, Мексика, ОАР, Аустралия 
Одағы, Индонезия, Қазақстан, Ресей, Моңғолия, Перу, 
Канада, Гвинея

Мыс рудасы

Украина (Никополь), Грузия (Чиатур), ОАР, Аустарлия 
(Арнем – Ленд, Грут – Айленд), Қытай, Бразилия, 
Үндістан, Габон, Гана, Заир

Марганец 
рудасы

Бразилия, Қытай, Малайзия, Индонезия, Боливия, Тайланд, 
Ресей 
Қытай, КХДР, Оңтүстік Корея, Түркия, Мьянма, Тайланд, 
Канада, Боливия

Вольфрам

Тайланд, Бразилия, Аустралия Одағы Титан
Канада, Испания, Мексика
АҚШ, Ирак, Жапония Графит
Мексика, Қытай, Бразилия, Шри-Ланка, Үндістан, 
Оңтүстік Корея, Қытай, Қырғызстан

Сурьма

ОАР, Зимбабве, Түркия, Үндістан, Филиппин Хромит 
рудалары

Канада, Аустралия Одағы, Норвегия, Индонезия, 
Филиппин, Бразилия

Никель рудасы

Қытай, Қазақстан Полиметалл 
рудалары

Аустралия (460 мың т.), ОАР (250 мың т), Нигер (180 мың 
т), Бразилия (165 мың т), Канада (155 мың т), АҚШ (125 
мың т), Намибия (100 мың т), Қазақстан (әлемдік 4 млн т. 
уран қорының 26% тура келеді)

Уран қоры (2,4 
млн т.,шамамен 
40 жылға 
жетеді

Қытай, Қырғызстан Сынап
ОАР, Ресей, Заир, Үндістан Алмаз
Ресей, Қырғызстан, Қытай, Өзбекстан Алтын
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Канада, Мексика, Ұлыбритания Күміс
ОАР, Канада, Ұлыбритания, Ресей Платина
Заир, Замбия, Канада Кобальт
Канада, Ресей, Белоруссия Калий тұзы
АҚШ, Марокко, Науру, Ресей, Қазақстан Фосфорит, 

апатит

Табиғат ресурстарын өндірушілер және тұтынушылар. Сондықтан 
да шикізат қорлары бір мемлекеттерде мол болса, екінші бір 
мемлекеттердің олардан алуына тура келеді. Кейбір деректер бойынша 
жер шары бойынша 4,5% тұрғын халқы және 20% жуық минералды 
ресурсы бар АҚШ, өз кезегінде дүниежүзілік табиғат ресурстарының 
40%, соның ішінде отын-шикізат ресурстарын басқа елдерден 
тасымалдайды. АҚШ үлесіне тау-кен өндірісінің 1/3 тиесілі. Ал жалпы 
тұтынатын ресурстардың 30% Батыс Еуропа елдеріне, Канада және 
Жапония үлесінде. Осы аталған дамыған елдерде дүниежүзінің 9% 
тұрғын халықтары мен 20% табиғат ресурстары шоғырланған. Сонымен 
жоғарыда аталған дамыған елдердегі минералды ресурстардың жалпы 
үлесі 40% болғанымен, оларға тұтынуға 70% минералды шикізат қажет 
екен, АҚШ-тың бір өзі бүкіл әлем бойынша 25% мұнай өнімдерін 
пайдаланатын болса, ал өздерінде небары 12% үлестегі ғана мұнай 
өндіріледі. Ал дамушы елдерді алсақ (өтпелі экономикалы – ТМД 
елдерін және Қытайды қоспағанда), яғни жалпы халықтың 60% бар осы 
аймақтарда дүниежүзілік минералды ресурстардың 35% бола тұра, 16% 
ресурс қоры ғана пайдаланылады.

14-кесте
Дамыған және дамушы елдердегі минералды

шикізаттардың қоры, % есебімен
Минерал-

ды шикізат 
түрлері

Қоры
Батыс 

елдерінде

Дамушы 
елдерде

Минерал-
ды шикізат 

түрлері

Қоры
Батыс 

елдерінде
Дамушы 
елдерде

Платина 99 1 Күміс 57 43
Ванадий 97 3 Молибден 53 47
Калий тұзы 94 6 Темір 

рудалары
51 49

Хромит 89 11 Алмаз 40 60
Алтын 78 22 Мыс 29 71
Сынап 77 23 Никель 26 74
Марганец 75 25 Қалайы 25 75
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Қорғасын 72 28 Күкірт 19 81
Вольфрам 70 30 Фосфорит 15 85
Уран 66 34 Боксит 14 86
Қалайы 66 34 Кобальт 12 88
Титан 63 37

Мұнай, темір, түсті металдарға деген сұраныс Азия және Латын 
Америкасы елдері тарапынан сұраныс тудырып отыр. Әлемдегі ірі 
шикізат кен орындары қоры жылдан жылға азаюда. Сондықтан да 
ендігі жерде, дамудың бүкіләлемдік бетбұрыстық үрдісі материал 
мен энергияны аз тұтынатын өндіріс орындарының қалыптасуына 
байланысты болмақ. 

Ресурстық саясат және жоспарлау. Энергияны және жаңартылатын 
ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы жай-күйі. Қазіргі 
заманғы дамыған елдерде алдыңғы қатарға өмір сүру сапасының 
параметрлері қойылады. Халық денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-
күйі мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі өлшемдері қатарында 
қаралады. Экологиялық таза тамақ өнімдеріне сұраныс өсуде. Кәдеге 
жаратылғанда қоршаған ортаны ластамай ыдырайтын табиғи талшық 
пен материалдарға сұраныстың өсуі болжанады. Экологиялық қауіпсіз 
су-, жел-, био- және гелиоэнергетика, геотермалды энергетика аса 
өзекті болып отыр.

Жаңартылмайтын ресурстарды тұтыну мен олардың қорлары 
арасындағы үдеп келе жатқан теңгерімсіздігі жағдайында әлемдік басты 
тенденция жаңартылатын ресурстарды барынша тиімді пайдаланудың 
технологияларын енгізу болып табылады. 

Халық шаруашылығы қызметінде пайдаланылатын табиғи 
ресурстар жаңартылмайтындар және жаңартылатындар болып  
бөлінеді. Жаңартылмайтын ресурстар толыққанша тез пайдаланылады, 
не мүлдем толықтырылмайды. Бірінші кезекте бұл қалыптастыру 
мерзімі ұзақ геологиялық кезеңдермен есептелетін пайдалы қазбалар 
болып табылады. Жаңартылатын ресурстарды ұтымсыз пайдаланған 
жағдайда олар да жаңартылмайтын болуы мүмкін.

Жаңартылатын ресурстардың негізінде қарқынды дамып отырған 
экономикасы бар барлық елдер үшін ортақ жаңартылатын ресурстарды 
пайдалануды тиісті салаларды дамыту арқылы ынталандыратын 
мақсатты бағытталған саясат, ғылыми, білім беру бағдарламалары, 
инвестицияларды қолдау, қолайлы кедендік және салық режимдерін 
құру, барынша тиімді технологияларды енгізген кезде жеңілдіктер беру, 
экспортты көтермелеу және басқа да шаралар болып табылады.
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Мемлекеттік қолдаудың қажеттілігі жаңартылатын ресурстарға 
және балама энергетикаға инвестициялар минералдық шикізат 
ресурстарын пайдалануға инвестициялар сияқты тез өтелмейтіндігіне 
негізделген. Минералдық шикізат ресурстарын өңдеу жылдамдығы тек 
қана техникалық мүмкіндіктер мен нарық қажеттілігіне тәуелді, бұл 
кезде жаңартылатын ресурстарды пайдалану жылдамдығы әрқашан 
оларды толықтыру жылдамдығымен шектеулі.

Халықаралық тәжірибе жаңартылатын ресурстар мен энергия 
негізіндегі бәсекеге қабілетті салаларды қалыптастырудың өмірлік 
циклі шамамен 20-25 жылды құрайтындығын анықтап отыр.

Жаңартылатын ресурстарда негізделген салалардың әлеуетін 
іске асыру үшін Қазақстанға бізбен ұқсас бастапқы жағдайлары бола 
отырып, осы салада барынша үлкен табыстарға қол жеткізген әлем 
елдерінің тәжірибесіне бағытталуы қажет.

Халықаралық тәжірибені зерделеу өзінің жаңартылатын 
ресурстарын тиімді пайдалануда мүлдем әртүрлі табиғи-климаттық 
жағдайлары, әлемдік экономикада тарихи қалыптасқан әртүрлі рөлі 
және әртүрлі ұлттық және мәдени ерекшеліктері бар елдердің жеңіске 
жеткені туралы айтады. Олардың көпшілігі үшін ортақ нәрсе олардың 
30-40 жыл бұрын дамыған ел ретінде саналмағандары болып табылады. 
Қазақстан сияқты олар өздерінің бай минералдық шикізат ресурстары-
на сүйенген, олардың таусылу тенденциясы оларды уақытында қайта 
құрылуға мәжбүр етті.

Мысалға, Чили Республикасы әлемдік шаруашылыққа селитра мен 
мыс экспортері ретінде тарихи біріктірілген. 1973 жылғы дағдарыстан 
кейін елде неолибералды реформалар өткізілді: банк саласы, сыртқы 
сауда либералдандырылды, салық және зейнет реформалары өткізілді.

Аграрлық салада реформалар өлшемді болып өткізілді: бір жағынан 
шетел инвестициялары саласында заңнама либералданды, екінші 
жағынан жер иелену тәртібінде едәуір шектеулер сақталған, жеке 
алғанда жерді шетелдіктерге сатуға тыйым салу. 80-жылдары мемлекет 
Чилилік тауар өндірушілерді қорғау жөніндегі шараларды қабылдады 
және елдің негізгі ауыл шаруашылық салаларын өз протекциясына 
алды.

1980 жылдардың екінші жартысынан бастап экспортты 
белсенді ынталандыру және экспортқа бағытталған салаларды: 
жеміс шаруашылығын, жүзім шаруашылығын, орман және балық 
шаруашылықтарын өңдеудің тиісті өнімдерін өндіру мен экспорттауды 
дамыту басталды. Чили үкіметімен басымдылардың бірі болып 
жүзім шаруашылығы мен шарап жасау салалары анықталды: жүзім 
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шаруашылығын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленді, 
жүзімдіктерді салуға капиталдық салымдар бағытталды, осы салаға 
шетел инвесторларын тарту үшін жағдайлар құрылды. Ірі шетел 
компаниялары инвестициялармен бірге маркетинг және логистика 
салаларындағы жаңа технологиялар мен тәжірибені әкелді.

Өткізілген реформалар нәтижесінде Чили Республикасы жаңа 
піскен және өңделген жеміс-жидек өнімдерін, жүзім мен шарапты, 
балық және орман шаруашылықтарының өнімдерін өндіру және 
экспорттау саласында әлемдік көшбасшылардың бірі болды: жүзім 
экспорты бойынша әлемде бірінші орын, жаңа піскен жемістер 
экспорты бойынша үшінші орын, шарап экспорты бойынша бесінші 
орын, бақтақ өндіру бойынша бірінші орын және балық өнімі экспорты 
бойынша сегізінші орын, ағаш өнеркәсібі кешенінің аз шығынды 
өнімінің экспорты бойынша бесінші орын. Елдің ЖІӨ 2005 жылы 2004 
жылмен салыстырғанда 6,3 %-ға өсті және 115,6 млрд. АҚШ долларын, 
ЖІӨ жан басына 7,1 мың АҚШ долларын, ЖІӨ сатып алу қабілеті 
паритеті бойынша жан басына 11,3 мың АҚШ долларын (бағалаулы) 
құраған. Соңғы 10 жылда экспорт көлемі 2005 жылы 2,5 есе 40 млрд. 
АҚШ долларына дейін өсті.

Жаңа Зеландия мен Австралия тарихи аграрлық елдер болып 
табылған және негізінен мал шаруашылығы өнімдерін: жүн, ет, 
май, ірімшік экспорттаған. 1970-1980 жылдары осы елдердің ауыл 
шаруашылығындағы ахуалы мұнай дағдарысы және бұл елдер үшін 
ауыл шаруашылығы өнімін сатудың негізгі нарығы – Ұлыбританияға 
экспорттауды шектеу себептері бойынша нашарлады. Екі ел де 
Ұлыбританиядан тәуелділікті жеңіп шыға алды және өздерінің  
аграрлық секторын ойдағыдай диверсификациялай алды. 1980 
жылдардың аяғы мен 1990 жылдардың басында өткізілген реформалар 
өздеріне мына іс-шараларды қосты: дәстүрлі салалардағы либерал-
дау және неғұрлым тиімді технологияларды қолдану, жекешелендіру; 
Ұлыбритания мен Еуропа нарығынан Оңтүстік-шығыс Азия 
мемлекеттері қауымдастығы (АСЕАН) елдері мен АҚШ нарығына 
бағытты қайта бұру; шетел капиталының ұлттық экономикаға еркін 
қол жеткізуі; кәсіпкерлік белсенділікті жандандыру үшін экспорттық 
тарифтер мен салықтарды төмендету.

Жоғарыда аталған іс-әрекеттер нәтижесінде Жаңа Зеландиядан 
жемістер экспорты 20 жылдың ішінде 1,1 млрд. АҚШ долларына дейін 
5 есе өсті. 1980-2004 жылдар кезеңінде Жаңа Зеландия алмаларының 
экспорты 314 млн. АҚШ долларына дейін 9 есе, киви экспорты 536 млн. 
АҚШ долларына дейін 16 есе өсті.
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Австралия 1990 жылдан бастап әлемдегі үшінші орынға шыға 
отырып, шарап экспортын 1,4 млрд. АҚШ долларына дейін 17 еседен 
астам өсірді. Сиыр еті экспорты 1980 жылдан бастап Австралияны 
әлемде Бразилиядан кейін екінші орынға шығара отырып, 2,3 млрд. 
АҚШ доллары сомасына 1,3 млн. тоннаға дейін 65%-ға өсті.

 ? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Табиғи ресурстық әлеует дегеніміз не?
2. Дүниежүзінің әртүрлі елдері мен аймақтарының табиғат 

ресурстарымен қамтамасыз етілу дәрежесі қандай?
3. Дүниежүзіндегі пайдалы қазбалардың қоры жөнінен 

көшбасшы
4. «Табиғат және қоғам» арасындағы өзара байланысты қалай 

түсiнесiңдер? 
5. Табиғат ресурстарының түрлерiн атап көрiңдер.
6. Жаратылысы жағынан табиғат байлықтарын қалайша 

жiктейдi? Өз өлкелерiңде осы ресурс түрлерi бар ма? 
7. Табиғат ресурстарын қолданыс бағыттары бойынша қалайша 

топтастырады? 
8. Ресурстармен қамтамасыз етiлу көрсеткiшiн қалай 

түсiнесiңдер?
9. Минералды ресурстардың түрлерiн анықтап, олардың 

әрқайсысына мысалдар келтiре отырып жауап берiңдер.
10. Өз өлкелерiңде жоғарыда аталған табиғат ресурстарының 

қай түрi кездеседi және оларды игеру барысында сол өңiрдiң жер 
жағдайына тигiзетiн әсерi қандай? 

Эссе:
1. Қолдану бағыттары бойынша табиғат ресурстарына сипаттама 

беру
2. Болашақ баламалы энергия көздеріне болжау жасаңдар.
3. Жалпы минералдық кен ресурстарын геологиялық қорлары 

жағынан да, басқадай да жіктеулер кездеседі.
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4-тақырып

ДүНиЕжүЗІНІң АУМАҚТЫҚ РЕСУРСТАРЫ

Географиядағы жер аумағы – құрлықтың кезкелген бір бөлігінің 
ресурстық қоры, мүмкіншілігі және өзіндік қасиеті бар географиялық 
кеңістік. Экономикалық әлеуметтік географиядағы анықтамалық 
көрінісі: ареал, аймақ, зона, аудан, округ болып келеді. Аумақтық 
құрылым иерархиясында олардың өзіндік орны болады.

Олар біртұтас: экономикалық географиялык, әлеуметтік және саяси 
географиялық табиғи географиялық құрылымдардан тұрады.

Экономикалық географиялық жүйеде антропогендік жер 
аумақтарының біртұтастығы аса маңызды мәнге ие.

«Жер» түсінігіне өте көп жағдайда «аумақ», яғни осында адамзат 
қоғамы пайда болған, бар болып отырған және дамып жатқан кеңістік 
термині салынады. Жердің қоғам өмірінің кеңістігі ретіндегі осы 
мағынасынан оның шаруашылықта пайдаланылатын табиғи ресурс 
ретіндегі (ауыл шаруашылығында азық-түлік пен шикізат өндірудің 
негізгі құралы, өнеркәсіп нысандарын және азаматтық нысандарды 
салуға, көлік магистральдарын және т.с. салуға арналған аренде 
ретіндегі) мағынасы ерекшеленеді. Басқаша айтар болсақ, жер 
ресурстарына шаруашылық мақсаттарда пайдаланылатын немесе 
пайдалануға жарамды жерлерді жатқызады. 

Дүниежүзінің жер ресурстарының ауданы (134 млн шаршы 
км) салыстырмалы түрде зор емес және біздің ғаламшарымыздың 
жалпы ауданынан (510 млн шаршы км) бар болғаны 26,3% құрайды. 
Құрғақ жердің ауданына (149 млн шаршы км) қатысты олардың үлесі 
айтарлықтай жоғары және 89,9% құрайды (қалғанын – 15 млн шаршы 
км жуығын Арктика және Антарктиканың мұзды шөлдері алып жатыр). 
Алайда бұл ретте жер ресурстарының ауданының үштен бір бөлігінен 
астамы (33%) өнімділігі аз, яғни жарамды, бірақ шаруашылықта 
пайдаланылмайтын, осыларды игеру орасан зор күрделі шығындарды 
қажет ететін жерлерге (алуан түрлі қолайсыз жерлер – батпақтар, 
тундралар, полярлық, биік таулы және аридті шөлдер, карстты аудандар, 
құз грунттары, жағалау маңындағы құмдар және т.с.) келеді. Сондықтан 
шаруашылық айналымына тартылып та қойылған жер ресурстарын, 
яғни тамақ өнімдерін және шикізат өндіру үшін пайдаланылатын 
жерлерді (ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жерлер), орман 
және т.с. жауып жатқан жерлерді ұтымды пайдалану ерекше маңызға 
ие болып отыр.
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Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жерлер 48,1 млн 
шаршы км (4810 млн га), немесе әлемдік жер қорының 36%-ға 
жуығын, орман жамылған аудандар - 38 млн шаршы км (28%), 
антропогенді ландшафттар (елді мекендер, өнеркәсіп аймақтары, көлік 
линиялары және т.с.) – шамамен 4 млн шаршы км (3%) алып отыр. 
Ауылшаруашылық жерлерінің құрамында егістік, көп жылдық екпе 
ағаштар (бақшалар, жүзімдіктер, плантациялар) және т.б. өңделетін 
жерлер 13,4 млн шаршы км, табиғи шалғындар мен жайылымдар - 34,7 
млн шаршы км (3470 млн га) құрап отыр. Осылайша, егістікке, азық-
түлік, жемшөп және шикізат алудың негізгі көзіне дүниежүзінің жер 
ресурстарының бар болғаны 10%-ы пайдаланылып отыр. Дүниежүзінде 
орташа алғанда жан басына шаққанда 0,3-0,4 га егістік жер келеді. 
Дүниежүзінің өңделетін жерлерінің көпшілік бөлігі (70%-ға жуығы) 
Еуропада, Азияда және Солтүстік Америкада орналасқан. Аумақтың 
жоғары қоныстанғандығына орай, мұнда егістік жермен үлестік 
қамтамасыз етілгендік салыстырмалы түрде көп емес және Азияда 
0,15 га, Еуропада 0,3 га, Солтүстік Америкада 0,6 га құрайды. Егін 
шаруашылығы жоғары қарқынды сипатқа ие. 

Еуропада (ТМД елдерінсіз) аймақтар арасында жерлердің 
(селитебті жерлер) жыртылғандығының (40%-дан аса) және құрылыс 
салынғандығының ең жоғары деңгейі бар болып отыр. Табиғи 
жайылымдар мен шалғындар өте аз қалған және олар негізінен 
Солтүстік Еуропада сақталынып қалған. Дүниежүзінің өңделетін 
жерлерінің үштен бірін шоғырландырған шетелдік Азияда оның 
аумағының ылғалмен жақсы қамтамасыз етілген, оңтүстік және шығыс 
шеттегі  муссонды бөліктері жоғары жыртылғандыққа ие болып отыр. 
Мұнда Азияның егістік жерлерінің 90%-ға жуығы шоғырланған, ал 
жекелеген жерлерде (Ұлы Қытай жазықтығы, Ганг, Инд бассейндері 
және т.б.) 70-80%-ға жетеді. Оңтүстік-Батыс және Орталық Азияның 
ауқымды аридті шөл, жартылай шөл және биік таулы аудандары көбіне-
көп жайылым ретінде пайдаланылады.

Солтүстік Америкада АҚШ субтропиктерінің және тропиктерінің, 
Орталық және Ұлы жазықтықтарының облыстары және Канаданың 
оңтүстігінің жазық облыстары қатты жыртылған және мұнда 
құрылыс салынған (60–80%-ға). Дүниежүзінің қалған аймақтарының 
– Австралияның, Оңтүстік Американың және Африканың 
пайдаланылатын жерлерінің құрамында жайылымдар басым болып 
отыр. Австралияда жерлердің 60%-ы жайылым ретінде пайдаланылуда. 
Өңделетін жерлердің шамалы (жер қорының бар болғаны 6%-ы) үлесі 
кезінде, аумақтардың шамалы қоныстанылуына орай, мұнда мұнда 
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әлемдегі егістік жермен ең жоғары – жан басына шаққанда 1,8 га аса 
қамтамасыз етілгендік орын алып отыр. Егістік жерлер алып жатқан 
облыстар негізінен материктің шығыс және оңтүстік-шығыс шетімен 
шектелген.

Оңтүстік Америкада және Африкада да, жайылымдық жерлердің 
салыстырмалы үлкен үлесі кезінде (шамамен алғанда пайдаланылатын 
жерлердің 20%-ы пайдаланылады), аумақтардың жыртылғандығы өте 
төмен (10%-ға жуық). Егістік жермен үлестік қамтамасыз етілгендік 
көрсеткіштері орташа деңгейде тұр және Оңтүстік Америкада 0,5 га 
және Африкада 0,3 га құрап отыр, Африкада да, Оңтүстік Америкада 
да материктің солтүстік және оңтүстік шеті бәрінен қатты жыртылған.

Жер ресурстарын пайдаланудағы айырмашылықтар әлем елдері 
бойынша да байқалып отыр. Егістіктің ең үлкен өлшемдеріне аумақтары 
бойынша аса ірі елдер - АҚШ (185 млн га), Үндістан (160), Ресей 
(134), Қытай (95), Канада (46), Қазақстан (36), Украина (34 млн га) ие 
болып отыр. Әлем елдерінің жалпы жер қорында өңделетін жерлердің 
үлесі 30%-дан сирек асып түседі. Бұл көрсеткіш: Үндістанда – 57,1%, 
Польшада – 46,9, Италияда – 40,3, Францияда – 35,3, Германияда – 
33,9, АҚШ–та – 19,6, Қытайда – 10,3, Ресейде – 7,8, Австралияда – 6, 
Канадада – 4,9, Египетте – 2,8% құрайды.

Мәселен Ресей – әлемдегі жер аумағының ауданы бойынша 
бірінші ел, жерлердің ең үлкен қорына да ие болып отыр. Алайда, 
қолайсыз табиғи-климаттық жағдайларға орай (орасан зор аумақты 
ормандар, батпақтар, мәңгілік тоң аудандары, таулар, мұздықтар 
алып жатыр), ауылшаруашылығында пайдаланылатын жерлердің, 
әсіресе егістік жерлердің аудандары шектеулі. Ресейдің 1709,8 млн га 
жалпы ауданынан ауылшаруашылық өндірісінде 222,3 млн га, немесе 
13% пайдаланылуда, ал егістіктің ауданы 132 млн га, немесе оның 
аумағының 7,8%-ға жуығын құрайды. Солай болғанда да, тек АҚШ 
және Үндістанға ғана орын бере отырып, егістік жерлерінің ауданы 
бойынша Ресей әлемде үшінші орында тұр, ал жан басына шаққанда 
егістік жермен қамтамасыз етілгендік бойынша (0,8 га) – Аустралиядан 
(1,8 га) кейін екінші орында. АҚШ-та тұрғындардың жан басына 
шаққанда 0,6 га егістік жер, ГФР–да – 0,12 га, Ұлыбританияда – 0,11 га, 
Қытайда – 0,09 га, Египетте – 0,05 га, Жапонияда – 0,03 га келеді.

Кезкелген шағын немесе ірі аумақтар дербес аумақтық ресурстар 
жиынтығынан құралған. Олар осы аумақтағы шаруашылықтың 
шоғырлануын, халықтың таралып орналасуын қамтамасыз етеді. 
Өндіріс орындарының орналасуына инфрақұрылымның дамуына негіз 
болады. Әрбір аумақтық ресурс түрлерін және аумақ ресурстарына 
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тұтастай талдау беруде және бағалауда экономикалық географиялық 
тұрғыда қарастырамыз.

3-сурет. Дүниежүзiнiң жер аумақтары бойынша қоры

Бағалаудың негізгі бағыттарына жататындар:
1. Экономикалық географиялық жағдайының тиімділігі.
2. Аумақтың табиғи қасиеті мен сапасының жиынтығын 

зерттеу.
3. Аумақ көлемі мен пішінін зерттеу.
4. Әлеуметтік сапасы мен қасиеттерінің жиынтығын зерттеу.
5. Экономикалық сапасы мен қасиеттерінің жиынтығын 

зерттеу.
6. Халықаралық және ұлттық кеңістіктегі аумақтың орны мен 

маңызын анықтау.
1. Кез келген аумақ (мемлекет, зона, мұхит) әрқашанда өзіндік 

бірегей тиімді немесе тиімсіз географиялық орны болады.
2. Зерттеудегі негізгі тұжырым: неғұрлым аумақ көлемді болса 

соғұрлым оның табиғи ресурстық әлеуеті мол, алуан түрлі болмақ, 
шаруашылықты орналастыру арзанға түседі.
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3. Кейбір аумақтар қасиеттері жағынан кері әсер етуі де мүмкін. 
Климаттың қатаңдығы ауылшаруашылығын дамытуға кедергілер 
жасауы.

4. Экономикалық сапасы мен қасиеттерінің жиынтығын 
экономикалық даму ұзақтығына, материалды техникалық базасының 
қуатына және инфрақұрылымына тікелей тәуелді. Әлеуметтік сапасы 
мен қасиеттерінің жиынтығын халық саны мен тығыздығына, олардың 
демографиялық мінез-құлқына еңбек ресурстарының сапасына және 
адамдардың өмір сүру салтына тәуелді.

Жалпы аумақтық ресурстар мемлекеттер бойынша және дүние 
бөліктері бойынша біркелкі таралмаған. Аумақтарды интенсивті 
пайдаланудың артуына орай, халық санының шамадан тыс көбею, 
артуы, бір аумақта әртүрлі функциялардың жинақталуынан әртүрлі 
экологиялық проблемалар туындайды.

Егер  халықтың аумақпен қамтамасыз етілуі 1 деп алсақ, орташа 
әлемдік көрсеткіш жіктеледі.

15-кесте
Аумақтық ресурстардың мемлекеттер бойынша және дүние 

бөліктері бойынша қамтамасыз етілуі
Дүние бөліктері мен елдер Халықтың аумақтық 

ресурстармен қамтамасыз етілуі 
(орташа әлемдік көрсеткіш - 1)

Аустралия 19,4
Оңтүстік Америка 2,6
Солтүстік Америка 2,5
Африка 2,1
Еуропа (ТМД қоспағанда) 0,42
Азия (ТМД қоспағанда) 0,39
Ресей 5,0
Аргентина 3,7
Бразилия 2,5
АҚШ 1,6
Қытай 0,36
Үндістан 0,17
Жапония 0,13

Саяси географияда дүниежүзі елдерді жіктеуде олардың жно көлемі 
ескеріледі.

9 мемлекеттен тұратын жер көлемі 2,5 млн. км2, асатын аса ірі 
мемлекеттер (ішінде Қазақстан да бар) тобы құрлықтың 55,8% бетін 
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алып жатыр, ал жер көлемі 30 мың. км2 келетін ұсақ мемлекеттер үлесі 
1,3% құрайды.

16-кесте
Дүниежүзі елдерінің жер аумағы көлемі бойынша құрылымы 
Аумағы мен типтері Мемлекеттердің 

саны
жалпы жер көлемі

млн. км2 %
Ірі

(2,5 млн.км2
 жоғары)

9 75,8 55,8

Үлкен

(350 мың.- 2,5 млн.км2)

48 45,2 33,3

Орташа (150-350 мың.км2) 28 7,1 5,2
Кіші (30-150 мың. км2) 43 3,5 2,6
Ұсақ (30 мың. км2 кем) 66 1,8 1,3
Тәуелді аумақтар - 2,3 1,7
Барлығы 194 135,8 100,0

Аумағының көлемділігіне қарай геосаяси тұрғыда анализ беруде 
мемлекеттер трансконтиненталды (Ресей), субконтиненталды (Қытай, 
Бразилия, Үндістан), макроаймақтық (макротопы) жер көлемі 
жағынан 1,5-2,5 млн. км2 дейін (Иран, Мексика, Алжир, Судан, Сауд 
Арабиясы), мезоваймақтық (мезотопы), жер аумағы жағынан 0,5-1,5 
млн. км2 (Франция, Египет, ОАР, Венесуэла), және микромемлекеттер 
(микротопы) жер аумағы жағынан 1-50 мың. км2 экстремум-елдер 
минимемлекеттер (минитопы) – Лихтенштейн, Монако, Сан-Марено – 
Ватикан жатады.

17-кесте 
Ірі және шағын (экстремум) мемлекеттер тобы

 
Ірі мемлекеттер Шағын мемлекеттер

Елдер көлемі, млн. км2 Елдер Көлемі км2

Ресей 17,1 Ватикан 44 га
Канада 9,9 Монако 1,6
Қытай 9,5 Науру 21,3
АҚШ 9,3 Тувалу 30,0
Бразилия 8,5 Сан-Марино 61
Австралия 7,7 Лихтенштейн 157
Үндістан 3,2 Мальдив 298
Аргентина 2,8 Гренада 300
Қазақстан 2,7 Андорра
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  Географиялық орны немесе таксономиялық нысандардың  
орналасу жағдайы өзінің ішкі мәні бойынша әртүрлі санаттарды, 
негізінен алғанда: физикалық-географиялық және экономикалық-
географиялық орынды қосады. Олар өз кезегінде жер аумақтарының 
қолайлы немесе қолайсыз орны бойынша, яғни ұтымды немесе 
тиімсіз орналасу жағдайына орай да ерекшелінеді. Бұл факторлар жер 
аумағының қосымша ресурстық әлеуетіне өз әсерлерін тигізеді. 

Физикалық-географиялық орын –  бұл қандай да бір жердің (елдің, 
ауданның, елді мекеннің немесе қандай да болсын өзге нысанның) 
физикалық-географиялық нақтылықтарға (экваторға, бастапқы 
меридианға, тау жүйелеріне, теңіздер мен мұхиттарға және т.с.) 
қатысты кеңістікте орналасуы.  Тиісінше, физикалық-географиялық 
орын географиялық координаталармен (ендік, бойлық), теңіз деңгейіне 
қатысты абсолюттік биіктікпен, теңізге, өзендерге, көлдерге, тауларға 
және т.с. жақындығымен (немесе алыстығымен) және т.с., табиғи 
(климаттық, топырақ-өсімдік, зоогеографиялық) аймақтардың 
құрамындағы орнымен анықталады. Экономикалық география 
тұрғысынан жердің физикалық-географиялық орнын (оның жекелеген 
құрамдас элементтерін секілді) шаруашылық іс-әрекеттің қандай да бір 
түрін ықтимал іске асыру үшін жағдай (алғышарт) ретінде, яғни өндір-
гіш күштерді орналастыру үшін алғышарт ретінде қарастыру қажет. 

Экономикалық-географиялық орын  (ЭГО) – бұл аталған жер 
немесе нысан бұлармен (шикізатпен, отынмен, қуатпен және т.с.) 
жабдықтау, жұмыс күшімен толығу көздері ретінде, әлде өнім өткізу 
және т.с. аудандары ретінде байланысқан, жердің (елдің, ауданның, елді 
мекеннің немесе қандай да бір өзге шаруашылық нысанының) қатынас 
жолдарына (көлік-географиялық орын), басқа жерлерге (елдерге, 
аудандарға, елді мекендерге, пайдалы қазбалардың кен орындарына 
және т.с.) қатысты кеңістікте орналасуы. Кез келген жердің физикалық-
географиялық орны да, экономикалық-географиялық орны да өте 
жеке-дара (қайталанбас) болып келеді. Әрбір аумақтық құрылым алып 
отырған орын (елдің, ауданның, елді мекеннің, кәсіпорынның және т.с.) 
орналасқан орны  өздігінен (географиялық координаталар жүйесінде) 
ғана жеке-дара емес, өзінің кеңістіктік қоршаған ортасында да, яғни 
өзінің теңізге, сауда орталықтарына, қатынас жолдарына және т.с. 
қатысты орналасуында да жеке-дара. Демек, бірдей географиялық орны 
бар орындар жоқ. Экономикалық-географиялық орын – кеңістік санаты, 
өйткені оны құрайтын элементтер – бұл кеңістікте өзара орналасқан, 
яғни бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан нысандар (елдер, 
аудандар, кәсіпорындар, қалалар, шикізат, отын және т.с. көздері). Дәл 
осы кеңістіктегі жақындық (қашықтық) қағидасы бойынша «көршілес 
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орынды» немесе қандай да бір нысанның ең жақын қоршаған ортасын, 
микро- (шағын), мезо- (орташа), макро- (үлкен) орынды айырып 
таниды. 

Қашықтық (кеңістік) көліктің көмегімен өтіледі және көлік 
шығындарының белгілі бір деңгейі арқылы өндіргіш күштердің 
орналастырылуына әсерін тигізеді. Демек, өндіргіш күштерді 
орналастырудың аса маңызды факторларының бірі ретінде, кез келген 
жердің экономикалық-географиялық орнын бағалауды (қолайлы, 
қолайсыз, тиімді, тиімсіз, ыңғайлы, ыңғайсыз және т.с.) сонымен қатар 
көлік шығындарының ықтимал үнемделуі тұрғысынан да жүргізген 
дұрыс.

Экономикалық-географиялық орын – тек кеңістік санаты ғана 
емес, көбірек шамада қоғамдық-тарихи және экономикалық түсінік те, 
өйткені мазмұны және көрініс табу сипаты (ыңғайлы немесе ыңғайсыз 
және т.с.) бойынша толығымен қандай да бір аумақтың қоғамдық және 
шаруашылық дамуының жағдайларына тәуелді болып келеді.

Шындығында да, физикалық-географиялық орынның 
элементтерінің кезкелгені (бастапқы меридианға, экваторға қатысты 
орын, теңіз деңгейінен биіктік, климаттық, топырақ-өсімдік және 
өзге аймақтардың құрамындағы орын және т.с.) іс жүзінде әрқашан 
дерлік өзгеріссіз қалады, сондықтан да олардың қандай да бір жердің 
физикалық-географиялық орнының ықтимал өзгеруіндегі рөл абсолютті 
енжар болып келеді.

Керісінше, экономикалық-географиялық орынның (қатынас 
жолдарына, өнім өткізу орындарына, жабдықтау көздеріне және 
т.с. қатысты орын) барлық элементтері, өндірістің амал-тәсіліне, 
экономиканың, ғылымның, техниканың даму деңгейіне және сипатына, 
әртүрлі орындардың технологиясына байланысты болып келетіндіктен, 
ал сондықтан да осы орындардың экономикалық-географиялық орнына 
әсерін тигізетіндіктен, уақытта (кеңістікте де) елеулі өзгеріп отыратын 
элементтердің қатарына жатады.

Экономикалық-географиялық орынның ең жылдам өзгеретін 
факторы – көліктік-географиялық орын, яғни жердің қатынас 
жолдарына қатысты орналасуы болып табылады. Техниканың 
(қатынас құралдарының) жердің экономикалық-географиялық орнына 
қалайша әсерін тигізетіндігін ХІХ ғасырдың 70-ші жылдарына 
дейін экономикалық-географиялық тұрғыдан алғанда әлемнің ең 
оқшауланған елдерінің бірі болып келген Австралияның мысалынан, 
әсіресе көрнекі қарап шығуымызға болады. Жаңа, жүрдек, техникалық 
тұрғыдан жетілген, арнайы көлік құралдарының (ауылшаруашылық 
өнімінің жылдам бұзылатын түрлерін тасымалдауға арналған кеме-
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рефрижераторлар, кеме-тоңазытқыштар, мұнай мен табиғи газды 
сұйылған түрінде тасымалдауға арналған танкерлер, құрғақ жүктерді) 
астықты, көмірді және т.с. тасымалдауға арналған кен тасығыштар 
және басқа да арнайы кемелер) пайда болуының осы елдің көлік-
географиялық (тиісінше, экономикалық-географиялық та) орнына 
әсерін тигізгендігі соншалықты, осы елді дүниежүзілік сауда 
орталықтарына және аса маңызды қатынас жолдарына жақындатып 
тастады,  оның өнеркәсібінің және ауыл шаруашылығының өнімдерін 
іс жүзінде әлемнің кез келген елінде және ауданында тұтынуды мүмкін 
емес істен нақты іске айналдырды. Қазіргі уақытта Австралия – әр алуан 
ауылшаруышылық өнімдерінің (май, ірімшіктер, қойылтылған сүт, 
сиыр еті, қой еті, қой жүні, астық, мақта, құрақ қанты және т.б.), тау-кен 
өндіру өнеркәсібі салаларының өнімдерінің (темір және марганец кені, 
қалайы, мыс, қорғасын-мырыш концентраттары, көмір, мұнай және т.б.) 
аса ірі өндірушілерінің және экспорттаушыларының бірі. Австралия-
ның экономикалық-географиялық орнының, оның халықаралық еңбек 
бөлінісіндегі рөлінің өзгеруіне техниканың (көліктің) ілгерілеуі, осы ел 
экономикасының жалпы жоғары деңгейі себепші болғаны айдан анық.

Экономикалық-географиялық орынның өзгерулері басқа 
себептермен де байланысты болуы мүмкін. Мысалға, орналастырудың 
қандай да болсын факторының (шикізат, отын, энергетика, жұмысшы 
күші, тұтынушылық, оның ішінде көлік факторы) рөлінің әлсіреуімен 
немесе экономикалық маңызынан айырылуымен және тиісінше, 
олардың аталған жердің басқа жерлермен (шикізат, отын, қуат, 
жұмысшы күші көздері ретінде немесе өнім өткізу аудандары ретінде) 
байланыстарын анықтайтын факторлар құрамынан автоматты түрде 
шығуымен немесе, керісінше, факторлардың қандай да болсын бірінің 
рөлінің күшеюімен және тиісінше, оның осы процеске әсерінің күшейе 
түсуімен байланысты болуы ықтимал. 

Мысалға, осында қара металлургияны ықтимал дамытудың 
жағдайы ретінде, Оралдың экономикалық-географиялық орны талай 
мәрте өзгеріп отырған және уақыттың әртүрлі кезеңдерінде оны: 
дамудың отын ретінде жергілікті ағаш көмірі, ал шикізат ретінде – өзінің 
темір және марганец кені пайдаланыла алатын кезеңінде аса ыңғайлы 
ретінде; Оралда өзінің кокстелетін көмірі болмағандықтан, сырттан 
әкелінетін отынды (Ресейдің Кузнецк бассейнінің, Украинаның Донецк 
немесе Қазақстанның Қарағанды бассейнінің коксын) пайдалануға 
мәжбүр болған кезеңде ыңғайлы ретінде; ақырында, Оралдың өзінің 
кен орындарының көпшілігінде темір және марганец кендері таусылып 
болған және тек кокстелетін көмірді ғана емес, темір мен марганец 
кендерін өзге жерлерден (Ресейдің Орталық-Қаратопырақты ауданы, 
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Украина, Қазақстан және т.б.) тасып әкелуге мәжбүр болған кезеңде 
онша ыңғайлы емес деп бағалауға болатын. Оралда шикізат пен 
отынды (Балтиморда, Филадельфияда немесе Торонтода секілді) арзан 
теңіз жолымен әкелу мүмкіндігі жоқ болғандықтан, іс сонымен қатар 
мұны негізінен алғанда теміржол тасымалдарының көмегімен жасау 
қажет болғандығымен де ушыға түскен еді. Осылайша,  тарихи даму 
барысында кез келген орынның, елдің немесе ауданның, елді мекеннің, 
шаруашылық нысанының экономикалық-географиялық орны түпкілікті 
өзгеріп кетуі мүмкін. Мұның себебі – аталған жердің аясында да, 
оны қоршаған ортада да, яғни онымен байланысты өзге орындардың 
аумақтарының шегінде де ғылымның, техниканың, технологияның 
дамуындағы, өндірісті ұйымдастырудағы ілгерілеу.

Жер ресурсының құрылымындағы, оның қоры мен жыртылған 
егiстiк алқаптарының арасындағы айырмашылықты түсiндiрiңдер.

1. Топырақ ресурсының азаю себебi неде?
2. Дүниежүзiнiң жеке аймақтарындағы iшкi сулардың таралуының 

зоналық және биiктiк климаттық белдеуге арақатынасын анықтаңдар.
3. Өзен су қорларының географиясына және олардың су 

ресурстарымен халықты қамтамасыз етудегi рөлiне анықтама берiңдер.
4. Орман ресурстарымен қамтамасыз етiлудегi негiзгi факторды 

атап, оның оңтүстiк және солтүстiк белдеулерiндегi ағаш түрлерiнiң 
әркелкiлiгiне түсiнiктеме жасаңдар.

5. Дүниежүзiлiк мұхиттың негiзгi байлықтарын атап, олардың 
игерiлген аудандарын анықтаңдар.

6. Рекреациялық ресурстардың адам тынығуындағы орнын 
көрсетiп, оны сипаттаңдар.

? Сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Дүниежүзілік аумақтық ресурстар тобына жататындарды 
анықтап атап өт?

2. Тиімді жер аумақтары дегеніміз не?
3: Жалпы аумақтық ресурстар мемлекеттер бойынша және дүние 

бөліктері бойынша біркелкі таралмаған себебін түсіндіріңдер.
4. Табиғат ресурстарының қорлары және таралуы қандай 

факторларға байланысты?
5. Дүниежүзiлiк мұхит ресурстары, адамзат баласының тiршiлiгi 

үшiн оның қажеттілігін түсіндіріңдер.
6. Жер ресурсының құрылымындағы, оның қоры мен жыртылған 

егiстiк алқаптарының арасындағы айырмашылықты түсiндiрiңдер.
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5-тақырып

жЕР РЕСУРСТАРЫ

жер ресурстары. Сарқылатын және қалпына келетiн жағынан 
қарайтын болсақ, жер, су және орман ресурстарына ерекше тоқталуға 
болады.

Жер ресурстары – адамның өмір сүруі үшін және шаруашылық 
қызметтің кез келген түрі үшін жарамды жер беті. Жер ресурстары 
аумақ мөлшерімен және оның сапасымен: жер бедерімен, топырақ 
жамылғысымен және басқа да табиғат жағдайларының кешенімен 
сипатталады.

Топырақ – барлық материалдық игiлiктiң негiзi, әр адамның 
жақсы тұрмыс халi осы байлық көзiнiң жағдайына байланысты.  
Дүниежүзiндегi жер қорының жалпы көлемi – 13,1 млрд. га немесе 131 
млн. км2. Мұның тек 1/3 бөлiгi ғана ауыл шаруашылығына жарамды жер 
(4,8 млрд. га). Оның iшiнде планетамыздың топырақ ресурстарының 
3/4 бөлiгi жылу және ылғал жетiспеушiлiгiнен өнiмдiлiгi төмендеп 
отыр. Ал өңделетiн құнды жер әлемдiк жер қорының тек 11%-ын ғана 
алып жатыр. 

Топырақ жағдайлары – өңірдің (елдің, ауданның) табиғи 
сипаттамасының екінші бір маңызды құрамдас бөлігі, бұлар да 
өсімдіктердің өмірінде орасан зор маңызға ие. Топырақтардың 
құндылық қасиеттерінің көрсеткіші болып оның құнарлылығы, яғни 
өсімдіктерді сіңірілетін қоректік заттармен, ылғалмен қамтамасыз ету 
және өнім беру қабілеттілігі табылады. Топырақтың құнарлылығын 
бағалау немесе оны бонитировкалау үшін негіз болып топырақтың 
механикалық және органикалық құрамын тексеру материалдары,  
ондағы қарашіріктің және өсімдіктердің қоректену элементтерінің 
мөлшері, аса маңызды физиологиялық қасиеттері және т.б. қызмет 
етеді. Топырақты бағалаудың нәтижелері жалпылама салыстырмалы 
көрсеткіштермен – балдармен көрсетіледі және қандай да бір жерде 
қандай да болсын ауылшаруашылық дақылдарының түрлерін өсіру 
(ауылшаруашылық салаларын дамыту) мүмкіндігі жайлы іс-тәжірибелік 
ұсыныстар үшін пайдаланылады. 

Топырақтың құнарлығын анықтайтын агроклиматтық 
көрсеткіштерден өзге, ауыл шаруашылығында үлкен маңызға ие 
басқа жағдайларды (көрсеткіштерді) да: жер массивтерінің, әсіресе 
ауыл шаруашылығында пайдаланылатын жерлердің рельефін  
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(тілімделгендік дәрежесі, баурайлардың тіктігі және экспозициясы), 
конфигурациясын және өлшемдерін), су тоғандарының (жер бетіндегі 
және топырақ астындағы сулардың), өсімдіктердің түрлерінің 
(типтерінің) бар болуын және т.б. ескеріп отырады. Ауылшаруашылық 
салаларын орналастыруды негіздеу барысында ел (аудан және т.с.) 
аумағының аймақтық ерекшеліктері туралы мәліметтерді пайдаланады.

4-сурет. Дүниежүзінің жер ресурстары

Осы өңделген егiстiк жердiң негiзгi бөлiгi Еуропа мен Азияда, ал 
аз бөлiгi Оңтүстiк Америка мен Аустралияда. Егер жекелеген елдерге 
келсек, олардың iшiнде егiстiк жерiнiң көлемi жағынан АҚШ (190 
млн га), Үндiстан (166 млн га), Ресей (130 млн га), Қытай (93 млн 
га), Аустралия (47 млн га), Канада (45 млн га), Бразилия (43 млн га), 
Қазақстан (35 млн га) және Украина (33 млн га) көзге түседi.

Егiстiкпен бiрге ауылшаруашылық алқаптарына шабындықтар 
мен жайылым жердi де жатқызамыз. Олардың арақатынас көлемiне 
келсек, Еуропадан басқа құрлықтарда шабындықтар мен жайылымдар 
өңделетiн жерге қарағанда артық болып келедi. Әсiресе Аустралияда  
бұл көрсеткiш 10 еседен астам. Сол сияқты Оңтүстiк Америка 
мен Африкада да басым дәрежеде. Бұл жерде шабындықтар мен  
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жайылымдар көлемi жағынан Аустралия Одағы (415 млн га), Қытай 
(400 млн га), АҚШ (240 млн га), Қазақстан (187 млн га), Бразилия (185 
млн га) және Аргентина (142 млн га) мемлекеттерi алда.

5-сурет. Дүниежүзі елдерінің егістік жер көлемі

Дүниежүзiлiк жер қорының құрылымы өзгеруде. Бiрiншiден, 
адамзат шаруашылыққа жарамды жер көлемiн ұлғайтуға құлшынуда. 
Көптеген елдер тың және тыңайған жердi ауыл шаруашылығына 
пайдалану үшiн көптеп игеруде. Халқы аса тығыз қоныстанған 
Жапония, Корея, Сингапур, Нидерланд, т.б. елдер өңделетiн жер 
аумағын жағалаудағы теңiз есебiнен ұлғайтуда. Екiншiден, ауыл 
шаруашылығының басты проблемасы жер қорының тозуына 
байланысты. Топырақ ресурстарының тозуына негiзгi себеп – жер 
эрозиясы. Малды табындап бағудан және су-жел эрозиясы салдарынан 
жылма-жыл 6-7 млн. га жер ауыл шаруашылығына жарамды жер 
қорынан шығып қалуда. Батпақ пен сортаңға айналу себебiнен де  
1,5 млн. га жер пайдалануға жарамсыз болып отыр. Қалалар мен өндiрiс 
орындарының өсуi, құрылыс пен жолдардың төселуi де табиғи жер 
қорының азаюына апарып соғуда. Әсiресе, қуаңшылық аймақтарда 
топырақ ресурсының құнарсыздануынан шөл аумағының ұлғаюы 
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байқалып отыр. Мұның пайда болу себебi де адамның iс-әрекетiне 
байланысты, мәселен, орман-тоғайлардың кесiлуi, мал жайылымының 
шектен тыс пайдаланылуы, сондай-ақ алқаптардың дұрыс өңделмеуi, 
агротехникалық шаралардың жүзеге асырылмауы, т.б.

Жер ресурстары және жердің топырақ жамылғысы – тірі табиғат-
тың негізі және азық-түлік базасы

6- сурет. Жер ресурстарының өзгеруі

Табиғат ресурстарының қорлары және таралуы. Адамзаттың 
қоршаған ортаға белсендi әсерi, оның жаратылыс сыйлықтарын 
шаруашылық iс-әрекетiнде барынша пайдаланылуы барысында айқын 
көрiнуде. Осы уақытқа дейiн олар жаратылыс байлықтарын табыс көзi 
ретiнде молынан алуды көздеп, оларды жыртқыштықпен пайдаланып, 
табиғатты сақтау және түлету шараларына мән бермей келдi.

Жер қойнауындағы ресурстарды пайдалану қарқыны алдағы  
уақытта төмендемейтiн болса, олардың қоры азаятыны сөзсiз. 
Ғалымдардың болжамы бойынша, мысалы, алюминий кенiнiң қоры 
500-600 жылға, темiрдiкi – 150 жылға, мырыштікi 200-230 жылға жетедi  
екен. Осындай дағдарыстан шығу үшiн ресурстар қорын үнемдеп 
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пайдалану, сақтау және жаңа қорларын барлау, қайтара пайдаланатын 
шикiзатты қолдану, металл сынықтарын қайта өңдеу, сондай-ақ құнды 
және сирек кездесетiн металдарды, iстен шыққан аспаптарды қайта 
жөндеу, тағы да басқа шараларды iске асыру орынды. Ал отындық 
ресурстардың қайтадан қалпына келмейтiн себебi, олар өткен 
геологиялық дәуiрде миллиондаған жылдар бойында түзiлген. Мысалы, 
таскөмiр – мезозой дәуiрiнде болған өсiмдiктер фотосинтезiнiң өнiмi. 
Қазiргi кезеңде кен байлықтарын түзетiн процестердiң жүруiне 
бұрынғыдай жағдай жоқ, сондықтан олардың орнының тез арада толуы 
тiптен мүмкiн емес.

Табиғатты тиiмдi пайдалану ережесiнiң бұзылуы салдарынан 
орны толмайтын ресурстар қатарына соңғы уақытта тұщы су, оттек, 
т.б. қосылды, себебi бұлардың шығындалуы табиғаттың өздiгiнен  
қалпына келу мүмкiндiгiнен асып түсуде. Бұл дегенiмiз – сарқылмай-
тын ресурстардың кейбiр түрлерiнiң мүлдем сарқылу жағдайына 
жеткендiгiнiң куәсi, сол сияқты мұндай мүшкiл жағдай қалпына  
келетiн ресурстарда да қазiргi кезеңде орын алған. 

Жер шарының географиялық қабығында орасан мол әрi алуан  
түрлi табиғи байлықтар кездеседi. Бiрақ олардың жеке түрлерi 
қорларының планетамыз бойынша орналасуы бiркелкi емес. Тiптен 
материктерден тыс жекелеген елдер мен iрi аймақтардың табиғат 
ресурстарымен қамтамасыз етiлуiнде тек сандық емес, сапалық жағынан 
да үлкен айырмашылықтар байқалады. Ресурстармен қамтамасыз 
етiлу көрсеткiшi оның қорының мөлшерi мен өндiру, яғни қолданыс 
масштабының арақатынасына тең. Бұл жерде минералдық ресурстар-
мен қамтамасыз етiлуi оның қазiргi қолданыстағы қарқынында 
барланған қорының қанша жылға жететiндiгiне қарай бағаланса, ал 
жер, орман, су ресурстары олардың қорларын жан басына шағумен 
есептеледi. Табиғат ресурстарымен қамтамасыз етiлу деңгейi мен оның 
сипатына қарай дүниежүзiнiң жекелеген аймақтары мен елдерiнiң  
бiр-бiрiнен елеулi айырмашылықтары бар.

Дүниежүзiнiң көптеген елдерi ғаламдық маңызы бар бiр немесе 
бiрнеше ресурс түрлерiнiң қорларына ие. Мәселен, Оңтүстiк-Батыс 
Азия елдерi аса iрi мұнай мен газ, Оңтүстiк Африка – алтын мен алмаз, 
Чили, Замбия, Қазақстан – мыс кенi, Аустралия, Гвинея, Ямайка – 
алюминий қорларымен көзге түстi. Тек бiрнеше мемлекетте ғана  
табиғат ресурстарының барлық түрлерi кездеседi деуге болады. 
Мысалға, Ресей, АҚШ, Қытай – минералдық, орман, су, жер, т.б. 
ресурстардың бiршама iрi қорларына ие. Сол сияқты Бразилия,  
Үндiстан, Канада, Аустралия мемлекеттерi бұлардан қалыс қалғанымен, 
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табиғат ресурстарымен өте жақсы қамтамасыз етiлген. Әрбiр 
мемлекеттер үшiн олардың жер аумағында табиғат ресурстарының 
көптүрлiлiгi аса маңызды. Бiрақ табиғат ресурстарының болуы әрбiр ел 
үшiн қажеттi болғанымен, олардың дамып өркендеуi үшiн шарт емес. 
Экономикасының даму қарқыны жоғары жетiстiктерге жеткен, бiрақ 
өнеркәсiбiнiң дамуына қажеттi табиғат ресурстарымен қамтамасыз 
етiлмеген Жапония, Италия, Оңтүстiк Корея, Сингапур сияқты елдер 
бұған айқын мысал. Қазiргi дүниежүзiлiк шаруашылықтың күрделi 
жүйесi мен халықаралық еңбек бөлiнiсiнде көбiнесе дамыған елдер 
тұтынушы, ал дамушы елдер табиғат ресурстарын өндiрушi әрi сыртқы 
экспортқа шығарушы рөл атқаруда.

Дүниежүзiндегi жер қорының жалпы көлемi – 13,1 млрд. га 
немесе 131 млн км2. Мұның тек 1/3 бөлiгi ғана ауыл шаруашылығына  
жарамды жер (4,8 млрд. га). Оның iшiнде планетамыздың топырақ 
ресурстарының 3/4 бөлiгi жылу және ылғал жетiспеушiлiгiнен  
өнiмдiлiгi төмендеп отыр. Ал өңделетiн құнды жер әлемдiк жер 
қорының тек 11%-ын ғана алып жатыр. Осы өңделген егiстiк жердiң 
негiзгi бөлiгi Еуропа мен Азияда, ал аз бөлiгi Оңтүстiк Америка мен 
Аустралияда. Егер жекелеген елдерге келсек, олардың iшiнде егiстiк 
жерiнiң көлемi жағынан АҚШ (190 млн. га), Үндiстан (166 млн. га), 
Ресей (130 млн. га), Қытай (93 млн. га), Аустралия (47 млн. га), Канада 
(45 млн. га), Бразилия (43 млн. га), Қазақстан (35 млн. га) және Украина 
(33 млн. га) көзге түседi.

18-кесте
Дүниежүзінің өңделетін жерлері мен жайылымдары 

ең ірі елдер
Дүние-

жүзі
елдері

Жыртыл-
ған 

жерлердің 
ауданы,
(млн. га)

Ел 
ауданындағы

үлесі, %

Дүние-
жүзі

елдері

Жайылым-
ның ауданы,

(млн га)

Ел 
ауданын-

дағы
үлесі, %

АҚШ 177,0 19,2 Аустралия 414,5 54,2
Үндіс-тан 161,0 54,4 Қытай 400,0 42,9
Ресей 125,0 7,4 АҚШ 239,2 26,1
Қытай 124,1 15,3 Қазақстан 186,8 69,9
Канада 45,5 5,0 Бразилия 185,0 21,9
Брази-лия 53,2 7,0 Аргентина 142,0 51,9

Егiстiкпен бiрге ауылшаруашылық алқаптарына шабындықтар 
мен жайылым жердi де жатқызамыз. Олардың арақатынас көлемiне 
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келсек, Еуропадан басқа құрлықтарда шабындықтар мен жайылымдар 
өңделетiн жерге қарағанда артық болып келедi. Әсiресе, Аустралияда 
бұл көрсеткiш 10 еседен астам. Сол сияқты Оңтүстiк Америка 
мен Африкада да басым дәрежеде. Бұл жерде шабындықтар мен 
жайылымдар көлемi жағынан Аустралия Одағы (415 млн. га), Қытай 
(400 млн. га), АҚШ (240 млн. га), Қазақстан (187 млн. га), Бразилия 
(185 млн. га) және Аргентина (142 млн. га) мемлекеттерi алда.

Жер ресурстары туралы алғашқы және ең ортақ түсінікті жер 
қоры туралы ұғым береді. Жер қоры деп шаруашылықта пайдалану 
түрі бойынша бөлінетін, қандай да бір аумақтың (ауданы бойынша 
шағын жерден бастап бүкіл жер бетіндегі құрғақ жерге дейін) 
шегіндегі барлық жерлердің жиынтығын түсінеді. Одан кеңірек 
келген кезде, ғаламшардың жер қорын әдетте 149 млн км2 немесе 
14,9 млрд га деп бағалайды, бұл құрғақ жердің бүкіл ауданына сәйкес 
келеді. Бірақ дереккөздердің көпшілігінде оны, бірінші көрсеткіштен 
Антарктиданың және Гренландияның ауданын алып тастай оты-
рып, 130–135 млн км2, немесе 13–13,5 млрд га деп бағалайды.Осы 
сипаттас ең рас бағалаулар осының мәліметтері бойынша 19-кесте 
құрастырылған, БҰҰ-ның мамандандырылған ФАО1 ( ФАО (FAO – 
Food and Agriculture Organization) – БҰҰ-ның тамақтану, азық-түлік 
және ауыл шаруашылығы мәселелері бойынша ақпарат жинау және  
зерттеу мақсатында құрылған мамандандырылған мекемесі, 
үкіметаралық халықаралық ұйым. Орталығы Рим қаласында 
орналасқан) ұйымына тиесілі.

19-шы кестені талдау дүниежүзілік жер қорының өлшемдерімен 
ғана емес, құрылымымен де танысып шығуға мүмкіндік береді. Бұл 
ретте кейбір маңызды тұжырымдар жасауға болады.

Біріншіден, ауылшаруашылық мақсатындағы жерлердің  
дүниежүзілік жер қорының бар болғаны 37%-ын алып жатқандығы 
туралы тұжырым. Оның ішінде адамдарға қажетті азық-түлік 
өнімдерінің 88%-ының жеткізілуін қамтамасыз ететін, егістік  
дақылдар және көпжылдық дақылдар алып жатқан ең құнды 
жерлерге тек 11% келіп отыр. Әрине, жайылымдар да (оларға табиғи 
және жақсартылған жайылымдар мен шалғындар, мал жаю үшін 
пайдаланылатын егістіктер жатқызылады) маңызды рөлі ойнайды. 
Алайда, егістік жерлердің ауданынан екі жарым есе дерлік асып  
түсетін ауданы бар болып отырған кезде, жайылымдар бүкіл 
дүниежүзілік ауылшаруашылық өнімінің тек 10%-ын ғана беріп отыр.

Екіншіден, орманды жерлердің дүниежүзілік жер қорының бүкіл 
ауданының 32%-ы дерлігін алып жатқандығы туралы тұжырым. Әрине, 
1 ФАО - азық-түлік және ауылшаруашылық ұйым
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бұл жерлердің маңызы – ең алдымен климат түзуші, су қорғаушы, 
орман шаруашылығы маңызы өте зор. Алайда, тұрғындарды азық-
түлік өнімдерімен жабдықтауда (аңшылық жүргізу, балық аулау, мал  
бағу, аңшылық шаруашылығы, саңырауқұлақ, жидек теру және т.с. 
нәтижесінде) олардың рөлін әсіресе көмекші рөлі ретінде бағалауға 
болады.

Үшіншіден, өзге жерлердің жер қорының құрылымында орман 
жерлері секілді дерлік үлесті алып жатқандығы туралы қорытынды. 
ФАО қолданатын «өзге жерлер» термині кейбір түсініктемелерді қажет 
етеді, өйткені бұл санатқа өнімділігі әртүрлі және дәл осылайша, 
шаруашылықта пайдаланылуы әртүрлі болып келетін жерлер 
қосылады. Оған тұрғын (қалалық және ауылдық) үйлер салынған, 
өнеркәсіп және инфрақұрылым құрылыстарының (жолдар, арналар, 
әуежайлар) астындағы жерлер, тау-кен шығарудағы жерлер (карьерлер, 
шахталар, қазылған жыныстардың үйінділері) және т.б. жерлер кіреді. 
Әдебиетте осындай техногенді түзілімдер алып жатқан аумақтарды 
әртүрлі бағалаулар кездеседі, бірақ 2,5–3% болатын сан басым келеді. 
Бұл санның өзі-ақ өзге жер деп аталатындардың басым көпшілік бөлігі 
қандай да бір өзге санатқа келетіндігін куәландырады. Негізінен алғанда 
бұл өнімділігі аз және өнімсіз жерлер – адам тұрмайтын шөлдер, биік 
таулы жерлер, құздардың ашылымдары, мұздықтар және сулы нысандар 
алып жатқан аудандар және т.б.

7-сурет. Дүниежүзілік жер қорының ірі аймақтар бойынша құрылымы (%-бен үлес)
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Географиялық зерттеулер үшін бүкіл дүниежүзінің ғана емес,  
оның жекелеген ірі аймақтарының да жер қорының құрылымын  
зерттеу үлкен қызығушылық тудырады. Жоғарыдағы суретте  
көрсетілген мәліметтер салыстыру үшін бай материал беріп отыр. 
Мысалға, тұрғын үй, өнеркәсіп, көлік құрылыстары алып жатқан 
жерлердің, өңделетін жерлердің де үлесінің шетелдік Еуропада – 
әлемдік өркениеттің негізгі аймақтардың бірінде ең көп екендігі әбден 
заңды. Сондай-ақ жайылымдар үлесінің Австралияның жер қорының 
құрылымында, ормандардың үлесінің – Оңтүстік Америкада, ал 
өнімділігі аз және өнімсіз жерлердің үлесінің – Азияда, әсіресе зор 
екендігі де әбден табиғи құбылыс.

Әрине, жекелеген елдердің жер қорының өлшемдерін және 
құрылымын салыстырған кезде одан да көбірек айырмашылықтарды 
табуға болады. Бұл тұрғыдан алғанда егістік жерлер ең көп 
қызығушылық тудырады. Егістік жерлердің ең көп ауданына ие болып 
отырған елдер 20-кестеде көрсетілген. Бұл кесте осы елдердің жалпы 
жер қорындағы егістіктің үлесі көрсеткіші бойынша қаншалықты 
елеулі ерекшеленетіндігі туралы көрнекі түсінік береді.

Осы көрсеткіштердің екіншісі бойынша «рекордшы» елдердің 
қатарына, Украинадан және Үндістаннан өзге, мұнда жердің жыртылуы 
56–57% жететін Бангладеш және Данияда жатады.

Әлем аясында жайылымдардың ауданы бойынша Австралия (414 
млн га), Қытай (400 млн), АҚШ (240 млн), Қазақстан (187 млн), Бразилия 
(185 млн), Аргентина (142 млн га) ерекше көзге түседі. Бірақ жер 
қорының  құрылымында жайылымдардың үлесі әсіресе Қазақстанда 
(70%), Австралияда және Аргентинада (50–55%), ал бірінші ондыққа 
енбеген елдердің ішінен – Моңғолияда (75%) әсіресе зор болып отыр.

Өзге жерлердің ауданы бойынша әлемде бәсекелестіктен тысқары 
бірінші орын Ресейге тиесілі (700 млн га). Оның ізінен Канада (355 млн 
га); Қытай (307 млн), Алжир (195 млн), АҚШ (193 млн) және Ливия 
(159 млн га) келе жатыр. Бірақ жер қорындағы осындай жерлердің  
үлесі бойынша Сахара шегінде орналасқан Ливия (91%) және Алжир 
(82%) барлығынан алда тұр.

Жер қорының құрылымы және өлшемдері сипаттамасымен тағы 
бір өте маңызды мәселе – жер ресурстарымен қамтамасыз етілгендік 
туралы мәселе тікелей байланысты. Осындай қамтамасыз етілгендік 
көрсеткіші жан басына шаққандағы гектарлармен есептеледі.

2005 жылы жер шарының 6,4 млрд адамнан асып түскен тұрғындар 
саны және 13 млрд га болатын (дөңгелектеп алғанда) дүниежүзілік 
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жер қоры кезінде аталған көрсеткіштің 2,0 га құрайтындығын есеп-
теп шығару қиынға соқпайды. Бірақ осындай орташа көрсеткіш 
кезінде жекелеген ірі аймақтар арасында, әрине, айырмашылықтар 
болуға тиіс. Статистика жер ресурстарымен жан басына шаққанда 
қамтамасыз етілгендік бойынша аумағы бойынша ұлан-байтақ, бірақ 
салыстырмалы түрде аз қоныстанған Австралия (1 адамға 30 га) күрт 
көзге түсетіндігін куәландырып отыр. Оның артынан ТМД (1 адамға 
8,0 га), Оңтүстік Америка (5,3), Солтүстік Америка (4,5), Африка (1,25), 
шетелдік Еуропа (0,9) және шетелдік Азия (1 адамға 0,8 га) келе жатыр. 
Жекелеген елдердің ішінен, Австралиядан өзге, жермен қамтамасыз 
етілгендіктің ең жоғары деңгейімен, мысалға, Ресей (1 адамға 11,4 га), 
Бразилия (5,2), Конго Демократиялық Республикасы (4,8), АҚШ (3,4), 
Аргентина (3,1), Иран (1 адамға 2,3 га) ерекшеленіп отыр.

Алайда, үлестік жермен қамтамасыз етілгендік көрсеткішінің 
бүкіл маңыздылығы кезінде, егістік жерлермен қамтамасыз етілгендік 
көрсеткіші одан бетер маңыздырақ. Бүкіл дүниежүзі үшін бұл  
көрсеткіш бүгінгі таңда орташа алғанда 1 адамға 0,20 га құрап отыр. 
Жекелеген аймақтар ішінен бұл көрсеткіш бойынша да Австралия 
 және Мұхит аралдары (1 адамға 1,8 га) көзге түсіп ерекшеленіп отыр, 
одан кейін ТМД (0,8), Солтүстік Америка (0,6), Оңтүстік Америка (0,35),  
шетелдік Еуропа (0,25), Африка (0,22) және шетелдік Азия  
(1 адамға 0,13 га) келе жатыр. Жекелеген елдерге келетін болсақ, 
олардың арасындағы айырмашылықты (жекелеген мысалдармен) 
21-кесте көрсетіп отыр.

Ресейдің жер қоры туралы кейбір мәліметтерді жеке келтіре 
кетейік. Жалпы алғанда жер қоры 1709 млн га құрайды, бұлардың 
ішінен 1100 млн га жуығы мәңгілік тоң аймағында орналасқан. 1990-шы 
жылдардың аяғында осы қордың құрылымында ауыл шаруашылығында 
пайдаланылатын жерлерге 13% (оның ішінде егістікке – 7,5%), орманды 
жерлерге – 61%, тұрғын үй, өнеркәсіп және жол құрылысының 
астындағы жерлерге – 2,2% келетін.

Мыңдаған жылдар болмаса, көптеген жүзжылдықтар бойында 
адамзат, бұл үшін ормандарды тегістей, жайылымдар мен шалғындарды 
жырта, құрғақ далаларды және шөлдерді суландыра және басқа да 
әрекеттер жасай отырып, өңделетін жерлердің, ең алдымен егістік 
жерлердің ауданын арттыруға ұмтылып келеді. Өзгеше айтар болсақ, 
өзге жерлер деп аталатын жерлерге баса көктеп кіру жүргізіліп отыр. 
Бұл жолда талай жетістіктерге қол жеткізіліп отыр. Мәселен, тек 1900–
1990 ж.ж. өзінде дүниежүзінде ауылшаруашылық жерлерінің жалпы  
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ауданы екі есе артты. Алайда, тұрғындар саны одан жылдамырақ өсіп 
келеді және осының өзі-ақ егістік жерлермен үлестік қамтамасыз 
етілгендіктің қысқаруына деген үрдісті алдын ала анықтап отыр: егер 
1950 ж. оның әлемдік көрсеткіші 1 адамға 0,48 га, 1990 ж. – 0,28 құраған 
болса, онда 2005 ж. – 1 адамға 0,20 га құрады.

Бірақ бұл – жан басына шаққанда есептегендегі қамтамасыз 
етілгендіктің төмендеп кетуінің тек бір ғана себебі. Екінші себеп 
жерлердің, топырақ жамылғысының өсіп келе жатқан деградациясынан 
тұрады.

Дүниежүзiлiк жер қорының құрылымы өзгеруде. Бiрiншiден, 
адамзат шаруашылыққа жарамды жер көлемiн ұлғайтуға құлшынуда. 
Көптеген елдер тың және тыңайған жердi ауыл шаруашылығына 
пайдалану үшiн көптеп игеруде. Халқы аса тығыз қоныстанған 
Жапония, Корея, Сингапур, Нидерланд, т.б. елдер өңделетiн жер 
аумағын жағалаудағы теңiз есебiнен ұлғайтуда. Екiншiден, ауыл 
шаруашылығының басты проблемасы жер қорының тозуына 
байланысты. Топырақ ресурстарының тозуына негiзгi себеп – жер 
эрозиясы. Малды табындап бағудан және су-жел эрозиясы салдарынан 
жылма-жыл 6-7 млн га жер ауыл шаруашылығына жарамды жер  
қорынан шығып қалуда. Батпақ пен сортаңға айналу себебiнен де 1,5 
млн. га жер пайдалануға жарамсыз болып отыр. Қалалар мен өндiрiс 
орындарының өсуi, құрылыс пен жолдардың төселуi де табиғи жер 
қорының азаюына апарып соғуда. Әсiресе, қуаңшылық аймақтарда 
топырақ ресурсының құнарсыздануынан шөл аумағының ұлғаюы 
байқалып отыр. Мұның пайда болу себебi де адамның iс-әрекетiне 
байланысты, мәселен, орман-тоғайлардың кесiлуi, мал жайылымының 
шектен тыс пайдаланылуы, сондай-ақ алқаптардың дұрыс өңделмеуi, 
агротехникалық шаралардың жүзеге асырылмауы, т.б.

Екпе шөп жайылымы жайылымның бір түрі. Шөбі сирек өсетін 
жерлерге бұршақ пен астық тұқымдастарды көп жылдық не бір 
жылдық шөптермен араластырып егеді. Екпе жайылымда болған 
малдың әр гектардан алатын азық өлшемі, қорытылатын протеин 
мөлшері шабылған шөпті бергендегіден анағұрлым артық. Мысалы, 
сиырды екпе жайылымда жаю қорада ұстап азықтандырудан 3,5 есе 
арзан болады. Көпжылдық екпе жайылымға беде, тарғақ шөп, екпе 
бидайық, шалғындық қой көде, қылтықсыз арпабас, т.б. егіледі. Екпе 
шөп жайылымы суғармалы және тәлімі жерлерде жасалады. Екпе 
шөп жайылымын жасаудың негізгі бағыты – табиғи шалғындар мен 
жайылымдарды түбегейлі жақсартып, ол алқаптарда екпе шөп өсіру, 
суғару үшін жер асты суын пайдалану.
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Қазақстан Республикасындағы барлық жер нысаналы арналуына 
сәйкес мынадай санаттарға бөлінеді:

1/ ауыл шаруашылығына арналған жерлер;
2/ елді мекендер /қалалар, поселкелер,селолар/ жерлері;
3/ өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл 

шаруашылығына арналмаған жерлер;
4/ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының жерлері;
5/ орман қоры жерлері;
6/ су қоры жерлері;
7/ босалқы жерлер.
Ал Ресей Федерациясындағы айырмашылық жерлер федералдық 

және федерация субъектері жерлері деп бөлініп, кейін санаттарға 
айырылады.

Әлем мемлекеттерінің бір қатарында жерге мемлекеттік меншікпен 
бірге басқа да ортақ меншік түрлері болады: муниципиалдық,  
аймақтық, региондардың, шіркеулердің және т.б. Мысалы, АҚШ-
та барлық жерлердің 2/3 жеке меншік иелерінде. Пайдалануға 
жарамдылығы төмен жерлердің көп аудандары мемлекет меншігіне 
жазылған штаттар да бар /50%-тен 75%-ке дейін, ал Аляскада барлық 
жер.

Көптеген мемлекеттердің меншігінде әскери базалар, қатынас 
жолдар, айналымға кірістірілмеген ормандар орналасқан жерлер 
болады. Канадада – 90%-і, ФРГ-да – 31%, Францияда – 14%-і, Гол-
ландияда мемлекет есебінен теңіз түбін игеру, суару, құрғату арқылы 
алынған жерлер мемлекет меншігіне қалып, жалға немесе мерзімсіз 
пайдалануға беріледі. Қазіргі уақытта Қазақстанда жердің басым 
бөлігі мемлекет меншігінде қалып отыр. Орман, су қорының жерлері,  
ерекше қорғалатын табиғат аумақтарының жерлері толығымен, 
сондай-ақ басқа санаттардың көп жерлері мемлекет меншігінде 
қалып отыр. Оның себебі, жердің басым бөлігін азаматтармен, 
мемлекеттік, мемлекеттік емес заңды тұлғалармен тұрақты /мерзімсіз/  
немесе уақытша /ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді/ құқықпен пайдаланып 
жатыр.

Ауыл шаруашылығы – шаруашылық салаларының ішіндегі ең 
ежелгі және табиғат жағдайларына тікелей тәуелді саласы. Сонымен 
қатар ауыл шаруашылығы – неғұрлым көп тараған сала. Шындығында, 
дүниежүзінде халқы ауыл шаруашылығының түрлі салаларымен 
айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының барлық 
жерге таралуы оның алуан түрлілігіне байланысты.
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19-кесте
Ауыл шаруашылығында еңбек ететіндер үлесі

Аймақтар жұмыс 
істейтіндер 
саны, млн 

адам

эБХ-тың ауыл 
шаруашылы-
ғында істейтін 

бөлігі, %

Дүниежүзі 
бойынша ауыл 

шаруашылығында 
жұмыс істейтіндер 
санындағы жеке 

аймақтар үлесі, %
Азия 1034 57,5 79,1
Африка 190 58,7 14,5
Солтүстік 
Америка

21 9,2 1,6

Оңтүстік 
Америка

27 18,8 2.1

Еуропа 
(Ресеймен бірге)

33 9,3 2.5

Аустралия мен 
Мұхит аралдары

3 19,0 0.2

Дүниежүзі 1308 45,6 100.0

Жеке елдер бойынша ауыл шаруашылығында жұмыс істейтіндер 
саны (оның ішінде ЭБХ, яғни экономикалық белсенді халық) үлкен 
айырма жасайды. Мысалы, Батыс Еуропа елдерінде бұл көрсеткіш – 
8%, АҚШ-та – 3%, Канадада – 4%, Ресейде – 14%, Қазақстанда – 40%-
ға жуық болса, ал дамушы елдерде ол өте жоғары.

Жоғары дамыған елдердің көпшілігінде жер қорының біраз 
бөлігі ірі жер иеленушілердің – фермерлердің қолында шоғырланған. 
Оларға берілген орташа жер мөлшері – 40-50 га. Бірақ жердің басты 
қожасы – мемлекет. Мысалы, АҚШ-та жер қорының 1/4-і мемлекет 
меншігінде. Дамушы елдерде аграрлық қатынастар түрліше сипатты 
болып келеді. Азия мен Африканың бірқатар елдерінде жергілікті 
және сырттан әкелінген күрделі қаржыға негізделген ірі капиталистік 
шаруашылықтармен қатар феодалдық, тіпті ру-тайпалық қатынастары 
өлі сақталып қалған шаруашылықтар да көптеп кездеседі. Ал 
Латын Америкасы елдерінде жер қорының көпшілігін помещиктік 
шаруашылықтың негізін құрайтын ірі жер иеліктері – латифундиялар 
меншіктейді, оларға берілген орташа жер мөлшері – 2-3 мың га. 
Бұрынғы ТМД мен Шығыс Еуропа елдерінде меншіктің жаңа түрлері 
енгізілуде 

Топырақ ресурстары жер бетіндегі тіршілікке қажетті ең маңызды 
алғы шарттардың бірі болып табылады. Алайда оның шын мәніндегі 
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маңызы мен рөлі – биосфераның компоненттерінің бірі ретінде 
адам, жануарлар мен өсімдіктер үшін биохимиялық орта болып 
саналатындығы. Топырақ биотасы мен адамдар арасындағы тікелей 
және жанама әсерлерді тепе-теңдікте сақтап тұра алатын өздігінен  
тазару процестерінің механизмдерінің жүруімен ерекшелінеді. 
Топырақтану ғылымының негізін салушылардың бірі В. В. Докучаев  
ХХ ғ. басында топырақты табиғи-тарихи дене деп қарастырады. 
Топырақ – ешнәрсеге айырбастамайтын табиғи ресурс. Қазіргі таңда, 
ғылыми әлі күнге дейін топырақтың орнын баса алатын жасанды 
материал таба алмады Сондықтан да оны сақтау аса маңызды проблема. 

Топырақ эрозиясы (латынша erosіo – желіну) – топырақтың беткі 
ұнтақталған құнарлы қабатының жел күшімен немесе су ағынының 
шаюы нәтижесінде құнарының азаюы. Жел эрозиясы кез келген 
топырақ типінде кездесіп, жел күшімен топырақтың беткі қабатын, 
кейде өсіп тұрған өсімдігімен бірге басқа жаққа ұшырып әкетеді.  
Әдетте жел эрозиясы жер бедері жазық, құрғақ, ормансыз шөл 
аймақтарында жиі болады. Тіпті шөл аймақтарындағы құмды 
алқаптардың шөп өспейтін бөліктері жел әсерінен бір орыннан екінші 
орынға жиі жылжып отырады. Оларды жылжымалы құмдар деп 
атайды. Топырақ бетінде өсімдік жақсы өскен алқаптар жел эрозиясына 
ұшырай бермейді. Өсімдік тамырлары топырақтың беткі қабатын 
бекітіп ұстап тұрады, өскіндері жауын суының біразын өздеріне сіңіріп, 
қалғанын жер астына өткізеді, ал екпе ағаштар қар тоқтатуға және 
олардың топырақ бетінде біркелкі таралуына септігін тигізеді, желдің 
күшін азайтады, т.б. Ал бұл жерлерді кәдімгі қайырмалы соқамен 
жыртып, топырақтың майда ұнтақталған бос қабаты жер бетіне 
шыққан кезде олар желдің еркіне беріліп ұшады. Осындай жағдай тың 
игеру кезінде Қазақстанның солтүстік аймақтарында кең өріс алған. 
Табиғаттың бұл апатымен күресуде акад. А. И. Бараев басшылық 
еткен Қазақ астық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты жақсы 
нәтижелерге қол жеткізді. Топырақты жел эрозиясынан қорғау үшін 
жасалған жүйенің негізінде топырақты бұрынғыдай қайырмалы 
соқамен жыртудың орнына қайырмасыз етіп жыртып, терең қопсыту 
ұсынылған. Сонда топырақта өскен дақыл сабақтары топырақ бетінде 
қалып, қыста қар тоқтатуға, желдің күшін төмендетуге септігін тигізеді. 
Ең бастысы бос топырақ жер бетіне шықпай, біршама тереңдікте 
жатады. Жел эрозиясына жиірек ұшырайтын алқаптар жайылымдық 
жерлерде, топырағы жұқа шөл белдемдерінде кездеседі. Себебі 
шөл белдемдерінде өсімдіктер сирек өседі әрі жақсы дамымаған,  
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сондықтан бұзылуға өте бейім топырақ түзіледі. Мал жиі жайылатын 
елді мекендер немесе мал суаратын пункттердің төңірегіндегі топырақ 
та жиі бұзылып, шаңы шығып, желге ұшады. Ондай жағдайларды 
болдырмау үшін ауыспалы жайылымдық жүйеге көшу қажет. Су 
эрозиясы қатты нөсерлеп жауған жаңбырдан немесе қыста мол 
жиналған қардың тез еруі нәтижесінде пайда болады. Мұндай жағдайлар 
еңіс жері мол таулы беткейлерде жиі кездеседі. Бұл су ағындары 
тік беткейдегі топырақ бетін ғана шайып қоймай, көп жағдайларда 
сай, жыралардың пайда болуына әкеп соғады. Тау етегіндегі беткей 
алаптарын су эрозиясынан қорғау үшін бұл жерлерге ауыл шаруашылық  
дақылдарын, жеміс ағаштарын отырғызып, қолдан ыңғайлы жер 
бедерлерін сатылап жасау (террасалау) әдісі де қолданылады. 
Топырақтың су эрозиясының бір түрі ирригациялық эрозия, ол адам 
қолдан суаратын жерлерде болады. Суармалы жерлерде судың өз 
ағысымен ағуы үшін оның бір бағытта еңісі бар жер бедері таңдалынып 
алынады. Сол бағытқа қарай майда суару арықшалары жүргізіледі, 
бірақ еңіс жерлерге қарай суды мөлшерлеп қана жіберу қажет. Олай 
болмаған жағдайларда, әсіресе, еңісі тіктеу суарылмалы беткейлерде 
топырақтың ирригация эрозиясы өріс алады. Эрозияның бұл түрі тек 
суармалы алқаптарда ғана емес, сол суармалы алқаптарға су әкелетін 
арықтар мен канал бойларында, өзен жағалауларында (жағалаулар 
су әрекетінен бұзылып, шайылады) да кездеседі. Көктемгі нөсер 
жаңбырлар жауғанда немесе қар еріп, оның суы өзендерге қосылғанда, 
су деңгейі көп көтеріліп, жағалау беткейлерін жуып-шайып, тіпті 
кей жағдайларда арналарын бұзып, жаңа арнамен ағатын болады. Су 
эрозиясының бұл түрімен күресу үшін арнайы инженерлік құрылыстар 
салу, өзен бойларына ағаштар отырғызу, т.б. шаралар жүргізу қажет. 
Арықтар мен каналдар тез бұзылып кетпеуі үшін олардың жағаларына 
ағаш, бұталар отырғызу керек. Сонымен қатар артық суларды уақытша су 
қоймаларында жинап, қажет кездерінде пайдаланған орынды. Топырақ 
эрозиясының қарқындылығы жер бедеріне, беткейлердің тік болуына, 
жауын-шашынның түсу мөлшеріне, топырақтың түйіршікті құрамына, 
су сіңіргіштік қабілетіне, өскен өсімдіктеріне, т.б. байланысты. 
Эрозияға ұшырау мөлшері беткейлер мен шатқалдардың тіп-тігіне және 
су жиналатын алқаптың аумағына қарай әртүрлі болады. Топырақ эрро-
зиясы көбіне ұсақ түйіршікті топырақтарда, жауын-шашын көп түсетін 
және күшті жел тұратын аймақтарда кездеседі. Топырақ эррозиясы 
күштірек болғанда топырақ құнарлылығын азайтып, себілген тұқым  
зиян шегеді, ауыл шаруашылығының жайылымдық жерлерін 
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нашарлатады. Осының барлығы ауыл шаруашылығына орасан зиян 
келтіреді. Топырақ эррозиясының алдын алу үшін қорғаныш орман 
алқаптары, егістіктерді қорғайтын орман шаршылары отырғызылады, 
жайылымдық жерлер мен құмды жерлерге ағаштар отырғызу, 
топырақты қорғау үшін ауыспалы егіс жүйесін енгізу, топырақты 
аудармай өңдеу, тұқымды қатарлап себу әдісі, шатқалдарды сатыларға 
бөлу, су тоқтататын каналдар салу, т.б.  шаралар жүргізіледі  

8-сурет. Топырақ деградациясы процестері және олардың себептері («Рио-92» 
бойынша).

Жер ресурстарының деградациясы. Жер, топырақ жамылғысының 
деградациясы (лат. gradus – саты сөзінен және төмен қозғалуды  
білдіретін de қосымшасынан) деп оның адамның іс-әрекетінің 
теріс әсер етуінің нәтижесінде нашарлап кету және бұзылу процесі 
түсініледі. Мұндай деградацияадамзаттың бүкіл тарихының өн бойын-
да жүріп отырған. Ғалымдар ұтымсыз жер пайдаланудың нәтижесінде 
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адамзаттың өзінің тарихи даму кезеңі ішінде бір кездері өнімді болған 
жерлердің 1,5 млрд га-дан 2 млрд га дейінінен, яғни егістіктің бүкіл 
қазіргі ауданынан көбірек ауданынан айырылғандығын және біздің 
күндерімізде топырақ деградациясының нәтижесінде дүниежүзілік 
ауылшаруашылық айналымынан жыл сайын орташа алғанда 8–10 млн, 
ал максималды бағалаулар бойынша – тіптен 15–20 млн га шығып 
қалып отырғандығын есептеп шығарған. Бұл жерлер тақыршаққа 
немесе шөлге айналуда, әлде құрылыс салуға пайдаланылады.

Ең жалпы түсініктерге сәйкес, бүгінгі күні топырақ құнарлығының 
азаюы бүкіл құрғақ жер бетінің 30–50%-ында байқалып отыр. 
Деградацияның осындай қарқындары кезінде ғаламшардың топырақ 
жамылғысы, кейбір ғалымдар осылай есептейтіндей, 100 жылдан 
кейін-ақ толығымен құлазып қалуы мүмкін. Тұрғындары жылдам 
артып келе жатқан және артта қалған агротехникасы бар дамушы 
елдерде топырақтың шығындары әсіресе зор болып отыр. Осының 
нәтижесінде, БҰҰ-ның бағалауы бойынша, топырақ деградациясынан 
тікелей шығындардың өзі ғана жыл сайын 40 млрд долл құрап отыр.

Топырақ деградациясы процестері және олардың себептері келесі 
суретте көрсетілген. 

Осы суретті талдау жер шарындағы жер ресурстарының негізгі 
жауы – су ағындарының топырақ жамылғысын бұзуына және ағызып 
әкетуіне алып келетін су эрозиясы (лат. erosia – айыру) екендігі тура-
лы тұжырымға алып келіп отыр. Американдық ғалымдар салмақтық 
қатынаста тек егістік жерлердің өзі жыл сайын 24 млрд құнарлы 
топырақ қабатынан айырылып отыратындығын есептеп шығарған. 
Бұл Австралияның оңтүстік-шығыс бөлігіндегі бүкіл бидай белдігінің 
бұзылуына пара-пар.

Шөлейттену – адамның шаруашылық әрекетінің ықпалымен 
өсімдік жамылғысы сиреп, шөлге ұқсас ландшафттардың пайда болуы. 
Дүниежүзілік климаттың өзгеруі мен оның қуаңдануының өсуіне 
байланысты шөлейттену процесі қарқынды жүруде. Шөлейттену 
нәтижесінде биологиялық өнім мен түр саны азайып, топырақ 
құнарсыздана бастайды. Қазіргі кезде құрлық бетінің 1/3 бөлігінде 
топырақтың құнарлы қабатының жоғалу қаупі бар, ал оның әсерінен 
Жер шары халқының 1/5 зардап шегуі мүмкін. Соңғы 50 жыл бойында 
дүниежүзінде 800 миллион га-дан астам жер шөлейттенуге ұшыраған. 
Мұның негізгі бөлігі Африка құрлығына келеді, мысалы, Сахара шөлі 
оңтүстікке қарай 650-700 км шамасында жылжыған, ғалымдардың бол-
жамы бойынша 2020 жылы Оңтүстік Африканың 60 миллион тұрғыны 
жарамды жерлердің шөлейттенуі салдарынан өздерінің атамекенінен 
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басқа аудандарға қоныс аударуға мәжбүр болады. Шөлейттену процесі 
Орталық Азия елдері мен Қазақстанда да жылдам қарқынмен дамуда. 
Түрікменстанда ұзындығы 1000 км Қарақұм каналының бойында  
100 км-лік аймақта топырақ қайталама сортаңданып, шөлге айналды. 
Арал теңізінің деңгейі 14 м-ге төмендеп, аумағының азаюы салдарынан 
2,5 миллион га-дан астам жер қу тақырға айналды. Бұл өңірден жыл 
сайын 75 миллион т тұз желмен көтеріліп, 100 км және одан да шалғай 
өңірлерге жайылуы салдарынан Шөлейттену процесі одан әрі үдей 
түсіп отыр. Арал түбінің тұзы Тянь-Шань мен Памирдің мұздықтарына 
жетіп, олардың еруіне ықпалын тигізуде; Арал өңірі тұздарының тіпті 
Солтүстік мұзды мұхиттан да табылғаны анықталып отыр. Сондықтан 
БҰҰ-ның эксперттері Орталық Азия аумағындағы елдер өзара бірлесу 
арқылы кешенді іс-қимылға (орман мелиорациасы, гидро-техникалық 
құрылымдар, сексеуіл егу, т.б.) және табиғатты ұтымды пайдалануға 
(малды жайып бағуды реттеу, жер-су қорларын тиімді қолдану, т.б.) 
тезірек көшсе ғана бұл мәселе оң шешімін тауып, нәтижесін береді 
деген тұжырым жасады. Шөлейттену процесінің кең етек алуына 
байланысты дүниежүзінде 17 маусым – Шөлейттенумен күрес күні 
деп белгіленіп, 1997 жылы “Шөлейттенуге қарсы күресу” туралы  
Конвенция қабылданған. Қазіргі уақытта дүниежүзінің эколог-
ғалымдары шөлейттенуді мүмкіндігінше тежеу үшін күш салуда. 
Мысалы, ауыл шаруашығы әдісі, яғни тақырланып қалған және адам 
пайдаланбайтын жерлердің көлемін азайту үшін – терраса салу жиі 
қолданылады, т.б.

Экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуына және белгілі бір 
территориядағы органикалық тіршіліктің барлық формаларының 
деградацияға ұшырауына алып келетін табиғи және антропогендік 
процестердің жиынтығы, яғни адамның қатысуынсыз табиғи экожүйенің 
орнына қайта келмейтіндей өсімдіктер жамылғысын жоғалтуы 
шөлейттену деп аталады. Шөлейттену негізінен ылғалы тапшы 
аудандарда табиғи және көбіне антропогендік факторлардың әсерінен 
(орман ағаштарын қырқу, жайылымдарды үздіксіз пайдалану, суғару 
жұмыстары кезінде су ресурстарын үнемсіз пайдалану және т.б. пайда 
болады. Шөлейттену әлемнің барлық табиғи аймақтарында жүруде.

Қазіргі таңда әлемнің әртүрлі елдеріндегі шөлейттенудің 
басты себебі – табиғи ресурстарды шаруашылықта пайдалану 
құрылымының сол ландшафтың табиғи мүмкіншілігіне сәйкес 
болмауы, халық санының өсуі, антропогенді қысымның артуы, кейбір 
елдердің әлеуметтік-экономикалық жағдайының төмендігі. БҰҰ-ның  
1985 жылғы мәліметтері бойынша, сол кездің өзінде антропогенді 
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шөлейттенудің көлемі 9 млн. км²-ге жеткен және жыл сайын 7 млн. 
гектар жер пайдаланудан шығып қалуда. Шөлейттену процесі жалпы 
жер көлемінің Азияда – 19%, Африкада – 23%, Аустралияда – 45%, 
Оңтүстік Америкада – 10%-ын құрайды. Сахара шөлі оңтүстікке қарай 
жылына орташа 6 км жылдамдықпен жылжуда.

Орта Азияның таулы аудандарында, Арал және Балқаш  
төңірегінде, Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстанның биік зоналы 
геожүйелерін қоса (Тянь-Шань, Памир-Алай) шөлейттену процесі 
қарқынды жүруде. Амудария мен Сырдария өзендерінің суларын 
ауыл шаруашылығының қажетіне пайдалану Арал теңізінің сусыз  
жерлерінде сортаң, тақыр жазықтықтардың пайда болуына алып келді. 
Сондай-ақ Арал төңірегі ландшафтарының деградацияға ұшырауы 
көлді-батпақты және тоғайлы табиғи кешендердің тұздың жиналуы 
молая түскен гало-ксерофитті кешендерге алмасуда.

Тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар – түзілген жерлерінде 
пайдаланылмайтын, ауыл шаруашылығының басқа салаларында өнім 
ретінде немесе қайта өңдеу арқылы пайдалануға болатын өнеркәсіп, 
тұрмыс, транспорт және т.б. қоқыстар, тұрмыстық (коммуналдық) 
қалдықтар адам өміріндегі заттарды (монша, кір жуу, асхана, емхана және 
т.б. қоса) пайдаланғаннан кейін қалатын, тұрмыста пайдаға аспайтын 
қатты (сондай-ақ ақпа сулардың қатты бөлігі – тұнбалары) қалдықтар. 
Тұрмыстық қалдықтар әлемнің көптеген елдерінің проблемасы. 
Мысалы, АҚШ-та жыл сайын 150 млн. тоннадан аса, Жапонияда 
– 72 млн. тоннадан аса қалдықтар бөлінеді. Осыған байланысты 
қазіргі кезде көптеген елдерде қоқыстарды өңдеу қондырғылары 
(тәулігіне 900 тоннаға дейін) орнатыла бастады. Соңғы жылдары тірі 
организмдердің улануына алып келетін қауіпті (улы) қалдықтардың 
мөлшері көбеюде. Бұл – ауыл шаруашылығында пайдаланылмай қалған 
улы химикаттар, құрамында канцерогенді және мутагенді заттары бар 
өндіріс орындарының қалдықтары. Бұрынғы КСРО территориясында 
химиялық «тұзақтар», яғни кезінде көміліп ұмытылып кеткен, бертін 
келе тұрғын үйлер және басқа да объектілер салынған көптеген қауіпті 
қалдықтардың орындары бар. Уақыт өте келе сол жердегі тұрғылықты 
халық әртүрлі ауруларға ұшырай бастайды. Мұндай қалдықтар  
көмілген жердің санақ бойынша АҚШ-та 32 мың жерде, Германияда – 
50000, Нидерландыда – 4000, кішкентай Данияның өзінде – 3200 көзі 
бар.

Азық-түлік проблемасы ─ қазіргі әлеуметтік-экономикалық даму 
кезеңде жер шары халқын тамақ өнімдерімен тұрақты қамтамасыз ету. 
Ғаламдық азық-түлік проблемасының туындау себебі тағам өнімдерінің 
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өсуіне қарағанда адам санының әлдеқайда тез өсуі, ол өз кезегінде:  
1) ашығатын және тойып тамақ жемейтін адамдар санының көбеюіне, 
халықтың психологиялық, физикалық жағдайының нашарлауына; 
2) ауыл шаруашылық жер аумақтарына түсетін салмақтың ұлғаюына 
және аграрлық сектордың дәстүрлі қорының біртіндеп таусылуына;  
3) мемлекеттердің басым көпшілігінде тағам сапасының нашарлауына; 
4) азық-түлік проблемасын шешу үшін гендік инженерия саласында 
жұмылып еңбек етуге; 5) әлемде қақтығыстардың көбеюіне алып 
келеді. Физиолог И. П. Павлов «тірі ағзаның қоршаған табиғатпен 
өзара қатынасы дегеніміз – тамақтану мәселесіне келіп тірелетін өзара 
қатынас» деген. Тіршіліктің өзегі болып табылатын тамақты адам өз 
мәдениетінің өнімі деп пайдаланады, ол – «табиғат-мәдениет» жүйесін 
жалғастырушы буын. Мысалы, «күріш өркениеті» деген ұғым бар, одан 
біз күріштің тағам ретінде ғана емес, адам мен табиғат арасындағы 
рухани байланысты да маңызды рөл атқаратындығын көреміз.

Азық-түлік тапшылығын ауыртпашылық деп, ал мүлде болмауын 
апат деп санаймыз. Азық-түлік тапшылығынан және оның мүлде 
болмауынан азық-түлік дағдарысының: тойып тамақ жемеу, құнарлы 
тамақ ішпеу немесе нағыз аштық сияқты әртүрлі формалары пайда 
болады.

«Тойып тамақ жемеу» және «құнарлы тамақ ішпеу» ұғымдарының 
арасындағы айрымашылыққа тоқталайық. Адам, әсіресе бала, құнарлы 
тамақ ішпесе, тіптен қарны тоя тамақтанса да, оның тағамында 
(маниок, картофель жегенде) мал өнімінде болатын протеиндер, басқа 
да құнды элементтер болмауы мүмкін. Бір жағынан осы себептен жер 
бетіндегі ашығушылар санын дәл айту қиын. БҰҰ-ның азық-түлік 
және ауыл шаруашылық ұйымының (ФАО) мәліметтері бойынша, 
планетада 500 млн-ға жуық адам өне бойы ашығуда, ал 1 млрд-қа жуық 
адам жеткілікті тамақ іше алмайды. Бұл жерде мәселе «ашығу» және 
«жеткілікті тамақ ішпеу» деген сөздерде ғана емес. Бұл тұста «жасырын 
аштық» деген ұғым бар, ол дегеніміз – тағамда көптеген құнды 
қөректену заттарының: мал өнімдеріндегі протеиндердің, белоктардың, 
майлардың, дәрумендердің, минералды тұздардың жетіспеуі. Сонымен 
қатар, кейбір аймақтарда астық бір жылдары түсімсіз болса, бір 
жылдары түсімді болады, онда аштық, уақытша болса да, азаяды. Дүние 
жүзіндегі ашығып жүргендердің санын дәл анықтай алмаушылық 
қандай әдістеме қолданғаныңа да байланысты.

Адам басына өндірілетін азық-түліктің мұндай мөлшері бұрын-
соңғы тарихта болған емес, соған қарамастан қазіргі ашығып және  
тойып тамақ жей алмай жүрген мұнша адам да бұрын болған емес. Әңгіме 
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бұл жерде азық-түліктің тапшылығында емес, саясатта, ал ол саясат 
экономикамен, қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларымен байланысты. 
Ашығушы елдер, құнарлы, жұғымды тағаммен өзін-өзі қамтамасыз 
етуге ұмтылып жүрген елдер және азық-түліктің молдығымен, оны 
жорықсыз тұтынудан әртүрлі ауру тауып жүрген елдер өзара бірлесіп 
әрекет етсе ғана ғаламдық азық-түлік проблемасы өз шешімін тауып 
қалуы мүмкін.

Бұрынғы және қазіргі тамақтану көздері. Ұзақ тарихи кезеңде 
адамзат өзі тұтынатын тағам түрлері едәуір өзгертті. Алғашқы 
қауым адамдары тек жеміс-жидектермен, өсімдік тамырларымен, 
жеуге жарайтын жапырақтармен қоректенген. Олар өздерінің бұл 
вегетариандық «дастарханын» құс жұмыртқасымен, майда жәндік-
жануарлармен толықтырып отырған.

Олардың вегетариандық тағамдармен қоректенгенін мезолит 
дәуірінде өмір сүрген адамдардың қуығынан табылған тасқа жүргізілген 
сараптама растап отыр. Олардың құрамына жануартектес тағамдарға 
тән оксалаттар емес, кальций фосфаты кіреді, бұл – өсімдіктектес 
тағамды ғана пайдаланғандықтың белгісі.

Аң аулаумен және балық аулаумен айналысуы адамзаттың тағам 
ресурстарының молаюындағы маңызды кезең болды. Оған садақ, 
ау, қапқан, әртүрлі тұзақтар ойлап табудың, кішігірім қайық, сал 
пайдаланудың көп септігі тиді. Алғашқы «жүзу құралдарын» пайдалану 
алғашқы қоғам адамының географиясын кеңейтті: ірі өзендер оған 
тосқауыл болмады, қайықтың арқасында ол өзен алқабын игерді.

Сол кездердің өзінде-ақ аштықта болған, тойып тамақ жемеуде 
болған. Оны медицина мен археологияның түйісіндегі ғылыми 
соңғы жаңалықтар көрсетіп отыр. Біздің ата-бабаларымыздың немен 
тамақтанғандығы жайында өте құнды ақпаратты олардың сүйек 
қалдықтары беруде. Ағаш бағанындағы оның жасын көрсететін 
сақиналар сияқты, біздің сүйектеріміз де қандай тағаммен, қалай 
тамақтанғанымызды көрсететін айна. Зерттеу әдісінің құпиясы сол, 
жамбас, иық сүйектер, ортан жілік, жеткілікті қорек келмесе өсуін 
тоқтатады. Ал қоректену қайта қалпына келгенде сүйекке рентген 
сәулесімен көруге болатындай сызық түседі. Міне, осы «Харрис 
жолақтарының» санына қарай адамның немен, қалай тамақтанғанын 
анықтаймыз.

Келе-келе тағам әртүрлі бола бастаған. Жануарлар жоғары сапалы 
(астыққа немесе жеміс-жидекке қарағанда) тағамның көзіне айналды, 
олардан ет, сүт, әртүрлі сүт өнімдері, жұмыртқа алынды. Жануар текті 
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өнімдер үлесінің көп болуы экономикасы дамыған елдерге тән сипат.
Тағам құрамының сапасы. Адам тағамының сапасын екі көрсеткіш 

анықтайды: энергиямен қаныққандық және қажетті ингредиенттердің 
(ақуыз, майлар, дәрумендер, минералды заттар) болуы. Тағамның 
энергиямен қаныққандығы (немесе калориясы) тағам өнімдерінде: 
белоктарда, майларда, углеводтарда жинақталған энергиямен 
анықталады. Тағам адамның ағзасында тотыққанда босап шығатын 
және ағза жұмыс істегенде пайдаланылатын бұл энергия калориямен 
(кал) немесе килокалориямен (ккал) өлшенеді. БҰҰ-ның Азық-түлік 
және ауылшаруашылық ұйымы (ФАО) мен Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының (ВОЗ) мамандарының пікірінше орташа тәуліктік 
тағам рационында кемінде 2500 килокалория болуға тиіс. (Әрине, 
ол адамның жасына түсетін физикалық күшке, сол жердің табиғи 
жағдайларына және т.б. көп байланысты. Мысалы, ересек адамның 
дұрыс тамақтануы үшін оның 1 кг дене салмағына 43 килокалория, 
жүкті әйелдер мен емізетін әйелдерге ─ 50 килокалория, 10 жасқа  
дейінгі баланың өсіп келе жатқан ағзасына ─ 100 килокалория керек). 
Бірақ, қолда бар мәліметтерге сүйенсек, тәулігіне 2500 (немесе 
соған жақын) килокалорияны жер шарындағы халықтың 35%-ы 
ғана алады екен; ал планета халқының 15%-ы калорияны қажетті 
мөлшерде алғанмен, қандай да бір құнарлы заттың әсіресе жануар 
текті протеиндердің тапшылығын тартуда. Халықтың бестен бір  
бөлігі ешқашан тойып тамақ ішпейді.

Сонымен, нашар дамыған елдердегі халықтың тағамының 
құнарсыздығы тек калорияның жеткіліксіздігінде ғана емес, олардың 
рационында жануар текті белоктар, А витамині, кальций және т.б. 
жетіспейді. Мысалы, Азияның күріш өсірумен айналысатын елдерінде 
жануар (ет, сүт, жұмыртқа, балық) текті протеиндердің тағамдағы 
тапшылығы байқалады. Астықтағы белоктарда кейбір маңызды амин 
қышқылдар жоқ. Маниок, ямс, картофель сияқты крахмалды өсімдіктер 
де осындай. Тағамдары негізінен углеводқа бай тамыр жемістерден 
тұратын облыстарда жас балалар тамақты тойғанша жейді, бірақ 
калорияға, белоктарға деген мұқтаждығын толықтай қанағаттандыра 
алмайды.

Тойып тамақ ішпеудің (аштықтың) географиясы. Халқының едәуір 
бөлігі қажетті мөлшерде калория ала алмайтын зоналар үлкен аумақты 
алып жатыр. Оған Сахараның оңтүстігіндегі Африка түгелдей (ОАР-дан 
басқа), Батыс Азия, Оңтүстік және Оңтүстік Шығыс Азия, Кариб теңізі 
алабы, Оңтүстік Американың негізгі бөлігі (Аргентина, Уругвай және 
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Бразилияның оңтүстік-шығысынан басқа) кіреді. Олардың калориясы 
жетіспейтін тағамдарында, адам үшін өте маңызды протеиндер, 
дәрумендер, кальций және т.б. жетіспейді.

Латын Америкасының белгілі қоғамдық қайраткері Эдуардо  
Галеано өзінің «Латын Америкасының күре тамырын ашу» деген 
кітабында: «Бразилияның солтүстік-шығысында баяғы отаршылдық 
кезеңінен бері келе жатқан, әлі сақталған, топырақ жейтін әдет бар. 
Темірдің ағзада жетіспеуі анемия тудырады. Өздерінің күнделікті 
рационында, яғни маниоктан және ірі бұршақтардан пісірілген 
шелпектерінде жоқ органикалық емес элементтерді топырақ құрамынан 
алу үшін балалар топырақ жеуге әдеттенген» – деген.

Тропиктік Африка. Сонымен, Тропиктік Африка – планетаның 
«аштық полюсі» деп саналады. Мұндағы азық-түлік жағдайы  
«өте ауыр». Халықтың табысы өте төмен, олардың 90%-ы ресми 
танылған кедейлік деңгейінен төмен тұр. Бұл жағдай, және экологиялық, 
экономикалық қиыншылықтардың ушығуы, халық санының еш толаста-
май көбеюі бұл аймақты азық-түлік дағдарысынан арылтар емес. Соның 
нәтижесінде кейбір елдерде жаппай ашығушылық жиі болып тұрады 
және де сол ашаршылық жайлаған зонаның аумағы ұдайы ұлғаюда, 
тіптен кейбір жерлерде: Сахельдің (Сахара мен саваннаның арасындағы 
елдер) солтүстік-шығысында және Африканың оңтүстігінде тұрақты 
«аштық зоналары пайда болды, ал халықтың негізгі айналысатын 
саласы – ауыл шаруашылығы.

Құрғақ саванналар мен жартылай шөл алып жатқан аридік 
облыстардың елдерінде де өте нашар жағдай қалыптасты. Бұл аумақтар 
ауыл шаруашылығымен айналысуға қолайсыз, ал ондағы адам санының 
өсу қарқыны жан басына шаққанда азық-түлік өндіру қарқынынан 
2 есе жылдам. БҰҰ мәліметтері бойынша 90-жылдардың ортасында 
Африканың 26 мемлекеті, яғни құрлық елдерінің жартысына жуығы 
азық-түлік тапшылығын көрді, олар: Буркина-Фало, Гвинея-Бисау, 
Нигер, Бенин, Чад, Габия, Гана, Гвинея, Мали, Мавритания, Сенегал, 
Того, Орталық Африка Республикасы, Эфиопия, Самали, Уганда, 
Танзания, Ангола, Боствана, Лесото, Мозамбик, Замбия, Зимбабве 
және басқалар. Судан-Сахель зонасында 80-жылдары болған керемет 
құрғақшылықтан өте көп адам зардап шекті.

Тропиктік Африка елдеріндегі жаппай ашығудың тағы бір 
салдары – ұлттық шекараны кесіп өтуге дейін барған босқындар легі. 
Босқындардың көбісі Сахель зонасынан және соған көрші елдерден 
шықты. БҰҰ мәліметтеріне қарағанда, тек 80-жылдардың өзінде ғана 
20 млн африкалықтар (эфиоптар, угандалықтар және т.б.) тамақ іздеп 
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тұрған жерлерін тастап кетті, олардың көбісі халықаралық азық-түлік 
көмегінің есебінен ғана қоректенетін босқындар лагеріне тап болды. 
Бұл процесс әлі жалғасуда.

Муссонды Азия (Оңтүстік-Шығыс және Оңтүстік Азия). Бұл азық-
түлік тапшылығынан еш арылмайтын ең ірі аймақ. Бұрынғы кездері 
мұнда 200-300 млн адам аштық көретін, сондықтан ол «аштық полюсі» 
деп те аталған. «Жасыл революцияның» арқасында мұнда азық-түлік 
жағдайы жақсара бастады.

Азық-түлік проблемасының бұл аймаққа тән бір қыры – жері жоқ 
шаруалар мен түгі жоқ қалалықтардың өте сапасыз, құнарсыз тағаммен 
тамақтануы. Жаппай ашығу мұнда сирек болады. Ауа райының 
кесірінен ғана кейбір жылдары ашаршылық болуы мүмкін.

Бұл проблеманың ауытпашылығы бәрінен бұрын, біріншіден 
– халқы тығыз қоныстанған Үндістан, Пәкстан, Бангладеш сияқты 
елдерге, екіншіден – экономикасы нашар дамыған Бутан, Непал, 
Мальдив Республикасы сияқты елдерге түсіп тұр. Одан, көбіне, 
әйелдер мен балалар зардап шегеді. Азияның кейбір елдерінің ауылды 
жерлерінде әйелдер еркектермен бірге отырып тамақтанбайды. Әйелдер 
мен балалар еркектердің сарқытын ішеді.

Ғасырлар бойы табиғат аясында өскен, ұлттық дәстүрлер мен 
ғұрыптардың, діни қағидалардың ықпалында болған әрбір этностың 
өз тамақтану ерекшелігі бар. Дегенмен, аймақтағы халықтардың 
көпшілігі өсімдік тағамдармен қоректенеді. Жануар текті өнімдердің 
пайдаланылуы аз, олар біршама балықпен теңіз өнімдерімен, сондай-ақ 
құс етімен, жұмыртқамен қоректенеді.

Тағамның негізін мұнда астық өнімдері құрайды, олар калорияға 
деген мұқтаждықтың 2/3-сін қанағаттандырады. Бұл жерде күріштің 
атқаратын рөлі зор, жалпы аймақ халқы 40% калорияны содан алады.  
Бұл орташа көрсеткіш. Ал, күрішпен ғана тамақтанатын аймақтарда 
оның үлесі 75%-ға дейін жетеді (Батыс Яваның кейбір аудандарында, 
тіптен, 90%, соның салдарынан адамдар «бери-бери» ауруына 
ұшырайды).

Латын Америкасы. Жоғарыда аталған елдерге қарағанда Латын 
Америкасының тұрғындары біршама дұрыс тамақтанады, дегенмен 
бұларда да азық-түлік проблемасы күн тәртібінде тұр. Халқы тойып 
тамақ жемейтін аймақтарға Анд елдері (Перу, Эквадор, Боливия) және 
Кариб теңізі алабының көптеген мемлекеттері (Гаити, Куба, Сальвадор, 
Гондурас, Гватемала және басқалар) жатады. Басқа аймақтың дамушы 
елдеріне қарағанда, бұл Латын Америкасының елдері әлемдік нарыққа 
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ауыл шаруашылық өнімдерін шығарады. Соңғы жылдары Бразилияның, 
Мексиканың, Колумбияның, Аргентинаның ауыл шаруашылығы тез 
дамуда. Алдыңғы топтағы елдер шаруа қожалығына кең жол ашып, 
бұршақ, жүгері, картофель сияқты ауыл шаруашылық дақылдарынан 
мол өнім жинады. Мысалы, Гватемала халқы қажетті калорияның 70%-
ын жүгеріден алады.

Тамақтанудың аймақтық типі. Дамушы елдер халқының түрлеп 
тамақ ішуге жағдайы көтермейді, ал ұдайы бір тамақты іше беру 
денсаулыққа қалай да теріс әсерін тигізеді. Мысалы, күріш, дәмді 
дақылдар арасында өзінің калориялылығы жағынан бірінші орын 
алады. Күнделікті әрі дәстүрлі тағамы күріш болып саналатын Оңтүстік 
және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде оның үлесі 75%-ға жетеді, ал 
Индонезияның кейбір аудандарында одан да жоғары.

Африканың Саванна және Сахель зонасында тары (әсіресе, 
қонақ тары) өсіріледі, калорияның 40-50%-ын сол береді. Бірақ ол 
азық-түлік балансын сақтап тұра алмайды, түсім аз болған жылдары 
аймақты түгелдей аштық жайлайды. Африканың орманды зонасының 
тұрғындары өздерінің тағамдарына ямс, маниок (кассава), батат сияқты 
өнімдерді кіргізеді. Бұлар жақсы түсім береді, бірақ оларды қаншалықты 
тойып жегенмен адам ағзасы белок тапшылығын сезінеді (1 кг бататта 
1200 килокалория болғанмен, тек 24 г белок бар) Латын Америкасы 
халықтарының пайдаланылатын тағамдары әртүрлі. Азық-түлік 
қоректілігін едәуір жақсы сақтайтын елдердің (Аргентина, Уругвай 
және басқа) тағамында бидай басым; Орталық Америка елдерінде 
– жүгері, ойпаттың тропиктік жағалауында – күріш, Парагвайда – 
маниок; Эквадорда – банан, Гаити мен Кубада – құрақ қанты басым 
болып келеді.

Аштық және адамзат денсаулығы. Ғаламшар халқының едәуір 
бөлігінің тоя және құнарлы тамақ ішпеуі адамзаттың үзбей жаңарып 
отыруына биологиялық және әлеуметтік тұрғыдан аса зор ықпал етеді, 
бұл фактордың адамзаттың өмір сүру салтына да, еңбек өнімділігіне 
де және т.б. әсері мол. Бес жасқа дейінгі балалардың тоя тамақ ішпеуі 
олардың денсаулығына зиян дене тұлғасының ғана емес, ақыл-ойының 
дамуын тежейді, ал кейін психикасына да әсер етеді. Дамушы елдерде 
жылына 100 мың бала жеген тағамында А дәрумені жетіспеуінен көз 
жанарын жоғалтады екен.

Кейбір сәбилер ана құрсағында жатып-ақ ауруға ұшырайды екен. 
Оның басты себебі – дұрыс қоректенбегендіктен жүкті әйелде пайда 
болатын анемия ауруы. Анемия – тағамда темір мен фолий қышқылы-
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ның жетіспегендігінің салдары, ол қандағы гемоглобиннің азаюына, 
яғни қан аздыққа алып келеді. Мұндай ауруларда әлсіздік, шаршау, 
ентігу, жүрек соғуының жиілеуі, бас айналу сияқты науқастық белгілері 
пайда болады. Мүмкіндік болса бұл аурудан тез айығудың жолы бар: 
құрамында темір бар тағам түрлерін, ауру адамға жас көкеніс, жеміс-
жидек, ет, бауыр және т.б. беріп, оның тағам рационын жақсартады. Ал, 
дамушы елдердің көпшілігінде мұндай тағамдар табу өте қиын мәселе. 
Адам өмірінің ұзақтығы ішетін тағамның сапасына көп байланысты.

Аштықтың себептерінде тарихи, экономикалық, әлеуметтік-
демографиялық саяси және табиғи-климаттық астар бар. Дамушы 
елдердегі бүгінгі азық-түлік жағдайына:

1. Аштық проблемасы дамушы елдердің мешеулік проблемасымен 
өте тығыз байланыста. Материалдық өндірістің басқа салалары сияқты 
ауыл шаруашылығы да бұл елдерде қазіргі ғылыми және техникалық 
деңгейден көп төмен жатыр. Жеткілікті мөлшерде техника, минералдық 
тыңайтқыштар пайдаланылмайды, жер суару жүйелері қолданылмайды. 
Егін шаруашылығы, әсіресе оның азық-түлік секторы, тауар-ақша 
қатынастарына онша тартылмаған.

2. Дамушы елдердегі халық санының өсуін бақылауға алмау 
аштықтың асқынып кетуіне көп ықпал етіп отыр.

3. Экологиялық дағдарыстардың зардабын да елемеуге болмайды, 
мысалы, Африкада топырақ экологиясының салдарынан көптеген жер 
тақырға айналды. Ондай жағдай қазір Африканың 150 млн. халқы бар 
30 мемлекетінің басына төнді.

Ғаламдық азық-түлiк бағдарламасын шешуде: аштыққа ұшыраған 
елдер, тамақтанудың толық және үйлесiмдi құрамына жетуге  
ұмтылатын елдер, азық-түлiктiң молшылығына жеткен және тамақ 
өнiмдерiн артық тұтынумен күресушi елдердiң бiрiккен iс-әрекеттерi 
қажет.

Алдыңғы қатарлы жаңашыл әдiстердi пайдалану, өнiмнiң 
шығымдылығын көтеру, мал тұқымдарының жаңа сорттарын кеңiнен 
енгiзу, мелиорация жұмысын жүргiзу, минералдық тыңайтқыштарды 
орнымен пайдалану, мұхит байлығын кеңiнен пайдалану мiндеттерi 
тұр.

Адамзат денсаулығы  қазіргі кезде экологиялық жағдайларға 
тікелей қатысы бар.

 ? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Адамның өмір сүру үшін пайдаланатын тағамын, бір жағынан, 

оның жалпы мәдениетінің өнімі деп не үшін санайды?
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2. Шығыс пен Батыстың көптеген елдерінің тоқшылықта 
тұратындығын білеміз. Сонда, азық-түлік проблемасының ғаламдық 
масштаб алуының себебі неде?

3. Біздің ежелгі ата-бабаларымыз «ет қоректі» болған деген 
болжамды медицина мен археология түйісіндегі қандай жаңалық 
теріске шығарды?

4.   Адам тағамының сапасы бәрінен бұрын қандай екі критериймен 
анықталады және олардың арасында қандай байланыс бар?

5.  Неге Сахарадан оңтүстікте жатқан Африканы «аштық полюсі» 
деп санайды?

6. Жүздеген мың адамды аштық алып кеткен 80-жылдардағы 
Африкадағы Сахель құрғақшылығының қалай пайда болғандығы 
жайында ғылыми әдебиеттер не дейді?

7. Тағамның аймақтық типтерінің шекарасы жекелеген 
мемлекеттердің шекараларына сәйкес географқа қандай ой тастайды?

8. Дамушы елдерде жалғасып келе жатқан азық-түлік 
проблемасының басты себептері қандай?
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6-тақырып

МиНЕРАЛДЫҚ-ШиКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ

       Минералдық ресурстар. Минералдық ресурстар қоғам мен 
адамзат дамуының тіршілігінде әртүрлі материалдарды пайдаланудың 
басты негізгі көзі болып саналады.

Құрылыс материалы тастар, металл кендері, көмір, кейінірек мұнай 
газ, басқа да минералдық ресурстар адамдардың қажетіне қолданыста 
XX ғасырдың бірінші жартысында өндірілген барлық қазба байлықтар 
өткен ғасырларда адамдар тұтынған мөлшерден көп артты. Пайдалы 
қазбаларға деген қажеттілік жылдан-жылға өсуде.

Бүкіл әлемде өзін-өзі пайдалы ресурстармен толықтай қамтамасыз 
етіп отырған бірде-бір мемлекет жоқ. Батыс Еуропа елдерінің басым 
бөлігі әлі күнге дейін шеттен кен шикізаттарын импорттап отырғаны 
белгілі жағдай (темір және маргенец рудалары, хромит және боксит, 
мыс рудасы, никель, қалайы, вольфрам т.б. шикізат).

Отын-энергетика ресурстары. Біздің ғаламшарымыздың 
минералды отынының жиынтық жалпы геологиялық (болжамдық) 
қорлары 12,5 трлн т асып түседі, оның 60%-дан астамы көмірге, 12%-ға 
жуығы – мұнайға және 15%-ы – табиғи газға, қалғаны – тақтатастарға, 
шымтезекке және отынның өзге түрлеріне келеді. Минералдың 
отынның қорларында көшбасшы орын алып отырған көмір ресурстары 
(тас көмірдің және қоңыр көмірдің барланған қорлары 5 трлн т асып 
түседі, ал шынайы қорлары 1,8 трлн т жуық құрайды) жер шарында 
барлық жерде дерлік кездесіп отырады. Көмірмен Еуропа және Азия, 
Солтүстік Америка, Африка және Аустралия жақсы қамтамасыз етілген. 
Көмірге ең кедей құрлық – Оңтүстік Америка. Көмір ресурстары 
әлемнің 100-ге жуық елінде барланған. Олардың негізгі қорлары 
дамыған елдерде шоғырланған, бұл айтылғаннан ерекшелік – дамушы 
елдердің арасында көмірдің айтарлықтай қорларына ие болып отырған 
Үндістан және Ботсвана. Көмірдің жалпы геологиялық қорларының 
шамамен 80% тек үш елге – Ресейге, АҚШ-қа, Қытайға келеді. Одан әрі 
қорларының кему тәртібімен Австралия, Канада, ГФР, Ұлыбритания, 
Польша, ОАР келе жатыр. Көмірдің сапалық құрамы, жекелей алғанда, 
қара металлургияда пайдаланылатын кокстелетін көмірдің үлесі елеулі 
маңызға ие. Олардың үлесі Аустралия, ГФР, Ресей, Украина, АҚШ, 
Үндістан және Қытай секілді елдердің көмір қорларында ең көп болып 
отыр. Көмірді қазып шығарудың тиімділігі көбіне-көп оның жату 
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жағдайларына байланысты болып келеді. Ашық (карьерлік) тәсілмен 
шығару тиімді болып табылады. Бұл тәсіл АҚШ-та (Батыс бассейн), 
Ресейде (Канск-Ачинск бассейні және т.б.), Қазақстанда (Екібастұз 
бассейні), Австралияда, Оңтүстік Африка Республикасында (ОАР) 
қолданылады.

Дүниежүзілік қордың жартысына жуығын құрайтын, көмірдің 
жалпы геологиялық қорлары бойынша (5,3 трлн т) Ресей әлемнің 
барлық елдерінен асып түседі, ал барланған қорлары бойынша (202 
млрд т) АҚШ-тан (445 млрд т) және Қытайдан (272 млрд т) қалып отыр. 
Ресейдің жалпы қорларының 90%-ы Сібірге және Қиыр Шығысқа 
келеді, мұнда өздерінің өлшемдерімен Тунгус (2,3 трлн т жуық көмір  
бар және дүниежүзіндегі аса ірі болып табылады), Таймыр, Канск-
Ачинск, Кузнецк, Иркутск-Черемхово, Минусинск, Лена, Оңтүстік 
Бурят, Буреин, Сахалин бассейндері ерекше көзге түсіп отыр. 
Елдің еуропалық бөлігінің солтүстігінде (Печора), орталығында 
(Подмосковье) және оңтүстігінде (Ростов облысындағы Донецк көмір 
бассейнінің шығыс қапталы) және Оралда (Кизел, Оңтүстік Орал, 
Челябинск және т.б.) орналасқан бассейндер анағұрлым азырақ қорларға 
ие болып отыр. Көмірдің сапалық құрамы алуан түрлі – жоғары сапалы 
тас көмірлер (99 млрд т, немесе барланған қорлардың 49%-ы), оның 
ішінде антрациттер де, кокстелетін көмірлер және төмен сапасымен 
ерекшеленетін қоңыр көмір де бар.  Кокстелетін көмірдің ресурстарына 
Печора, Кузнецк, Донецк және Оңтүстік Якутия бассейндері ие. Көмір 
елдің еуропалық бөлігінде ең тереңде жатыр. Шығыс аудандардың 
бассейндерінде (Канск-Ачинск, Кузнецк, Оңтүстік Якутия және т.б.) 
көмірді ашық (карьерлік) тәсілмен қазып шығару мүмкіндігі бар. 
Шығыстағы аудандардың бассейндерінің оңды қасиеттеріне сондай-ақ 
көмір қабатының үлкен – орташа алғанда 40 м-ден 100 м дейін қуаты 
да жатады. ТМД елдерінен, Ресейден өзге, Украина (Донецк, Львов 
Волын бассейндері және т.б.) және Қазақстан (Қарағанды, Екібастұз, 
Убаган бассейндері және т.б.) көмірге бай. Грузия (Ткварчели, 
Ткибули), Өзбекстан (Ангрен), Қырғызстан азырақ қамтамасыз етілген. 
Жалпы алғанда дүниежүзілік шаруашылықтың көмір ресурстарымен 
қамтамасыз етілгендігі айтарлықтай зор (отынның басқа түрлерімен 
салыстырғанда анағұрлым көбірек). Көмірді дүниежүзілік қазып 
шығарудың қазіргі деңгейі кезінде (жылына 4,5 млрд т) барланған 
көмір қорлары 1000 жылдан көбірек уақытқа жетуі мүмкін. Мұнайдың 
барланған қорлары 270 – 300 млрд т, анық қорлары - 140 млрд т деп 
бағаланып отыр. Көмір ресурстарынан өзгешелігі, мұнай ресурстары 
жер шарында аса бірқалыпсыз орналасқан. Мұнайдың барланған 
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қорларының жартысынан астамы теңіз кен орындарына, континенттік 
шельф аймағына, теңіздердің жағалауларына ұштасқан.Мұнайдың 
ірі жиналып қалулары Аляска жағалауларының маңында, Мексика 
шығанағында, Оңтүстік Американың солтүстік бөлігінің теңіз 
маңындағы аудандарында (Маракайбо ойпаты), Солтүстік теңізде 
(әсіресе Британ және Норвег секторларында), Баренц, Беринг және 
Каспий теңіздерінде, Африканың батыс жағалауларының маңында 
(Гвинея шығанағы), Парсы шығанағында, Оңтүстік-Шығыс Азия 
аралдарының маңында және басқа да жерлерде табылған. Дүниежүзі 
елдерінің арасынан Таяу және Орта Шығыстың дамушы елдері (Сауд 
Арабиясы, Ирак, БАӘ, Кувейт, Иран, Катар, Бахрейн және т.б.), Латын 
Америкасының (Мексика, Венесуэла, Эквадор және т.б.), Африканың 
(Алжир, Ливия, Нигерия, Габон), Оңтүстік-Шығыс Азияның 
(Индонезия, Бруней және т.б.) дамушы елдері мұнайға әсіресе бай. 
Оларда мұнайдың дүниежүзілік қорларының 4/5 бөлігінен астамы 
шоғырланған. Дамушы елдерден өзге, мұнайдың аса ірі қорларына  
Ресей, АҚШ, Қытай, Ұлыбритания, Канада, Румыния және әлемнің 
кейбір өзге өнеркәсібі дамыған елдері ие болып отыр. Ресейге мұнайдың 
әлемдік барланған қорларының шамамен 4,8-5% (13-14,5 млрд т) келіп 
отыр. Осы көрсеткіш бойынша Ресей Сауд Арабиясынан (25,4%), 
Ирактан (11%), Кувейттен (9,3%), Ираннан (9,1%), Венесуэладан (6,8%) 
артта қалып отыр, бірақ АҚШ-ты (2,4%), Қытайды (2,4%) және т.б. басып 
озуда. Ресейдегі мұнайдың барланған (баланстық) қорларының 70%-а 
жуығы осында әлемдегі аса ірі Самотлор кен орны пайдаланылатын 
Батыс Сібірдің Томск және Тюмень облыстарында орналасқан, ал басқа 
кен орындарының ішінен Сургут, Нижневартовск, Усть-Балык, Мегион, 
Федоров, Шаим, Соснин-Совет және Красноленинск кен орындары 
көзге түседі. Ресей мұнайының барланған қорларының қалған бөлігін 
Поволжье (Альметьев, Ромашкин, Бугуруслан кен орындары –  
Татарстан Республикасында, Самара облысында Муханов кен орны  
және т.б.), Солтүстік аудан (Усинск. Ухтинск, Возейск, Оңтүстік-
Шапкинск, Оңтүстік-Хылчуюк және т.б. кен орындары), Солтүстік 
Кавказ (Дағыстан және Грозный мұнай-газды провинциялары), 
Шығыс Сібір (Марковск кен орыны) және Қиыр Шығыс (Сахалин 
аралындағы Оха) өзара бөлісіп отыр. ТМД елдерінен мұнайдың ірі 
көздері Әзірбайжанда (Апшерон түбегінің және Каспий шельфінің кен 
орындары – Мұнайлы Тастар, Тұрғын аралы және т.б.), Қазақстанда 
(Орал-Ембі бассейні; Маңғышлақ түбегіндегі Өзен және Жетібай кен 
орындары; Атырау облысындағы Теңіз кен орны; Бозашы түбегі және 
т.б.); Түркменияда (Челекен, Небит-Даг), Өзбекстанда (Ферғана аңғары), 
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Қырғызстанда (Нефтеабад, Әндіжан және т.б.) орналасқан. Көлемі 
азырақ кен орындарына Украина (Долинск, Бориславск, Радченковск, 
Зачепиловск кен орындары) және Белоруссия (Припят ойпатындағы 
Речицкое кен орны) ие болып отыр. 

Жалпы әлем бойынша мұнай шығарудың қазіргі деңгейі (жылына 
3 млрд т жуық) кезінде мұнайдың барланған қорларымен қамтамасыз 
етілгендік 45 жыл құрайды. АҚШ-та бұл көрсеткіш 10 жылдан әзер 
асады, Ресейде – 20 жыл, ал Сауд Арабиясында 90 жыл құрайды, 
Кувейтте және БАӘ-де – 140 жылға жуық. Табиғи газдың әлемдік 
барланған қорлары 144 трлн. текше м деп бағаланып отыр. Табиғи 
газдың ресурстары әдетте мұнай кен орындарына жақын жерде 
жатады, сондықтан газдың ең көп қорына мұнайға бай елдер: Таяу 
және Орта Шығыс, ТМД елдері (Ресей, Туркменстан, Өзбекстан, 
Қазақстан), Солтүстік Америка және Латын Америкасы елдері (АҚШ, 
Канада, Мексика, Венесуэла), Солтүстік Африка (Алжир, Ливия), 
Батыс Еуропа (Норвегия, Нидерланды, Ұлыбритания), Орталық 
(Қытай) және Оңтүстік-Шығыс Азия елдері (Бруней, Индонезия). 
ие болып отыр. Ресейде табиғи газдың дүниежүзілік барланған 
қорларының 1/3 бөлігі (47 600 млрд текше м) шоғырланған. Бұл 
әлемде екінші орын алып отырған Иранның қорларынан (21 200 млрд  
текше м) 2 еседен аса асып түседі және АҚШ-тағы (4654), Норвегиядағы 
(3800), Алжирдегі (3424), Туркмениядағы (2650), Қазақстандағы (1670), 
Нидерландтағы (1668), Ливиядағы (1212), Ұлыбританиядағы (574) 
өндірілген өнімдерге қарағанда анағұрлым көбірек.  Ресейдің табиғи 
газының негізгі қорлары (оның бүкіл барланған қорларының 80%-ына 
дейіні) Батыс Сібірдегі Тюмень облысына келіп отыр. Мұнда облыстың 
оңтүстігінде табиғи газдың Ресейдегі және дүниежүзіндегі аса ірі кен 
орындары: Уренгой, Медвежье, Ямбург, Заполярное, Надым, Бованенков, 
Арктикалық, Крузенштерн, Новопортовск және т.б. кен орындары 
орналасқан. Сондай-ақ Поволжьенің (Астрахань газ-конденсат кен 
орыны және т.б.), Оралдың (Орынбор кен орны), Солтүстік (Вуктыль, 
Войвож, Штокманов, Ардалы кен орындары және т.б.), Солтүстік 
Кавказ (Краснодар өлкесіндегі Ленинград және Староминск кен 
орындары, Адыгей Республикасындағы Майкоп кен орыны, Солтүстік  
Ставрополье және т.б. кен орындары), Шығыс Сібір (Марковск, Пилятин, 
Криволук және т.б. кен орындары) және Қиыр Шығыс (Усть-Вилюй 
кен орыны және т.б. аудандарының табиғи газ қорлары айтарлықтай. 
ТМД елдерінің арасында Түркменияның (Ачак, Шатлык, Май 
және т.б. кен орындары), Қазақстанның (Қарашығанақ және т.б.),  
Өзбекстанның (Газли, Мубарек және т.б.), Әзірбайжанның (Карадаг) 
газ әлеуеті жоғары болып отыр. Қорлары бойынша шағын кен  
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орындары Украинада (Дашавск және Шебелинск кен орындары) бар.
Әлем экономикасының табиғи газбен қамтамасыз етілгендігі оны 

шығарудың қазіргі деңгейі (жылына 2,2 трлн текше м) кезінде 71 
жыл құрайды. Қазіргі ядролық энергетиканың негізін құрайтын уран 
кендері елдердің шағын тобында – Солтүстік және Латын Америкасы 
(Канада, АҚШ, Бразилия), Африка (ОАР, Нигер, Намибия), Батыс 
Еуропа (Франция), ТМД (Ресей) елдерінде шоғырланған. Уран кендері 
Австралияда да бар. Ресейде уран кендерінің аса ірі кен орындары 
Шығыс Сібірде (Чита облысының оңтүстігі) орналасқан.

Жанғыш пайдалы қазбалар көмір, мұнай және газды құрайды. Олар 
жылу мен энергия қуатын бере отырып энергетикалық ресурстарды 
құрайды. Көмірдің негізгі әлемдік қоры – Азия, Еуропа және Солтүстік 
Американың ірі 10 алаптарында орналасқан.

Мұнайдың ең ірі қорлары – Парсы шығанағы мен Батыс Сібірде, 
сонымен қатар теңіздік қайраңдарда (Каспий, т.б.) шоғырланған.

9-сурет. Минералды ресурстар классификациясы
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Кенді қазба байлықтары. Кенді қазба байлықтары қара және 
түсті металдарға бөлінеді. Қара метал қорларының негізгілері: темір 
және марганец кендері Бразилияда, Канадада, Ресейде, Украина, 
Австралия, АҚШ, Үндістан және Қазақстанда орналасқан.

Негізгі мыс кен орындары – Чили (Оңтүстік Америка), АҚШ, 
Замбия және Конго Демократиялық Республикасында (Африканың мыс 
белдеу аймағында) елімізде Орталық Қазақстан мыс кен орындарына 
бай, Қалайы – Азияның Тынық мұхит аймағындағы «қалайы белдеуін» 
қамтиды Алюминий өндірісіне қажетті шикізаттардың 2/3 әлемдік қоры 
бес мемлекетте шоғырланған: Австралия, Гвинея (Африка), Ямайка 
(Антиль аралдары), Суринам және Бразилия (Оңтүстік  Америка). 

Төменде осы металл кені ресурстарының негізгілеріне тоқталамыз. 
Металл кендеріне темірдің, марганецтің, хромның, алюминийдің, 
қорғасынның және мырыштың, мыстың, қалайының, алтынның, 
платинаның, никельдің, вольфрамның, молибденнің және т.б. кендері 
жатады. Оларды шығару мөлшерлері және құрамы жекелеген елдердің 
экономикасына, өнеркәсіптің дамуына және орналасуына елеулі әсерін 
тигізеді. 

Темір кендері қара металдар өндіру үшін негізгі шикізат болып 
қызмет етеді. Темір кенінің болжанған әлемдік қорлары 600–800 млрд т, 
ал барланған қорлары - 260 млрд т деп бағаланып отыр. Кендегі темірдің 
мөлшері орташа алғанда 40% құрайды. Темірдің пайыздық мөлшеріне 
байланысты кендерді бай және кедей деп бөледі. Темірдің мөлшері 
45%-дан жоғары болатын бай кендер байытусыз қолданылады, ал кедей 
кендер алдын ала байытудан өтеді. Темір кендерінің ресурстарына 
көптеген дамыған және дамушы елдер ие болып отыр. Олардың 
қорлары бойынша Ресей, Бразилия, Аустралия, АҚШ, Канада, Қытай, 
Үндістан, Франция, Швеция көзге түсіп отыр. Ірі кендер сондай-ақ 
бірқатар өзге елдерде: Ұлыбританияда, Норвегияда, Люксембургте, 
Венесуэлада, ОАР-да, Алжирде, Либерияда, Габонда, Анголада, 
Мавританияда, Украинада, Қазақстанда, Әзірбайжанда орналасқан. 
Ресейде темір кенінің барланған (баланстық) қорлары кендегі темірдің 
орташа 35,9% мөлшері кезінде 55,6 млрд т. құрап отыр. 50-дан 69%-
ға дейін темір бар бай кендер де бар. Темір кендерінің қорлары елдің 
ішкі қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз ету үшін жеткілікті. 
Темір кендерінің баланстық қорларының жартысынан астамы (31,9 
млрд т) Еуропалық Ресейдің орталығында (Белгород, Курск, Воронеж 
және Орлов облыстары) орналасқан Курск магнит аномалиясы (КМА) 
бассейнінде шоғырланған. Курск магнит аномалиясы, әлемдегі аса ірі 
темір кені бассейні, орасан зор қорларымен ғана емес, шикізаттың 
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жоғары сапалық көрсеткіштерімен, оның жатуының қолайлы тау-
геологиялық жағдайларымен де сипатталады. КМА кендеріндегі 
темірдің орташа мөлшері жалпы алғанда Ресей бойынша орташа 
көрсеткіштерден асып түседі және 41,5% құрайды, бай кендерде 
(гематиттер) 55–65% темір болады. Осында басым болып отырған 
темірлі кварциттер (кенде (35% темір бар) оңай байытылады және жер 
бетіне жақын жатады, бұл оларды шығаруды ашық тәсілмен жүргізуге 
мүмкіндік береді. Пайдаланылып отырған кен орындарының арасында 
Яковлев, Лебединск, Стойлинск (Белгород облысында) және Михайлов 
(Курс облысында) кен орындары көзге түсіп отыр. 

Темір кендерінің көлемі азырақ кен орындары еуропалық 
Солтүстікте (Мурманск облысындағы Ковдор және Оленегорск, Карелия 
Республикасындағы Костомукша), Оралда (Свердлов облысындағы 
Качканар кен орындары тобы және Орынбор облысындағы Орск-
Халилов тобы көзге түсуде), Сібірде (Кемерово облысындағы Таулы 
Шория кен орындары, Хакасия Республикасындағы Абакан және 
Тейск, Иркутск облысындағы Ангара-Илим және Краснояр өлкесіндегі 
Ангара-Пит темір кені бассейндері) және Қиыр Шығыста (Якутияның 
оңтүстігіндегі Алдан кен орындары тобы және т.б.) орналасқан. ТМД 
елдерінің арасында, Ресейден өзге, темір кенімен Украина (Кривой Рог 
бассейні және Керчь кен орыны), Қазақстан (Қостанай облысындағы 
Соколов-Сарыбай, Лисаковск, Качар, Аят кен орындары және Қарағанды 
облысындағы Атасу кен орындары тобы), Әзірбайжан (Дашкесан кен 
орыны) жақсы қамтамасыз етілген.

Әлем шаруашылығының темір кенімен қамтамасыз етілгендігі оны 
шығарудың қазіргі деңгейі (жылына 0,9–1,0 млрд т.) кезінде 250 жыл 
құрайды. Қара металдар өндірісінде болат қорыту кезінде металдың 
сапасын арттыру үшін арнайы қоспалар ретінде қолданылатын 
легирлеуші металдар (марганец, хром, никель, кобальт, вольфрам, 
молибден) үлкен маңызға ие. – Марганец кендерінің қорлары бойынша 
ОАР, Габон, Бразилия, Үндістан, Қытай, Австралия, Украина, Грузия; 
никель кендерінің қорлары бойынша – Жаңа Каледония (Меланезиядағы 
аралдар, Тынық мұхиттың оңтүстік-батыс бөлігі), Канада, Индонезия, 
Филиппины; хромиттер кендерінің қорлары бойынша – ОАР, Зимбабве; 
кобальт кендерінің қорлары бойынша – Заир, Жаңа Каледония, 
Австралия, Индонезия; вольфрам және молибден кендерінің қорлары 
бойынша – АҚШ, Канада, Оңтүстік Корея, Австралия ерекшеленеді. 
Ресей легирлеуші металдардың жекелеген түрлері бойынша (марганец, 
хром және т.б.) тапшылықты сезініп отыр, бұл ел аумағында бұлардың 
ірі кен орындарының жоқтығымен байланысты болып отыр. Марганец 
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және хром кендерінің қорлары негізінен Оралда (Свердлов және 
Пермь облыстары) және Сібірде (Кемерово облысы, Краснояр өлкесі, 
Тыва, Чита облысы) шоғырланған. Никель кендері Норильск кенді 
ауданында (Талнах, Октябрь кен орындары) және Кольск түбегінде, 
никель-кобальт кендері – Оралда (Халилов кен орны), кобальт кендері – 
Тывада, вольфрам-молибден кендері - Кабардино-Балкарияда (Тырнауз 
кен орны), молибден кендері – Забайкальеде табылған. ТМД елдерінен 
әлемдік маңызы бар марганец кендерінің қорларына Украина (Никополь 
және Үлкен Токмак кен орындары), Грузия (Чиатур кен орны) және 
Қазақстан (Жезді кен орны), хром кендерінің қорларына - Қазақстан 
(Ақтөбе облысындағы Дон кен орны), никель кендерінің қорларына 
– Украина (Побуг кен орны), мыс-молибден кендерінің қорларына – 
Армения ие болып отыр. Ресей минералды-шикізат ресурстарының 
осы түрлері бойынша өзінің ішкі қажеттіліктерін ТМД-ның тізіп 
көрсетілген елдерінен жеткізулермен қанағаттандырып отыр.

Түсті металдар индустрияның қазіргі салаларында кең қолданысын 
тауып отыр. Қара металдардың кендерінен өзгешелігі, түсті 
металдардың кендері пайдалы элементтердің өте төмен пайыздық 
мөлшеріне (кей кездері пайыздың оннан бір және тіптен жүзден бір 
үлестері) ие. Алюминий өнеркәсібінің шикізат базасын бокситтер, 
нефелиндер, алуниттер, сиениттер құрайды. Шикізаттың негізгі түрі – 
бокситтер. Олардың болжанған қорлары 50 млрд т, барланған қорлары 
20 млрд т деп бағаланып отыр. Бокситтердің аса ірі кен орындары Латын 
Америкасында (Бразилия, Венесуэла, Ямайка, Гайана, Суринам, Гаити, 
Доминикан Республикасы және т.б.), Африкада (Гвинея, Камерун, 
Мали) және Австралияда орналасқан. Бокситтерге сондай-ақ шетелдік 
Еуропаның (Франция, Греция, Венгрия және т.б.), Азияның (Үндістан 
және т.б.) және ТМД-ның (Ресей, Қазақстан) кейбір елдері ие болып 
отыр.

Ресейде бокситтердің қорлары салыстырмалы түрде көп емес және 
елдің алюминий саласының қажеттіліктерін толығымен қамтамасыз 
етпейді. Табылған бокситтердің мөлшері және сапасы бойынша 
Оралдың (Свердлов облысындағы Солтүстік-Орал, Башқұртстандағы 
Кукша және Ново-Пристан, Челябинск облысындағы Оңтүстік-Орал кен 
орындары), Солтүстік-Батыс (Ленинград облысындағы Тихвинск кен 
орыны), Солтүстік (Архангельск облысындағы Солтүстік-Онега және 
Коми Республикасындағы Оңтүстік-Тиман кен орындары) аудандардың 
кен орындары ерекшеленеді. Бокситтер, сондай-ақ Сібірде (Кемерово 
облысында, Ангара өзені бассейнінде Краснояр өлкесінде, Шығыс 
Саяныда Бурятияда) табылған.
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Ресейде нефелин кендерінен алюминий қорыту және саз балшық 
өндіру іс-тәжірибеде қолданылады. Нефелиндердің кен орындары 
Мурманск (Хибин) және Кемерово (Кия-Шатлыр) облыстары мен 
Краснояр өлкесінде (Ужур) орналасқан. Әлем шаруашылығының 
бокситермен қамтамасыз етілгендігі оларды шығарудың қазіргі деңгейі 
(80 млн т) кезінде 250 жыл құрайды. Басқа түсті металдар (алуға 
арналған шикізаттың мыс, полиметалл, қалайы және т.б. кендер) әлемдік 
әлеуеті алюминий өнеркәсібінің шикізат базасымен салыстырғанда 
көбірек шектеулі. Дүниежүзінің мыс кендерінің жалпы геологиялық 
қорлары 860 млн т құрайды, осылардың 450 млн т барланған қорлар. 
Олар негізінен алғанда Азия (Үндістан, Индонезия және т.б.), Африка 
(Зимбабве, Замбия, Конго), Солтүстік Америка (АҚШ, Канада) және 
ТМД (Ресей, Қазақстан) елдерінде шоғырланған. Мыс кендерінің 
ресурстары Латын Америкасы (Мексика, Панама, Перу, Чили), Еуропа 
(ГФР, Польша, Югославия елдерінде), Австралия және Мұхит елдерінде 
(Австралия, Папуа–Жаңа Гвинея) де бар. Ресейде мыс кендерінің 
қорлары бойынша Орал (Свердлов облысындағы Дегтяр, Красноурал, 
Кировоград кен орындары, Башқұртстан Республикасындағы Сибай, 
Орынбор облысындағы Гай және т.б.), Сібір (Чита облысындағы Удокан 
кен орны және Краснояр өлкесіндегі Норильск кен орындары) және 
Солтүстік Кавказ (Қарачай-Черкесиядағы Урупское кен орны) басты 
орындар алып отыр. ТМД-да мыс кендерінің қорларының бөлінуінде 
Қазақстанның (Жезқазған, Қоңырат, Саяқ, Бөшекөл және т.б. кен 
орындары), Өзбекстанның (Алмалық кен орны), Арменияның (Кафан, 
Агарак, Каджаран кен орындары), Грузияның (Маднеуль кен орны) 
үлесі зор. Оларды шығарудың қазіргі көлемі (8 млн т) кезінде әлем 
шаруашылығының мыс кендерінің барланған қорларымен қамтамасыз 
етілгендігі шамамен 56 жыл құрайды.

Қорғасын мен мырыш қорытуға арналған шикізаттың негізгі түрі, 
онымен қоса көп жағдайларда құрамында мыс, алтын, күміс,  селен, 
теллур, серу және т.б. материалдар бар полиметалл кендері болып 
табылады. Қорғасын мен мырыштың жалпы қорлары (металлға қайта 
есептегенде) тиісінше 200 және 300 млн т, ал барланған қорлары – 100 
және 250 млн т. құрайды. Полиметалдардың қорлары бойынша әлемде 
жетекші орындарды Солтүстік (АҚШ, Канада), Латын Америкасы 
елдері (Мексика, Перу) және Австралия алып отыр. Полиметалл 
кендерінің ресурстарына сондай-ақ Батыс Еуропа (Ирландия, ГФР), 
Азия (Қытай, Жапония) және ТМД (Қазақстан, Ресей ) елдері иеленіп 
отыр. Ресейде полиметалл кендеріне Сібір (Алтай өлкесіндегі Салаир 
кен орны, Бурятия Республикасындағы Озерное, Краснояр өлкесіндегі 
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Горевское, Чита облысының Нерчин ауданындағы Савинское), Қиыр 
Шығыс (Приморье өлкесіндегі Тетюхе кен орны) және Солтүстік 
Кавказ (Солтүстік Осетия Республикасындағы Садон кен орны) бай. 
ТМД-дағы полиметалл кендерінің өзге ірі көзі – Қазақстан. Елдің кен 
орындары республиканың шығыс (Лениногор, Зыряновск, Белоусов 
және т.б.) және оңтүстік (Ащысай, Текелі) бөлігінде орналасқан.

Қорғасын (жылына 2,5 млн т) және мырыш (жылына 4,5 млн т) 
шығарудың қазіргі әлемдік көлемі кезінде олардың барланған қорлары 
тиісінше 40 және 55 жылға жетуге тиіс. Қалайының жалпы қорлары 
– 8,3 млн. т., барланған қорлары – 3,8 млн т. Қалайының әлемдік 
қорларының көпшілік бөлігі Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия 
(Үндістан, Таиланд, Малайзия және т.б.) және Латын Америкасы 
(Боливия) елдерінде орналасқан.

Ресейде қалайының ресурстары Сібірде (Чита облысы) және 
Қиыр Шығыста (Магадан облысында Колыма өзенінің жоғарғы ағысы, 
Саха-Якутия Республикасындағы Яна өзенінің бассейні, Приморск 
және Хабаровск өлкелері) шоғырланған. Ресей әлемнің өзге елдерінің 
арасынан асыл металдардың (алтын, платина), асыл тастардың (ақық, 
яшма, тау сутасы, зүмірет, топаз, сапфир, аметист, көктас және т.б.) 
және алмастардың қорларымен ерекшеленеді. Ресей алтынының 
болжанған қорлары 150 мың тонна, барланған қорлары  шамамен 5 мың 
т деп бағаланып отыр. Алтынның барланған қорлары бойынша Ресей 
тек ОАР-ға ғана жол береді, бірақ Канададан, Австралиядан, АҚШ-тан 
және т.б. елдерден айтарлықтай асып түсіп отыр. Ресейде алтынның 
негізгі кен орындары Қиыр Шығыста (Магадан және Амур облыстары, 
Саха Республикасы), Сібірде (Чита облысы, Краснояр өлкесі) және 
Оралда орналасқан. Орташа жылдық 100–150 т шығару кезінде Ресейдің 
алтынның барланған қорларымен қамтамасыз етілгендігі шамамен 30–
35 жыл құрайды. Платина тобының металдарын өндіру (жылына 130-
140 т) және алмас шығару (жылына 20-25 млн карат) бойынша Ресей 
дәл солай тек ОАР ғана жол беріп отыр. Платина кендері Краснояр 
өлкесінде (Норильск ауданы), Коль түбегінде (Мончегорск кен орны) 
және Оралда бар. Осылардың қорлары 200 млн карат деп бағаланып 
отырған алмастардың кен орындары Архангельск облысында 
(Беломорье), Саха-Якутия Республикасында (Вилюй өзенінің бассейні) 
және Оралда орналасқан. Бағалы тастардың әр алуан түрлерінің кендері 
Оралда, Забайкальеде. Таулы Алтайда, Саянда орналасқан.

Металл емес пайдалы қазба байлықтары. Бұл шикізаттар жөніндегі 
мәліметтер мардымсыз. Бірақ та ізбестассыз цемент өндірісі және 
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шойын қорыту мүмкін емес. Қарапайым сазбалшық кірпіш өндірісінде 
ақбалшық (каолин) – фарфор және фаянса өндірісіне қажет. Күкіртсіз 
күкірт қышқылын алу мүмкін емес. Гипс құрылыс пен медицинада 
қолданылып қоймай, бояу өндірісіне қажет. Асбест болса отқа төзімді 
киімдер жасауда және шифер өндірісіне қажет. Ас тұзының химия 
өндірісіндегі рөлі зор.

Осылардың ішінен тау-кен химия шикізатын қарастырамыз. 
Тау-кен химия шикізатының аса маңызды түрлеріне фосфат кендері, 
калий және ас тұздары, күкірт және т.б. жатады. Фосфат кендері және 
калий тұздары минералды тыңайтқыштар өндіруге арналған шикізат 
ретінде пайдаланылады. Фосфат кендері ТМД-да (Ресей, Қазақстан), 
Солтүстік Америкада (АҚШ), Африкада (Марокко, Тунис, Алжир, 
Сенегал, Бенин), Азияда (Иордания, Израиль), Рождество және Науру 
аралдарында өздерінің кен орындарымен көрсетілген.

 Ресей құрамында фосфор бар шикізаттың екі түрімен – апатиттермен 
және фосфориттермен көрсетілген. Апатиттердің әлемдегі аса ірі кен 
орны (Хиба) Коль түбегінде орналасқан. Фосфориттердің негізгі кен 
орындары елдің еуропалық бөлігінің аудандарында: Орталық (тиісінше 
Мәскеу және Брянск облыстарындағы Егорьевск және Полпинск), 
Волга-Вятка (Киров облысындағы Вятка-Кама), Орталық-Черноземье 
(Курск облысындағы Шигровск) аудандарында орналасқан. Сібірде 
және Қиыр Шығыста бар кен орындары нашар игерілген және көлемі 
үлкен емес. ТМД елдерінен фосфориттердің ірі кен орындарымен 
(Қаратау және Ақтөбе) Қазақстан ерекшеленеді. Калий тұздарының 
жалпы әлемдік қорлары 80 млрд т, барланған қорлары – 20 млрд т 
болып бағаланып отыр. Олардың аса ірі кен орындары Канадада 
(Саскачиван бассейні), Ресейде (Пермь облысындағы Соликамск және 
Березняки кен орындары), Украинада (Калуш, Стебник), Германияда, 
Францияда, АҚШ-та орналасқан. Калий тұздарының әлемдегі 30 млн. т  
болып отырған қазіргі жылдық шығарылуы кезінде олардың барланған 
қорлары 70 жылға жетеді. Ресей тек калий тұздарының ғана емес 
(әлемдік қорлардың 16%-ы), ас тұзының да ірі қорларына ие болып 
отыр. Ас (тас) тұзы сода, хлор, натрий сульфатын, құрғақ натр және т.б. 
өндіруге арналған шикізаттың негізгі түрлерінің бірі болып табылады. 
Оның қорларымен, Ресейден өзге (Пермь облысындағы Верхнекамск 
бассейні, Астрахань облысындағы Баскунчак көлі, Сібірдегі 
Прибайкалье және т.б.), АҚШ, Канада, ГФР, Франция, Бангладеш, 
Пәкстан, Австралия, Украина (Артемов және Славинск кен орындары) 
және т.б. ерекшеленіп отыр.
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Күкірт ең алдымен күкірт қышқылын алу үшін пайдаланылады, 
күкірт қышқылының басым бөлігі фосфат тыңайтқыштарын, 
улы химикаттар өндіру кезінде, целлюлоза-қағаз өнеркәсібінде 
пайдаланылады. Ауыл шаруашылығында күкіртті ең алдымен 
өсімдіктердің ауруларымен күресу үшін пайдаланады. Табиғи 
күкірттің айтарлықтай қорларына АҚШ, Мексика, Польша, 
Франция, ГФР, Иран, Жапония, Украина (Раздольск және Яворов 
кен орындары), Түркменстан (Гаурдак кен орны) ие болып отыр. 
Ресейде күкірттің ірі кен орындары Самара облысында (Алексеев, 
Ведий, Каменнодольск кен орындары, Камчаткада және Курил 
аралдарында табылған. Оралда күкірт қышқылын алу үшін кеңінен 
қолданылатын күкіртті колчеданның қорлары орасан зор.

Көптеген минералды ресурстар сарқылатын топқа жатады. Кейбір 
мәліметтерге сүйенсек, мырыш 44 жылға, қорғасын 53 жылға, газ 48, 
мұнай 55 жылға, мыс 113 жылға, никель 110, күміс – 45 жылдық қоры 
бар. Егер де ұтымды пайдаланбасақ, бұл қорлардың таусылуы тез арада 
болмақ.

Адамзат баласы ежелгi заманнан берi алуан түрлi минералды 
шикiзаттарды пайдалануда. Бiрақ оларды қолданудағы жаңа сандық 
және сапалық өзгерiстер, ХХ ғасырдың ортасынан ғылыми-техникалық 
революция нәтижесiнде туындады. Дүниежүзiнiң көптеген елдерi 
қазiргi таңда табиғат ресурстарын үнемдеу саясатын ұстанғанына 
қарамастан, оған деген сұраныс жылдан-жылға артуда. Әсiресе соңғы 
ондаған жылдар iшiнде минералды ресурстарды өндiру көлемi шамадан 
тыс мөлшерде көбеюде. Жыл сайын планетамыздың түкпiр-түкпiрiндегi 
жер қойнауынан 100 млрд. т-дан астам алуан түрлi отын және минерал-
ды шикiзаттар алынады [4]. Минералды ресурстарды өндiру жағынан 
ең алдымен АҚШ, Қытай мен Ресей көзге түседi (41-ға жуығы), ал 
тау-кен өндiру жағынан алғашқы ондық елдерi (iшiнде Қазақстан да 
бар) дүниежүзiнде өндiрiлетiн шикiзаттың 64-тен астамын бередi. 
Мамандар есебiнде ХХI ғ. ортасына дейiн тау-кен қорларын өндiру iсi 
5 есеге жуық өспек, ол құрлықпен қатар материктiк қайраңдағы кен 
орындарын игеру есебiнен де жүргiзiледi. Қазiргi таңда минералды 
ресурстарды тұтыну қарқыны, олардың барланған қорларының ашылу 
арақатынасынан асып түсiп отыр. Осы себептi көптеген елдерде оларды 
тиiмдi пайдалану мәселесi күн тәртiбiне қатаң қойылған. Дүниежүзiлiк 
мұхит қойнауының минералды ресурстарын игеру проблемасы адамзат 
болашағы үшiн аса маңызды орында.

Жалпы, әлемде өндiрiлген минералдық шикiзаттардың үлесiне 
келсек, 84,6 отын-энергетикалық кешен саласына, 7,9 қара металлур-
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гияға, ал 1,9 түстi металлургияға, 5,6 басқа салаларға тиесiлi. Соңғы 
жылдары бағалы металдар көлемi өсуде. Қазiргi уақытта дүниежүзiнiң 
169 мемлекетi минералдық ресурстар өндiредi. Әлемдiк экономикада 
минералды кен байлықтарды өндiрудiң жалпы мөлшерi 10 млрд т-ға 
жуықтады. Оларды әрқайсысы 1 млрд. т-дан аса өндiретiн көшбасшылар 
– АҚШ пен Қытай елдерi, сонымен қатар Аустралия, Канада, Ресей, 
ОАР-дың да үлесi зор. Бұл көрсеткiш бойынша, Украина оныншы, ал 
Қазақстан он үшiншi орында. Өндiрiлетiн шикiзатының көптүрлiлiгi 
жағынан елiмiз дүниежүзiнде тоғызыншы, ал ТМД бойынша екiншi 
орында. Елiмiздiң минерал-шикiзат кешенi әлемдiк рынок талабына сай 
бейiмделуде. Қазақстан, негiзiнен, сыртқа шикiзаттар мен жартылай 
фабрикаттар шығаруда әрi олар елiмiздiң экспорттық рейтингiсiнде 
басымдық көрсетуде (қосымшадағы 22-кестенi қараңдар).

Минералды ресурстар дегенiмiз – шаруашылықта қолданылатын 
қазба байлықтар және шөгiндi жыныстар кен орындарының барланған 
белгiлi қоры. Оның iшiнде кендi пайдалы қазбалар: қара металдар 
(темiр, марганец, хром, титан, ванадий); түстi металдар (мыс, алюминий, 
қалайы, қорғасын, мырыш, вольфрам, молибден, кобальт, никель); 
бағалы (алтын, платина, күмiс) және радиоактивтi (радий, уран, торий) 
металдар болып ажыратылады.

Әдетте, металдардың кен орындары кешендi болып келедi, өйткенi 
олардың құрамында бiрнеше минерал түрлерi қосарланып кездеседi. 
Кенсiз қазба байлықтарға металл емес жанбайтын қатты тау жыныстары 
мен минералдар жатады [6]. Олар өз кезегiнде құрылыс материалдары 
(құм, саз, әктас, мәрмәр, гранит, т.б.); химиялық шикiзат (күкiрт, фосфат, 
калий тұзы, т.б.); металлургиялық шикiзат (асбест, кварц, т.б.); асыл 
тастар мен әшекейлi iстерге қажеттi минералдар болып бөлiнедi.

Отын ресурстарының, жер қабығының жылжымалы қатпарлы 
таулы өңiрлерi мен ежелгi қалқандарда кездесетiн кендi қазбалардан 
ерекшелiгi – олардың шығу тегi органикалық болғандықтан, 
платформалар мен тауалды иiндерiнде орналасқан. Минералды отын 
ресурстары құрамына: таскөмiр және қоңыр көмiр, мұнай мен газ, 
жанғыш тақтатас пен шымтезек жатады.

Минералды ресурстар қорын сақтау жолында оларды қайта 
пайдалану немесе басқадай материалдармен (пластмасса, керамика, 
т.б.) алмастыру жолдары жүзеге асырылуда. Табиғатта ыдырамайтын 
мұндай заттарды көптеп өндiру экологиялық проблемаларды 
ушықтырып, биосфераны ластап, табиғи ландшафтыны бұзуда. Осы 
себептi, табиғаттан алынатын әрбiр минералды шикiзат барынша толық 
кәдеге жаратылуы тиiс. Өйткенi жер қойнауынан шығарылатын қазба 
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байлықтардың дайын өнiмдер алуда 20%-K ғана жұмсалады. Табиғат 
ресурстарының осылайша тиiмсiз пайдаланылуы салдарынан ұзақ 
жылдар бойы олар игерiлген аудандарда үйiндi түрiнде орасан зор 
кен қазбалары жиналып қалады. Ендiгi жерде қалдықсыз немесе аз 
қалдықты өндiрiстер құру мiндетi тұрды. Мұны дүниежүзiнiң өркениеттi 
елдерi өзара байланыс орнату арқылы – технологиялық, экологиялық, 
ұйымдастырушылық бағытта кешендi түрде жүзеге асыруға атсалысуда. 
Жаңа ғасыр адамзат баласы үшiн минералдық ресурстарды игеру iсiнде 
екiншi реттiк пайдалануды iске асыру дәуiрi болмақ. Оның мәнi – эко-
номикада басты шикiзат көзi өндiрiс қалдықтарының материалдары 
болып, ал негiзгi қазба байлықтар резервтiк рөл атқарады.

Қазіргі жағдайда Қазақстан көмірсутегі шикізатының қорына қарай 
әлемдегі алдыңғы ондыққа кіреді. Ал табиғи газдың барланған қоры 
бойынша еліміз дүниежүзінде 15-ші орында.

Расталған және алып пайдалануға болатын мұнай қоры 35 млрд. 
баррельді, газ қоры 3 трлн. текше метр құрап отыр.

20-кесте
Мұнай өндіруден көшбасшы елдер (1950-2005 жж.), млн.т

№ Ел 1950 ж Ел 1990 ж Ел 2005 ж
 1 АҚШ  266,7 КСРО  570,6 Сауд 

Арабиясы
526,2

 2 Венесуэла  77,9 АҚШ  417,1  Ресей  470,0

 3 КСРО  37,9 Сауд 
Арабиясы

 341,3 АҚШ 310,2

 4 Иран  32,3 Иран  161,4  Иран  200,4
 5 Сауд 

Арабиясы
 26,6  Мексика  147,1 Мексика 187,1

 6 Кувейт  17,2 Қытай  138,3  Қытай 180,8

 7 Мексика  10,2  Венесуэла  115,9 Венесуэла 154,7
 8 Индонезия 6,7  Ирак  105,1  Канада 145,2

 9 Ирак 6,6 БАӘ  105,0 Норвегия 138,2
10 Румыния 5,0 Канада 92,3  Кувейт 120,1

Дүние жүзі, барлығы 520 3180 3895

ҚР Министрлігі мұнай-химия саласын дамыту мақсатында да 
бірталай шаралардың басын шалып үлгеріпті: бұл сала бүгінде 2004-
2010 жылдарға арналған салалық бағдарлама негізінде жұмыс жасап 
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жатты. Яғни, қазіргі кездің өзінде “ҚазМұнайГаз” Ұлттық Компаниясы” 
акционерлік қоғамымен және мұнай-химия кәсіпорындарымен бірлесе 
отырып, шетелдің әлеуетті инвесторларын барынша көптеп тарту 
мақсатында нақты жұмыстар бастаған. Мұнай-химияны дамыту 
мақсатында әзірленген бағдарлама 2 бағыт бойынша жұмыс жасап 
жатқан көрінеді: бірінші бағыт – қазіргі мұнай-химия өнеркәсібін 
шикізатпен қамтамасыз ету және қосымша құны жоғары өнім алу үшін 
жаңа өндірістерді құру; екінші бағыт – мұнай-химия өндірістерінің 
қызметін қайта жаңарту.

Еліміздің энергетика және минералды русурстар саласының 
жұмысын бірізділікке салу үшін көрші мемлекеттердің озық тәжірибесі 
бойынша бірлесе жұмыс істеу жағы алдыңғы қатарға шығып отыр.

Ресейлік “Лукойл” компаниясымен қуаты жылына 14 млрд. текше 
метр газ өңдейтін және болжамдық құны 3,6-3,8 млрд. АҚШ долларынан 
тұратын Каспий газ-химия кешенін салу жобасының әзірленуі осы 
мақсатымызды жүзеге асыруға жәрдемдеседі деген үмітте.

Мұнай мен газ қоры негізінен республиканың Батыс аймағында 
шоғырланған. Алғаш рет мұнай –1811жылы Доссор кен орынында 
өндірілді. 60-жылдардан бастап Маңғыстау түбегінде Каспий маңы 
ойпатында Өзен, Жетібай, Қаражамбас, Қаламқас мұнай кен орындары 
ашылды.

Өзен және Жетібай кен орнынан мұнай 1250-2500 метр тереңдікте 
өндіріледі. Бұл ең бағалы мұнай өндіретін кен орнына жатады. 
Юра мен бор дәуірінде пайда болған. Ол мұнай негізінен 50-2400 
тереңдіктен өндіріледі. Жайық-Жем алабы жанғыш газға бай. Жанғыш 
газ көбінесе мұнаймен бірге өндіріледі. Дүние жүзіндегі қоры жөнінен 
ірі кен орнына жататын «Теңіз» мұнайын өндіріп өңдеуге американдық 
«Шеврон» компаниясы атсалысуда.

21-кесте
Табиғи газ өндіруден дүние жүзі бойынша көш басшы елдер (1950-

2005 жж. ), млрд. м3

№ Ел 1950 Ел 1990 Ел 2005.

1 АҚШ 178 КСРО 806 Ресей 598,0

2 КСРО 6 АҚШ 499 АҚШ 525,7
3 Румыния 3 Канада 108 Канада 185,5

4 Канада 2 Нидерланды 75 Ұлыбритания 88,0
5 Мексика 2 Ұлыбритания 49 Алжир 87,8



116

6 Венесуэла 1 Алжир 40 Иран 87,0
7 Индоне-зия 0,8 Индонезия 30 Норвегия 85,0
8 Аргентина 0,8 Сауд 

Аравиясы
30 Индонезия 76,0

9 Италия 0,5 Норвегия 28 Сауд 
Арабиясы

69,5

10 Тринидад 
және 
Тобаго

0,5 Румыния 27 Нидерланды 62,9

Дүние жүзі, 
барлығы

195 2060 2763,0

Қазіргі мұнай және газ конденсатын өндіру өткенмен салыстырғанда 
8,5 пайызға артып 51,3 млн. тоннаға жетті. Яғни шикі мұнайды өндіру 
7,7 пайызға (45,3 млн. тонна), ал газ конденсатын өндіру 16,8 пайызға (5 
млн. тонна) артып отыр. Анықталған мұнай қоры бойынша Қазақстан 
тоғызыншы орынға көтеріліп отыр. Каспийдің төңірегінде шешілмеген 
мәселе көп.

Теңіз жағалауындағы мемлекеттің басшылары да, сыртқы істер 
мекемесінің мамандары да, министрлерде кездесіп, мәселені шешу үшін 
барын салып жатыр. 1991 жылдан бері 13 жыл ішінде біраз келіссөз 
жүргізілді, алға жылжушылықта жоқ емес. Атап айтар болсақ, Ресей, 
Әзірбайжан және Қазақстан позициясы бір-біріне жақындады. Айтуға 
оңай болғанымен, 3 елдің ұстанымын бір-біріне жақындастыру оңай 
болған жоқ. Әсіресе, Ресей мен Каспийдің солтүстігі туралы жасалған 
келісім Қазақстан үшін үлкен стратегиялық жетістік болды. Өйткені, 
бұл келісім біздің елдің мүддесін толықтай ескеріп отыр.

Көмір – республика энергетикасының негізгі қоры. Ол фабрика, 
зауыт, электр станциялары, көлік пен металлургияда пайдаланылады. 
Қазіргі кездегі өнеркәсіпте көмір – химия өнеркәсібі үшін маңызды 
шикізат. Кокстелетін көмірден метуллургия үшін қажет кокс алған кезде 
азот тыңайтқыштарын, пластмасса, синтетикалық талшықтар, каучук, 
бояулар өндіруге жұмсалатын түрлі газдар мен қарамай қоса бөлінеді.

Қазақстан көмірге өте бай. 1833 жылы шопан Аппақ Байжановтың 
Қарағанды өңірінен кездейсоқ тауып алған «отқа жанатын қара тасы» 
кейін аңыз емес, шындыққа айналды. 19 ғасырда Қарағанды көмір алабы 
жылына 10 мың тонна көмір өндірілсе, қазір жылына 50 млн. тоннаға 
жуық көмір өндіріледі. Тас көмірдің сапасы жоғары кокстелінеді, 
көмір қабатының жалпы қалыңдығы 120 метр. Қарағанды көмірінен 
кем түспейтін Екібастұз көмір алабы бар. Екібастұз көмірі жер бетінде 
жақын жатқандықтан, мұнда көмір ашық әдіспен өндіріледі.
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Жылу электр станциялары ( ЖЭС ) үшін калориялығы төмен, 
күлі көп қоңыр көмір пайдаланылады. Оны негізінен ашық әдіспен 
Қарағанды және Екібастұз алаптарында өндіреді. Майкүбі және Торғай 
көмір алаптары да игерілуде. Қарағанды көмір алабы – республикадағы 
ең ірі көмір кен орны. Қазақстанда өндірілетін көмірдің 45%-ын осы 
Қарағанды алабы береді. Бұл жердегі көмірдің геологиялық қоры 51 
млрд. т деп есептелді.

Қарағанды алабының көмірі аз ғана жерде (300 км) шоғырлана, 
қалың қабат түзе орналасқан. Көмір сапасы жоғары, өйткені оның 
құрамында күкірт пен фосфор аз. Бұл сапалы шойын балқыту үшін 
қажетті жоғары сапалы кокс алуға мүмкіндік береді. Соғыстан кейінгі 
жылдары Қарағанды алабының маңайында Саран, Шахан, Тентек, 
Топар, Абай сияқты көмір өндіретін жаңа аудандар пайда болды.

Маңызы жағынан Екібастұз көмір алабы екінші орын алады, Ол 
республика бойынша көмірдің жартысына жуығын береді. Екібастұз 
алабы Павлодардың оңтүстік батысында 135 км жерде орналасқан. 
Көмірдің геологиялық қоры 12 млрд. т. Алаптағы көмір қалың 
орналасқан. Көмір қабатының қалыңдығы 160-200 м. 

Ресейдің Орал аймағында Екібастұз көмірін пайдаланып жұмыс 
істейтін Рефтинск ЖЭС салынды.

Обаған-Торғай алабында да қоңыр көмір өндіріледі. Бұл топ 
Құсмұрын, Приозер, Егінсай, Қызылтаң көмір кен орындарын қамтиды. 
Екібастұздан 40 км жерде кен қоры мол Майкүбі қоңыр көмір алабы 
орналасқан.

Көмір әлі де көпке дейін Қазақстан өнеркәсібі үшін отынның негізгі 
көзі болып қалады. Бұған себеп: көмір қорының молдығына және оның 
құнын арзанға түсіретін ашық әдіспен өндіруге байланысты.

Темір. Қазақстан темір рудасының қоры жөнінен дүние жүзінде 
алдыңғы орынды иеленеді Ең негізгі кен орны – Қостанай алабына 
кіретін Аят, Лисаков, Қашар, Соколов-Сарыбай.

Республикамызда темірдің 500-ден астам кен орындары белгілі, 
олардың 30-дан астам барланған, жетеуі аса ірі кен орындары қатарына 
жатады. Олар Қостанай облысындағы Торғай темір кен орындары 
атап айтсақ, Соколов-Сарыбай, Қашар, Лисаков, Аят кендері. Орталық 
Қазақстанның ұса шоқылы аумағында Қаражал, Атасу сияқты ірі темір 
кен орындары орналасқан. Темір кені әдетте марганец кендерімен ірі-
ірі көмір алабына жақын орналасады.

Мыс. Қазақстан мысқа да бай ел. Жезқазған кен орны мыс өндіру 
жағынан екінші орынды иеленеді. Әрі оның мысының сапасы жоғары 
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бағаланады. Қоңырат, Бозшакөл кен орындарында мыс рудасы ашық 
әдіспен мыс-кен орындарына Жезқазған, Қоңырат, Саяқ, Бозшакөл, 
Шатыркөл, Жыланды, Орлов, Сатпаев жатады. Олардың қоры мол. 
Аса ірі кен орындары Жезқазған ауданында орналасқан. Жезқазған 
маңайынан мыстың жаңа кен орындары – жыланды тобы табылды. 
Ондағы мыс кенінің аса мол қоры жер бетіне жақын орналасқан. 
Жезқазған ауданындағы мыс пен кен орындары дүние жүзі бойынша ең 
ірілерінің бірінен саналады. Осы кен орындары базасында Жезқазған 
комбинаты – тазартылмаған және тазартылға мыс пен түсті прокат 
шығаратын аса ірі кәсіпорын бой көтерді. Үлкен Жезқазған қазіргі 
кезде Оралдың барлық мыс қорытатын зауыттары шығарғаннан артық 
мыс өндіреді. Мыс балқыту комбинаты, кеніштер, алып шахталар ең 
жаңа автоматтандырылған және механикаландырылған техникамен 
жарақталған. Жезқазған комбинатында мыс кеніндегі барлық серіктес 
элементтер (олар 21) айырып алынады. Бұл айырып алынатын 
элементтердің құны негізгі өнім – мыстың құнынан асып кетеді.

Аса ірі Жезқазған мыс қорыту комбинаты қайта құру кезеңінді 
тым ауыр экономикалық жағдайға тап болды. Экономикалық 
байланыстардың үзілуі оны өнім өткізетін рыноктан айырды. Өзара 
төлем қабілетсіздігінен айналым қаржысы орнына келмеді. 1995 жылы 
Оңтүстік Кореялық «Самсунг» корпарациясы «Жезқазған түсті метал» 
АҚ акцияларының бір бөлігіне ие болып кәсіпорын едәуір инвестиция 
салды. Компания жаңа жетілдірілген жабдықтар мен техникамен 
өндірумен мыс балқытуды екі есе арттырды. Зауыт қазірдің өзінде 
жылына 200 мың тонна катод мысын шығарады. Мұндай мыстың бір 
тоннасы дүние жүзілік рынокта 2,5 мың доллар тұрады.

Қоңырат пен Саяқ мыс кен орындары базасында аса ірі Балқаш кен 
металлургия комбинаты салынды.

Полиметал рудасының қоры жағынан Қазақстан дүние жүзінде 
алдыңғы орында тұр. Полиметал рудасы құрамында бірнеше металдар 
(қорғасын, мырыш, мыс, мыс қоспасы, алтын, күміс т.б.) кездеседі. 
Кенді Алтайдағы Лениногор, Зырян кен орындарында өндірілетін руда 
қорғасын мырышқа бай. Оңтүстік Қазақстанда полиметал рудалары 
Текелі, Ащысай, және Мырғалымсай кен орындарына өндіріледі.

Хром және никель. Хром және никель кен орындары Мұғалжар 
тауы аймағындағы Кемпірсайдан табылған. Хром рудасы ашық әдіспен 
«Қазақстанның 40 жылдығы», «Оңтүстік» кен орындарында өндіріледі. 
Бұл жердің рудасы сапасы жағынан өте жоғары құрамында 45% дейін 
хром бар. Никель кен орындары Жезқазған Семей маңынан ашылды. 
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Дүние жүзіндегі хром кенінің жалпы қорының жартысына жуығы 
Қазақстан жерінде шоғырланған.

Алюминий. Қазақстанда алюминий кенінің мол қоры бар. Қазақстан 
алюминий өндіруде алдыңғы орындардың бірінде. Боксит (алюминий 
өндіретін шикізат) кен орындары негізінен Торғай үстірті мен Қазақтың 
ұсақ шоқысында орналасқан. Бокситтердің барланған қоры 200 млн. т. 
Ал өнеркәсіп орындарының қалдықтарында одан да көп, бірақ ол әзірше 
пайдаға жарамай отыр. Бокситтерден басқа да алюминий өндіретін 
шикізат бар.

Бұрынғы КСРО басшылары Павлодарда (алюминий оксидін алу 
үшін) алюминий кенін байытатын зауыт салып, оны Алюминий зауыты 
деп атады. Ал шындығында Павлодарға глинозем алу үшін боксит кені 
жеткізілген. Бұл процесс суды (Ертіс өзенінің суы), электр энергиясын 
(Екібастұз МАЭС-1, МАЭС-2 және т.б) көп қажет етеді. Өндірілген 
глинозем Ресейдің Сібірдегі зауыттарына жіберіліп, өңделіп таза 
алюминий шығарылатын республика үкіметі мен кейбір шетелдік 
компаниялар арасында келісімге қол қойылып, Қазақстанда өзіндік 
алюминий өнеркәсібін құру жөніндегі зор жоба іске асырыла бастады. 
Жобада Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін болмаған шикізатты 
өндіруден бастап жоғары сапалы алюминий прокатын жасауға дейінгі 
барлық процесс қамтылды. Жобаны іске асыру үшін мықты да сенімді 
шикізат базасы қажет. Осы мақсатпен Қостанай облысында жаңа боксит 
кеніші құрылды. Павлодар қаласындағы бұрынғы глинозем зауыты 
қайта жабдықталып, кеңейтілді. Дәл осы зауыттың қасында қуаты 
одан үлкен глинозем өндіретін зауыт салынады. Ал келесі кезеңдерде 
алюминий прокатын өндіруге қажет бірінші алюминий, одан алюминий 
прокаты алынады.

Марганец. Республикадағы марганец ірі кен орындарының бірі – 
Жезді Ұлы Отан соғысы жылдарында, Орал мен Сібір зауыттарына 
жіберілген марганецтің 60%-і осы Жездіде өндіріледі. Марганец кен 
орындарының Қаражал шоғыры темір кен орындарының (Қаражал, 
Үшқытай, Үлкен Қытай) аумағында жатыр. Металлургия өндірісі үшін 
кенді емес шикізаттың едәуір қоры кездеседі.

Фосфор. Қазақстан – дүние жүзіндегі ең көп фосфор өндіретін 
мемлекет. Жамбыл облысындағы Қаратауда фосфорит кен 
орындарының (Шолақтау, Ақсай, Жаңатас) жалпы қоры 2,6 млрд. тонна 
деп есептелінеді. Ақтөбе облысындағы Алға, Қандыағаш фосфорит кен 
орындарының фосфорының жалпы қоры 1,5 млрд. т көлемінде. Фосфор 
– ең бағалы тыңайтқыш.

Алтын. Алтын – халықаралық валюта металы, алтынның маңызы 
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зор. Алтын кен орындары Солтүстік, Орталық Қазақстан аудандарында 
орналасқан. Түсті металлургия кәсіпорындарында негізі металды 
қорытып шығару кезінде едәуір алтын алынады.

Қазақстанның көп жерлерінде алтын кендері кездеседі. Алтын 
шығатын ірі кен орындары Алтайдағы Үлбі, Бұқтырма, Күршім өзендері 
алабында, сондай-ақ Майқайың, Жітіқара кен орындарынан да алтын 
өндіріледі.

Қазақстан ірі алтын өндіретін аймақ болғанымен, өзінің алтын 
қорын тек өзінің ұлттық валютасын шығарғаннан кейін ғана жасай 
бастады. Республикада алтын мен алмасты іздестіріп, өндіріп, өңдеуге 
рұқсаты бар. «Алтын тас» бірлескен кәсіпорны құрылды. Республика 
аумағында, атап айтқанда, Қазақтың ұсақ шоқысынан да алтын мен 
зергерлік өнім өңдеуге сапалы алмастың 300-ге жуық кен орындары 
белгілі. Сонымен қатар, сирек металдар сияқты асыл металдар да едәуір 
мөлшерде негізгі металды (мыс, қорғасын, мырыш және т.б.) балқыту 
кезінде де алынады. Өскемен қорғасын мырыш комбинатында алынатын 
алтын мен күміс халықаралық Лондондық аттестациядан өтіп, жоғары 
сапалы деген таңба алды. Қазір Қазақстан ТМД елдері арасында Ресей 
мен Өзбекстаннан кейінгі осындай халықаралық көлемде болған үшінші 
ел.

Республиканың тау-кен кәсіпорындарында жұмыс істейтін шетел 
компаниялары сирек және асыл металдар Қазақстанның қарамағында 
қалатынын біледі.

Минералды-шикізат ресурстарының Қазақстан аумағында таралуы. 
Адамзат қоғамының минералды-шикізат ресурстарын пайдаланбай 
өмір сүруі мүмкін емес. Пайдалы қазбалар қалпына келтірілмейтін 
ресурстарға жатады. Ал бұл олардың көпшілігінің қорларының уақыт 
өте келе толығымен таусылуы мүмкін екендігін көрсетеді.

Қазақстан – жердегі минералды-шикізат базасына бай аздаған 
елдердің бірі. Әлемдегі алынатын 55 түрлі пайдалы қазбалардың 
(олардың 29-ы металдар) Қазақстанда 39-ы алынады. Салыстырмалы 
түрде алсақ, жоғарғы көрсеткіштер тек Ресейде – 49, Қытайда – 45, 
Австралия және АҚШ – 42, Бразилия – 41 түрлі пайдалы қазбалар 
өндіріледі.

Мұнай мен табиғи газ қорлары бойынша республика әлем елдерінің 
бірінші ондығына кіреді, мұнда тас және қоңыр көмір, темір, хормит, 
қорғасын, мырыш, мыс, уран және сирек кездесетін металдар т.б. 
табылған.

Аталған пайдалы қазбалардың түрлерін өндіру, қайта өңдеу және 
байыту процесінде литосфера мен тұтас қоршаған орта жағдайына 
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неғұрлым мұнай, табиғи газ концентраттарын өндіру ықпал етеді.
Республикамызда 197 мұнай және газ кен орындары, олардың 

ішінде 102 мұнай, 29 газ конденсаты, 30 мұнай-газ конденсаты, 6 
мұнай-газ, 11 газ конденсаты және 12 газ кен орындары ашылған. 
Мұнайдың ашылған кен қорлары 3 млрд. тонна, ал газдың анықталған 
қорлары 3 трлн. текше метрді құрайды. Негізгі мұнай мен газды 
өндіру Батыс Қазақстанда жүзеге асырылады. Онда мұнайдың 90,4% 
және газ конденсатының 100% өндіріледі. Бұл аймақ Қазақстан 
территориясындағы неғұрлым ластанған және экологиялық жағдайы 
нашар аудандар қатарына жатады. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің мұнай 
өндіру саласы жеке тұрғыдан алғанда да басымдық маңызға ие (2030 
жылға қарай мұнай өндіруді жылына қарай 150 млн. т-ға дейін жеткізу 
болжамын есепке алғанда (13 сурет).

Тас көмір мен қоңыр көмір өндірудің де экологиялық салдары 
бар. Қоршаған ортаның экологиялық жағдайына негативті әсер ететін 
отын ресурстарының басқа түрлерінің ішінен уран рудаларының ірі кен 
орындарын атап өтейік.

Сондай-ақ темір, марганец, хром, қорғасын, мырыш мыс рудаларын, 
алтын, фосфориттер, құрылыс тастары, мен минералды шикізат 
ресурстарының басқа да түрлерін өңдеумен және қайта өңдеумен бай-
ланысты көптеген рудниктер және карьерлер табиғи ортаға жағымсыз 
әсер етеді. Осылардың барлығы қоса алғанда ландшафтар табиғатының 
литогенді ортасын қорғау жөнінде тиімді шараларды қолдануды талап 
етеді.

Жер қойнауларын қорғау мәселесі литосфера қабаттарынан 
минералды шикізатты рудалы және рудалы емес пайдалы қазбалар 
түрінде неғұрлым толығымен айырып алуды қамтамасыз ететін 
шаралардың жиынтығын қамтиды. Жер қойнауларын қорғау 
жөніндегі шаралар кешені, сондай-ақ рельеф формасының сақталуын, 
геодинамикалық процестердің көрініс табуда жоюын қамтиды.

Осыған байланысты пайдалы қазбалардың кен орындарын 
кешенді түрде өңдеу, минералды шикізатты өндіру, өңдеу, және 
тасымалдау кезінде шығынды жан-жақты жоюға ұмтылу жер қойнауын 
эксплуатациялаудың басты қағидасы болуға тиіс. Бұл шығындар 
неғұрлым аз болған сайын, соғұрлым көп пайдалы қазбалар болашақ 
ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жер қойнауында 
қала береді.

Байыту фабрикаларында өңдеу процесінде минералды шикізат көп 
жұмсалады. Руданың негізгі компоненттерін айыру кезінде қосалқы 
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лақтырылып тасталады да, су мен жел эрозиясы нәтижесінде жойылып 
кетеді. Қосалқы пайдалы компоненттердің жалпы құны көбінесе негізгі 
түрдің құнынан жоғарғы болатынын ұмытпауымыз тиіс. Өндірістік 
қалдықтарды қайтадан эксплутациялау үлкен экологиялық және басқа 
да қиыншылықтармен жалғасады және барлық уақытта мүмкін бола 
бермейді. Нәтижесінде қалпына келтірілмейтін табиғи ресурстар үлкен 
шығынға ұшырайды.

Қазақстан Республикасында минералды-шикізат ресурстарын 
кешенді пайдалану мәселелері. Соңғы 15 жылда Қазақстан ғылымының 
алдында қосымша міндеттер пайда болды. Яғни, отандық ғылымның 
жауапкершілігі артты. Кеңес өкіметі кезінде осы саладағы қазақстандық 
ғалымдар тек ғылыми ізденістермен – жаңа технология жасау, оларды 
сынақтан өткізу, өндіріске енгізу сияқты мәселелермен айналысатын, 
ал өндірістің даму стратегиясын жасауды үкімет ол кезде тек мәскеулік 
ғалымдарға тапсыратын.

Тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін, біздің үкіметіміз ондай маңызды 
бағдарламалар дайындауды Қазақстан ғылымына жүктейтін болды. 
Сол себепті, еліміз экономикасының стратегиялық бағыттары бойынша 
Президент Жарлығымен бірнеше ұлттық орталықтар құрылды, оларға 
өз салаларында мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жүктелді. 
Сондай құрылған орталықтың бірі – “Қазақстан Республикасының 
минералды шикізатты кешенді ұқсату жөніндегі ұлттық орталығы” 
РМК. Бізге тау-кен, металлургия бағыттары бойынша бағдарламаны 
орындау жүктелді. Әрине, біз бұл міндетті бұрынғы істеп жатқан 
жұмыстарымызға қосымша атқарып жүрміз. Мекеме қазір Орталық 
Азиядағы ірі ғылыми кәсіпорындардың бірі.

Ал жекеменшікке өтіп кеткен кәсіпорындарға келсек, әрине, 
нарықтық экономикада мемлекет кәсіпорынның шаруасына 
араласпайды. Әйтсе де, үкімет өз меншігіндегі кен орнын кәсіпорынға 
пайдалануға бергеннен кейін, сол пайдалы қазбаны өндіру мен өңдеу 
барысында жеке қожайындардың мемлекет мүддесін бұзбауын 
қадағалап отыруы тиіс. Бұл не деген сөз?

Біріншіден, кен орнын пайдаланушылар руданы өндірген кезде 
үкімет белгілеген норматив бойынша, руданы барынша толық (тек 
қана бай руданы емес) қазып алулары керек. Екіншіден, руданы 
өңдеген кезде оның құрамында бар элементтерді мейлінше толық 
бөліп алу керек. Үшіншіден, металдардың өзіндік құнын шектен тыс 
жоғарылатпауы, сату бағасын төмендетпеуі тиіс. Төртіншіден, өндіріс 
үдерісінде қоршаған ортаны ластамауы, ал егер оған нұқсан келтірсе, 
сол үшін үкіметке жеткілікті мөлшерде төлем төлеуі тиіс. Бесінші, 
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өндірісте істейтін жұмыскерлердің қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Осы бағыттарда кәсіпорынның жұмысын бақылайтын мемлекеттік 

органдар бар. Біздің жұмысымыз жоғарыда аталған пункттер 
бойынша әлемдегі осындай өндірістердің көрсеткіштері мен ғылыми 
жетістіктерін назарға ала отырып, өндірілетін шикізаттардың 
ерекшеліктерін ескеріп, үкімет органдары нормативтерді белгілеуі 
үшін қажетті материалдармен, ұсыныстармен қамтамасыз етуге саяды.

Бүгінгі Қазақстандағы кен-металлургия жүйесіне келсек, ол екі ірі 
саладан тұрады – қара металлургия және түсті металлургия:

– қара металлургия темір, марганец, хром кенін, болат, шойын, 
прокат, ферроқұймасы, отқа төзімді өнімдер, металл сынықтарын қайта 
өңдеу өндірістері сияқты 12 саладан тұрады;

– түсті металлургия 26 өнеркәсіп кіретін қорғасын, мырыш, мыс, 
титан, бағалы және сирек металдар, глинозем, молибден концентратын, 
уран шикізатын өңдеу сияқты 8 саладан тұрады.

Қазақстанда игеріліп жатқан кен орындарының барлығы дерлік көп 
компонентті кендер күйінде. Кезінде олардан кен өндіруге лицензиялар 
берілгенде сол кен орындарында пайдалы қазбаны алу қажеттілігі 
экономикалық тұрғыдан жеткілікті негізделіп, ескерілмеді және 
лицензия оңды-солды бейберекет таратыла берген. Осынымыз жөн бе, 
жөн емес пе деп ойланбадық та. Мұндай жосықсыз тірліктің салдарынан 
көп ұзамай-ақ қолымызда шығынды ақтамайтын кен орындары ғана 
қалуы мүмкін.

Пайдалы қазбалары бар кен орындарын игеруге лицензия беру 
рәсімі бұлыңғыр күйде қалып келеді.

Шетелдік фирмалардың басқаруына берілген кен-металлургия 
комбинаттарындағы ұйымдастырушылық-технологиялық саясаттың 
жай-күйіне келсек, оның өндірілетін көп компонентті шикізаттың 
құрамындағы пайдалы заттарды түгел қамтуға емес, қайта жаңағы 
компаниялардың мүддесіне сай бір-екі негізгі компонентін ғана алуға 
көбірек көңіл аударатынын көреміз.

Әлемдік тәжірибеде кен орындарын игеру әрқашан кешенді 
түрде, құндылығы бар заттарды түгел ескеріп және тауарлық металдар 
құндылығын үлес бойынша бөле отырып жүргізіледі. Ендеше біз де 
заңдарымыз бен келісім-шарттарымыздың ережелерін қайта қарауға 
тиіспіз. Құрамында құнды металы бар қалдықтар жеке кәсіпорындардың 
және шетелдік фирмалардың меншігінде емес, мемлекеттік монополияға 
жатқызылуы керек.

Қазақстан Республикасының “Жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану” туралы Заңы аталмыш операциялардың жария түрде 
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жүргізілуін талап ететініне қарамастан, мемлекеттің заңдары мен 
мүдделері коммерциялық құпияны сақтау желеуімен жаппай бұзылуда. 
Ал мұның өзі кен орындарының бақылаусыз қалып, олардың 
жыртқыштықпен жырымдалуына, жер қойнауындағы қорлардың рәсуа 
болуына, минералды шикізаттың шала-шарпы, бір жақты болуына 
әкеліп соғып отыр.

Жер қойнауын пайдаланушылар мен мемлекеттің, қоғамның 
мүдделерінің кереғар келетін тұстары да аз емес, коммерциялық құпия 
іс жүзінде мемлекет мүдделеріне қарсы бағытталған әрекеттерді 
бүркемелеуші бетпердеге айналған десек қателеспейміз. Сондай-ақ, 
бюджетке түсетін салық көлемін белгілейтін өнімнің өзіндік құны да 
жаңағы айтылған коммерциялық құпияға жатқызылуда. Аталмыш 
құпияға не жатуға тиіс екенін айқын да дәл белгілейтін кез келді. 
Сондай-ақ, мемлекет пен табиғат ресурстарын пайдаланушылардың кен 
өндіру және өңдеу салаларындағы қарым-қатынасын нақты реттейтін 
заңнама әлі жасалмаған. Соның кесірінен табиғи ресурстарымыз 
тиімсіз жұмсалынып, еліміз қыруар шығынға батып отыр.

Бұл құбылыстың екінші жағын еліміздің қасіреті деп айтуға 
болады. Сол толық пайдаланылмаған шикізаттың құрамында көптеген 
улы заттар да бар, оларды залалсыздандыру ісі де дұрыс шешілмеген. 
Қазіргі кен пайдаланушылар кеңестік кезеңде жасалынған жобалардың 
көрсеткіштері мен қол жеткізген экологиялық деңгейден артқан көлемде 
қоршаған ортаны ластауға жол беріп отыр. Оның себебі – біздің қоятын 
талаптарымыздың төмендігі, егер америкалық, еуропалық компаниялар 
өз елінде 1 тонна күкірт қостотығын ауаға шығарғаны үшін 48-100 дол-
лар төлем төлесе, біздің компаниялар небәрі 7 цент төлейді. Тағы бір 
кілтипан, бұл корпорациялар жекеменшіктікі екені, оның сол кәсіпорын 
тұрған жердегі әрбір тұрғынға тікелей шығын келтіріп жатқанын 
ескеретін бір де бір заң орны жоқ, тиісті бақылаушы мемлекеттік 
органдар да араласпайды.

Мемлекеттік мүліктен (кен орындарынан) алынатын түсімдер 
ғылыми тұрғыдан негізделмеген, олар шенеуніктердің еркінде, 
қасымыздағы Ресеймен салыстырғанда көп төмен. Әрбір металл 
саласында монополия бар, онымен қоса бұл корпорациялар (қаржы-
өнеркәсіп топтары) аумақтағы энергетика, басқа да стратегиялық 
шаруашылық бағыттарында негізгі қожайындар. Соның салдарынан бұл 
өңірлерде шағын және орта бизнес баяу дамуда. Әсіресе осы саладағы 
шағын және орта бизнестің өздері орындауы мүмкін жұмыстарға 
араласу мүмкіндігі болмай отыр.
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Ресурстарды пайдаланушылардан өндіріліп алынған табиғи 
рента әлемдік рыноктағы шикізат бағасының құбылуына қарамастан, 
ел бюджетін елеулі түрде толықтырып, ұлттық экономиканы 
инвестициялаудың өз қолымыздағы көздерін көбейте алады және 
көптеген әлеуметтік, экономикалық мәселелерді шешуге, минералды 
шикізат базасын ұдайы өндіруді мемлекеттік басқару жүйесін қалпына 
келтіруге мүмкіндік береді. Осыған орай, табиғи ресурстарға меншік 
проблемасын шешу тұжырымдамасын жасау маңыздылығы жоғары 
міндетке айналып отыр.

Табиғатты пайдалану жүйесін реформалау табиғи ресурстарға 
экономикалық тұрғыдан баға беру, табиғи рентаны меншік иелерінен 
өндіріп алу және пайдалану тетігін қалыптастыру жөніндегі қағидатты 
мәні бар шешімдер осы тұжырымдама аясында қабылдануға тиіс. Рента 
өндіру мәселесін Қазақстан заңнамасын жетілдіру жолымен де біршама 
деңгейде шешуге болады. Табиғи рентаға меншік құқығын нақты 
меншік иесімен байланыстыра қарау қоғамның шикізат өнеркәсібі 
саласында түзілетін абсолюттік және дифференциялық рентаны 
иеленуіне мүмкіндік береді.

Біздің Ұлттық орталық сирек металдар рыногының болашағы 
туралы зерттеулер жүргізді. Талдаулар сирек металдар өндірісінің және 
олардың қорларының тез өсіп келе жатқанын көрсетеді. Соңғы 10-15 
жыл көлемінде сирек металдың негізгі қорының бірнеше есе өскені 
және әлемде үлкен кен орындарының ашылғаны айқындалды. Тіпті 
кейбір металдардың 100 жылдық қорлары табылғанына қарамастан, 
металдар рыногында ауық-ауық тапшылық сезіліп тұрады. Көптеген 
сирек металдардың құны бірнеше есе өсіп отыр. Соңғы он жыл 
шамасында германий, индий, галий, ванадийге деген тапшылықтар 
байқалды, осыған орай кейбіреуінің құны ондаған есеге дейін өсті. 
Мысалы, германий металының бір килосының құны 350-ден 2000 
АҚШ долларына дейін жеткен. Сонымен бірге, Америка, Жапония 
секілді елдер бұл металдарды ішкі пайдалануынан бірнеше есе жоғары 
сатып алуда.

Сирек металдар өндірісі – жаңа технологиялардың шикізат қоры. 
Бұларсыз жаңа өндіріс буындары дамымайды. Өндірісті дамыту 
бағытымызда бұл сала басым бағыт есебінде қаралуы керек. Айта кететін 
жәйт, бұрын Қазақстан өндірісінде шығарылған, бірақ соңғы кезде 
нарықта өз секторын жоғалтып алған металдарға назар аударған жөн. 
Бұл металдар электроника, аэроғарыш, мәшине жасау, т.б. салалардың 
негізін қалайды. Бүгінде ашылып жатқан даму институттарын пайдалана 
отырып, елімізде өндіріс саласын, соның ішінде сирек металдар 
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өндірісін жасауға болар еді. Бұл елімізде дамыған индустриялық металл 
алу өндірісін кеңейту, құрал-жабдықтарды, тұрмыстық заттар, мәшине 
жасауға қажет балқымалар алуға мүмкіндік берер еді.

Басты мәселелердің бірі – стратегиялық сирек металдар өндірісін 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жасау. Бүгінгі таңда бұл сала 
металлургия кластерін дамытудың негізгі бөліктерінің бірі ретінде 
қаралып, мемлекет қолдауында болуы керек.

Сирек металдар шикізаты басқа индустриялық металл өңдейтін 
кәсіпорындардың рудасының құрамында кездесетін болғандықтан, 
олардың қызметіне еріксіз араласуға мәжбүрміз. Металдарды өңдеу 
барысында кейбір металдарды босқа шығын қылмас үшін экономикалық 
реттеу тетіктерін пайдалану керек. Пайдалы қазбаларды кешенді 
пайдалану ережесін қатаң сақтау мәселелері де қаралуы керек.

Белгілі бір өндіріс саласының әр елде өсіп өркендеуі кездейсоқ 
емес. Қазақстанның индустриялық-инновациялық өркендеуі де 
өздігінен туындамайтыны анық. Бұл үшін бұрын нарықта басым орын 
алған өндіріс салаларын дамыту, осы салаларды қамтамасыз ететін 
ғылыми күштер мен мамандарды сақтау, елде бар бәсекеге қабілетті 
факторларды пайдалану қажет. Біздің ойымызша, жер қойнауындағы 
сирек металдар сол бастаудың қайнар көзі ретінде пайдаланылуы тиіс. 
Бұл ойды іске асырсақ, халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға, еліміздің 
өркендеуіне үлкен үлес қосқан болар едік.

? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Минералды ресурстар дегенiмiз?
2. Кенді қазба байлықтарының ішінде қара және түсті 

металдардыің таралу аймақтарын ата? 
3. Минералды шикізат қорларына нелерді жатқызамыз?
4. Минералды ресурстар қорын сақтау жолында қандай 

шаралар істелуде? 
5. Минералды-шикізат ресурстарының Қазақстан 

территориясында таралуы қандай?
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7-тақырып

БиОЛОгияЛЫҚ РЕСУРСТАР

Биологиялық ресурстар (биосфера ресурстары) – тірі табиғат 
объектілерінде шоғырланған адамға қажетті материалдық және рухани 
құндылықтар алу көздері мен алғышарттары: кәсіпшілік объектілер, 
дақылды өсімдіктер, үй жануарлары және басқалары. Биоресурстарға 
мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, орман және балық 
шаруашылығы өнімдері жатқызылады.

Биологиялық ресурстар – биосфераның орта түзуші барлық 
тірі құрауыштары өндірушілерден, тұтынушылардан және 
ыдыратушылардан түзіліп, олар сан, мөлшер жағынан, жыл сайын 
өніп-өсіп қайталанып отырады. Дегенмен биологиялық ресурстар сан 
жағынан қалпына келгенмен, сапа жағынан қалпына келе қоймайды, оған 
себеп: тірі түрдің, оның ішінде ірі жүйелі топтың немесе экожүйенің 
жойылып кетуі байқалады. Биологиялық ресурстар (Биологические 
ресурсы) – тірі табиғат объектілерінде жинақталған (қорланған) адамға 
қажетті материалдық және рухани байлықты (өсімдіктермен жануарлар 
дүниесі, табиғаттың таңғажайып ландшафтары, микроорганизм-
дер) алудың көздері мен алғы шарты. Жалпы биологиялық ресурстар 
– биосфераның орта түзуші барлық тірі рауыштары өндірушілерден, 
тұтынушылардан және ыдыраушылардан түзіліп, олар сан, мөлшер 
жағынан, жыл сайын өніп-өсіп қайталанып отырады. Дегенмен 
Биологиялық ресурстар сан жағынан қалпына келгенмен, сапа жағынан 
қалпына келе қоймайды, оған себеп: тірі түрдің, оның ішінде ірі жүйелі 
топтың немесе экожүйенің жойылып кетуі. Биологиялық ресурстар 
өсімдіктер ресурстары және жануарлар әлемінің ресурстары және 
т.б. болып бөлінеді.

Биологиялық ресурстарға орман, жайылым, аңшылық, балық 
ресурстары, дәрілік өсімдіктердің ресурстары және т.б. жатады. Олардың 
арасында ерекше маңызды роль орман ресурстарына тиесілі. Орман 
Жердегі тіршілік үшін орасан зор маңызға ие, шаруашылықтың әртүрлі 
(құрылыс, ағаш өңдеу, гидролиз, целлюлоза-қағаз индустриялары және 
т.б.) салаларында шикізат көзі болып табылады. Ағаш отын ретінде және 
тұрмыста да кеңінен қолданылады. Орман ресурстарын бағалаудың 
негізгі көрсеткіштері болып орман ауданы (орман жауып жатқан аудан), 
аумақтың ормандылығы және тамырымен бірге алғандағы ағаштың 
қорлары табылады. 
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Орман ауданы орман жауып жатқан аумақтың мөлшерін 
сипаттайды (бұл көрсеткіш сондай-ақ жан басына есептеп те алынады). 
Ормандылық ормандардың ауданының жалпы аумаққа (елдің, ауданның 
және т.с. аумағына) қатынасын көрсетеді. Тамырымен бірге алғандағы 
ағаштың қорларын 1 шаршы метрдегі ағаштың орташа мөлшерін (текше 
метрлермен) орман жауып жатқан ауданға көбейтумен анықтайды. 
Біздің ғаламшарымызда ормандар 40,1 млн. шаршы км (4 010 млн. га), 
немесе құрғақ жердің бүкіл ауданының үштен бір бөлігіне жуығын алып 
жатыр, ал ағаштың жалпы қорлары 340–370 млрд текше м құрайды. 
Ағаш жауып жатқан аумақтың көпшілік бөлігі Латын Америкасы (930 
млн га), ТМД (810 млн га), Африка (720 млн га), Солтүстік Америка 
(680 млн га) және шетелдік Азия (540 млн га) елдеріне келеді. Мұнда 
жекелеген жерлерде (ТМД-да Ресейлің азиялық бөлігі, Солтүстік 
Америкадағы Канада, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азияның 
тропиктік елдері, экваторлық Африка, Амазонка бассейнінің және 
Орталық Американың елдері) ормандар орасан зор тұтас массивтермен 
орналасқан (ормандылық өте жоғары және кей кездері 75–95% жетеді). 
Шетелдік Еуропада ормандар салыстырмалы түрде шағын ауданды 
(160 млн га) алып жатыр және негізінен алғанда оның солтүстік 
бөлігінде орналасқан (Франция, ГФР, Финляндия, Швеция, Норвегия). 
Еуропа елдерінің арасында ең ормандылары Финляндия (59%) және 
Швеция (54%). Австралияның және Мұхит елдерінің де орман жауып 
жатқан ауданы  көп емес – 160 млн га құрайды. Әлемнің бұл аймағы 
аумақтың ормандылығының ең минималды көрсеткіштеріне де (20%) 
ие. Дүниежүзінде орман ресурстарының ең көп қорларына орман 
жауып жатқан ауданының ірі өлшемдерімен көзге түсіп отырған елдер 
– Ресей, Бразилия, Канада, АҚШ, Қытай ие. Орман қорлары (81,6 млрд 
текше м, немесе әлемдік қорлардың 23%-ынан астамы) және орман 
ресурстарының ауданы (771,1 млн га) бойынша көш бастап келе жатқан 
Ресейдің ормандары ел аумағының жартысына жуығын дерлік (45%) 
жауып жатыр. Осылардың үлесіне елдегі ағаштың барлық қорларының 
82%-ы келіп отырған қылқанжапырақты ағаш түрлері (балқарағай, 
қарағай, шырша, самырсын, майқарағай) басым болып отыр, 16% 
жұмсақ жапырақты (көктерек, қайың, қандыағаш) және 2% – қатты 
жапырақты (емен және шамшат) түрлерге келеді. Ормандар негізінен 
алғанда шығыс аудандарда шоғырланған – олардың қорларының 80%-
ға жуығы Сібірдің және Қиыр Шығыстың үлесіне келеді. Краснояр 
өлкесі және Иркутск облысы, Хабаровск және Приморье өлкелері, 
Амур облысы орманға ерекше бай. Бұл аудандардағы ормандар 
қорлары бойынша зор ғана емес, жоғары сапалық құрамымен де 
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ерекшеленеді (қарағай, балқарағай, самырсын, сирек кездесетін кең 
жапырақты түрлер). Ресейдің қалған аумағында орман ресурстарының 
қорларымен еуропалық Солтүстік (Коми Республикасы және Карелия, 
Архангельск және Вологда облыстары) және Орал (Пермь және 
Свердлов облыстары) ерекше көзге түседі. Барлық жоғарыда аталып 
кеткен аудандарда ормандарды белсенді пайдалану жүргізіліп отыр. 
Ресей жан басына шаққандағы орман аудандарының мөлшерлері 
бойынша да әлемнің көптеген елдерін басып озып отыр. бұл көрсеткіш 
Ресейде 3 га тең, дәл сол кезде жалпы алғанда дүниежүзі бойынша ол 
0,8 га, шетелдік Еуропада - 0,3 га, шетелдік Азияда - 0,2 га, Африкада 
- 1,3 га, Солтүстік Америкада - 2,5 га, Латын Америкасында - 2,2 га, 
Австралияда және Мұхит елдерінде - 6,4 га құрап отыр. Ресей ағаш 
дайындау және сыртқа шығару мөлшерлері бойынша да көзге түсіп 
отыр. Солтүстік Еуропа, Солтүстік және Латын Америкасы, Азия және 
Африка елдеріндегідей, Ресейде ормандар кесіп алудан (қазіргі таңда 
жалпы алғанда дүниежүзі бойынша ағаш дайындаудың көлемі жуықтап 
алғанда ағаштың жылдық өсіміне тең - 6 млрд текше м), ормандағы 
өрттерден, қышқыл жаңбырлардан және т.с. зардап шегіп отыр. Осының 
нәтижесінде Жердегі ормандардың ауданы жыл сайын (жылына 0,6%-
ға дейін) қысқарып келеді, бұл олардың толығымен жойылып кетуінің 
нақты қатерін төндіріп отыр.

Дүние жүзілік орман ресурстары. Орман зоналары – құрлықтың 
коңыржай, субтропиктік, тропиктік және субэкваторлық белдеулері мен 
табиғи ландшафтыларда ағашты-бұталы өсімдіктері басым экваторлық 
белдеудің табиғи зоналары. Негізінен, ылғалы жеткілікті немесе тым 
ылғалды солтүстік жарты шар аумағында тараған. Қоңыржай белдеуде 
(тайга зонасы, аралас және жалпақ жапырақты орман зоналары) күлгін, 
шымды-күлгін, кұба және орманның сұр топырақтарында өсетін 
қылқанды және түспе жапырақты ормандар кездеседі. Субтропиктік 
және тропиктік белдеулердің орман зоналарының климаты өсімдіктің 
жыл бойы өсіп-өнуіне қолайлы. Үнемі артық ылғалды болатын сары 
және қызыл топырақтарда сан алуан өсімдік түрлері өсетін мәңгі жасыл 
немесе (жоғарырақ ендіктерде) жазда жасыл ормандар қалыптасады. 
Муссонды атыраптарда мәңгі жасыл ормандармен бірге жапырақтарын 
жылдың құрғақ кезінде тастайтын түспе жапырақты ормандар өседі. 
Жерорта теңіздік климатты атыраптарда қоңыр топырақтарда өсетін 
қатқыл жапырақты ормандар мен бұталар тараған – маквис, гарига, 
бүрген (шибляк), фригана. Экваторлық және субэкваторлық белдеудің 
өте ылғалды аудандарында ыстық климат жағдайында қызыл және 
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қызыл сары ферралитті топырақтарда түр құрамы бай, көп жікқабатты 
ормандар өседі.

Ормандардың географиялық  таралу факторы. Орман топырақтың 
құрылысына, су алмасуына, онда органикалық және минералдық 
заттардың жиналуына әсер етеді. Орман топырағында ылғал жеткілікті, 
сондықтан оның құрамында шірінді көп. Орманды жердің топырағы 
қышқыл, мұндай топырақта өсімдік тамыры терең бойлап, минерал 
заттарды мол алады, суды көп буландырып, ондағы жануарлар мен 
өсімдіктерге қолайлы микроклимат жасайды. Орман ағаштары, оның 
ішінде «мәңгі жасыл, қылқан жапырақты ағаштар» өз жапырақтары 
арқылы өздері өскен қоршаған ортаға зиянды «ауру қоздырғыш 
бактерияларды» өлтіретін, хош иісті заттар (фитонцид) шығарады. 
Сондықтан да, қылқан жапырақты орманды аймақтарда көпшілік дема-
лып, тынығатын «курорт-санаторийлер» орналастырылады.

10-сурет. Жер аумақтарының ормандылық көрсеткіштері

Қазіргі кезде дүние жүзінде орман аумағы 3 млрд. га-дан астам, яғни 
дүние жүзінің 27-28%-н орман алып жатыр. Өкінішке орай, адамзат 
қоғамы өз тарихында бүкіл  Ормандардың 2/3 бөлігін жойған, сонымен 
бұрын жер бетінің 75%-н алып жатқан ормандардың көлемі көп кеміген. 
Әлемдегі ормандар негізінен 5 белдемде өседі (Орман белдемдері). 
Жалпы Орманның таралуындағы заңдылық салқын аймақтарда қылқан 
жапырақты, қоңыржай аймақтарда қылқан жапырақты және майда 
жапырақты ормандар аралас, ал жылы аймақтарда негізінен ірі 
жапырақты ормандар өседі.
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Жер шарындағы мемлекеттердің табиғи-климаттық жағдайларына 
сәйкес әр мемлекеттегі Ормандардың көлемі мен түрлері әрқалай. 
Бразилияда 320 млн., Канадада 264 млн., АҚШ-та 195 млн., Анголада 
60 млн., Перуде 57 млн., Колумбияда 50 млн., Үндістанда 46 млн. га 
орман бар. Ал бүкіл Африка елдеріндегі Орман қорлары 760 млн. га 
жерді қамтиды. Бұрынғы Кеңестер Одағындағы орманның көлемі 
816 млн. га, яғни жер аумағының 37%-ын алып жатты (оның 50%-
дан астамы Ресейдің үлесінде). Бұл әлемдегі Орманның , яғни 25%-н 
құрады. Орта Азия, Кавказ, Қазақстан аймақтарындағы Орман көлемі 
Ресейдегі Орман алқаптарының 3-4%-н құрайды.

Өсімдік ресурстары. Қазақстанда да ауылшаруашылығы өндірісіне 
зиянды организмдер мен арамшөптерден келіп жатқан зиян аз емес. 
Мәселен, 2000 және 2002 жылдары Орталық Азияда күздік бидай егісін 
сары тат ауруы жайлап, оның түсімділігін 40-50%-ға дейін төмендетті. 
2000, 2002 және 2005 жылдары республиканың солтүстігінде 
ауа райы өте ылғалды болып, жаздық бидай егістерінде тат және 
септориоз аурулары кең таралды, осының салдарынан фунгицидтер 
қолданылмаған танаптардың түсімділігі 20-30%-ға дейін төмен болды. 
1998-2000 жылдары олар республиканың солтүстік аймағында шектен 
тыс көбейіп, орасан қауіп тудырғанын көпшілік қауым ұмыта қоймаған 
шығар. Осы жылдары бұл зиянкеспен күресу үшін 2-3-тен 8,2 миллион 
гектарға дейін шабындықтар мен егіс алқаптарында химиялық 
препараттар қолданылып, мемлекет бюджетінен 20-22 миллиард 
теңгеге дейін қаржы жұмсалды.

Енді арамшөптерге келсек, олардың салдарынан өнім 40-50%-ға, 
тіпті одан да көп кемуі мүмкін. Солтүстік аймақта астық дақылдары 
егісінде қара сұлы, сары қалуен, дала шырмауығы, жабайы гүлтәжі, 
улы кекіре және т.б. жиі кездеседі. Қара сұлы мен тары тектес және 
қосжарнақты арамшөптер басқан бидай егістері бірнеше миллиондаған 
гектарға жетеді. Ауыл және орман шаруашылығында зиянды 
организмдердің таралуы мен дамуын және зияндылығын шектеу үшін 
дүние жүзінде арнайы химиялық препараттар немесе пестицидтер 
кеңінен қолданылады. Енді осы жайлы аздаған статистикалық 
деректерге зер салсақ. Ресей ғалымы В. А. Захаренконың мәліметіне 
қарағанда, өткен ғасырдың 60-жылдары жыл сайын дүние жүзінде 580 
млн. доллардың пестицидтері қолданылса, 70-жылдары бұл көрсеткіш 
4,7 есеге артыпты. 1980 жылы ол 20 есеге көбейсе, 1990 жылы 26 
миллиард 400 млн. долларға жеткен. 90-жылдардың ортасында астық 
дақылдарының егіс көлемі 428 млн. гектарды құрап, 1 гектарға 
шаққанда 11,9 доллардың пестицидтері жұмсалыпты. Енді жүзім мен 
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жеміс-жидек шаруашылығына келсек, олардың 1 тонна өнімін өндіруге 
орта есеппен 4,5 доллардың пестицидтері жұмсалады екен.

Мәдени өсімдіктер. Мәдени өсiмдiктердiң шығу тегi. Мәдени 
өсiмдiктер жабайы өсiмдiктердiң түрлерiнен шыққан. Алғашқы 
адамдар өсiмдiктердiң жеуге келетiн жемiстерi мен тамырларын 
тауып қолданған. Жабайы өсiмдiктердi жинап алып, оларды өздерi 
тұрған жердiң айналасына егiп, өсiре бастаған. Адамдар топырақты 
қопсытқанда, арамшөптерiн өлтiргенде, суғарғанда өсiмдiктiң жақсы 
өсетiнiн бiлген. Олардың жемiстерiнiң, тұқымдарының, тамыр 
жемiстерiнiң әрi үлкен, әрi дәмдi болып қалыптасатынын байқаған. 
Мәдени өсiмдiктердiң көпшiлiгiнiң тарихы ертеден басталады, бiрақ 
олардың бiрқатары кейiнгi кезде себiле бастады. Мысалы, бидай бiздiң 
эрамызға дейiнгi VII мыңжылдықта, картоп, қызанақ (сурет), күнбағыс 
XVI ғасырда, ал қант қызылшасы XIX ғасырдың бас кезiнен өсiрiледi. 
Табиғи өсiмдiктердi мәденилендiру қазiр де жүрiп жатыр. Ғалымдар 
жабайы өсiмдiктердiң құндыларын зерттеп, ең жақсыларын таңдап 
алады. Оларды өсiрудiң агротехникасын жолға қояды. Өсiмдiктердi 
өсiрудiң тәжiрибесi ұрпақтан ұрпаққа берiлiп келедi. Адам қай кезде де 
өз қажетi үшiн, сапасы ең жоғары өсiмдiктердi таңдай бiлген.

Мәдени өсiмдiктердiң көпшiлiгiнiң көп өзгергенi сондай, олар 
өздерiнiң жабайы туыстарына мүлдем ұқсамайды. Сондықтан көп 
жағдайда мәдени өсiмдiктердiң шығу тегiн анықтау оңайға түспейдi.

жануарлар ресурстары. Жануарлар дүниесі тарихи өзгерістермен 
пайда болған өз ареалына ие болған жануарлар түрлері жиынтығы 
болып есептеледі. Жануарлар қоректену, жасау жағдайы, әрекеті, жасау 
ортасымен түрлі топтарға бөлінеді. Жануарлар классификациясынан 
басқа бір түрге кіргенмен олардың таралуына қарап та оларды бірнеше 
топтарға бөлінеді (батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік).

Қазақстанда жануарлар ресурстарын пайдалануына қарай бірнеше 
топқа бөлінеді: жабайы жануарлар, үй жануарлары, суда өмір сүретін 
жануарлар. Жабайы жануарлардың біздің елімізде аңдардың 150, 
құстардың 480, бауырымен жорғалаушылардың 150, қос мекенділердің 
12, балықтардың 8 түрі бар. Биоресурстарда ежелден келе жатқан түрі 
аңшылық болып есептеледі. Аңшылық жануарлардың терісі, еті үшін 
ауланады. Қазақстанда кеңес өкіметі кезеңінде ауланған аңдардың 
34%-і, терісі бағалы аңдар болса, соның ішінде суырдың 40%-ы 
ауланады. Орта Азия мемлекеттерінде ауланған аң түрлері дүние жүзі 
бойынша алғашқы орында тұрады. Қазіргі күндері «жұмсақ алтын» 
деген ат қойылып отыр. Ауыл шаруашылығында әсіресе, ет өнімдерін 
жетістіруде тұяқты аңдарды кең пайдаланады. Кеңес үкіметі кезеңінде 
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олардың саны 6-7 млн болса, қазіргі уақытқа 500-600 мың шамасында 
қалып отыр.

Орман ресурстарына келсек, планетамыздың 30-ға жуығын орман 
алып жатыр (шамамен, 4 млрд. га), бiрақ барған сайын оның көлемi 
азаюда.  Соңғы екi ғасырда дүниежүзiнде орман екi есеге жуық кесiлдi. 
Мәселен, орманның көптеп кесiлуi салдарынан атмосферадағы ауа 
құрамында оттек балансы азаяды. Оның планетамыздың жылынуына, 
климаттың өзгеруiне әсер етуi де мүмкiн. 

11-сурет. Орман көлемі үлкен мемлекеттер

Орман ресурстары – жалпы орман алқабының аумағымен, ағаш 
сүрегi қорының мөлшерiмен және ормандылық көрсеткiштерiмен 
сипатталады.

Дүниежүзiнде ең көп орман алқаптары Оңтүстiк Америка мен 
Азияда сақталған. Еуропада, әсiресе Аустралияда ол тiптен аз күйде. 
Бiрақ әрбiр дүние бөлiктерiнiң жер аумағы бiрдей емес. Бұл жерде ең 
маңызды көрсеткiш ретiнде бiздiң анықтайтынымыз – ормандылық. Ол 
әрбiр аймақтың жер көлемiнiң ондағы орманның жабынды алқабына 
арақатынасын бiлдiрiп, пайызбен есептеледi. Ең жоғары ормандылық 
көрсеткiшi: Латын Америкасында (52), ТМД елдерiнде (37), оның 
iшiнде Ресейдiң көрсеткiшi – 45. Осы көрсеткiш бойынша қазiргi кез-
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де ең алдыңғы орында – Француз Гвианасы (95), Суринам (91), Гайана 
(85), Папуа-Жаңа Гвинея (84), Габон (81) елдерi келедi. Ал Аустралия 
материгiнде ормандылық көрсеткiшi 11 шамасында, тiптен орман жа-
бындысы жоққа тән елдер де бар. Мәселен, Кувейтте – 0,3; Бiрiккен 
Араб Әмiрлiгiнде — 0,1; ал Оманда тiптен орман жоқ деп айтуға бола-
ды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-сурет. Орман ресурстары қоры

Жалпы орман ресурстарын шаруашылық тұрғысынан бағаласақ, 
бұл жерде ең негiзгi көрсеткiш – ағаш сүрегiнiң қоры болып табылады. 
Ағаш сүрегiн өндiруден: Латын Америкасы (90 млрд м3), ТМД елдерi (86 
млрд м3), оның iшiнде, Ресей (75 млрд м3) жетекшi орында. Ал жекеле-
ген елдерден өте үлкен қорлары бары: Бразилия, Канада, АҚШ айрықша 
көзге түседi. Орман жабындылы алқабының көлемi жағынан – жоғарыда 
аталған елдер және Қытай, Индонезия, Колумбия алдыңғы қатарда. 
Жер шарының орман қоры және орман алқаптары аумағы жағынан 
әрқайсысы 2 млрд. га-ға жуық көлемдi алып, солтүстiк және оңтүстiк 
орман белдеуiн құрайды. Солтүстiк орман белдеуiнде қылқанжапырақты 
ағаш түрлерi өссе, оңтүстiк белдеуде мүлдем өспейдi.
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13-сурет. Орман ресурстарын қолданудағы проблемалар

Ормандардың жойылып бара жатуы аса алаңдатарлық проблема 
болуда, әсiресе соңғы жылдары оңтүстiк белдеудiң ормандары азаю-
да. Планетамыздағы тiршiлiктiң әрi қарай да қалыптасып өркен жаюы 
үшiн мәңгi жасыл ылғалды тропиктiк ормандарды сақтау – адамзат 
баласының ең көкейкестi мәселесi.

? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Биологиялық ресурстарға не жатады?
2. Өсімдік және жануарлар ресурстарына мысалдар келтіріңдер.
3. Орман ресурстарының таралу аймақтарына сипаттама 

беріңдер.
4. Мәдени өсімдіктер дегеніміз не?
5. Орман ресурстарының қолдануындағы проблемаларды ата?
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8-тақырып

СУ  РЕСУРСТАРЫ
Су ресурстарына пайдалануға жарамды барлық жер бетіндегі және 

жер астындағы суларды жатқызады. Су Жерде органикалық тіршілікті 
ұстап тұру үшін, адамның өмір сүруі, оның шаруашылық іс-әрекеті 
үшін қажет. Су факторы қоғамдық өндірісті орналастыруға үлкен әсерін 
тигізіп отырады. Сумен жабдықтаудың ірі көздеріне бағыт-бағдар 
алған, суды көп қажет ететін салаларға өнеркәсіптің көптеген салалары 
(электр энергетикасы, қара және түсті металлургия, целлюлоза-қағаз, 
химия өнеркәсібі және т.б.), егін шаруашылығы (күріш өсіру, мақта 
өсіру және т.б.) жатады. Су ресурстары – тек айқын суды көп қажет 
ететін өндірістер үшін ғана емес, қалаларды дамыту, тұрғындардың 
тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де ерекше маңызды 
фактор. Әсіресе адамдардың осының Жердегі қорлары шектеулі 
тұщы суға деген қажеттіліктерінің ролі зор болып отыр. Жердің 
гидросферасын құрайтын, Жердегі судың жалпы қорлары (мұхиттар 
және теңіздер, өзендер, көлдер, батпақтар және су қоймалары, жерасты 
сулары, мұздықтар және қарлар, топырақ ылғалы және атмосфера 
булары) 1 386 млн текше км деп бағаланып отыр. Олардың ішінде су 
ресурстарының 96,5%-ы Дүниежүзілік мұхиттың тұзды суларына және 
1%-ы – тұзды жерасты суларына келеді. Гидросфера көлемінің қалған 
2,5%-ы жер шарындағы тұщы судың ресурстарын құрайды да. Алайда 
олардың нақты мөлшері анағұрлым азырақ (гидросфера көлемінің 
бар болғаны 0,3%-ы), өйткені полярлық мұздар тұщы су алудың көзі 
ретінде әзірге іс жүзінде пайдаланылмай отыр. Осылайша, Жердегі 
судың орасан зор ресурстарының бар екендігіне қарамастан, судың 
тікелей іс жүзінде пайдалану үшін жарамды мөлшері (тұщы сулар) аса 
шектеулі болып отыр. 

Тұщы су ресурстары. Жер шарындағы судың негiзгi бөлiгi (97,2% 
көлемiнде) Дүниежүзiлiк мұхит суларына тиесiлi. Тағы 1% жуығы 
тұзды жерасты сулары мен көлдерге тиесiлi. Сонда тұщы су ресурстары 
гидросфераның жалпы көлемiнiң 2,5%-ын ғана құрайды екен. Оның 
үстiне, бұл қордың басты бөлiгi Антарктида мен Арктикада, сол сияқты 
тау мұздықтарында (2,1%), оны адамдар әзiрше өз қажетiне пайдалана 
алмай отыр, ал жерүстi суларының үлесi мардымсыз – 0,1%.

Адамның өмiрi мен шаруашылық iс-әрекетi, ең алдымен, тұщы 
суға байланысты. Планетамыздағы оның басты көзi болып өзен суы 
саналады. Тұщы суды тұрмыста және өнеркәсiпте, әсiресе ауыл 
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шаруашылығында пайдалану көлемi жылдан-жылға артып келедi. 
Көп жағдайда судың қайтадан айналымға қосылмайтын шығындары 
көбеюде. Ал өзен суының қоры өзгерiссiз бiрқалыпты болуы себептi, 
оны пайдаланудың күрт артуына байланысты тұщы судың тапшылығы 
күшейiп келедi. Тiптен оның тапшылығы құрғақшылық өңiрлерде ғана 
емес, су ресурстарымен жеткiлiктi қамтамасыз етiлген аймақтарға да 
қауiп туғызуда. Бұл жағдай көбiнесе гидросфераның барған сайын 
ластануына және оның үнемделмеуiне орай қалыптасып отыр.

Планетамыздың тұщы су қоры, оның жеке аймақтары бойын-
ша әркелкi таралған. Жер шарының 60%-қа жуық бөлiгiнде тұщы су 
мөлшерi жетiспейдi. Дүниежүзi бойынша оның қорларын пайдаланудың 
күрт өсуi, әлем халқының жылдам көбеюi, гидросфераның барған 
сайын ластануы, басқа да себептерге байланысты адамзат баласына 
тұщы судың жетiспеу қаупi төнуде. Осы себептi тұщы суды тұтынуды 
шама келгенше қысқарту проблемалары туындауда. Су ресурстарының 
қоры мен оны пайдалану арасындағы арақатынас, сумен қамтамасыз 
етiлу дәрежесiн бағалау көрсеткiшi болып табылады. Жалпы өзен 
сулары ресурстар гидроәлеуетi жағынан Азия, Америка және Африка 
құрлықтары көзге түседi. Ендi олардың осы ағын сулармен қамтамасыз 
етiлуiн халықтың жан басына шаққандағы мөлшерiмен есептесек, бұл 
жерде керi жағдай қалыптасады. Мәселен, халқы сирек қоныстанған 
Аустралия алға шығып, ал халқы тығыз орналасқан Азия артта қалады. 
Ағын су қоры жөнiнен дүниежүзiнде бiрiншi орынды Бразилия алады, 
сол сияқты Ресей, Конго, Канада, т.б. мемлекеттер де оның аса iрi 
ресурстарына ие.

Адамзат баласының алдында су проблемасын шешудiң көптеген 
жолдарын қарастыру мiндетi тұр. Бiрақ олардың ең бастысы – оның 
ысырапсыз түрде тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз ету. Өндiрiс 
пен егiстiкте, адамның шаруашылық және тұрмыстық iс-әрекетiнде 
қолданылған ақаба су мен шайынды суларды қайта тазалаудың да 
маңызы зор. 

Тұщы судың аздаған көздерінің арасында негізгісі болып өзендер 
табылады. Қорлары таусылатын жерасты тұщы суларынан ерекшелігі, 
өзендердің су ресурстары қалпына келетін, таусылмайтын болып 
табылады. Жыл сайын қалпына келіп отыратын су ресурстарының 
мөлшері жауын-шашындар (жауын және қар түрінде өзен бассейнінің бет 
жағына түсетін) және түскен ылғалдың булануы арасындағы қатынасқа 
байланысты болып келетін өзен ағысының мөлшерімен анықталады. 
Өзендердің су ресурстары (өзен ағысының ресурстары) жылына 47 
мың текше км деп бағалануда, ал өзеннің су ағысымен қамтамасыз 
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етілгендіктің орташа әлемдік көрсеткіші (жан басына шаққандағы су 
ағысы) жылына шамамен 8 мың текше км құрайды.  Ғаламшардың өзен 
су ағысының тұщы су ресурстарының жартысынан астамы осында 
Жердің Янцзы, Иравад, Меконг, Ганг, Брахмапутра секілді ірі өзендері 
ағып өтетін Азияға және ең зор (су ағысының көлемі, бассейнінің 
ауданы, ұзындығы және ені бойынша) Амазонка өзені бар Оңтүстік 
Америкаға (жылына 380 км текше км) келіп отыр. Өзендердің су 
ағысының жиынтық көлемінің өзге жартысын өзара Солтүстік Америка 
(5 960), Африка (4 225), Еуропа (3 110), Австралия және Мұхит елдері (1 
965 текше км/жыл) бөлісіп отыр. Осы тізімдемеде соңғы орында тұрған 
Австралия және Мұхит елдері сонымен бірге бір тұрғынға есептегенде 
сумен ең жоғары қамтамасыз етілгендікке ие (83 мың текше м/жыл), ал 
тұщы судың қорлары бойынша көш бастап отырған Азия жан басына 
шаққандағы сумен қамтамасыз етудің ең төмен орташа көрсеткішіне 
ие - 4,5 мың текше м/жыл. Оңтүстік Америкада бұл көрсеткіш 34 мың 
текше м/жыл, Солтүстік Америкада – 15, Африкада – 6,5, Еуропада - 6 
мың текше м/жыл. 

Сумен қамтамасыз етілгендік әлем елдері бойынша да елеулі 
ерекшеленеді. Тұщы судың айтарлықтай ресурстарын Ресей иеленіп 
отыр. Оның өзен су ағысының жиынтық көлемі 4 270 текше км/жыл деп 
бағаланып отыр, бұл әлемнің бүкіл өзендерінің жиынтық ағысының 
10%-ына жуығын құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша Бразилияны 
алға жібере отырып, Ресей әлемнің барлық елдерін басып озып отыр. 
Ресейдің жан басына шаққандағы сумен қамтамасыз етілгендігі 
(28,5 мың текше м/жыл) орташа әлемдік көрсеткіштен үш еседен аса 
жоғарырақ. Су ресурстары елдің ішінде тым бірқалыпсыз бөлінген – 
оның жиынтық беткейлік су ағысының 70%-ға жуығы Сібірдің және 
Қиыр Шығыстың шаруашылық жағынан нашар қоныстанған облыс-
тарына және тек 30%-ы ғана – еуропалық бөліктің және Оралдың 
тұрғындар тығыз қоныстанған және суға бәрінен көбірек зәру ауданда-
рына келіп отыр. Сумен еуропалық бөліктің орталық (Липецк, Белго-
род, Курс және Воронеж облыстары) және оңтүстік (Ростов, Астрахань 
облыстары, Калмыкия Республикасы және т.б.) аудандары бәрінен де 
нашар қамтамасыз етілген. Ресейде 120 мыңға жуық өзен (ұзындығы 10 
км асатын) бар, олардың көпшілігі Солтүстік мұзды (Солтүстік Двина, 
Печора, Ертіспен бірге Обь, Енисей, Лена, Индигирка, Колыма және 
т.б.), Тынық (Амур, Анадырь, Пенжин және т.б.) және Атлантика (Дон, 
Кубань, Нева) мұхиттарының бассейндеріне жатады. Ресейдің ең ірі 
және суы мол өзендерінің бірі – Волга ішкі су ағысының бассейніне 
жатады және Каспий теңізіне келіп құяды. Тұщы судың айтарлықтай 
көлемі су қоймаларына (олардың ішінен Братск, Краснояр, Зейск, 
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Усть-Илим, Самара су қоймалары әлемдегі аса ірі су қоймаларының 
қатарына жатады) және көлдерде (Байкал – әлемдегі ең терең көл, 
Ладога, Онега, Таймыр және т.б.) жинақталған. Ресей жерасты тұщы 
суларының ресурстарына да бай, олардың барланған кен орындарының 
пайдаланылатын қорлары 27,3 текше км/жыл құрайды, оның ішінде 
80%-ы еуропалық бөлікте орналасқан. Жалпы алғанда дүниежүзінде 
суды тұтыну үздіксіз өсіп отыр және 2000 жылы 4780 текше км, 
яғни ғаламшардың тұщы су ресурстарының жалпы көлемінен (су 
ағысының жалпы жылдық көлемінен) шамамен 10% құрады. Әлемдегі 
негізгі су тұтынушылар   ауыл шаруашылығы 69%), өнеркәсіп (21%), 
коммуналдық шаруашылық  (6%) және су қоймалары.  Бұл ретте ауыл 
шаруашылығында және коммуналдық шаруашылықта пайдаланылатын 
судың үлесі үнемі өсіп отыр. Ресейде жыл сайын 100 текше км жуық 
тұщы су (АҚШ-та - 550 текше км), немесе өзендердің су ағысының 
жалпы жылдық көлемінің шамамен 2,4%-ы пайдаланылуда. Орташа 
әлемдіктен ерекшелігі, су тұтынудың құрылымында жетекші рөлді 
өнеркәсіп ойнап отыр (55%), ауыл шаруашылығының үлесі төмен (20%) 
және коммуналдық саланың үлесі жоғары  (19%).  Соңғы жылдары 
әлемнің көптеген елдерінде су ресурстарының олардың таусылуымен 
емес, табиғи беткейлік сулардың сапалық жағынан нашарлауымен 
– олардың тұрмыста және өндірісте пайдаланылуының нәтижесінде 
ластануымен байланысты жетіспеушілігі сезіле басталды. Ластанған 
беткейлік сулардың көлемінің орасан зор болып отырғаны соншалықты, 
таза су мәселесі жаһандық сипатқа ие бола бастады.

14-сурет. Дүниежүзінің аймақтары бойынша су ресурстарының таралуы
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Гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Су ресурстар 
аумақтың өмір сүру негізін құрайды. Бассейн беттік және жерасты 
су ресурстарымен бай. Олар өндірістік күш аумағында дамуды және 
қарқынды ауыл шарушылық өндірістік, қолайлы климаттық шарттармен 
үйлесіп қалыптасуды ескере алды. Бассейнде 45 мыңнын артық өзендер, 
уақытша су ағындары және жалпы ұзындығы 118 мың км дейінгі сайлар 
бар.Олардың ішінде ең ірісі Іле өзені (бассейннің 75% дейінгі сужинағыш 
ауданы) болып табылады. Балқашқа құяр кезде көлемі 8 мың км2-мен 
атырау құрайды. Табиғи ресурстар таусылмайды дейтін көрінер көзге 
аңғал ұғымның мәні қалмай барады. Су планетамызда айрықша орын 
алатын ресурс болып табылады. Жер шарында су мол болғанымен, ол 
жердің аудандары мен елді мекендері бойынша біркелкі емес. Су тек шөл 
бау үшін ғана керек емес. Ол өндіріс үшін де қажет. Қазіргі технологияның 
су сыйымдылығы өте жоғары: 1тн құрышты қорыту үшін 250 м куб су 
қажет, 1 тонна қағаз өндірісіне 900 м куб су, 1 тонна капронға 56000 м куб 
су кетеді екен. Егер жердің бір тұрғынына кететін барлық су шығынын 
есептесек, ол жылына 1-2 тоннадан да көп су тұтынады екен.

Жер бетіндегі сулардың ластану көздеріне мыналар жатады: өнеркәсіп 
өнімдері мен өндіріс қалдықтарын сақтайтын және тасымалдайтын 
орындар; тұрмыстық, тұрмыс қажетін өтеу барысындағы қалдықтарды 
жинайтын орындар, қоймалар; тыңайтқыштар, пестицидтер және де 
химиялық заттар қолданылатын ауылшаруашылық салалары; жер асты 
сулары байланыстағы жер бетіндегі обьектілер; су көзіне жалғасқан лас 
орындар; жауын-шашынның ластанған жерлерді жууынан пайда болған 
шайынды сулар; өндіріс, бұрғылау, қазу және т.б.

15-сурет. Дүние жүзінің үлкен су қоймалары.
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Судың тұздылығы артқан сайын, қату температурасы төмендей 
береді. Сол себепті тұздылығы жоғары болатын терең көлдердің небір 
қатты аяздарда да қата қоюы қиын. Ал мұхит жағдайында беткі тұзды су 
қату барысында біртіндеп тығыздығы артып, төменге батады. Осының 
нәтижесінде мұхиттың неғұрлым төмен қабаттарына оттек жеткізіліп, 
ондағы тіршілікті қамтамасыз етеді. Табиғаттағы су айналымы, оның 
маңызы ауырлық күші әсерінен гидросфера, атмосфераны қамтитын 
үздіксіз айналымын Дүниежүзілік ылғал деп атайды. Күн жылуы 
әсерінен теңіздер мен мұхиттардың, көлдермен қатар, топырақ пен 
өсімдіктерде буландырушы сфераға бөлініп шығады. Су айналымында 
ауа ылғалдылығы: ауа массалары мұхит үстінен буланған ылғалдық 
апарып жеткізеді. Жаңбыр күйінде жер бетіне қайта су айдындарын 
толықтырып, біразы топыраққа сіңеді, өсімдіктер оның артық бөлігін 
қайтадан бу күйінде атмосфераның Құрлық өзендері өз суын теңіздер 
мен мұхиттарға жеткізіп, орнын толтыруға өз үлесін қосады. Ал 
теңіздер мен эсухнтадам су атмосфераға түсіп, айналым тұйықталады.

Дегенмен соңғы жылдардағы зерттеулер су айналымының 
төмендігін дәлелдеп отыр. Өйткені, атмосфераның жоғары қабатына 
күн сәулесінің әсерінен оттек пен сутек иондарына ыдырап, ғарышқа 
өтіп кетеді. Ал жанартау атқылаулары барысында жердің ішкі келетін 
су (шамамен, жылына 130 млн т) гидросфераны толықтырып, осы сулар 
есебінен гидросфераның көлемі ұлғайып келеді деген болжам бар, 
өйткені мантиядағы су мөлшері 20 млрд км3 (гидросфера көлемінен 151 
артық) деп шамалануда.

Судың барлық табиғат құрамбөліктерін қамтитын айналымы 
миллиондаған жылдар бойы тоқтаусыз жүруде.

16-сурет. Тұщы су жетіспеушілігі
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Су ресурстары. Табиғи ресурстар таусылмайды дейтін көрінер 
көзге аңғал ұғымның мәні қалмай барады. Су планетамызда айырықша 
орын алатын ресурс болып табылады. Жер шарында су мол болғанымен, 
ол жердің аудандары мен елді мекендері бойынша біркелкі емес. Су 
тек шөл бау үшін ғана керек емес. Ол өндіріс үшін де қажет. Қазіргі 
технологияның су сыйымдылығы өте жоғары: 1тн құрышты қорыту 
үшін 250 м куб су қажет, 1 тн қағаз өндірісіне 900 м куб су, 1 тн капронға 
56000 м куб су кетеді екен. Егер жердің бір тұрғынына кететін барлық 
су шығынын есептесек, ол жылына 1-2 тн-дан да көп су тұтынады екен. 
Су – біртұтас кешен ретінде болатын табиғи ресурс. Табиғи ресурстың 
бұл түрі мыналарға арналған:

– адамзаттың, хайуанаттар мен өсімдіктер әлемінің өмірлік 
қажеттіліктерін өтеуге;

– өндірістік-шаруашылық қажеттіліктеріне;
– гидротасымалдау және кемелермен жүкті тасуға;
– өзіндік ерекшелігі бар технологиялық процестерді қамтамасыз 

етуге.
Су биосфераның барлық қабаттарында болады, дәлірек айтқанда, 

ол тек су қоймаларында ғана кездеспейді, сонымен қатар, оны ауадан да, 
топырақтан және бүкіл тірі жан иелерінің бойынан да ұшырастырамыз. 
Шнитниковке жүгінсек біз бүгінгі таңда өте ылғалды континенталдық 
фазадан аса құрғақ континенталдық фазаға өту үстінде екенбіз. Бұл 
құрлықтағы судың 1 бөлігі теңізге ауыатынын білдіреді. Соңғы 80 
жылдағы байқау көрсеткендей, теңіз деңгейі жыл сайын 1-2 мм-ге 
көтеріледі, бұл құрғақтағы судың қорын жылына 430 км кубке кемітеді. 
Бұл көреткіш Каспий теңізіне құятын барлық өзендерге де қатысты. Су 
ұдайы қозғалыс үстінде болады, оның мөлшері мен сапасы уақыт және 
кеңістік ішінде өзгереді.

Су ресуртары ғасырлар бойы жинақталған қормен және 
жаңғыртылған ресурстармен сипатталады. Орташа жылдық ағыны 
бойынша, су ресурстарын бағалау судың пайдаланылуын жоспарлауда 
және сумен қамтамасыз етілудің деңгейіне баға беруде кеңінен 
қолданылады. Елімізде су ресурстарын үнемдеу үшін, суарудың жаңа 
әдістерін қолданысқа енгізудің маңызы зор. Орташа есеппен алғанда, 
планетаның 1 тұрғынына күніне 3 мың литр су кетеді екен, алайда жердегі 
5 миллиардтың 1 миллиард тұрғыны күніне кем дегенде 2-3 литр тұщы 
суға қолы жетпей отыр екен. Елімізде су ресурстарының қорғалуы әрі 
ұтымды пайдаланылуы үшін өзен бассейндерін пайдалану процесінің 
жүйелі басқару тәсілі қолданылады. Аса ірі территорияларды жергілікті 
су ресурстарымен қамтамасыз ету міндетінде суды ластап, әрі тауысып 
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алмауды көздейтін, жер үсті және жер асты суларын бірлесіп реттеуді 
жүзеге асыратын шаралар кешенді түрде қарастырылады.

Қазақстан Республикасының жер беті минералдық көздер 
сулар ретінде таралған климаттың ерекше жағдайы өзен жүйесінің 
қалыптасуына өз әсерін тигізеді. Онда өте сирек гидрогеографиялық 
желі байқалады, шаруашылық үшін артезиан бассейндерінің сулары 
үлкен рөл атқарады. Ірі қалаларды сумен қамтамасыз ету жер асты 
сулары арқасында жүзеге асады. Қазақстанда минералдық судың қоры 
да аз емес, минералдық сулар құрамында көптеген химиялық элементтер 
бар, олар адамның денсаулығы үшін қажеттіліктердің бірі. Санаторий 
мен курорттар танымал. Мысалы, Алма Арасан, Барлық Арасан, Қапал 
Арасан, Жаркий Арасан, Сарыағаш және т.б.

Барлығымызға белгілі біздің территорияны кесіп өтетін ірі өзендер, 
өздерінің бастарын көрші территориялардан алады. 1992 жылы 
Біріккен Ұлттар Ұйымында (БҰҰ) Хельсинск конференциясында 
транс-шекаралық өзендер мен мемлекет аралық көлдердің ресурстарын 
рационалды пайдалану және қорғау туралы Конвенция қабылданды. 
Соның ішінде Каспий мен Арал бар. Су пайдаланудың жыл сайын 
өсуі тұщы судың азайып, ластануына соқтырып отыр. Сондықтан 
гидротехникалық қондырғыларды салу немесе жоспарлау кезінде 
табиғи комплекстің территориялық ерекшелігін ескеру керек.

Әлемдік банктің бағалауы бойынша, XXI ғасырдың ортасына қарай 
Жер халқының 40%-ы су тапшылығын сезінеді, 20%-ы бұдан біршама 
қиындық көретін болады. Су ресурстарының молығу үрдісі оларды 
шектен тыс пайдалану және ластау, сондай-ақ табиғи жүйелердің 
құрауыштарын, басты негізде су экожүйелерін қоса алғанда, табиғи 
жүйелерде ағзалар қауымдастығының өмірлік әрекеті үшін қажетті су 
теңгерімінің бұзылуына әкеліп соғатын жағалау аумақтарында және 
су жинақтағыш бассейндерде өсімдіктердің жойылу нәтижесінде 
нашарлайды. 

Су ресурстарының аумақ бойынша тең бөлінбеуі өңірлер мен 
экономика салаларының сумен қамсыздандырудың тұрақсыздығын 
және теңсіздігін негіздейді. Қажетті су тұтыну көлемі 54,5 км3 құрайды, 
ал шаруашылық пайдалануға мүмкін су тұтыну көлемі орташа 
сулылық бойынша жылына 42,6 км3-ден аспайды. Ауыз су қоры 524 
км3-ден астамды (көлдер – 190, мұздықтар – 80, өзендер – 101, су 
қоймалары – 95, жер асты сулары – 58) құрайды. Экономика салала-
рын сумен қамтамасыз етудің 90%-дан астамы жер беті су ресурстары 
есебінен жүзеге асырылады. Коммуналдық-тұрмыстық қамтамасыз ету 
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секторында негізінен жер асты сулары пайдаланылады. Жер асты су 
ресурстарын пайдалану деңгейі 2005 жылы 1,0 км3-ді құрады.

Қазақстан су ресурстарының тапшылығымен Еуразияның қуаң 
өңірлерінің біріне жатады. Республиканың су шаруашылығы су 
ресурстарының тапшылығы, табиғи су аздығы кезеңінде күрт ұшығуы 
жағдайында дамуда. Елдің жер бедері мен климатының әртүрлілігімен 
туындалған ел гидрографиясының басты ерекшеліктерінің бірі жер 
беті су ресурстары оның аумағында біркелкі таралмағанынан болады. 
Осыған байланысты ел аумағының көп бөлігінде су шаруашылығының 
шиеленіскен жағдайы орын алып отыр.

Республиканың басым су көздері бойынша су сапасына үлкен 
қауіптілікті химия, мұнай өңдеу, машина жасау өнеркәсіптерінің 
және түсті металлургия кәсіпорындары төндіріп отыр. Республика 
шегінде жер асты суларының 700-ден астам әлеуетті ластану көздері 
анықталған, оның ішінде 241-і жер асты суларының гидрогеохимиялық 
жай-күйіне тікелей әсер етеді. Су ресурстарының жалпы салыстырмалы 
жеткіліксіздігі кезінде Қазақстан үшін су тұтынушылардың суға 
көзқарасы үнемсіз болып отыр. Өнеркәсіптік сектормен суды тұтынудың 
қысқаруына қарамастан, өнім бірлігіне таза судың жұмсалуы су беру 
жүйелерінің пайдалы қызметінің төмен коэффициентіне бола жоғары 
болып қалып отыр. Суармалы жер шаруашылығында судың нормативтен 
жоғары жоғалтуларына әкеліп соқтыратын суарудың су жұмсаушы 
технологиялары қолданылады. Су ресурстарының біркелкі тарамауы, 
Орталық, Солтүстік және Батыс Қазақстандағы судың өсіп келе жатқан 
дефициті, трансшекаралық өзендер бассейндеріндегі сумен қамтамасыз 
ету жағдайының шиеленісуі, ауыз су сапасының нашарлауы, жер беті 
және жер асты суларының жалғасып келе жатқан ластануы, бөгеттердің, 
гидробуындардың, су құбырларының, суару арналарының техникалық 
жағдайларының қияпатты нашарлауы, су тұтынуды бақылауды қолдан 
жіберіп алу, суармалы жер шаруашылығындағы суарудың артта қалған 
технологиясы кідіріссіз шешуді талап етеді. Еліміздің әлеуметтік-
экономикалық кешенінің су тұтынуы 2004 жылға жылына 25,30 км3-
ден астамды құрады, бұл ретте шамамен 19,83 км3-і табиғи көздерден 
алу есебінен жабылып отыр және небәрі 5,47 км3-і су пайдаланудың 
айналымдық және қайталама-реттілік жүйесінде инженерлік қайта 
жандандыру есебінен (қол жеткізілген әлемдік деңгей 50%-дан 
астам) болып отыр. Өндірістік қажеттілікке судың 20,0%-ына дейін, 
шаруашылық-ауыз су мақсаттарына 5,0%-ына дейін, суландыру және 
сумен қамсыздандыруға 73,0%-ына дейін жұмсалады.
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Өндірістің саябырлауына және тұщы суды пайдалану көлемінің 
төмендеуіне қарамастан ысырапты су пайдалану проблемасы өзінің 
өзектілігін жоғалтпай отыр, солайша тек тасымалдау кезіндегі таза судың 
жыл сайынғы шығын көлемі 4,94 км3, бұл ретте табиғи су объектілеріне 
қатысты қайтарымсыз су тұтыну 15,28 км3-ді құрайды. Су бөлу көлемі 
табиғи көздерден су алу көлемінің орташа 22,0%-ын құрайды. Таза-
лау аппараттарының қуаты тазалау қажеттілігінің 100%-ы ғана жаба-
ды, сонымен бірге су объектілеріне 155,0 млн.м3 ластанған су төгіледі, 
қалыпты деңгейге дейін тек қана ағынды судың 5,0%-ы тазаланады, бұл 
тазалау ескі сызба бойынша және ескірген технологиялық жабдықтарда 
жүзеге асады, тазалау әдістері төгілген су категориясына сәйкес емес 
екендігін көрсетеді.

Қала және ауыл халқының коммуналдық-тұрмыстық қажеттілігіне 
жыл сайын жылына шамамен 0,9 км3 тұтынады, ол алынған судың жалпы 
көлемінен 4%-ды құрайды. Мұнда су құбыры желісінің техникалық 
жағдайына байланысты бір адамға шекті су тұтыну 130-дан 250 литр/
тәулігіне құрайды.

Су құбырының тозуы ауыз су сапасының қайталама ластануының 
көзі болып табылады және су дайындығын құнсыздандырады. Агенттік 
және денсаулық сақтау мәліметтері бойынша халықтың 30%-ына 
дейін сапасыз ауыз суды пайдаланады, сүзек, сары аурудың таралуы 
ластанған ауыз суды тұтынумен байланысты. Республикадағы 100 
км су құбыры желілерінің апат санына 70 апаттан астамды құрайды, 
орташа еуропалық деңгейінің сенімділік көрсеткіші – 3 апат. Қазіргі 
таңда небәрі 40 топтық су құбырлары жұмыс істейді немесе қайта 
құру деңгейінде болып отыр. Республиканың солтүстік облыстарында 
екі он жылдықтан астам уақыт өз параметрлері бойынша айрықша 
жалпы ұзындығы 6,0 мың км-ден астам Ишим, Пресновск, Булаевск, 
Соколовск, Сергеевск және Беловодск топтық су құбырлары жұмыс 
істеді. Қостанай облысының топтық су құбырларының ұзындығы 
3,4 мың км, Павлодар облысы Беловодск және Майск топтық су 
құбырлары – 2,0 мың км-ден астамды құрады. Халықты ауыз сумен 
қамсыздандыруының өтпелі кезеңде нақты қиындықтар субъективті 
факторлармен қиындайды: артық меншікті нормалар және нәтижесінде 
су дайындаудың қуатты станцияларын салу; ауыз судың өнеркәсіптік 
кәсіпорындарға берілуі; канализация желісінде ластанған судың 
берілуі; кәсіпорындардың және халықтың жеңіл және сенімді тетігі - 
экономикалық мүдделілігі негізінде ресурс үнемдеуге түрткі болатын 
қолданыстағы ұйымдастырушылық-экономикалық нормативтік-
құқықтық негіздердің жетілмеуі. Есептердің көрсетуі бойынша, 
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коммуналдық секторда қажеттілікті толық қанағаттандыру кезінде су 
объектілерінен суды алуды 35-55%-ға қысқарту туралы айтуға болады. 
Ауыл шаруашылығы суландыруға 80%-ға дейін шығындайтын негізгі 
су тұтынушы болып табылады. Соңғы он жылдықта тұрақты суландыру 
көлемі 2,3 млн. гектардан 1,4 млн. гектарға дейін қысқарып отыр, 
суды алу мөлшері 22,0 шаршы километрден 12,0 шаршы километрге 
төмендеді, сонымен бірге меншікті суды тұтыну 1 гектарға 9,0-дан 10,0 
мың кубқа артты, суды орнына тасымалдау кезінде кезіндегі шығын 
орташа 4,0 куб. км. құрайды. Жыл сайын суландырылмаған жерлерден 
толық алынбаған шекті өнім құны шамамен 60,0 млрд. теңгені құрайды. 
Жерді суландыру жай-күйінің төмендеуінен, суландыру жүйесінің 
және суармалы егін шаруашылығындағы аппараттардың тозуынан 
ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі төмен, шекті су 
тұтыну кіріссіз жоғары болып отыр, суармалы жүйе ПӘК 0,5-ке дейін 
төмендеді. Озық су үнемдегіш суару технологиялары нашар енгізілуде. 
Ауыл шаруашылығында, және де бірінші кезекте суландырылатын егін 
шаруашылығында суды үнемдеу жөніндегі шаралар, яғни суландыру 
жүйесін қайта қалпына келтіруді жүзеге асырумен, суландырудың және 
басқалары су үнемдегіш технологияларын енгізумен мелиоративтік 
жүйелердің ПӘК-ін 25-40%-ға арттыру мүмкін болады. Соңғы 
нәтижеде бұл жердің мелиоративтік жай-күйін жақсартуға және 
ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін және суландыру 
суының өнімділігін арттыруға әкеледі. Өнеркәсіптік секторда суды 
тұтыну жылына 4,0 куб. км-ге дейін қысқарды. Өнімнің бірлігіне 
таза судың шығынының жоғары болуы айналма және қайталама 
сумен қамсыздандыруды пайдаланудың жеткіліксіз деңгейінен, су 
беру жүйесінің қанағаттанарлықсыз жай-күйінен және төмен КПД, 
бүгінгі күні ауыз су талаптарына дейін тазаланған судың 40%-ына 
дейін өнеркәсіптік қажеттілікке шығындалып отыр. Ауыз судың 
тапшылығына қарамастан Израиль көлемі 455,0 мың гектар болатын 
өзінің өңделетін жерінің 55%-ы (250 мың гектар) суландырады. Бұл 
ретте бірге Израильда 1 гектар суландыратын жерге су тұтыну жылына 
4 800 м, Қазақстанда бұл 1,65 есе аз. Израильде су қажеттілігінің 
үштен екісі табиғи көздер есебінен және үштен бірі сортаңданған жер 
асты және тазаланған ағынды суларды пайдалану есебінен жабылады. 
Израильдің су ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі әсерлі табысы, 
осы елде орнықты даму жөніндегі Әлемдік Саммиттің Директивасы 
(Йоханнесбург, 2002 жыл) ұсынған Су ресурстарын ықпалдастыра 
басқару қағидаларының табысты енгізілуімен негізделген.
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Гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Гидросфера – Жер су 
қабығы, ол ғаламшардағы химиялық қосылысқа түспеген аймақтардың 
барлығын (сұйық, қатты және бу түріндегі) қамтиды. Гидросфераның   
құрамдас бөліктерін зерттейтін ғылымды гидрология деп атайды. 
Гидрология зерттеу объектісіне қарай екі салаға: Дүниежүзілік мұхит 
пен онын бөліктерін зерттейтін мұхиттану және құрлықтағы суларды 
зерттейтін құрлық гидрологиясына жіктеледі.

17-сурет. Дүниежүзінің су ресурстары

Гидросфераның жалпы көлемі, шамамен, 1,4 млрд км3. Бұл орасан 
мол су массасының тек 2,5%-ы ғана тұщы су, қалған бөлігін Дүниежүзілік 
мұхит пен құрлықтағы ащы сулар құрайды. Тұщы сулардың басым 
бөлігі мұздықтарда шоғырланған. Гидросфераның құрамдас бөліктері 
мен олардағы су 3-кестеде көрсетілген.

Судың қасиеттері.  Су – Жер шарындағы ең көп таралған айрықша 
зат, химиялық құрамы жөнінен сутек оксиді (Н2О) болып табылады. 
Оның өзіне тән қасиеттері бар, бұл қасиеттерінің географиялық 
қабықта жүретін процестерінің маңызы зор. Біріншіден, су қалыпты 
жағдайдың өзінде үш бірдей күйде бола алады. Судың бір күйден екінші 
күйге ауысуы белгілі бір мөлшерде жылу жұмсалады (булану, қар мен 
мұздың еруі) немесе бөлініп шығады (конденсация, судың қатуы). 
Мысалы, 1 г суды буландыру үшін жұмсалатын жылу 1 г мұзды ерітуге 
қажет жылудан 7 еседей артық болады. Екіншіден, басқа заттармен 
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салыстырғанда су қатқан кезде көлемін ұлғайтады. Таза су қалыпты 
қысым жағдайында +100°С-та қайнап, 0°С-та қататынын білесіңдер.

22-кесте

гидросфераның құрамдас бөліктері және олардағы су көлемі
гидросфераның құрамдас бөліктері Су көлемі, км3

Дүниежүзілік мұхит 1 370 000 000

Жерасты сулары 60 000 000

Топырақ ылғалы 82 000

Мұздықтар 24 000 000

Көлдер 230 000

Өзендер 1 200

Атмосферадағы су 14 000

Барлығы 1 454 327 200

Қатқан мезетте судың көлемі күрт артып, бастапқы сұйық күйіндегі 
көлемінен 10%-ға жуық ұлғаяды. Табиғатта судың мұндай өзгерістерге 
түсуінің өзіндік маңызы бар. Су айдындарының бетін жалған мұз судың 
төменгі қабаттарының одан әрі салқындауына жол бермейді. Өйткені, 
су қатқан сайын тығыз бола берсе, су айдындары түбінен бастап қатар 
еді. Мұндай орасан мол мұз жаз кезінде еріп үлгермес еді, мұның өзі 
қоршаған ортаға, судағы тіршілікке кері әсерін тигізген болар еді.

Үшіншіден, су еріткіш болғандықтан табиғатта таза күйінде 
болмайды, яғни оның құрамында еріген күйде азды-көпті бөгде заттар 
кездеседі. Суда тұздардың шоғырлану мөлшері, яғни тұздылығы әркелкі 
болады. Судың тұздылығын бір литрдегі грамм есебімен (г/л), пайыз 
(%) және промилле (%о) есебімен өлшейді.

Судың тұздылығы артқан сайын, қату температурасы төмендей 
береді. Сол себепті тұздылығы жоғары болатын терең көлдердің небір 
қатты аяздарда да қата қоюы қиын. Ал мұхит жағдайында беткі тұзды су 
қату барысында біртіндеп тығыздығы артып, төменге батады. Осының 
нәтижесінде мұхиттың неғұрлым төмен қабаттарына оттек жеткізіліп, 
ондағы тіршілікті қамтамасыз етеді.

Төртіншіден, су баяу жылынып, баяу суиды. Бұл судың жылу 
сыйымдылығының өте жоғары болуымен түсіндіріледі. Судың жылу 
сыйымдылығы құмға қарағанда 5 есе, темірмен салыстырғанда 10 
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есе жоғары. Ал судың ауамен салыстырғандағы жылу сыйымдылығы 
3 мың есе жоғары. Яғни, 1 см3 суды 1°-қа салқындату барысында 3 
000 см3 ауаны 1°-қа жылытуға жетерлік жылу бөлінеді. Дүниежүзілік 
мұхиттың ғаламшарымыздағы алып жылу жинақтағыш ретіндегі 
рөлі судың осы маңызды қасиетімен түсіндіріледі. Тіпті кішігірім су 
айдынының маңында айрықша жұмсақ климаттың орнайтындығы да 
осыған байланысты.

23- кесте 
гидросфераның құрамдас бөліктерінің жанару кезеңдері

гидросфераның 
кұрамдас бөліктері

жаңару 
кезеңі

гидросфераның 
құрамдас бөліктері

жаңару 
кезеңі

Дүниежүзілік мұхит 2500 жыл х х

Жерасты сулары 1400 жыл Көлдер 17 жыл

Топырақтағы ылғал 1 жыл Батпақтар 5 жыл

Полярлық мұздықтар 
мен тұрақты қар 
қабаты

9700 жыл Өзен арналарындағы 
сулар

16 тәулік

Тау мұздықтары 1600 жыл Атмосфералық су 8 тәулік

Көпжылдық тоң 
аймақтарындағы 
жерасты мұздары

10000 жыл Биологиялық су Бірнеше 
сағат

Судың аталған ғажайып қасиеттері Жер шарында тіршіліктің 
пайда болып, дамуына және сақталуына жағдай жасады. Қасиеттеріне 
байланысты су географиялық қабықта жүріп жатқан процестерде 
маңызды рөл атқарады.

Табиғаттағы су айналымының маңыздылығы адам тіршілігінде 
үлкен рөл атқарады. Географиялық ортадағы үздіксіз су айналымын 
дүниежүзілік ылғал деп атайды. Жаңбыр күйінде жер бетіне қайта су 
айдындарын толықтырып, біразы топыраққа сіңеді, өсімдіктер оның 
артық бөлігін қайтадан бу күйінде атмосфераның Құрлық өзендері өз 
суын теңіздер мен мұхиттарға жеткізіп, орнын толтыруға өз үлесін 
қосады. Ал теңіздер мен құрлықтардан су атмосфераға түсіп, айналым 
тұйықталады.
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17-сурет. Дүниежүзінің аймақтары бойынша су ресурстарының таралуы

Дегенмен соңғы жылдардағы зерттеулер су айналымының 
төмендігін дәлелдеп отыр. Өйткені, атмосфераның жоғары қабатына 
күн сәулесінің әсерінен оттек пен сутек иондарына ыдырап, ғарышқа 
өтіп кетеді. Ал жанартау атқылаулары барысында жердің ішкі қабатынан  
келетін су (шамамен, жылына 130 млн. т) гидросфераны толықтырып, 
осы сулар есебінен гидросфераның көлемі ұлғайып келеді деген бол-
жам бар, өйткені мантиядағы су мөлшері 20 млрд км3 (гидросфера 
көлемінен 151 артық) деп шамалануда.

Судың барлық табиғат құрамбөліктерін қамтитын айналымы 
миллиондаған жылдар бойы тоқтаусыз жүруде. Жыл ішінде 
гидросфераның мардымсыз бөлігі ғана айналымға түседі (4-кесте).

18-сурет. Тұщы су бойынша ірі мемлекеттер
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Су айналымы литосфера, гидросфера мен атмосфераны бір-бірімен 
байланыстыру арқылы географиялық қабықты қалыптастырды. Осы 
шарының жаңа қабығы – биосфераның (тіршілік қабығы) түзілуіне 
жасады. Су айналымының табиғаттағы айрықша рөлі мұнымен ғана 
тоқталмайды. Ылғал айналымы барысында жылудың алмасуы қоса 
жүреді. Өйткені бір жерде булануға жылу жұмсалса, екінші бір жерде 
ылғалдың конденсациялануы барысында, керісінше жылу бөлініп 
шығады. Бір жыл ішінде су айналымына Күннен келетін жылудың 25%-
ға жуығы қатысады. Сонымен су мен жылуды тасымалдау арқылы су 
айналымы Жер шарының табиғат кешендерін қалыптастыруда маңызды 
рөл атқарады.

19-сурет. Дүниежүзілік мұхит ресурстары

Басқа да ресурс түрлерi. Соңғы жылдары адамзат өмiрiнде 
рекреациялық (тынығу) ресурстардың маңызы зор. Жалпы, рекреациялық 
ресурстар кешендi болып келедi. Қалай дегенмен де, оның негiзi табиғи 
құрауыштардан (ормандар, өзен-көл жағасы, таулы аймақтар, мұхит-
теңiз жағалауы, т.б.) тұрғанымен, антропогендiк нысандармен (мәдени, 
тарихи, археологиялық, сәулет өнерi ескерткiштерi мен орындары) 
ұштасып жатады. Дүниежүзiндегi әрбiр аймақтар мен елдердiң өзiне 
тән белгiлi бiр рекреациялық байлықтары бар. Мысалы, адамзат баласы 
– Жерорта және Кариб теңiздерiнiң, Балатон мен Ыстықкөлдiң, Гавайи 
мен Канар аралдарының, Қырым мен Пиреней түбектерiнiң әсем 
жағажайларына баруға, Египеттiң пирамидалары мен Грекияның көне 
қалаларын, Қытай қабырғасы мен Мұхиттық аралдардағы тас мүсiндердi, 
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Альпi мен Алатаудың қар басқан биiк шыңдарын көруге ұмтылады. 
Дүниежүзiлiк мұхит-теңiздердiң шексiз айдындары арқылы әлемдiк 
сапарға шығушылар, оның жағалауларында орналасқан елдердi бiр 
мезгiлде аралап тамаша саяхат құруда. Қолайлы табиғи-рекреациялық 
қорларға бай әрi оған мәдени-тарихи көрнектi орындары сай АҚШ, 
Испания, Франция, Италия, Түркия секiлдi елдер тынығушылар мен 
саяхат жасаушы туристердi көптеп қабылдайды. Бұлардан басқа да 
халықаралық туризмнен мол пайда тауып отырған бiрталай ұсақ 
елдер (Андорра, Монако, Багам аралдары, т.б.). Сарқылмас энергия 
көзi болып табылатын күн энергиясының адамзат өмiрi үшiн маңызы 
аса зор. Гелиоэнергетикалық әлеуеттiң зор мүмкiндiгi күн шұғылалы 
тропиктiк шөлдi аймақтарда. Күн энергиясын пайдалану бағытындағы 
жұмыстарда АҚШ пен Франция елеулi табыстарға жеттi. Бұл елдерде 
күн энергиясын пайдаланатын алғашқы электрстансылары жұмыс 
iстеуде. Мұндай стансылар ТМД елдерiнде Қырымда салынған. Күн 
энергиясын қолдану жолындағы жемiстi жұмыстар Жапония, Италия, 
Израиль, Аустралия сияқты елдерде де атқарылуда.

Жер шарында желдiң энергетикалық әлеуетiнiң қоры мол. Адамзат 
жел энергиясын ертеден (жел диiрмен, желкендi кеме) пайдаланған. 
Жалпы, жел энергиясы арзан, экологиялық жағынан таза қуат 
көзi. Желдiң күшiн пайдаланатын қазiргi заманғы қондырғыларды 
өнеркәсiптiк жолменен шығаруда Франция, АҚШ, Дания, Германия, 
т.б. елдер көп жұмыстар жүргiзуде. Жалпы, оларды тұрақты бағытта 
соғатын желдi (пассат, муссон, т.б.) аймақтарда қолдану пайдалы. 
Бiздiң елiмiзде, Германияның көмегiмен Жоңғар қақпасында бiрнеше 
жел қондырғыларын салу жұмыстары қолға алынуда.

Бүгiнгi таңда жер қойнауының iшкi энергиясын қолдануға ынта 
артып отыр. Қазiргi заманғы техникалық мүмкiндiк жер астынан 
шығатын термальдi бұлақтар энергиясын пайдалануға жағдай жасауда. 
Осындай геотермальдi электрстансылары дүниежүзiнiң бiраз елдерiнде 
жұмыс iстеуде (Ресей, Италия, Жапония, Жаңа Зеландия), әсiресе ол 
Исландияда көп қолданысқа ие болуда. Онда ел астанасын және бiраз 
елдi мекендердi толықтай ыстық сумен қамтамасыз етумен және 
жылытумен бiрге, iрi жылыжайларда (поляр шеңберi аймағындағы) 
жемiс-көкөнiс түрлерiнен мол түсiм де алуда.

Қайтарымды баламалы қуат көздерi iшiнен биогаз өндiрiсi (биоэта-
нол) ерекше орында. Бұл – елдi мекендер күл-қоқыстарынан, өсiмдiктер 
және құс-жануарлар қалдықтары мен нәжiстерiнен биогаз өндiру 
арқылы ауылдық жердiң энергетикалық қажетiн өтеуде таптырмайтын 
отын әлеуетi. Сол сияқты планетамыздағы агроклиматтық ресурстардың 
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және өсiмдiктер әлемi мен жануарлар дүниесi байлығының шаруашылық 
маңызы зор.

20-сурет. Дүниежүзінің аймақтары бойынша су ресурстарының таралуы

Адамзат баласы табиғат байлықтарын белсендi игеру нәтижесi 
барысында атмосфера, литосфера және гидросфераны барынша ластап, 
қоршаған ортаны антропогендiк жолмен жағымсыз бағытта өзгертуде. 
Бүгiнгi таңда ғаламдық проблемалардың туындауының басты залалды 
себептерiнiң негiзгiлерi де осылар болып табылады. Болашақта 
ресурстарды игеру iсiн табиғатқа зиян тигiзбеу немесе қалпына 
келтiру жұмыс бағыттары бойынша өрбiтiп дамыту – дүниежүзi 
қауымдастығының, оның құрамдас бөлiгi болып табылатын бiздiң 
елiмiз жұртшылығының алдында тұрған ең өзектi мәселе.

21-сурет. Тұщы су бойынша ірі мемлекеттер
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22-сурет. Дүниежүзілік мұхит ресурстары

Су айналымына адамның шаруашылық әрекеті елеулі түрде ықпал 
етуде. Ормандардың жойылуы, орасан зор егістік алқаптардың пайда 
болуы, батпақтарды құрғату мен шөлдерді суландыру, жасанды алып 
бөгендердің құрылысы, шаруашылық мақсатта пайдаланылатын 
су мөлшерінің күрт артуы Жер шарындағы гидрологиялық, яғни 
сумен байланысты процестердің жүру барысын өзгертуде. Өйткені, 
су айналымын үздіксіз тізбек түрінде елестетсек, сол тізбектің бір 
буынындағы өзгеріс бүкіл тізбектегі өзгерістерге себепші болады.

Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде өзен суларының 
жылдық ағыны өзгерген. Өндірісте пайдаланылатын сулар өндірілген 
өнім құрамына еніп немесе қалдық су күйінде жердің терең қойнауына 
кетіп, айналымға тусуі қиындайды. Өндірістік және тұрмыстық 
қалдықтармен ластанған сулар табиғаттағы су айналымының 
нәтижесінде гидросфераның барлық дерлік бөлігіне таралуда. 
Ғалымдар қазіргі кезде адамзат үшін судың тапшылығы емес, ластануы 
басты проблема деген пікір айтуда.

Суды негізінен ластайтын көздерге өнеркәсіптік және коммуналдық 
канализациялық ақаба сулары және де басқа өндіріс қалдықтары, 
құрамында әртүрлі агрохимикаттары (пестициттері тыңайтқыштары 
т.б.) бар егістік жер қыртысының шайындысы, суармалы жүйенің 
дренажды суы, мал шаруашылығы ағындылары, су қоймаларына 
жауын шашын арқылы әкелінетін аэрогенді ластағыштар жатады. 
Су ортасы үшін ең үлкен қауіп тудыратын мұнай, мұнайды өңдеу, 
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химиялық қосылыстарын алу, радиоактивті заттар және ауыр металдар 
алу өндірістері болып табылады.

Жер бетіндегі сулардың ластану көздеріне мыналар жатады:  
өнеркәсіп өнімдері мен өндіріс қалдықтарын сақтайтын және 
тасымалдайтын орындар; тұрмыстық, тұрмыс қажетін өтеу барысындағы 
қалдықтарды жинайтын орындар, қоймалар; тыңайтқыштар, 
пестицидтер және де химиялық заттар қолданылатын ауыл шаруашылық 
салалары; жер асты сулары байланыстағы жер бетіндегі обьектілер; су 
көзіне жалғасқан лас орындар; жауын-шашынның ластанған жерлерді 
жууынан пайда болған шайынды сулар; өндіріс, бұрғылау, қазу және 
т.б.

Су айдындарының ластануын былайша топтайды:
•	 биологиялық ластану: өсімдік, жануар, микроорганизмдер және 

аш бейімді заттар;
•	 химиялық ластану: уытты және су ортасының табиғи құрамын 

бүлдіретіндер;
•	 физикалық ластану: жылу-қызу, электр-магнитті өріс, 

радиоактивті заттар.
•	 Су бассейнінің ластануының негізгі себептері – тазартылмаған 

ағын суларды өзен-көлдерге жіберу. Бұған жол беретіндері:
•	 тұрғын-үй коммуналдық шаруашылықтар;
•	 өнеркәсіп орындары;
•	 ауыл шаруашылығын химияландыру;
•	 халық шаруашылығының басқа да салалары.
Ағын суларға құйылатын лас сулар да бірнеше топқа бөлінеді. 

Оларды қоспалар (ерімейтін, коллоидты, еритіндер), лас сулар 
(минералдық, органикалық, бактериалдық, биологиялық) деп жіктейді.

Лас сулардың ішінде тұрмыстық сарқынды суларда органикалық 
заттар 58%, минералдық заттар 42%-дай болады. Өнеркәсіпте 
пайдаланылатын сулар мен синтетикалық жуатын заттармен сулардың 
ластануы өте қауіпті. Бұлар – химиялық ластану көздері. Соның ішінде 
сулы экожүйелердің пестицид, гербицид және басқа да химиялық улы 
препараттармен ластануы Қазақстанда кең етек алған. Мәселен, мақта 
мен күріш, жеміс-жидек, бау-бақша, теплица (жылыжай) зиянкестеріне 
қарсы бұрынғы Кеңес үкіметі кезеңінде өте көп химиялық заттар 
пайдаланылған. Нәтижесінде, су ластанып, оның сапасы мен 
микрофлорасы және микрофаунасы, ірі хайуанаттар, құстар зардап 
шеккен. Өз кезегінде химиялық заттардың зиянды қосылыстары азық-
түлікпен адам организміне кері әсерін тигізді.
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Қазіргі кезде ашық өзен, көл суларымен қатар жер асты сулары да 
сарқынды, шайынды сулармен және еріген зиянды заттармен ластанып 
отыр.

Оның негізгі ластану көздері мыналар:
•	 өнеркәсіп өнімдерін сақтайтын қоймалар;
•	 химиялық заттар және тыңайтқыштар;
•	 тұрмыстық қалдықтар;
•	 жер асты суларымен жалғанатын құбырлар;
•	 ірі құрылыс учаскелері;
•	 күзгі алаңдар, бұрғы-скважиналары болып табылады.
Жер асты суларының ластануы. Жер асты суларында әртүрлі 

жұқпалы аурулар тарататын микробтар, вирустар кездеседі.
Әлемде жер асты суының ластануы кеңінен орын алып отыр, 

әсіресе АҚШ-та және Батыс Еуропада. Жер асты суларының тек беткі 
қабаты емес, сонымен қатар төменгі қабаттары да ластануда.

Жер асты суларының ластануы – 1) сыртқы қолайсыз факторлар-
дан жасырын жатқанына қарамастан, жер асты суларының ластануы. 
Өнеркәсіп және тұрмыстық лас сулардың жиынтығы, сорғу (фильтрация) 
алаңдары, өнеркәсіп қалдықтарының үйінділері, лас суларды жердің 
төменгі қабаттарына күшпен айдау, өнеркәсіп және қала аумақтарынан 
лас сулардың жерге сіңуі, лас өзен суларының жерге сіңуі және тағы 
басқа да процестер жер асты суларының негізгі ластану көздері бо-
лып табылады. Әсіресе, химиялық және бактериялық ластанулар көп 
таралған. Жер асты су қабаттарының ластануы жер асты суларын жедел 
игеру кезінде өтеді; 2) жер асты сулары сапасының адамдардың іс-
әрекеті нәтижесінде алғашқы қалпына қарағанда нашарлауы, яғни суда 
кездеспейтін зиянды заттектердің сырттан қосылуы салдарынан оның 
пайдалануға жарамсыз болып қалуы.

Судың тіршілік үшін маңызы зор. Сусыз тіршілік жоқ. Адам 
шөлдегеннен гөрі аштыққа шыдамды келеді. Зат алмасудың барлық 
процестері судың қатысуымен атқарылады. Тамақты сіңіру, қанға 
нәрлі заттардың жетуі сұйық ортада өтеді. Зат алмасудың зиянды өнімі 
организмнен су арқылы шығарылады. Организмде судың жеткіліксіз 
болуы шөлдеуге әкеліп соқтырады да, судың артық болуы жүрек-қан 
тамыр жүйесінің жұмысын қиындатады, қатты терлетеді, қалжыратады.

Су – тіршілік көзі. Тірлігі оттегінсіз өтетін ішекте тіршілік ететін 
бактериялар бар. Бірақ сусыз өмір сүретін ағза кездеспейді. Тіршілік 
құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. Сондықтан ағзалар 
денесінің 50-90 пайызы судан тұрады. Салмағы 70 кг адамның денесінде 
50 кг су бар. Оның мөлшері 17 кг-ға кемісе, адам өледі. Адам су ішпей 
1 апта ғана шыдайды.



157

Судың тағы бір қасиеті – жақсы еріткіш. Ас тұзын суға салсақ, 
оның қатты түйіршіктері еріп, мөлдір ерітіндіге айналады. Жерге 
сіңген су тау жыныстарындағы әр түрлі минералды заттарды ерітеді. 
Бұдан судың физикалық қасиеті өзгереді. Дәм және иіс пайда болады, 
жылынады. Жаңа қасиеттерге ие болған жер астынан шығатын суларды 
минералдық сулар деп атайды. Судағы еріген заттарының мөлшері 
оның кездесетін жерлеріне байланысты. Ішуге жарамды суда да белгілі 
бір мөлшерде еріген тұздар болады. Ол адам ағзасына пайдалы, әр түрлі 
сырқаттардан айығуға жәрдемдеседі.

Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. 
Көптеген өсімдіктің 80-95 пайызы судан тұрады. Адам ағзасының 
құрамында қанның, ас қорытатын сөлдің, сілекейдің құрамына кіреді.

Арал-Сырдария алабының су ресурстары.
Арал-Сырдария алабының су ресурстары (Водные ресурсы Арал-

Сырдарьинского бассейна) – Сырдария өзенінің алабы 39°-23-46° 
солтүстік ендік пен 61°-78°-24° шығыс бойлық бойында орналасқан. 
Солтүстіктен оңтүстікке қарай 800 км-ге, Батыстан Шығысқа қарай 
1600 км-ге созылып жатыр. Жалпы өзен жүйесінің ағысынан арнасы 
бойынша ең шеткі нүктесіне дейін – 3019 км. Өзен Орталық Азияның 
төрт мемлекетінің (Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекістан, Тәжікстан) 
аймағын басып өтеді. Оның алабында ұзындығы 10 км-ден асатын 497 
тұрақты өзен бар. Бұлардың жиынтық ұзындығы – 14750 км. Өзеннің су 
жинау алабының ауданы – 462 мың км2  Антропогендік факторлардың 
сипатын анықтайтын алабының негізгі ерекшелігі – оның аумағының 
қалыптасу зонасы ағынды пайдалану немесе «таралу» зонасына бөлінуі.

Алаптың жазықтық бөлігін алып жатқан каналдар желісінің 
көмегімен тауларда қалыптасқан ағын аумақ бойынша таралады, 
содан кейін барып транспирацияға және жер асты суларының қорын 
толықтыру үшін сейіледі. Сонымен бірге тарамданған кәріздеу және 
коллектрлеу желісінің құрылысы ағындыны табиғи гидрографиялық 
желіге және көптеген табиғи төмендеген жер бедеріне жинауға 
мүмкіндік тудырады. Осының нәтижесінде табиғи ыңғайлы жағдайда 
ағынның сейілу зонасы мелиорация құрылысының кейбір этаптарында 
оның қайтадан қалыптасу зонасы болуы мүмкін.

Арал теңізі, Кайнозой дәуірінің орта шетінде, яғни бұдан 21 млн. 
1200 жыл бұрын Каспий теңізіне қосылып жатқан. Бұған теңіздің 
терістік бетіндегі қазіргі Сарышығанақ, Ақеспе тұсынан 80 метр 
тереңдіктен Олигоцен уақытында өмір сүрген қызыл балықтың, ірі 
ұлудың, киттің омыртқа сүйектерінің тасқа айнала бастаған күйінде 
табылуы дәлел болмақ. Бұл теңіздің кезінде мұхитпен қосылып 
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жатқандығын көрсетеді. Сондай-ақ Арал маңынан акуланың тісі мен 
сүйегі табылды. ХІХ ғасырдың орта кезіндегі Арал-Каспий ойпатының 
пайда болуы жөніндегі болжамдардан Арал бассейнінің геологиялық 
ерте кезеңде Жерорта теңізімен тұтасып жатқан су айдыны екенін, 
оның кейінгі Альпілік дәуірлерде жер қыртысының көтерілуіне 
байланысты ұсақ су айдындарына бөлінгенін білеміз. Сондай-ақ, Арал 
теңізінің көлемі жайлы, Арал теңізі жайлы ұғымдар сонау ерте дүние 
әдебиеттерінде де кездеседі. Ендеше қазіргі кезде әлем елдері назарын 
өзіне аударып отырған осы су айдынын зерттеу сол ерте заманнан 
бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді деуге болады. Міне, сондықтан да 
көне зерттеулер мен қазіргі жаңа мәліметтерді салыстыру арқылы Арал 
теңізі бассейнімен оның жағалауының даму эволюциясын, сондай-ақ 
ғасырлар бойы өзгеру сипатын анықтау қиын емес. Мысалы, ежелгі 
заманның өзінде Арал теңізі көп елдерге мәлім болған. Өйткені, сол 
IХ-X ғасырлардағы араб ғалымдары – Ибн Хордадбех, Ибн Руста, Әл-
Масуди, Әл-Истахри келтірген мәліметтер аса құнды саналады. Демек, 
бұл еңбектерден сол кездегі Аралдың көлемі мен жағаларының пішіні 
туралы мағлұмат алуға болады.

Ибн-Хордадабех «Китаби-ал-масалик Вал-мамлик» саяхаттар 
мен мемлекеттер кітабы атты еңбегінде Амударияны – Жейхун, Арал 
теңізін – Күрдер көлі деп атайды. Ал Ибн-Рустеннің Амудария мен 
Арал теңізі туралы жазғандары неғұрлым нақты, оның мәліметтері 
бойынша, Арал теңізінің көлемі 80 фарсах (бір фарсах-6 шақырым). 
Теңіздің басты жағалауындағы Жоталары Сиякух (қара таулар) деп 
аталады. Ал оң жақ жағалауы батпақты, онда қалың орман өскен. Демек 
аталмыш Сиякух – Үстірттің тік жарлы құздары болуы мүмкін. Өйткені 
оның батыс жағалауы қазір де биік келеді, кейбір нүктелердің биіктігі 
190 метрге жетеді. Сол сияқты Араб географы Әл-Истахри Арал теңізін 
«Хорезм көлі» деп атаған және Сырдария жөнінде мәліметтер келтірген. 
Истахри былай дейді: «Бұл көлдің айналасы 100 фарсах. Суы тұзды, 
көлге Жейхун, Илаш Сырдария және басқа өзендер құяды». Сондай-
ақ Х ғасырда өмір сүрген белгісіз автордың парсы тілінде жазған 
«Худуд-ал Алам шығыстан батысқа дейінгі әлем облыстары» атты 
қолжазбасында да Арал теңізінің сипаттамасы берілген. Мұнда теңіздің 
көлемі 300 фарсахқа тең келетіні және жағалауларының құмды екені 
жазылған. Жоғарыдағы Арал теңізі жөнінде мәлімет қалдырушылар 
негізінен теңізді арнайы зерттеген адамдар емес, жолшыбай көргенін 
жазған саяхатшылар, жалпы дүниежүзілік әдебиетке қатысты шағын 
дерек жинаған шолушылар. Сондықтан бұл кезде Арал теңізі жайлы 
нақты ғылыми зерттеулер болған жоқ деуге болады. Дегенмен осы 
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өлкенің сол кезеңдегі көрсетілген табиғат жағдайлары мен қазіргі 
табиғатының өзгерісін салыстыра қарағанда өңірдің сипатынының 
бұрынғы кезде нақты қандай болғандығына көз жеткізуге болады.

Негізгі Арал теңізі жайлы нақты деректі мәліметтердің жиналуы, 
яғни арнайы зерттеулердің басталуы ХVІІ-ХІХ ғасырлардың еншісіне 
тиеді. Өйткені бүгінгі Арал деген атау сол ХVІІ ғасырдан бергі жерге 
берілген. Яғни 1740-1741 жылдары Сырдария мен Арал маңын зерттеуге 
алғашқылардың бірі болып, Иван Мурауин қатысып, тұңғыш рет Арал 
теңізінің шығыс жағалауларын өте дәлдікпен арнайы түсірілімге түсіріп, 
карта жасаған. Жалпы Арал теңізі жайлы соңғы толық зерттеулер 1946-
1950 жылдар аралығында болған. Ондағы мәліметтер бойынша теңіз 
көлемі 66 мың шаршы шақырымды құрап, ең ұзын бөлігі 424 шақырым, 
ал ендігі бөлігі 292 шақырым, орташа тереңдігі 16,1 метр, ең терең 
жері 68 метр деп сипатталып жазылған. Содан қалған бүгінгі теңізде 
шамамен 15-20 мың шаршы шақырымға жуық қана су айдындары бар 
көрінеді. Теңіздің осындай тартылуына орай өңірде алғаш рет 2001 
жылы Арал теңізінің табаны қала орны болған деген болжам жасалды, 
ал бұл күндері осы болжам шындыққа айнала бастағандай.

Өйткені бұрын Арал теңізі өз деңгейін сақтап тұрған жылдары сол 
жағасынан көне заманға тән ою-өрнектер, адам сүйектері ұшырасқан 
кездері болғаны жөнінде кезінде теңізде жүзген кейбір қарт кеме 
капитандарының талай өз аузынан естіген кездеріміз де болды. Бірақ та, 
ол кезде теңіз астында қала барын кім білсін. Ал енді теңіз тартылып, 
жағасы әр деңгейде ашыла бастағанда, қазір де бұл жағдай жиі көріне 
бастады. Өйткені қазіргі археолог ғалымдардың деректері бойынша 
құрғаған теңіз табанынан табылған әлгі мешіттің ою-өрнектерді сол 12-
15 ғасырлардың еншісіне жатқызады. Сондай-ақ бұған дәлел ретінде 
Арал тарихынан белгілі сол 1592 жылдарға дейін қазіргі табылған қала 
орны, яғни «Барсакелмес» аралының батыс беті құрлықпен бірігіп 
жатқан көрінеді. Кейін теңіз суының көтерілуіне байланысты құрлықтан 
бөлініп қалған. Сондай-ақ жоғарыда сөз болғандай сол ертедегі араб 
ғалымдарының деректері бойынша да теңіз көлемі сол әрқили көлемде 
өзгеріп отырған. Мысалы, 80, 100 және 300 фарсах мөлшерінде. Егер 
де бір фарсах 6 шақырым болса, сонда кезінде теңіздің ең үлкен деген 
көлемі не бәрі 300х6=1800 шақырым ғана. Бұл – теңіздің сол 1950 
жылғы көлемімен салыстырғанда төмен екенін көрсетеді. Міне, осыған 
орай бір сөзбен айтқанда, «Барсакелмес» аралы сол 1592 жылға дейін 
құрлықпен жалғасып Арал ойысы жатыр деген сөз шындыққа жақын.

Арал ойысы – Арал теңізі ойпатын және оның солтүстігін, шығысы 
мен оңтүстік-шығысын алып жатқан мезозой-кайнозой шөгінділерінен 
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құралған тектоникалық құрылым; геоморфология тұрғыдан алғанда 
солтүстік Қызылқұмға жалғасып жатқан ойпат. Тұран плитасының 
құрамына енеді. Ауданы 350 мың км2 шамасында. Арал ойысының 
солтүстік-шығысы, Тұран шығысы, оңтүстігі жайпақ жазық, ал Үстіртке 
жалғасатын батыс жағы тік жарлы болып келеді.

Арал ойысы солтүстігінде Торғай ойысының оңтүстік шетімен, 
шығысында Аққырқақұм қыратымен, оңтүстігінде төменгі Әмудария 
мегаантиклиналімен шектеседі. Ойыстың оңтүстік-шығысындағы 
Бозкөл қырқасы оны шығыс Арал және Тәжіқазған қазаншұңқырларына 
бөледі.

Арал ойысы табанының жоғары бөлігі палеозой мен триас 
шөгінділерінен түзілген. Оның үстін мезозой мен кайнозойдың 
қалыңдығы 1800-2000 м шөгінді жыныстары (саз, құмтас, әктас, мер-
гель) жауып жатыр. Арал ойысының юра мен бор шөгінділерінде мұнай 
мен газ, палеоген жыныстарында қоңыр көмір, темір кендері кездеседі, 
сондай-ақ жер асты суының мол қоры бар.

Арал теңізінің экологиялық ахуалы. Арал теңізі – Қазақстанның 
інжу-маржаны, шөл белде-міндеті бірден-бір көгілдір су айдыны еді. 
Оның апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі – 1066 км², тереңдігі – 30-60 
метр, тұздылығы – 10-12% болған. Қойнауы кәсіптік бағалы балықтарға 
бай, жағасы қоға мен қамысты теңіз еді. Сол кездерде жылына 50-150 
мың балық ауланса, теңіз жағасынан едәуір мөлшерде бұлғын терісі 
игерілген. Арал өңірінің тұрғындары 1970 жылдарға дейін әлеуметтік-
экономикалық тұрғыда жақсы қамтамасыз етілген тіршілік кешті. Теңіз 
өңіріндегі елді мекендерде 17 балық колхозы, 10 балық өңдейтін зауыт 
және 2 балық комбинаты тұрақты жұмыс істеген.

1960 жылдардан бастап Арал өңірін игеру қолға алынды. 
Осы аймақтағы игерілетін жер көлемі бұрынғыдай Өзбекстан мен 
Тәжікстанда 1,5, Түрікменстанда 2,4, Қазақстанда 1,7 есеге өсті. Ал 
Әмудария мен Сырдария бойындағы Халықтың саны 1960-1987 жыл-
дар аралығында 2,2 есеге артты. Халық санының өсуіне орай суға деген 
қажеттілік те артты. Осыған орай, 1970-1980 жылдар аралығында Аралға 
құйылатын су мөлшері азайды. Оның негізгі себептері антропогендік 
факторлар еді. Екі өзен бойындағы суды мол қажет ететін күріш пен 
мақта өсіру ісі қарқындап дамыды (Шардара).

Оның үстіне ауыл шаруашылығының басқа да салалары барынша 
дамыды. Өзен бойлары игеріліп, суды ысырапсыз пайдалану жүзеге 
асты. Мәселен, Арал 1960-1965 жылдар арасында 44 мың м³, ал 1990 
жылдары екі есеге қысқарды. Нәтижесінде, Арал теңізінің деңгейі 23 
метрге дейін төмендеп, оның су айдыны 30-200 км-ге дейін қусырылды. 
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Судың тұздылығы 40 пайызға дейін артты. Оның үстіне екі өзен 
бойындағы шаруашылықтарда тыңайтқыштар мен химиялық препарат-
тарды қолдану 10-15 есеге өскен. Осындай антропогендік факторлар 
Арал өңірін экологиялық апатқа ұшыратты.

Құрғап қалған теңіз түбінен жыл сайын айналаға зияндылығы өте 
жоғары 2 млн. тұзды шаңдар көтеріліп, желмен тарай бастады.

Арал апатына себеп болған факторлар:
•	 жергілікті жердің тарихи-табиғи ерекшеліктерін ескермеу;
•	 ауыл шаруашылығын дұрыс жоспарламау, судың қорын есепке 

алмау;
•	 суды өте көп қажет ететін күріш, мақта дақылдарын барынша 

көбейтіп жіберу;
•	 жерді игерудің агротехникалық шараларын сақтамау және суды 

үнемді пайдаланбау;
•	 табиғат ресурстарын пайдалануға жіберілген қателіктер мен 

оны меңгерудің ғылыми тұрғыдан негізделмеуі болып табылады.

 
23-сурет. Серіктік суреттер: сол жақта – 1989 және 2000 жж., оң жақта – 2003-2009 

жылдардағы спутниктік түсірілім

Осы аталған фактілер Арал теңізі экожүйесіндегі тіршілік атаулыны 
экологиялық дағдарысқа әкелді. Бұл жағдайлар адам баласының қолдан 
істелген қателігі ретінде дүние жүзіне белгілі болды. Арал өңірінде 
туындап отырған қазіргі экологиялық апаттар нышаны жыл өткен сайын 
теңіз суын тарылтуда. Оның фаунасы мен флорасы жойылып бітуге 
жақын. Топырақтың тұздануы өте жылдам жүруде. Арал теңізінде 
балық өсіру шаруашылығы тоқталып, соңғы 1-2 жылда ғана қайта қолға 
алынды. Ондағы тұрғындардың әлеуметтік жағдайы төмендеп кетті. 
Теңіз түбінен көтерілген улы тұздың мөлшері жылына 13-20 млн. т деп 
есептеледі. Тіптен, тұзды шаңдар әсері сонау Орта Азия республикалары 
аумағына жетіп, ауыл шаруашылығына зардабын тигізуде. Топырақтың 
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тұздануы Өзбекстанда – 60%, Қазақстанда – 60-70%-ға артып отыр. 
Мұның өзі жалпы шаруашылыққа зиянын тигізуде. Арал өңіріндегі 
климаттың өзгеруі шөл белдемінің табиғи ландшафтарын бірте-бірте 
күрделі әрі қайтымсыз антропогендік экожүйелерге қарай ығыстыруда.

Арал өңіріндегі антропогендік факторлар ондағы тұрғындардың 
салт-дәстүріне, экономикалық-әлеуметтік жағдайына тікелей әсер 
етуде. Жұмыссыз қалған балықшылар әлеуметтік жағынан қорғаусыз 
қалып, басқа аймақтарға еріксіз қоныс аударуда.

Қазіргі Арал өңірінде адамдардың денсаулығы күрт төмендеп 
кетті. Бұл өңірде соңғы мәліметтер бойынша, туберкулез, бүйрекке 
тас байлану, сарысу, өкпе-тыныс өңірімен салыстырғанда жоғары 
көрсеткішті беріп отыр.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 
желтоқсандағы №1241 Жарлығымен мақұлданған ҚР-ның 2004-2015 
жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасында атап 
көрсеткендей, экологиялық қауіпсіздіктің негізгі міндеттерінің біріне 
экологиялық апат аймақтарын, әскери-ғарыш полигондары мен сынақ 
кешендерін оңалту жатады. Міне осы айтылған жәйттердің бәрі біздің 
өңірден тиісті өз орындарын алады. Мысалы, Арал апат аймағын, 
«Байқоңыр» ғарыш аймағын және қауіпті «Возрождение» аралын бұған 
жатқызуға әбден болады. Демек, бұлардың қолайсыз экологиялық 
зардаптарының өңір халқының денсаулығына айтарлықтай зияндарын 
тигізіп келеді. Жеке тоқтап айтар болсақ, Арал өңірі экологиялық 
аймағында (186,3 мың халық бар 178 елді-мекен) тұрады. Сондай-ақ 
бұл өңір тұрғындарында ішек-қарын аурулары мен қан аздығы, әсіресе 
әйелдер мен балалар арасында балалар өлімі мен туа біткен аурулар 
және балалардың жүйке аурулары көбею үстінде. Мысалы, облыста 
2001-2003 жылдар аралығында 1408 бала алғаш тер мүгедектігіне 
куәландырылды. Демек, балаларды мүгедектікке шалдықтырып 
отырған негізгі аурулардың ішінде белді орынды жүйке (нерв жүйесі) 
аурулары иеленеді. Өткен жылы куәландырылған 355 баланың 104-
і (29,9), ал қайта куәландырылған 1186 баланың 364-і (30,6%) осын-
дай науқасқа шалдыққан. 2002 жылы бұл көрсеткіш 458 баланың 108-і 
(23,5%), қайта куәландырылған 1293 баланың 433-ін (33,4%) құраған-
ды. Сондай-ақ өткен жылы алғаш рет 84 бала ақыл-есі кем балалар 
санатына жатқызылса, қайта куәландырылғандардан өткен жылы 250 
бала (2002 жылы-317) осы дертке шалдыққан. Ал, былтыр 62 бала (2002 
жылы – 98) туа бітті кемтарлыққа ұшыраған. Облыс бойынша жалпы 
мүгедек балалардың 2003 жылы 1541 баланың 468-нің (2002 жылы – 
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1751 баланың 541) жүйке ауруына шалдыққаны анықталды. Демек осы 
науқастың түрі балалар арасында жылдан-жылға етек алып келеді.

Жалпы, адам үшін бірінші байлық – денсаулық. Сондай-ақ, 
ертеңін ойлаған әрбір ел алдымен халқының саулығын, ұрпағының 
салауатты өмір сүруін қадағалайтынын әр кез естен шығармаған да 
абзал. Сонымен бірге өңірде іш сүзегімен ауыратындар саны 7 есеге 
өскен. Сол сияқты қоршаған ортаның лакстануынан аймақта жүрек-
тамыр және онкологиялық (обыр) аурулары әлдеқайда жиі кездеседі. 
Демек, бұларды ғаламшар тұрғындарын өлім-жітімге душар ететін, 
осы заманғы бірінші орындағы аурулар десе де болады. Жалпы, 
планетадағы көлдердің арасында көлемі жағынан төртінші орын-
ды иеленетін Арал теңізі бұл күндері жер бетінен біржолата жоғалу 
үстінде. Өйткені, бұрынғыдан 66 мың шаршы шақырымға жуық қана 
су айдыны қалып отырған сияқты. Ғалымдар теңіз 2015 жылдары жер 
бетіне толық жойылады деп отыр. Ал, Арал өңіріндегі экологиялық 
апат адам өміріне жыл өткен сайын өте қауіп төндіруде. Өйткені, респу-
блика территориясында алғаш теңіз жағалауы 100 шақырымнан артық 
қашықтап, кіші арал оқшаулана бастаған шақта, сол құрғаған теңіз 
ұлтанынан тұзды шаң көлемді аймаққа тарала бастаған сәтте Ю. У. 
Новиковтың деректеріне қарағанда Арал табанынан кезінде жылына 72 
млн. тонна тұз дүние жүзіне шаң болып тарап, ал Арал өңірінде әрбір 
гектар жерге 700 кг тұз аспаннан жауатынын дәлелдеген. Міне, осыған 
орай бұл күндері теңіздің 70-80 пайызы жалаңаштанып құрғаған, теңіз 
табанынан жан-жаққа тарап ұшатын әлгі тұз шаңының көлемін есептеп 
шығу қиынға соқпайды. Демек, бұл күндері әлемнің түкпір-түкпіріне 
жылына орта есеппен теңіз табанынан 290 млн. тоннаның үстінде 
тұз-шаң тарап жататыны белгілі болды. Қазіргі деректер бойынша, 
Арал теңізіндегі тұздың жалпы массасы 10,7-ден 11,4 млрд. тоннаға 
жетті. Аралдың тұзы таза табиғи тұз емес, құрамында тыңайтқыштар 
мен гербицидтерінің қалдықтары, гексохлоран сияқты аса қауіпті 
химикаттар ондаған жылдар бойы Сырдария мен Амудария ағынымен 
ілесіп, теңізге құйылады.

Арал экологиялық дағдарысы – адам қарекетінің әсерімен болған 
экологиялық дағдарыстың неғұрлым айқын мысалы, Арал теңізі 
экологиялық жүйесінің құлдырауы.

Соңғы ондаған жылдар бойында халық санының көбеюі, суармалы 
жерлер аумағының 2-3 есе ұлғайтылуы, Арал алабында су тұтынудың 
едәуір артуы теңіз деңгейінің апатты түрде төмендеуінің негізгі 
себебі болды. Әмудария мен Сырдария сулары ағымының күрт азаюы 
(1960 жылдардағы 50-60 км3-ден 1990 жылдардағы 5-7 км3-ге дейін) 
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салдарынан оның деңгейі 1960 жылғы 53 метрден 1987 ж. 40,3 метрге 
дейін және 1992ж. 37,2 метрге дейін төмендеді.

1990 жылдардың басында теңіз айдынының ауданы 45%-дан 
астам кішірейіп, судың көлемі 65%-ға кеміді, судың тұздылығы 3 
еседен астам артты. Суы тартылған 30 мың шаршы километрден 
астам орасан зор аумақ тұзды шөлге айналып, одан жылына 40 млн 
тоннадан 150 млн тоннаға дейін тұзды жел көтеріп теңізден мыңдаған 
шақырым шалғайға дейін тарап жайылатын болды. Арал төңірегінде 
антропогендік шөлдену процесі жедел өршіп, бұл орайда климаттың 
континенттенуі күшейді, шаңды дауылдар жиілеп, топырақ қабаты, 
өсімдік жамылғысы күрт нашарлады, балықты айтпағанның өзінде, 
ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігі мүлдем азайды. 
Жайылымдар мен шабындықтардың өнімділігі азайып, дәрі-дәрмектік 
өсімдіктер қоры кеміді. Табиғи орта сапасының нашарлауы салдарынан 
жергілікті халықтың денсаулығына қауіпті төтенше экологиялық, 
әлеуметтік-экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық жағ-
дай қалыптасты.

Арал теңізінің болашағы дүние жүзі халықтарын толғандыруда. 
Оның бір жолата жойылып кетуі Орта Азия мен Қазақстанды ғана 
емес көптеген Шығыс елдеріннің тыныс-тіршілігіне өзгерістер 
әкелмек. Ал әлемдік климаттың өзгеруі, шөлге айналу, атмосферадағы 
ауытқушылықтар, антропогендік экожүйелердің тұрақсыздығын 
тудырады. Арал мәселесі соңғы 10 шақты жылда географ және эколог 
ғалымдар арасында жиі-жиі пікірталастар туғызуда. Арал мәселесі 
туралы халықаралық конференциялар ұйымдастырылды. Өркениетті 
елдер, халықаралық қоғамдастықтар қаржылай көмек көрсетуде. Олар 
негізінен Орта Азия республикалары, Ресей, АҚШ, Жапония, т.б. 
мемлекеттер. Қазақстан жағы өз тарапынан тым құрыса Кіші Аралды 
сақтап қалу үшін көптеген жұмыстар атқарды. Екіге бөлінген теңіздің 
Қазақстандық аймағындағы Кіші Аралдың деңгейі баяу болса да 
көтереліп келеді. Арал теңізін қалпына келтіріп жандандыру жөніндегі 
бірнеше ғылыми болжамдар мен жобалар бар. Олар:

1. Сібір өзендерін Қазақстанға бұру.
2. Әмудария мен Сырдария өзендерінің суын реттеу арқылы суды 

молайту.
3. Арал теңізін жартылай сақтап қалу.
4. Каспий теңізінің суын жасанды канал арқылы әкелу.
5. Жер асты суларын пайдалану.
6. Арал теңізінің өздігінен табиғи реттеулерін немесе толысуын 

күту.
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? Сұрақтар мен тапсырмалар

1. Гидросферадағы судың таралуына сипаттама беріңдер.
2. Тұщы су ресурстарының таралу аймақтарына шолу жаса.
3. Энергетикалық және геотермальды ресурстарға қай 

мемлекеттер бай?
4. Суқоймаларының маңыздылығы неде?
5. Суды қорғау проблемаларымен айналысатын мекемелерге 

тоқтал.
6. Судың адамзат тіршілігінде алатын маңызы мен рөліне 

сипаттама беріңдер.
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9-тақырып

ДүНиЕжүЗІЛІК МұХиТ РЕСУРСТАРЫ

Дүниежүзілік мұхит ресурстары – байлықтар қоймасы, 
өйткені оның: энергетикалық әлеуеті (судың толысу-қайту қуаты, 
толқындардың, ағыстардың, температуралық градиенттің қуаты); 
минералдық (қайрандық аймақтың және терең сулы түбінің ресурста-
ры), биологиялық (балықтар, теңіздің өсімдік және жануарлар ресур-
стары, биомассалар және т.с.) және т.б. ресурстарының адамзат үшін 
мәні аса зор да маңызды, әрі күш-қуат көзі. Теңіз суы және еріген заттар 
– құнды байлықтардың таусылмас қоры. 

Дүниежүзiлiк мұхит ресурстары. Адамзат баласының тiршiлiгi 
үшiн оған қажеттi әрi маңызды ресурстардың қоры саналатын мұхит 
– ғаламшарымыздың қоймасы. Дүниежүзiлiк мұхиттың табиғат 
байлықтары оның суында, қойнауы мен түбiнде. Мұнда аса мол 
биологиялық және минералдық ресурстар қоры бар. Тiптен теңiз 
суының қоры ғаламат әрi оның энергетикалық қуатының өзi орасан 
зор. Мысалы, теңiз суының толысу және қайту құбылысы тiкелей 
энергия көзi болып табылады. Дүниежүзiнiң көптеген елдерiнiң 
теңiз жағалауларында судың толысу энергиясын пайдаланатын 
электрстансылары салынған (Франция, АҚШ, Канада, т.б.). Мұхиттың 
минералдық ресурстарын өз кезегiнде: материктiк қайраң және оның 
терең түбiнiң байлықтары деп бөлуге болады. Континенттiк қайраңның 
негiзгi байлығы – мұнай мен газ, олар қазiр теңiзден өндiрiлетiн пайдалы 
қазбалардың 90% - құрауда (мұндағы, мұнай қоры 120-150 млрд. т деп 
болжануда). Қайраңның қатты байлықтарын, оның iшiнде, кендi (темiр, 
мыс, қалайы, сынап, т.б.) және кенсiз (алмас, ильменит, цирконий, 
алтын, янтарь), т.б. қазбаларды кейбiр елдер көлбеу шахталар және 
драгалар көмегiмен өндiредi. Ал мұхит түбiнiң пайдалы қазбаларынан, 
әсiресе темiр-марганец конкрецияларының қоры мол. Бұл конкрециялар 
құрамында аталмыш кендерден басқа 20-дан астам бағалы элементтер 
бар.

Теңiздер мен мұхиттарда тiршiлiк ететiн алуан түрлi жан-
жануарлар мен өсiмдiктер, оның биологиялық байлығын құрайды. Осы 
биологиялық ресурстар ғалымдар болжамы бойынша 30 млрд. адамды 
асырауға жетедi. Қазiр адамдар пайдаланатын теңiз биомассасының 85 
пайызы балықтан тұрады. Ал қалған бөлiгiн – былқылдақденелiлер, 
шаянтәрiздiлер, теңiз сүтқоректiлерi мен балдырлар құрайды. Мұхиттан 
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алынатын осы органикалық дүниенiң 90% - дан астамы материктiк 
қайраң өңiрлерiнен өндiрiледi. Олардың негiзгiлерi – Норвег, Охот, 
Жапон, т.б. теңiздер. Алайда мұхит-теңiз суынан ауланатын балықтар 
мен жануарлардың көпшiлiгi қорғауды қажет етедi. Бүгiнде көптеген 
елдерде (Жапония, Қытай, АҚШ, Аустралия, Батыс Еуропада) теңiз 
плантациялары мен жасанды фермаларда теңiз организмдерiн қолдан 
(мари- және аквакультура) өсiру жүзеге асырылуда.

Мұхит суының өзi де аса бағалы байлық көзi, оның құрамында 70-
тен астам химиялық элемент бар. Оның басты ресурстары – ас тұзы 
және магний. Қазiр әлемдегi магнийдiң 40-ы теңiз суынан алынады, 
сол сияқты ол бром өндiрудiң негiзгi көзi болып табылады. Бұлардан 
басқа теңiз суында – күкiрт, алюминий, мыс, уран, алтын мен күмiс 
көбiрек кездеседi. Дүниежүзiлiк мұхит – тұщы су алынатын негiзгi қор. 
Қазiрдiң өзiнде дүниежүзiнiң көптеген елiнде (Сауд Арабиясы, Ливия, 
Мальта, Багам аралдары, т.б.), оның iшiнде бiздiң республикамызда 
(Ақтау қаласы) теңiздiң тұзды суын тұщыландыратын қондырғылар 
бар. Мұхит-теңiз сулары өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен көптеп 
ластануда, болашағымыз үшiн оны таза ұстау күн тәртiбiндегi өзектi 
мәселе. Дүниежүзiлiк мұхит және оның байлықтарын игеру маңызды 
ғаламдық проблеманың бiрi саналады. Бұл – оның планетадағы 
температураны реттейтiн, оттектi бөлiп шығаратын қасиетiне 
байланысты. Дүниежүзiлiк мұхит жер бетiндегi тiршiлiктiң одан 
әрi дамуын анықтайды. Жер бетiнiң 71% пайызын алып жатқан 
дүниежүзiлiк мұхит елдер мен халықтардың қатынас жасауында 
маңызды рөл атқарады. Мұхитты пайдалану дүниежүзiлiк кiрiстiң 1-2 
пайызын берiп отыр.

Дүниежүзiлiк мұхит Жер бетiндегi тiршiлiк жағдайын реттеуге 
қатысады; екiншiден, ол ауа райының бүкiл әлемдiк асханасы; 
үшiншiден, азық-түлiк проблемасын шешу көзiнiң бiрi (балық, 
жануарлар, балдырлар); төртiншiден, мұхит түбiнде әлi де болса 
зерттеле қоймаған пайдалы қазбалардың мол қоры шоғырланған; 
бесiншiден, мұхит суында Менделеев кестесiндегi белгiлi барлық 
элементтер ерiтiндi түрiнде кездеседi; алтыншыдан, Дүниежүзiлiк 
мұхиттың көлiктiк маңызы зор. Мұхиттық кеме қатынасы дүиежүзiлiк 
сыртқы экономикалық байланыстың 4/5-iн қамтамасыз етедi. 

Адамның дүниежүзiлiк мұхитты игеру проблемасы: минералдық-
ресурстық, биоресурстық, энергетикалық, көлiктiк, рекреациялық, 
экологиялық, ғылыми-танымдық бағыттарда жүзеге асырылады.

Көптеген мамандардың пiкiрiнше мұхит ресурстары өте аз 
мөлшерде пайдаланылуда, негiзiнде кей аудандарда мұнай мен газды 
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iздестiру және өндiру ғана жүзеге асуда (Солтүстiк теңiз, Мексика 
шығанағы қайраңы, Жапон теңiзi), кейде жыртқыш жануарлар, 
кәсiптiк маңызы бар балықтар ауланады, балдырлардың кей түрлерi 
пайдаланылады. Арзан технологияның жетiспеуiнен мұхиттық темiр-
марганец конкрециясы жете зерттелiнiп, өндiрiлмеуде.

Ғаламдық энергетикалық және шикiзат проблемаларының 
шиеленiсуi теңiзден өндiрiлетiн кен, химия өнеркәсiптерi мен 
ресурстары теңiз энергетикасының пайда болуына әсер еттi. Егер 
теңiзден өндiрiлетiн тамақ ертеден пайдаланылып келсе, ендi оның 
минералдық шикiзаттары соңғы ондаған жылдар көлемiнде жаппай 
игерiле бастады. Құрлықтағы көмiрсутектi шикiзаттардың кең көлемде 
игерiлуiне байланысты дүниежүзiлiк мұхиттың маңызы арта түстi. 
Теңiз түбiнен өндiрiлетiн ресурстардың 90-ы мұнай мен газдың үлесiне 
тиедi. Теңiздiк мұнай кен орындары дүниежүзiлiк мұнай өндiрудiң 30-
ын құрайды.

Дүниежүзiлiк мұхитта мұнай және газбен бiрге вольфрам, титан 
кендерi, касситерит (қалайы кенi), монацит, цирконий, хромит, күкiрт, 
фосфорит, т.б. кен байлықтары кездеседi. Шынында да, Аустралия, 
Бразилия, АҚШ жағалауларында шашыранды титан, цирконий, сирек 
элементтер, ал Аляска қайраңдарынан алтын және платина, Жапон 
аралдарының теңiз қайраңдарынан темiр кенi және көмiр өндiрiлуде. 
Кей елдердiң теңiз суларынан магний тұзы, бром, калий алынуда.

Мұхиттың минералды ресурстарын игеруде теңiз суын 
тұщыландыру проблемасының да маңызы зор. Мұндай тәжiрибе 
дүниежүзiнiң кейбiр елдерiнде, ал оның қарапайым әдiстерi флоттарда 
жүзеге асуда. Қазақстанның Маңғыстау облысының орталығы Ақтау 
қаласында Каспий теңiзi суын тұщыландырып, халыққа iшуге жарамды 
су беретiн АЭС жұмыс iстейдi.

Дүниежүзiнде мұхиттық энергетиканы дамыту елеулi орын алуда. 
Өндiрiлген энергетикалық ресурстар тек көмiрсутектi шикiзат қана 
емес, сонымен бiрге қалпына келетiн энергия көзi ретiнде бағаланады. 
Соның бiр мысалы, теңiздердiң толысу және қайту күшiнiң энергиясын 
пайдалану тәжiрибесi. Қуаты шағындау Кислогуб стансысы Ресейдiң 
Кола түбегiнде жұмыс iстейдi. Мұндай стансы Скандинавия елдерiнде 
де салынған. Қалпына келетiн ресурсқа толқындардың кинетикалық 
энергиясы жатады. Алғашқы өнеркәсiптiк қуаты шағындау толқынды 
электр стансылары Норвегияда, Жапонияда, Үндiстанда салынған. 
Мұхит энергиясын пайдалану проблемасында термиялық энергияны 
пайдаланудың маңызы зор. Термиялық энергияны пайдалану идеясы 
бүгiн ғана пайда болған жоқ. 1927 жылы Францияның Маас өзенiнде 
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қуаты шағындау гидротермалдық стансы салынған. Содан кейiн 
бiрнеше (қуаты 15 мың кВт және одан да жоғары) стансылар АҚШ, 
Жапония, Кот-д’ Ивуарда салынды. Мұхиттық энергетиканы дамытуда 
Гольфстрим, т.б. ағыстар энергиясын пайдаланатын электр стансыларын 
салудың болашағы зор.

Ғаламдық азық-түлiк проблемасының шиеленiсуi мұхиттың 
биологиялық қорларына деген сұранысты күшейттi: олар әзiрше 
адамзаттың азық-түлiк қажеттiлiгiнiң 2%-ын ғана қамтамасыз етуде. 
Әрине, балық пен теңiз өнiмдерiн өндiрудi арттыра беруге болады. 
Бiрақ бұл әрекет Дүниежүзiлiк мұхиттың ұшан-теңiз аумағы мен оның 
биологиялық байлығы iс жүзiнде сарқылмайды деген жалған пiкiр 
туғызбауға тиiс.

Мұхиттарда алуан түрлi өсiмдiктер мен жануарлар, оның iшiнде 
балдырлар мен планктондар тiршiлiк етедi. Мұхиттың биологиялық 
ресурстары 10 млрд. халықты тамақтандыра алады. Бiрақ мұхиттың 
барлық биологиялық ресурстарын шаруашылық айналымына тарта 
беруге болмайды. Қазiр адам пайдаланатын теңiздер биомассасының 
едәуiр бөлiгiн (85%) балық, ал қалғандарын былқылдақденелiлер 
мен шаян тәрiздiлер, аздаған бөлiгiн балдыр, т.б. өсiмдiк тұқымдары 
құрайды.

Мамандардың есебiнше, жылына балық аулаудың жоғары көлемi 
120-150 млн т болуға тиiстi, бiрақ қазiргi балық аулау көлемi бұл 
көрсеткiштен төмен. Дүниежүзiлiк балық аулаудың 95% орташа 
тереңдiгi 130 м қайраңдық бөлiктерiне тура келедi. Мұхиттың таяз 
сулы аймақтарында табиғаттың өзi нектондардың тiршiлiгiне, олардың 
қозғалысына жағдай жасаған. Әсiресе судың түп жағында органикалық 
заттар мол. В. И. Вернадский айтқандай, осы жерде Дүниежүзiлiк 
мұхиттың органикалық өмiрiнiң «қоюлануы», яғни негiзгi ошағы 
қалыптасады.

Адамзат мұхит суын ертеден елдер арасындағы табиғи жол 
қатынасы ретiнде пайдаланған. Мұхиттық жол қатынасына құрлықтық 
көлiк түрлерi, яғни автомобиль және темiржол көлiктерi енуде (көпiр, 
туннельдер салу, т.б). Мұның мысалы ретiнде Жапонияның Хонсю 
және Сикоку, Бахрейн аралы мен Сауд Арабиясы арасында салынған 
алып көпiрлердi атауға болады.

Дүниежүзiлiк мұхит және мұхит-құрлық аймағы шеңберiндегi 
бүкiл өндiрiстiк және ғылыми-техникалық қызметтiң нәтижесiнде 
әлемдiк шаруашылықтың айрықша бiр құрамдас бөлiгi – теңiз 
шаруашылығы пайда болды. Теңiз шаруашылығындағы теңiз өнiмiнiң 
жартысы су астындағы мұнай және газ өндiру болса, қалғаны теңiз 



170

көлiгi өнiмi, балық шаруашылығы және теңiз туризмi. Бұл өз кезегiнде 
өндiрiс пен халықтың орналасуы теңiзге қарай жақындауына және теңiз 
жағалауындағы көптеген аудандардың қарыштап дамуына себепшi 
болды.

Теңiзге өнеркәсiп, көлiк кәсiпорындары, рекреациялық қызмет 
көрсету орындарының жақындау процесi байқалады. Жақсы 
шоғырланған «құрлық-теңiз» экономикалық нысандар зонасы пайда 
болуда. Бiрақ адамның шаруашылықты қарқынды жүргiзу әрекетi 
Дүниежүзiлiк мұхиттың мұнай сияқты бөгде заттармен ластануына 
әкеп соғуда.

Сонымен мұхиттың ғаламдық проблемасы бiр мезгiлде 
туындайтын экономикалық, әлеуметтiк, техникалық және экологиялық 
проблемалар болып табылады.

Қазақстан Республикасы – Дүниежүзiлiк мұхиттан өте шалғай, 
Еуразия материгiнде орналасқан Орталық Азиядағы мемлекет. 
Мұхиттардан алыста орналасуына байланыстыү Қазақстандағы теңiз 
көлiгiнiң маңызы Ресей, Украина елдерiндегiдей емес.

Арал теңiзi деңгейiнiң төмендеуi нәтижесiнде оның көлiктiк және 
балық шаруашылықтық маңызы шектелiп отыр. Каспий теңiзiнiң 
Қазақстан және оның жағалауында орналасқан елдер үшiн көлiктiк 
маңызы зор. Теңiздiң балық шаруашылығы бұл аймақта жетекшi орын 
алады.

Каспий қайраңында мұнайдың өте бай қоры табылып, барланды. 
Оның болжамды қоры – 7 млрд т, газ конденсат бойынша – 1,6 млрд. 
т және табиғи газ – 5,9 трлн. м3. Сондықтан Каспий қайраңын, оның 
iшiнде Қашаған кен орнын игеру Қазақстан мұнай өнеркәсiбiнде негiзгi 
бағыт болып табылады. Каспий аймағы келешекте Батыс Сiбiр, Мек-
сика және Парсы шығанағы сияқты мұнай өндiрудiң iрi аймақтарымен 
қатар тұратын болады.

Қазақстан үшiн Каспий қайраңдарында теңiзден мұнай өндiрудi 
дамытудың стратегиялық маңызы зор. Каспий теңiзi жағалауында 
орналасқан бес мемлекет арасында оның мұнайын, теңiз биоресурстарын 
бiрiгiп пайдалануды реттеу жөнiнде мемлекетаралық келiсiмдер 
жасалуда. Каспий қайраңы мұнайын игеруге дүниежүзiнiң iрi мұнай 
компаниялары «Аджип», «Бритиш Петролеум», «Мобил», «Шелл», т.б. 
қатысуда.

Мұхитты пайдалану және оның ластануы, т.б. дүниежүзілік 
мұхиттың проблемаларын және оларды шешу жолдары қарастыру 
аса көкейкесті мәселе. Сонымен, Дүниежүзiлiк мұхитты пайдалану 
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проблемасын шешудiң негiзгi жолы – мұхит биоресурстарын тиiмдi 
пайдалану, оның жүйесiн сақтауға бүкiл дүниежүзiлiк қоғамдастықтың 
күш-жiгерiн бiрiктiру негiзiнде өркениеттi тұрғыда әрекет жасау.

? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Дүниежүзiлiк мұхиттың кешендi проблема ретiндегi 

маңызына сипаттама берiңдер. Дүниежүзiлiк мұхит проблемасының 
ғаламдық сипатқа ие болу себебi нелiктен?

2. Дүниежүзiлiк мұхиттың мұнай-газ байлықтарын игеру 
бағытында қандай жұмыстар жүргiзiлуде?

3. Мұхиттық энергетиканы дамыту проблемасына сипаттама 
берiңдер және мұхит энергиясын пайдаланудың болашағы жайлы 
пiкiрлерiң қандай?

4. Дүниежүзiлiк мұхиттың биологиялық ресурстарын игеру 
мәселесiне сипаттама берiңдер.

5. Мұхиттық жол қатынасына дәстүрлi емес көлiктiң қандай 
жаңа түрлерi енгiзiлуде?

6. Дүниежүзiлiк мұхиттың ластануы жайында сипаттама 
берiңдер.

7. Қазақстан Республикасының теңiз байлықтарын игеруде 
қандай жұмыстар жүруде?
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10-тақырып

КЛиМАТТЫҚ РЕСУРСТАР жәНЕ РЕСУРСТАРДЫң ӨЗгЕ 
ТүРЛЕРІ

Климаттық ресурстар (күн қуаты, ылғал және жел қуаты) – бұл 
сарқылмайтын ресурстар және олардың келесі түр тармақтары бар. 
Мәселен, агроклиматтық және рекреациялық ресурстар – климаттық 
ресурстардың аса маңызды бөліктері. Ал агроклиматтық ресурстардың 
ауыл шаруашылығына әсері аса зор.

 Агроклиматтық ресурстар – бұл қандай да болсын ауылшаруа-
шылық дақылының өсіп-өнуі үшін қажетті жылу мен ылғалдың 
үйлесімі. Жылудың мөлшері жыл ішіндегі белсенді (100С жоғары) 
температуралардың қосындысымен анықталады, ал ылғалданғандық 
жағдайлары әдетте жауын-шашын мен буланғыштық мөлшерінің ара 
қатынасына байланысты болып келетін ылғалдану коэффициентімен 
сипатталады. Өсімдік шаруашылығындағы ауылшаруашылығының 
мамандануы агроклиматтық ресурстардың бөлінуіне байланысты 
болып келеді. Жылудың бөлінуі агроклиматтық белдіктерді бөліп 
көрсетудің негізгі факторы болып табылады: суық белдік Солтүстік 
Мұзды мұхиттың жағалауына дейін созылған (Канада, Скандинавия 
елдері, Ресей), температуралар қосындысы 4000 -10000 құрайды, 
мұнда жабық грунттағы көкөніс шаруашылығы дамиды, ал белдіктің 
оңтүстігінде ошақты егін шаруашылығы дамыған, мұнда шалғам, 
тұрып, ерте пісетін картоп және т.б. өсіріледі. Қоңыржай белдікте 
екі белдікшені: суық-қоңыржай (t0  - 10000 -22000) және қоңыржай (t0  
- 22000 -40000) белдікшені бөліп көрсетеді. Егін шаруашылығымен 
жылдың жылы мезгілінде айналысады. Бұл астық дақылдары (қара 
бидай, бидай, оңтүстікте күріш және т.б.), зығыр, бұршақ дақылдары, 
жеміс, жидек дақылдары өсірілетін аумақ. Бұл белдікте көбіне Канада, 
АҚШ, ТМД елдері, Солтүстік, Орта және Шығыс Еуропа елдері, Латын 
Америкасы, Солтүстік және Оңтүстік Африка елдері, Аустралияның 
оңтүстігі, Қытайдың шығысы және т.б. орналасқан.

Тропиктік белдік (t0  - 80000 көп) экватордан солтүстікке және 
оңтүстікке қарай орналасқан. Бүкіл жыл ішіндегі үздіксіз вегетациялық 
кезеңмен сипатталады (құрғақ кезеңмен үзіліп отыруы мүмкін). Осыған 
орай жыл ішінде бірнеше өнім жинауға болады. Тропиктік белдікте 
қант құрағы, кофе, какао, хинин ағашы, каучукты өсімдіктер және т.б. 
өсіріледі. Дүниежүзінің агроклиматтық картасын пайдалана отырып, 
қажетті аймақтың немесе елдің табиғи жағдайларын егжей-тегжейлі 
суреттеп беруімізге болады.
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24-сурет. Агроклиматтық ресурстар қоры

Табиғи жағдайларды адамдардың шаруашылық іс-әрекетінің 
әртүрлі сфераларына және салаларына (көлікке, өнеркәсіпке, ауыл 
шаруашылығына, құрылыс индустриясына) қатысты бағалау кең 
таралған. Ол мұнда өнім өндіру жерді, күн қуатын, ылғалды және 
табиғи кешеннің басқа да құрамдас бөліктерін пайдаланумен тікелей 
байланысты болып келетін ауыл шаруашылығы үшін ерекше маңызға 
ие. Табиғи жағдайларды ауылшаруашылықтық бағалау олардың 
негізгі сипаттамаларының параметрлерін мәдени өсімдіктердің және 
хайуандардың әр алуан түрлерінің өмір факторларына: жылуға, ылғалға, 
топыраққа, өсімдіктердің үй жануарлары үшін мал азығы базасын 
құрайтын табиғи түрлеріне және т.б. қоятын талаптарымен салыстырып 
қарауға негізделген. Жердің агроклиматтық жағдайларын жылу мен 
ылғал көрсеткіштері сипаттайды. Жылу (термиялық ресурстар) және 
ылғал мөлшері (ылғалдандыру жағдайлары) – ауылшаруашылық 
өсімдіктерінің өмір сүруінің ғана емес, оларды өндіру тиімділігінің де 
міндетті шарты (ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігіне және 
өнімнің сапасына елеулі әсерін тигізеді). 

Термиялық ресурстарды ескеру, есепке алу үшін өсімдіктердің 
өсуінің бүкіл кезеңіндегі (вегетация кезеңі, вегетациялық кезең) белсенді 
(орташа тәуліктік) температуралардың жиынтығын пайдаланады. 
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Бұл ретте температуралары +5, +10, +15 °С13 жоғары кезеңдерді бөліп 
көрсетеді. Қандай да бір жердің ылғалдану жағдайларын жауын-
шашынның мөлшері (жыл ішіндегі атмосфералық жауын-шашынның 
миллиметрлермен көрсетілген жиынтығы) және олардың ықтимал 
булану шамасы бойынша бағалайды. Бұл мақсат үшін буланғыштық 
коэффициенті деп аталатын, осы шамалардың қатынасы пайдаланыла-
ды. 

Табиғи-климаттық жағдайларының үлкен әр алуандылығына 
байланысты, ауданы бойынша орасан зор Ресейді мысалға алсақ, ауыл 
шаруашылық жерлерін пайдалануда елеулі өңірлік ерекшеліктер орын 
алып отыр. Оларға тән топырақтың жоғары құнарлығы бар, орман-
дала және дала аймақтарының шектерінде орналасқан еуропалық 
бөліктің және Батыс Сібірдің оңтүстігінің облыстарында жердің 
жыртылғандығы ауылшаруашылық жерлерінің ауданының 70–85%-
на дейін жетеді. Дәл осы облыстар елдің бүкіл егістік жерлерінің  
90%-ына жуығын шоғырландырып отыр. керісінше, еуропалық бөліктің 
орман-даладан солтүстікке қарай орналасқан аудандарында, Шығыс 
Сібірде және Қиыр Шығыста жайылымдар мен шабындықтар ауыл 
шаруашылық ауданының көпшілік бөлігін алып жатыр. Жалпы алғанда, 
дүниежүзінде жерлерді ауыл шаруашылығында игеруге арналған 
резервтер іс жүзінде жоқ десек те болады. Әлемнің көптеген елдерінде 
ормандар және өнімділігі аз жерлер игерілмеген күйінде қалуда. 
Онымен қоймай, пайдаланылып отырған ауылшаруашылық жерлерінің 
(су және жел эрозиясының, батпақтанудың және сортаңданудың, шөлге 
айналудың, өнеркәсіп және көлік құрылысының және т.с. нәтижесінде) 
нашарлап кетуі, деградациясы, қысқаруы байқалып отыр.

Энергия үнемдеу және жаңартылатын энергия көздері. 
Жаңартылатын энергия көздері – табиғи өтетін табиғат үрдістерінің 
есебінен тұрақты жаңаратын энергия көздері. Күн, су, өзендер, жел, 
топырақ жылуының, топырақтық және геотермалды сулардың, сондай-
ақ биологиялық отынның энергиясы белсенді пайдаланылады.

Қазіргі уақытта Қазақстан үшін отын-энергетика ресурстарына 
әлемдікке қатысты төмен бағалары, олар отын-энергетика ресурстарына 
төмен бағалар және қол жетімдік арқасында құрылған өндіру, 
өңдеу беру (тасымалдау), сақтау, тарату және тұтыну (түрлендіру) 
кезеңдеріндегі энергия үнемдеудің қанағаттандырарсыз мәдениеті 
тән. Әлемдік экономикада энергия үнемдеу соңғы жылдары өзін 
жаңартылмайтын отын-энергетика ресурстары қорының төмендеуімен 
және таусылуымен, парниктік газдар шығарындыларын төмендетумен 
байланысты экологиялық проблемалармен сипатталатын жаһандық 
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энергетикалық проблеманы шешудің ең сенімді құралы ретінде 
көрсетуде. Әртүрлі елдердің тәжірибелері энергия үнемдеуге қаражаттар 
салу энергетика объектілерін салуға тең құқылы балама, ал кейбір 
жағдайларда неғұрлым орынды болғанын көрсетеді. Энергия үнемдеу 
энергия пайдаланудың соңғы нәтижелерінде кері байқалмайды, ал 
функционалдық қатынаста энергия көзі болып көрінеді, яғни энергия 
үнемдеу энергетика ресурсы болып табылады. 

Ел экономикасының халықаралық нарықтық қатынастарға 
бейімделуі және Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) 
кіруі жағдайында отын-энергетика ресурстарының ішкі нарығындағы 
бағалардың өсуі үрдісінің шарасыздығы, ал практика жүзінде әлемдік 
деңгейге дейін өсуі көзделеді. Жаңартылған энергия – бұл елдің 
энергиядағы қажеттілігін толық немесе бөліктей қамтамасыз ету үшін 
қажетті энергияны өндіру үшін жеткілікті әлеуеті бар кез келген елдің 
ішкі ресурстары. 

24-кесте
жаңартылатын энергияның жаһандық әлеуетін бағалау

Ресурстың атауы   Ресурстік база, ТВт экономикалық тиімділік,  
ТВт 

Күннің сәулеленуі 90000 1000
Жел 1200 10
Толқындар 3 0,5
Көтерілулер 30 0,1
Геотермалды ағындар 30 -
Тамырдағы биомасса, 
ТВт/жыл 

450 -

Геотермалды жылу 1011 >50

Жаңартылған энергия көздері – қазіргі заманғы технологиялардың 
тез таралуының арқасында мүлдем таусылмайды және қол жетімді. 
Оларды пайдалану әртүрлі энергетикалық көздерді пайдалану 
стратегиясына сәйкес келеді. Жаңартылатын ресурстар қоршаған ортаны 
қорғау бойынша болашақтағы шығындардан және баға тербелістерінен 
экономиканы қорғаудың жалпы танылған тәсілі болып табылады. 
Жаңартылған энергия көздерін пайдалануға негізделген технологиялар 
атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының болмауынан 
экологиялық таза болып табылады. Оларды қолдану булану әсерінің 
және тиісінше оған климаттық өзгерістермен байланыстың түзілуін 
мүлдем туғызбайды. Бұдан өзге, оларды пайдалану радиоактивті 
қалдықтардың түзілуіне әкеліп соғады. Осылай, жаңартылатын энергия 
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көздері қоршаған ортаны қорғау саясатына сәйкес келеді, ал оларды 
пайдалану ең жақсы қоршаған ортаны қалыптастырады және орнықты 
дамуды қамтамасыз етеді. Жаңартылатын энергия көздерінің әлеуеті 
қазіргі болсын, болашақта болсын Жердің барлық халқының энергия 
тұтыну көлемінен едәуір артады. 

Жер беті бойынша бұл ресурстар көмір шоғырларына, мұнай және 
газ не уран кен орындарына қарағанда едәуір қол жетімді және біркелкі 
таратылған. Қазіргі кезде әлемде энергияның барлық түрлерін өндіруде 
жаңартылған ресурстар үлесі шамамен 13,5 %, электр энергиясының 
өндірістегі жаңартылған ресурстар үлесі 18 % алады. Жаңартылған 
энергия көздерінің үлесінің өсуі одан ары болжануда.

Көздер бойынша энергия өндіруді бөліп тарату
Үкіметтің ақпараттану және үлкен экономикалық мүмкіндігі 

күшіне жаңартылатын энергетика дамушы елдерде, әсіресе шектелген 
табиғи энергия ресурстарымен, бірінші кезекте Жапонияда және 
батыс Еуропада барынша дамуда. Еуроодақтың жаңартылатын 
энергия саласында жалпы саясаты бар. Энергетикалық саясаттың 
үш негізгі мақсаттары – бәсекелестікті көтеру, жабдықтаудың 
сенімділігі және қоршаған ортаны қорғау анықталған. Жаңартылатын 
энергетикаға мемлекеттің ықпал етуі негізгі фактор ретінде осы 
мақсаттарға қол жеткізу болып анықталады. Жаңартылатын 
энергияны дамыту мақсатында шет елдерде жаңартылатын энергияға 
капиталдық салымдарды икемді амортизациялауды қамтамасыз 
ететін жаңартылатын энергияның энергетикалық өнімін салықтардан 
босатуды немесе оларды қысқартуды; инвестициялар бойынша 
салықтық жеңілдіктерді, жаңа электр станциялары үшін, жаңа жұмыс 
орындарын құру үшін және шағын кәсіпкерліктер үшін субсидияларды; 
жаңартылатын энергия жабдықтары мен қызметтерін сатып алу үшін 
тұтынушыларды ынталандыруды қаржыландыруды, электр энергиясын 
жеке кәсіпкерлерден арнайы тарифтер бойынша (Германияда «feed in 
tariff») сатып алуды кепілдік етуді, жаңартылатын энергияны дамытуды 
ынталандыру жөніндегі басқа да шараларды қаржыландыруды қоса 
заңнама бойынша ұсыныстар және қолданыста бар ережелерге 
түзетулер енгізіледі.

Күн энергетикасы. Дамыған елдер арасында фотоэнергетикалық 
бағыт Жапонияда неғұрлым қарқынды дамып келеді, мұнда күн 
модульдерін шығару алты жылда 10 еседен астам (1997 жылы 35 МВт-
тан 2003 жылы 364 МВт-қа дейін), ал дүние жүзінде осы кезеңде – 6 
есе (125,8-ден 760 МВт-қа дейін) артты. АҚШ президенті маңындағы 
стратегиялық зерттеулер комиссиясының қорытындысы бойынша XXI 
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ғасырда күн энергетикасының өсу қарқыны тіпті қарқынды дамып 
жатқан компьютерлік технологиялар тәрізді салалардан әлдеқайда 
жоғары болады.

Жапониядағы фотовольттың айрықша өсуінің себептерінің бірі – 
үйлердің шатырларында орнатылатын күн батареяларын өндірушілерге 
салықтық жеңілдіктер мен субсидиялар ұсынатын қолданыстағы бар 
«70 000 фотоэлектрлік шатырлар» үкіметтік бағдарламасы. 1997 жылы 
осындай 9400 жүйе орнатылған болатын, ал 2000 жылы олардың 
саны 70 мыңнан асып түсті. Жапонияда шатыры күн батареясымен 
жабдықталған үй құнының 20%-ына дейін мемлекеттен өтелетін 
ережелер қолданыста бар. Германияда бастапқысында 1000, ал екінші 
кезеңде 2250 үйдің шатырларын фотоэлектрлік қондырғылармен 
жабдықтау жөніндегі жобалар бірте-бірте іске асырылды. бұл 
жобаларды іске асыру барысында қондырғылар құнының едәуір 
бөлігі мемлекеттік бюджеттен төленді, бұл ретте мемлекет бағдарлама 
шеңберінде орнатылған күн батареялары өндіретін энергияны электр 
энергиясының нарықтық бағасы 0,05 $/кВт. сағ. кезінде 0,5 $/кВт. 
сағ. бағасы бойынша сатып алады. Осы бағдарламаларды жүзеге 
асыру өнеркәсіптік әзірлемелердің прототиптері болған неғұрлым 
жетілген фотоэлектрлік жүйелерді (ФЭЖ), сондай-ақ тұтынушыларға 
да, осы жүйелерді өндірушілерге де мемлекеттік жәрдем етудің 
неғұрлым ойдағыдай схемаларын анықтауға мүмкіндік берді. Бұдан 
өзге бағдарламаны іске асыру қателіктерді талдауға, ФЭЖ пайдалану 
кезіндегі қолайсыз жағдайларды және оларды пайдалану жөніндегі 
бірыңғай стандарттарды әзірлеуге мүмкіндік берді. Бұның барлығы 
Германияда қазіргі уақытта сенімді күн батареялары қай жерде болсын 
және бірнеше күн ішінде орнату мүмкіндігіне әкеліп соқтырды. 2000 
жылдан бастап Германияда құнын 2 млрд. АҚШ долларына бағалауға 
болатын жаңа «100 мың шатырдағы фотовольтаика» бағдарламасы 
қолданысқа енгізілді. Осыған ұқсас «5000 күн шатырлары» жобасы 
Голландияда іске асырылуда. Швейцарияда «Энергияға тәуелсіз 
Швейцария үшін» бағдарламасы шеңберінде қуаты 1000 кВт-қа 
дейін фототүрлендіргіштерде 2600-ден астам гелий қондырғылары 
салынған. Бұл электр энергиясын импорттауға шығындарды едәуір 
төмендетуге мүмкіндік береді. Әлемдік фотоэнергетиканы дамытуға 
алдыңғы қатарлы мұнай компаниялары үлкен үлес қосатындарын 
атап өткен жөн. Мұнай өндіру мен мұнай өндеудің алыптары, әлемдік 
деңгейдегі фирмалар өз құрылымдарында күн фотоэнергетикалық  
қондырғыларын өндіру және қызмет көрсету жөніндегі бөлімшелерге 
ие (мысалы, British Petroleum Solar, Agip/Italsolar, Siemence 
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және басқалары). Мұнай компанияларының фотоэнергетикалық 
қондырғыларға қызығушылықтары кездейсоқ емес және оның пайда 
болуы мұнай дағдарыстарымен байланысты. Мұнайдың ең үлкен 
қоры 20-ғасырдың жетпісінші жылдары бірнеше қабат ауқымды 
саяси даулардың басты себебі болған Парсы шығанағы ауданында 
шоғырланған. Бұл ауыртпалыққа планетаның басқа да мұнайға 
бай аудандары да шалдығуы мүмкін, бұл шиеленістер мен әскери 
даулардың жаңа ошақтарының пайда болуына әкеліп соқтырады. 
АҚШ-та 1997 жылы 2010 жылға дейін қарастырылған қазіргі кездегі 
ең ауқымды «Миллион күн шатырлары» бағдарламасы басталған 
болатын. Федералдық бюджеттің оны іске асыруға шығындары 6,3 
млрд. долларды құрайды. «Миллион күн шатырлары» бастамашылығы 
Федералдық үкіметтің мүмкіндіктерін негізгі ұлттық кәсіпкерлермен 
және ұйымдармен қосады және оларды күн энергиясын ғимараттарда 
пайдалану үшін орнықты нарықты құруға бағыттайды. 2010 жылы 
ғимараттарда орнатылған миллион күн шатырлары көмірқышқыл 
газының бөлінуін 850 000 автомобиль бөлетін эквивалентте төмендетуге 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ өздерін күн батареялары есебінен электр 
энергиясымен, күн коллекторлары есебінен жылумен қамтамасыз 
ететін және жылу мен электр энергиясын үнемдейтін қазіргі заманғы 
құралдармен жабдықталған жоғары технологиялы үйлерді құру 
мақсаты көзделеді. 2010 жылы шамамен 70 000 жаңа ғимараттар фото 
электр энергиясына, ыстық суға және күн энергиясының байланысты 
жүйелеріне сұраныстың артуы нәтижесінде құрылатын болады. 
Күтілетіндей, Бастамашылық АҚШ күн энергиясының өнеркәсібін 
бәсекеге қабілетті етіп сақтауға мүмкіндік береді, күн энергиясы 
үшін неғұрлым кең ішкі нарықтың дамуын ынталандырады және 
АҚШ компанияларына олардың дүниежүзілік нарықтағы бәсекеге 
қабілеттіліктерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Жел энергетикасы тұрғын үйлерді және өндірістік объектілерді, 
сондай-ақ көптеген елдерде сумен қамтамасыз етуді, суаруды, жерді 
суландыруды электр энергиясымен қамтамасыз ету проблемаларын 
шешеді. Тек қана 2004 жылы әлемде қолданысқа сомалық қуаты 8321 
МВт жел энергетикалық қондырғылар енгізілген. Орнатылған қуат 
бойынша Еуропа алдыңғы қатарлы континент болып қалып отыр – 34,6 
ГВт, бұл әлемдік орнатылған қуат бойынша 72,7%-ды құрайды. Жел 
энергетикасы саласындағы көшбасшылары Германия, Испания, АҚШ, 
Дания, Голландия және Үндістан болып табылады.

Қазіргі уақытта жел энергетикасының үлгілі өнеркәсіптік 
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қондырғыларының мол саны әзірленген. Алайда оны Қазақстан 
жағдайлары үшін қолдану әдістемесі жоқ, ал бірқатар жағдайларда 
ол қазақстандық жағдайларында қолданыла алмайды, мысалы, 
қондырғының бұзылуына әкеліп соқтыратын желдің қатты соғулары. 
Осыған байланысты қолданыста бар қондырғыларды Қазақстан 
Республикасының шарттарына бейімдеу үшін әдістемені әзірлеу 
және жаңа оңтайлы қондырғыны әзірлеу қажет. (Өткен бірнеше 
жылдар серпінінде сандық және сапалық сипаттамаларды, күшті 
және әлсіз жақтарын, бар проблемаларды, негізгі көрсеткіштерді 
көрсетуі, сондай-ақ осы проблеманы шешу жөніндегі Қазақстан 
Республикасының жағдайларына бейімделе алатын оң шетелдік 
тәжірибені қарастыру мазмұнында болуы тиіс). Жел энергетикасы 
әлемнің 80-нен астам елдерінде энергетикалық кешеннің едәуір бөлігін 
құрайды. Жел энергетикасы агрегаттарының белгіленген қуатының 
жыл сайынғы өсімі 23-30%-ды құрайды. Энергия жүйелерінде жұмыс 
істейтін қуаттылығы 600-1500 кВт автономды объектілер мен агрегат-
тарды электрмен қамтамасыз ету кезінде аз қуатты жел агрегаттарын 
пайдаланудың үлкен тәжірибесі жинақталған. Бұл ретте дәстүрлі болып 
қалған пропеллерлік типті жел агрегаттары пайдаланылады. Алайда 
қондырғылардың бұл сыныбы едәуір жетіспеушіліктер қатарына ие.

МикроСЭС және шағын СЭС. Қазіргі кездегі су энергетикасы 
электр энергетикасының басқа да дәстүрлі түрлерімен салыстырғанда 
электр энергиясын алудың неғұрлым үнемді және экологиялық қауіпсіз 
тәсілі болып табылады. Шағын су энергетикасы бұл бағытта бұдан 
да алысқа барады. Шағын электр станциялары табиғи ландшафтты, 
қоршаған ортаны тек қана пайдалану кезеңінде, сондай-ақ құрылыс 
үрдісінде сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұдан арғы пайдалану кезінде 
су сапасына кері әсер ету болмайды: ол бастапқы табиғи қасиеттерін 
толық сақтап қалады. Өзендерде балық сақталады, су халықты сумен 
қамтамасыз ету үшін қолдануға болады. Су энергетикасының әлемдегі 
экономикалық әлеуеті 8100 млрд. кВт. сағ., барлық су станцияларының 
белгіленген қуаты – 669000 МВт, өндірілетін энергиясы – 2691 млрд. 
кВт. сағ. құрайды, яғни экономикалық әлеует 33%-ға пайдаланыла-
ды. Ресейде бұл көрсеткіштер сәйкесінше 600 млрд. кВт. сағ., 43940 
МВт, 157,5 млрд. кВт. сағ. және 26%-ы құрайды. Экономикалық әлеуеті  
бойынша шағын және микро ГЭС жалпы экономикалық әлуеттен 
шамамен 10%-ы құрайды.

Шағын су энергетикасында көшбасшысы Қытай болып табылады, 
мұнда 1950 жылдан 1996 жылға дейін шағын СЭС-тың жалпы қуаты 
5,9 МВт-тан 19200 МВт-қа дейін өсті. Қытайдың жақын маңдағы 
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онжылдық жоспарында – жылдық шығаруы 1000 МВт-қа дейін 40000-
нан астам шағын СЭС салу. Үндістанда 1998 жылдың аяғында шағын 
СЭС-тың (бірлік қуаты 3 МВт-қа дейін) белгіленген қуаты 173 МВт 
құрады және жалпы қуаты 188 МВт СЭС салу сатысында тұр. Жалпы 
жобалық қуаты 8370 МВт тағы 4000 станцияның салыну орындары 
анықталған. Шағын СЭС Еуропаның бірқатар елдерінде, оның ішінде 
Австрияда, Финляндияда, Норвегияда, Щвецияда және басқа да елдерде 
тиімді жұмыс істеп отыр.

Шағын су энергетикасында көш басшыс болып Қытай табылады, 
мұнда жұмыс істеп тұрған 90 мың шағын ГЭС-тың 60 мыңы 25 кВт-
тан кем қуатқа ие, яғни бұлар шағын ГЭС. Олар үшін жабдықтар 
стандартталған және 12 кВт қуаттан бастап қолданылады.

Үндістанда 1998 жылдың аяғында шағын ГЭС-тың белгіленген 
қуаты 173 МВт-ты құрды және жалпы қуаты 188 МВт шағын ГЭС 
салыну сатысында тұрған. Шағын ГЭС Еуропаның бірқатар елдерінде, 
оның ішінде Австрияда, Финляндияда, Норвегияда, Швецияда және 
басқа да елдерде тиімді жұмыс істеп жатыр.

Қазақстан шағын өзендер энергия ресурстарының үлкен қорына 
ие. Тек Алматы облысы бойынша ол 2 млрд. кВт. сағ. астамды құрайды.

Биоэнергетика. Қазіргі уақытта көптеген елдерде энергиямен 
қамтамасыз ету, тыңайтқыштармен қамтамасыз ету, сәйкес 
санитарлық жағдайларды ұстап тұру проблемаларын шешуге және 
басқа да мақсаттарға бағытталған биомассаны анаэробтық өңдеу 
технологиясын дамытудың ұлттық бағдарламалары жұмыс істейді. 
Биогаз технологиясын дамыту жөніндегі әлемдегі бірінші бағдарлама 
Үндістанда қабылданған болатын (1962 ж.). Қытай 1969 жылдан бастап 
органикалық материалды анаэробтық өңдеу технологиясын дамыту 
бағдарламасын іске асыруға бастады. Органикалық қалдықтарды 
кәдеге жаратудың белгілі тәсілдерінің ішінде анаэробтық ферменттеу 
немесе биоконверсия әдісімен терең өңдеу технологиялары неғұрлым 
перспективалы. Органикалық қалдықтарды анаэробтық термофилдік 
өңдеу бүгінгі таңда оларды патогендік микробтардан, паразиттерден 
және арамшөптер тұқымдарынан залалсыздандырудың, жоғары сапалы 
тыңайтқыштарды және газ тәріздес отынды – биогазды алудың бір ғана 
технологиясы болып табылады. Биогаздық қондырғылар, жаңартылатын 
энергияның басқа да автономдық энергетикалық құралдарынан 
айырмашылығы, тәулік бойы, жеткілікті көлемде биомасса немесе 
органикалық қалдықтар бар кез келген жерде жұмыс істей алады.

Әлемнің әр түрлі елдерінде дәстүрлі отынның орнын биологиялық 
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шикізатынан алынатын биоотын ауыстырды. Отынның бұл түрінің 
бірегейлігі қазбалы отынды пайдаланған кезде парниктік әсер көзі 
болып табылатын шығарынды газдары бөлінетін кезде, оны жаққан 
кезде бөлінетін көмірқышқыл газы бастапқы атмосфералық шығу 
тегіне ие және оны болашақта жаңа отын этанолын алатын көз болатын 
өсімдіктер тағы да ассимиляциялай алатындығында болып отыр. 
Биоэтанолдың негізгі қасиеттері мыналарда болып отыр: биоэтанол – 
100% органикалық зат, 100%-ы ыдырайды; ауыр металдар тотықтары 
және күкірт шығарындылары бойынша әсіресе кәдімгі көміртектік 
отынмен салыстырған кезде едәуір кем уытты жануы; көміртегі – 
бейтарап отын. Биоэтанолды өндіру үшін пайдаланылған өсімдіктер 
өзінің өсуі мөлшері бойынша жаққан кезде бөлінетін көмір қышқыл 
газының соншалықты мөлшерін жұтады.

Қазіргі уақытта этанолдың әлемдік өндірісінің жартысынан 
астамы іштен жану қозғалтқыштары үшін отынға қоспалар ретінде 
және тек 15%-ы спирттік сусындарды өндіру үшін пайдаланылады. 
Бүгінгі таңда әлемнің барлық дерлік дамыған және дамушы елдері, 
оның ішінде біздің жақын көршілеріміз – Ресей мен Қытай биомасса 
ерекшелігінің бар болуын ескере отырып меншікті биоэтанолды 
өндірудің бағдарламаларын әзірлейді. Биогазды практикалық пайдалану 
әлемде XX ғасырда басталды. Ал қазіргі уақытта көптеген елдерде 
энергиямен қамтамасыз ету, тыңайтқыштармен қамтамасыз ету, сәйкес 
санитарлық жағдайларды ұстап тұру проблемаларын шешуге және 
басқа да мақсаттарға бағытталған биомассаны анаэробтық өңдеу 
технологиясын дамытудың ұлттық бағдарламалары жұмыс істейді. 
Биогаз технологиясын дамыту жөніндегі әлемдегі бірінші бағдарлама 
Үндістанда қабылданған болатын (1962 ж.). Қытай органикалық 
материалды анаэробтық өңдеу технологиясын дамыту бағдарламасын 
1969 жылдан бастап іске асыруға бастады. Үндістанда іргетастық және 
қолданбалы зерттеулер негізінен Биохимиялық инженерия зерттеу 
орталығында және Үндістан технология институтында жүргізіледі. 
Қондырғыларды дамыту, зерттеу, стандарттау және көпшілікке тарату 
мәселелерімен Үндістанда Khandi and Village Industries Commission 
(KVIC) айналысады. Бағдарлама ірі қара малдың қиын жеке шаруа 
қожалықтарына арналған «габоров типі» деп аталатын әмбебап биогаз 
қондырғылары арқылы өңдеу технологиясын игеруге негізделеді. Осы 
проблема бойынша зерттеу жұмыстары мына ұйымдарда орындалады: 
Нирпурдағы Қоршаған ортаны зерттеу саласындағы инженерлік пробле-
малар жөніндегі ғылыми-зерттеу институты; Канпурдағы Ұлттық қант 
жөніндегі институты; Реукестегі Құрылымдық инженерлік зерттеулер 
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орталығы; Ахмадабадтағы Үндістан басқару институты; Бомбейдегі 
Үндістан ғылыми институты; Ауылды жерлер жөніндегі комиссиясы.

Қазақстанда бағыттылығы бойынша ұқсас зерттеулер өткен 
жүзжылдықтың 80 жылдарынан бастап жүргізіледі. Жеке алғанда, бұл 
кезеңде шошқа өсіруге маманданған ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 
үшін қиды анаэробтық өңдеудің ірі қондырғыларының үш жобасы: екі 
жоба 54 мың шошқаға шошқа кешендері үшін екі жоба және 16 мың 
шошқаға шошқа фермасы үшін бір жоба орындалған болатын. Қазіргі 
уақытта олар жарамсыз болып қалды, ал ғылыми-зерттеу жұмыстары 
КСРО-ның құлауынан кейін тоқтатылды.

Органикалық қалдықтарды кәдеге жаратудың белгілі тәсілдерінің 
ішінде анаэробтық ферменттеу немесе биоконверсия әдісімен терең 
өңдеу технологиялары неғұрлым перспективалы. Органикалық 
қалдықтарды анаэробтық термофилдік өңдеу бүгінгі таңда қиды 
патогендік микробтардан, гельминттер жұмыртқаларынан және 
арамшөптер тұқымдарынан залалсыздандырудың, оны жоғары 
сапалы тыңайтқыштар түрінде сақтаудың және газ тәріздес отынды – 
биогазды алудың бір ғана технологиясы болып табылады. Биогаздық 
қондырғылар, жаңартылатын энергияның басқа да автономдық 
энергетикалық құралдарынан айырмашылығы, тәулік бойы, жеткілікті 
көлемде биомасса немесе органикалық қалдықтар бар кез келген 
жерде жұмыс істей алады. Және осы жағынан олар айқындалған 
артықшылықтарға ие. Осы жағдайды ескере отырып, қондырғыны 
ферма шаруашылықтарын және агро құрылымдарды автономды және 
жаңартылатын энергия көздері негізінде басқа да энергетикалық 
құралдармен қиыстыруда жылумен және энергиямен қамтамасыз ету 
көзі ретіндегі қи сарқындарын өңдеу және залалсыздандыру үшін 
пайдалану қарастырылып отыр.

Сутегі энергетикасы. Сутегі экологиялық таза энергетика үшін 
мінсіз отын болып табылады. Сутегін сақтау, тасымалдау, тазарту, оны 
газ қоспаларынан бөліп алу үшін, токтың электрохимия көздерінде, 
сондай-ақ ядролық техникада, ұнтақтық металлургияда, гетерогендік 
катализде, магниттік материалдарды алу үшін және т.б. абсорбция 
– сутегін десорбциялау қағидатына негізделген металлогидриттік 
технологиялар кеңінен қолданылады. Сутегі энергетикасын дамытуға 
соңғы 20 жылда Батыс Еуропа елдерінде үлкен көңіл бөлініп отыр.

Германия Еуропа елдері арасында сутегі энергетикасы саласында 
неғұрлым белсенді қызметті бастап жатыр. Өнеркәсіптік компаниялар 
мен зерттеу зертханаларының белсенділігі де өзінің рөлін ойнап отыр. 
Германияның федеративтік мемлекеттік құрамы өңірлерге өнеркәсіптік 
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және зерттеулік бағдарламаларды өз бетінше, бұл ретте көбінесе 
федералдық деңгейден неғұрлым белсенді және тиімді жүргізуге 
мүмкіндік береді. Ірі өңірлік жобалардың көп мысалын келтіруге 
болады. Солайша, Мекленбургте – Батыс Померанияда «Сутектік 
бастамашылық» бағдарламасы іске асырылып жатыр. 2002 жылғы 
сәуірде Гессен жерінің өкіметімен бірнеше университеттермен және 
өнеркәсіптік фирмалармен бірге «Сутектік энергетика және отын 
элементтері саласындағы бастамашылық» ұйымы ұйымдастырылған 
болатын.

Бұл қызметке өнеркәсіптік фирмаларды тартудың біркелкі емес 
дәрежесінің салдарынан да, экологиялық проблемалардың (бұл 
елдегі энергетикалық ахуалдың және мемлекетпен жүргізіліп жатқан 
энергетикалық саясаттың) өзге факторларының әсер етуі нәтижелерінде 
сутегі энергетикасы жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік қаржыландыру 
көлемі әртүрлі еуропалық елдерде (Шығыс Еуропаны санамағанда) 
едәуір әртүрлі, Еуропалық елдердің көбінде сутектік энергетика және 
отын элементтерін, бірінші кезекте қатты полимерлік электролитті, 
балқыған карбонатты және қатты тотықты отын элементтерін әзірлеу 
саласындағы белсенділіктің тез өсуі байқалады.

Басқа да ресурс түрлерi. Соңғы жылдары адамзат өмiрiнде 
рекреациялық (тынығу) ресурстардың маңызы зор. Жалпы,  
рекреациялық ресурстар кешендi болып келедi. Қалай дегенмен де, 
оның негiзi табиғи құрауыштардан (ормандар, өзен-көл жағасы, таулы 
аймақтар, мұхит-теңiз жағалауы, т.б.) тұрғанымен, антропогендiк 
нысандармен (мәдени, тарихи, археологиялық, сәулет өнерi 
ескерткiштерi мен орындары) ұштасып жатады. Дүниежүзiндегi 
әрбiр аймақтар мен елдердiң өзiне тән белгiлi бiр рекреациялық  
байлықтары бар. Мысалы, адамзат баласы – Жерорта және 
Кариб теңiздерiнiң, Балатон мен Ыстықкөлдiң, Гавайи мен Канар 
аралдарының, Қырым мен Пиреней түбектерiнiң әсем жағажайларына 
баруға, Египеттiң пирамидалары мен Грекияның көне қалаларын, 
Қытай қабырғасы мен Мұхиттық аралдардағы тас мүсiндердi, 
Альпi мен Алатаудың қар басқан биiк шыңдарын көруге ұмтылады. 
Дүниежүзiлiк мұхит-теңiздердiң шексiз айдындары арқылы әлемдiк 
сапарға шығушылар, оның жағалауларында орналасқан елдердi бiр 
мезгiлде аралап тамаша саяхат құруда. Қолайлы табиғи-рекреациялық 
қорларға бай әрi оған мәдени-тарихи көрнектi орындары сай АҚШ, 
Испания, Франция, Италия, Түркия секiлдi елдер тынығушылар мен 
саяхат жасаушы туристердi көптеп қабылдайды. Бұлардан басқа да 
халықаралық туризмнен мол пайда тауып отырған бiрталай ұсақ  
елдер (Андорра, Монако, Багам аралдары, т.б.). 
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Сарқылмас энергия көзi болып табылатын күн энергиясының адамзат 
өмiрi үшiн маңызы аса зор. Гелиоэнергетикалық әлеуеттiң зор мүмкiндiгi 
күн шұғылалы тропиктiк шөлдi аймақтарда. Күн энергиясын пайдалану 
бағытындағы жұмыстарда АҚШ пен Франция елеулi табыстарға жеттi. 
Бұл елдерде күн энергиясын пайдаланатын алғашқы электрстансылары 
жұмыс iстеуде. Мұндай стансылар ТМД елдерiнде Қырымда салынған. 
Күн энергиясын қолдану жолындағы жемiстi жұмыстар Жапония, 
Италия, Израиль, Аустралия сияқты елдерде де атқарылуда.

Жер шарында желдiң энергетикалық әлеуетiнiң қоры мол. Адамзат 
жел энергиясын ертеден (жел диiрмен, желкендi кеме) пайдаланған. 
Жалпы, жел энергиясы арзан, экологиялық жағынан таза қуат 
көзi. Желдiң күшiн пайдаланатын қазiргi заманғы қондырғыларды 
өнеркәсiптiк жолменен шығаруда Франция, АҚШ, Дания, Германия, 
т.б. елдер көп жұмыстар жүргiзуде. Жалпы, оларды тұрақты бағытта 
соғатын желдi (пассат, муссон, т.б.) аймақтарда қолдану пайдалы. Бiздiң 
елiмiзде, Германияның көмегiмен Жоңғар қақпасында бiрнеше жел 
қондырғыларын салу жұмыстары қолға алынуда.

Бүгiнгi таңда жер қойнауының iшкi энергиясын қолдануға ынта 
артып отыр.

25-сурет. Геотермальды аймақтар картасы

Қазiргi заманғы техникалық мүмкiндiк жер астынан шығатын 
термальдi бұлақтар энергиясын пайдалануға жағдай жасауда. Осындай 
геотермальдi электрстансылары дүниежүзiнiң бiраз елдерiнде жұмыс 
iстеуде (Ресей, Италия, Жапония, Жаңа Зеландия), әсiресе ол Исландияда 
көп қолданысқа ие болуда. Онда ел астанасын және бiраз елдi мекендердi 
толықтай ыстық сумен қамтамасыз етумен және жылытумен бiрге, iрi 
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жылыжайларда (поляр шеңберi аймағындағы) жемiс-көкөнiс түрлерiнен 
де мол түсiм алуда.

Қайтарымды баламалы қуат көздерi iшiнен биогаз өндiрiсi (биоэта-
нол) ерекше орында. Бұл – елдi мекендер күл-қоқыстарынан, өсiмдiктер 
және құс-жануарлар қалдықтары мен нәжiстерiнен биогаз өндiру 
арқылы ауылдық жердiң энергетикалық қажетiн өтеуде таптырмайтын 
отын әлеуетi. Сол сияқты планетамыздағы агроклиматтық ресурстардың 
және өсiмдiктер әлемi мен жануарлар дүниесi байлығының шаруашылық 
маңызы зор.

Адамзат баласы табиғат байлықтарын белсендi игеру нәтижесi 
барысында атмосфера, литосфера және гидросфераны барынша ластап, 
қоршаған ортаны антропогендiк жолмен жағымсыз бағытта өзгертуде. 
Бүгiнгi таңда ғаламдық проблемалардың туындауының басты залалды 
себептерiнiң негiзгiлерi де осылар болып табылады. Болашақта 
ресурстарды игеру iсiн табиғатқа зиян тигiзбеу немесе қалпына 
келтiру жұмыс бағыттары бойынша өрбiтiп дамыту – дүниежүзi 
қауымдастығының, оның құрамдас бөлiгi болып табылатын бiздiң 
елiмiз жұртшылығының алдында тұрған ең өзектi мәселе.

? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Климаттық ресурстар және олардың түрлерін ата.
2. Жаңартылатын ресурстарды пайдалану перспективалары 

неде?
3. Күн энергиясын пайдалану болашағы қандай?
4. Жел энергиясын пайдаланатын елдерге шолу жасаңдар
5. Биоэнергетика дегеніміз не?
6. Агроклиматтық ресурстарға не жатады?
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11-тақырып

ТУРиСТІК-РЕКРЕАцияЛЫҚ  РЕСУРСТАР жәНЕ ОЛАРДЫң 
ТАРАЛУЫ

Рекреациялық ресурстар негізінің табиғи құрауыштары.  
Табиғи-рекреациялық және антропогендік-рекреациялық ресурстар. 
Бальнеологиялық, туристік, эстетикалық, ғылыми және басқа да 
ресурстар. Адамзаттың табиғи және мәдени мұралары. Табиғат 
ресурстары және қоршаған орта. Жаңартылатын ресурстарды пайдалану 
перспективалары.

Туристік ресурстар дегеніміз – белгілі бір аумақтағы 
(территориядағы) туризмді қалыптастырып, дамытуға мүмкіндік беретін 
табиғи, тарихи-мәдени және әлеуметтік-экономикалық нысандардың 
жиынтығы. Туристік ресурстарды табиғи, тарихи-мәдени және 
әлеуметтік-экономикалық деп екі топқа бөліп қарайды. Бұл топтарды 
туристік ресурстар жағдайын анықтайтын (табиғи және әлеуметтік-
экономикалық) факторлар ретінде де қарастыруға болады. Бірінші 
топқа көрікті табиғи орындар (ландшафтар), рекреациялық орындар, 
тарихи-мәдени және табиғи (табиғат ескерткіштері) экскурсиялық 
нысаналар, климаттық көрсеткіштер (температура, радиация), теңіз, көл 
және мұхит жағаларының болуы мен олардың адамдардың демалысы 
үшін жарамдылығы жатады. Бұл жерде рекреация деген ұғымның 
мағынасын айта кету керек. Рекреация – адамдардың демалуы мен 
емделуін қамтамасыз ету арқылы олардың рухани және дене күшін 
нығайтуына мүмкіндік беретін жағдайлар. Рекреациялық ресурстарға 
табиғат компоненттері: климат жағдайы, жер бедері, минералды және 
термальды бұлақтар және өсімдік жамылғысы жатады.

Рекреациалық ресурстар көп жағдайда табиғат жағдайларымен 
байланысты. Адамдардың қажеттілігіне пайдаланатын ресурстар:         
1) жергілікті жер климатының қолайлылығы; 2) су айдындары 
мен оның қолайлығы; 3) минералды бұлақтар, емдік балшықтар;                 
4) көрікті ландшафт аймақтары олардың эстетикалық сапалылығы;  
5) қоршаған ортаның экологиялық хал ақуалы; 6) табиғи және мәдени 
мұралардың болуымен; 7) көліктік қатынасының қолайлылығы.

Туристік ресурстардың әлеуметтік-экономикалық тобына белгілі бір 
аумақтардағы туризмді материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз 
етуге бағытталған курорттар, туристік базалар, пансионаттар, демалыс 
үйлері, санаторийлер, қонақ үйлер, тамақтану орындары, қосымша 
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туристік инфрақұрылым – арнайы дүкендер, байланыс бөлімшелері, 
емдеу мекемелері, ойын-сауықтық, сауықтыру (стадиондар, спорт 
сарайлары, бассейндер, т.б.) және спорт орындары жатады. Бұл топқа 
сондай-ақ қаражат және еңбек ресурстары да тиесілі. Халықтардың 
ұлттық ерекшеліктері (тұрғын үй жағдайы, ұлттық тағамдары мен 
киімі, кәсібі, қолөнері, музыка мен фольклор, ұлттық ойындар) мен 
салт-сана, әдет-ғұрыптарын, ұлттық мейрамдарды осы екінші топқа 
енгізуге болады.

Жалпы туристік ресурстарға баға берген кезде аумақтың 
(территориялардың) табиғи-эстетикалық тартымдылығы мен қайталан-
бастығына көңіл бөлу керек, өйткені олар аумақтың туризм бойынша 
функционалдық сапасын анықтайды. Бұл жерде қолайлы климаттық 
жағдайлардың рөлі жоғары және аумақ табиғатының аз өзгеру жағдайы 
ерекше орын алады.

Туристік ресурстарға қатысты келесі ұғым – туристік мүмкіндіктер. 
Туристік мүмкіндіктер дегеніміз – белгілі бір аумақтағы туризмді 
қалыптастырып дамытуға мүмкіндік беретін, бірақ әр түрлі себептермен 
қазіргі жағдайда пайдаланылмай жүрген орындар мен факторлардың 
жиынтығы. Туристік ресурстардың таралуына байланысты оларды 
аудандастыру жүргізіледі. Туристік аудандастыру – аумақтағы туризмге 
байланысты географиялық ақпараттарды жүйелендіруге және ол 
аумақтағы туризмнің даму заңдылықтарын анықтауға байланысты жеке 
аудандарды анықтап, бөлу. Туристік аудандастыру аумақтың барлық 
бөліктеріндегі туризмнің жағдайы, факторлары және болашағы жайлы 
толық түсінік алуға, оларға байланысты жеке аумақтық ерекшеліктерді 
бір-бірімен салыстыруға және бұл мәліметтерді туризмді жоспарлау 
мен басқаруда пайдалануға мүмкіндік береді. Туристік ресурстардың, 
туристік нысандардың таралуы дегеніміз – олардың басқа объектілер-
мен және бір-бірімен салыстырғандағы белгілі бір аумақтардағы 
орналасу реті мен жиілігі болу жағдайы. Туристік аудандастыру 
кезінде әр түрлі таксономиялық дәрежедегі аумақтық бірліктер 
бөлініп шығарады. Олар маңыздылығы жағынан жалпы мемлекеттік 
(республикалық), дүниежүзілік және жергілікті болуы мүмкін. Ондай 
аумақтық бірліктерге туристік-рекреациялық зоналар, туристік аудандар 
немесе орталықтар жатады.

Туристік-рекреациялық зона – көрікті, көгалды жерлердегі, тау 
іші мен тау етегі аумақтарындағы, өзен-көлдер мен теңіз, мұхит 
жағалауларындағы, теміржол мен автомобиль жолдарының бойындағы 
рекреациялық мүмкіндіктерге ие (жағажай, емделу және демалыс 
орындары, т.б.) қосымша туристік қызмет орындары мен экскурсиялық 
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орындары бар, адамдардың танымдық, демалыстық, емделу-сауықтыру 
қажеттіліктерін қамтамасыз ететін аумақтар. Туристік-рекреациялық 
зоналарға мысал ретінде Іле Алатауы бойын, Щучье-Бурабай аумағын, 
Ресейдің (Анападан Адлерге дейін) мен Грузияның (Леселидзеден 
Батумиге дейін) Қара теңіз жағалауын, Қырым жағалауларын т.б. айтуға 
болады.

Туристік аудан немесе туристік орталық – өзіндегі және 
төңірегіндегі туристік ресурстар негізінде туристік-экскурсиялық 
қызмет кешені қалыптасқан аумақ, табиғи нысан, қала. Туристік 
ресурстар мен нысандар туристік аудандардың немесе орталықтардың 
төңірегіне шоғырланып орналасады. Олар: туристік базалар, қонақ 
үйлер, пансионаттар, туристік және экскурсиялық нысандар, тамақтану 
және сауда, спорт орындары, т.б. Туристік орталықтарға Мәскеу, 
Санкт-Перербург, Сочи, Ялта, Бұхара, Сергиев Посад, Алматы, Псков, 
Самарқант, Суздаль, Бакуриани, Юрмала қалалары, Эльбурс маңы 
жатады. Туристік аудандар туристік-рекреациялық зоналар бойында да 
орналасады. Оған мысал Ресейдің Қара теңіз бойындағы (Краснодар 
өлкесі) Сочи ауданы және Қырым туристік-рекреациялық зонасындағы 
Ялта туристік ауданы.

Туристік ресурстар бойынша ерекше орынды туристік нысандар 
алады. Туристік нысан – аумақтық кеңістікте өзіндік орны бар, тарихи-
мемориалдық, мәдени-эстетикалық және танымдық маңызға ие, 
сонысымен туристердің көңілін аудартып, олардың келуіне жағдай 
жасайтын жерлер. Туристік нысандарды 3 топқа бөліп қарастыруға 
болады:

1) Табиғи туристік нысандар. Оларға табиғаттың көрікті жерлері, 
рекреациялық орындар, физикалық-географиялық объектілер жатады: 
шағын көлдер – (Көлсай көлдері, Қайыңды, Үлкен Алматы көлі т.б.); 
өзендер – (Ертіс, Бзыбь, Кивач, Чусовая, Белая, Чулышман, Қатын, 
т.б.); табиғат ескерткіштері – сирек кездесетін өсімдіктер өскен жерлер 
(Шетен орманы, Таутүрген шыршалары т.б.), әр түрлі бейнелерді 
елестететін табиғи тасты мүсіндер (Оқжетпес, Шайтан тас т.б.), өзен 
каньондары (Шарын, Калорадо каньондары, т.б.), сарқырамалар 
(суқұламалар), үңгірлер, жанартау кратерлері.

2) Тарихи туристік объектілер. Олар: қалалардың көне квартал-
дары, археологиялық орындар, көне мешіттер, мазарлар, шіркеулер, 
монастырлар, үңгір монастырлері (Киево-Печерска лаврасы), храмдар, 
синогогтар, пажылалар, мемориалдық-тарихи ескерткіштер, костелдер, 
тастағы таңбалар мен жазулар, қалашықтар, қамалдар, сарайлар, т.б.

3) Әлеуметтік-экономикалық туристік нысандар. Оларға адам 
қолымен жасалған көрікті орындардың барлығы, олардың ішінде 
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қазіргі заманғы сәулетті үйлер, ірі-ірі кешендер, ботаникалық бақтар, 
дендрарийлер, мұражайлар, делфинарийлер, океанарийлер, дисней-
лендтер, т.б. жатады. Бұлардың құрамына сондай-ақ шаруашылықтың 
негізгі салаларына жататын кейбір кәсіпорындарды жатқызуға бола-
ды. Қазақстанның мысалында туристер мен экскурсанттар үшін тамақ 
өнеркәсібі және түсті металургия салаларына қатысты кәсіпорындарды 
пайдалануға болады. Алайда нарықтық экономика жағдайында бұл іске 
аса мән бермейді. Өйткені кәсіпорындар сұраныс пен оның нарықтағы 
өзгерісіне байланысты жұмыс істейді.

Туристік аудандастырудың таксаномиялық дәрежесінің бірі – 
туристік-рекреациялық зонаға мысал ретінде Ресейдің Краснодар 
өлкесінің және Грузияның Қара теңіз жағалауының туристік-
рекреациялық зонасы, Ыстықкөл курортты аймағы, Алакөл-Балқаш, 
Көкшетау туристік-рекреациялық аймақтарын айтуға болады.

Табиғи-мәдени туристік-рекреациялық ресурстарды төмендегідей 
бөлуге болады:

1) Емдік ресурстар: минералды сулар, емдік батпақтар, климаттық 
жағдайлар мен көрсеткіштер.

2) Демалыс-сауықтыру ресурстары: қолайлы ландшафтық-
климаттық жағдайлар, өзен-көл торы, теңіз жағалаулары, су қоймалары.

3) Спорттық туризм ресурстары: категориялық маршруттар.
Рекреациялық ресурстар бірнеше қасиеттері бойынша  

ерекшеленеді. Жайлылық (комфортабельность) – ресурстың туризм 
мен демалыстың нақты түріне деген сұранысқа сәйкес келу деңгейін 
анықтайтын қасиет. Сыйымдылық – ресурстардың ұзақ уақыт ішінде 
адамдардың көптеген топтарының демалысқа деген қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін жарамдылық жағдайы және түрлі туристік 
ағындарды өткізу қабілеті. Сыйымдылықты сондай-ақ табиғи-
рекреациялық ресурстарға түсірілетін күш көлемі де анықтайды. 
Сондықтан ресурстарды пайдалануды ұтымды түрде реттеп отыру 
туристік қызмет үшін қажетті операция болып табылады. Ол 
ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беріп қана қоймай, 
сонымен бірге, табиғи ортаның экологиялық тепе-теңдігін сақтайды. 
Аттрактивтілік – ресурстардың қайталанбастығы, пейзаждық көп 
түрлілігі (көп келбеттілік), олардағы маусымға және т.б. байланысты 
ерекше табиғи қасиеттердің болуы, жер бедерінің тарамдалу сипаты, 
көркемдігі (орман-тоғайлардың, сулы жерлердің көп болуы, т.б.). 
Тиімділік – ресурстарды туризм саласы бойынша игеріп, пайдалану 
мүмкін болатын нақты әлеуметтік-экономикалық ұғым. Кешенділік 
– ресурстардың туризм мен демалыстың әр түрі үшін пайдалануға 
жарамдылығы.
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26-сурет. Дүние жүзінің рекреациялық ресурстары

Әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-экономикалық туристік 
ресурстар ірі капиталдарды, инвестицияларды, еңбек, қаражат, 
өндіріс көздерін қажет етеді. Оларсыз туризм индустриясының негізгі 
элементтерінің; тасымалдың, орналастырудың (жататын орын), 
тамақтандыру мен сауықтырудың қалыпты жұмыс істеуі және сондай-
ақ туристік инфрақұрылымның дамуы мүмкін емес. Тиісті туристік 
инфрақұрылымды қалыптастыруда көлікпен байланысты қатынас 
құралдарын жетілдіріп дамыту аса маңызды. Ол үшін жолаушылар 
тасымалын, сауда байланыстарын қамтамасыз ететін теміржолдардың 
негізгі бағыттарын қазіргі заманғы талаптарға келтіру және халық-
аралық тасымалдарды қамтамасыз ететін бағыттардағы автомобиль 
жолдарын халықаралық талаптар деңгейіндегі сервистік қызмет 
көрсетумен қамтамасыз ету және тез жылдамдықта жүру бөліктерін 
жасай отырып дамыту керек. Сонымен қатар әуежайларды күрделі 
жөндеуден өткізу, оларда халықаралық стандарттарға сай сервис пен 
қызмет көрсетуді қалыптастыру, порттарды реконструкциядан өткізу, 
өзен кемелерінің (жүк және жолаушылар таситын) жұмысын жолға 
қою, ақпараттық технологияны дамыту, олардың сапалық жүйелерін 
жасау туристік инфрақұрылымды жасап, дамытуда маңызды жайттар.
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Туристік пакет (туристік өнімнің) өндірісінің тұйық айналымын 
қамтамасыз ету үшін негізгі, қосымша және қосалқы туристік қызмет 
түрлерін қалыптастырудың технологиялық процесіне ресурстар қажет. 
Бұл қызметтерді атқаратын ресурстарға қаржылық, экономикалық, 
еңбек және қызмет етудің әлеуметтік ресурстары – тасымалдау, 
орналастыру, тамақтандыру және сауықтыру орындары жатады. 
Бұлар туризм индустриясы құрылымының негізгі элементтері болып 
табылады.

Әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-экономикалық туристік 
ресурстарды жіктеу күрделі, бірақ қажетті нәрсе. Ол бұл қызмет 
құралдарын белгілі бір тәртіпке келтіру үшін ғана емес, сонымен бірге 
туристік қызметтер өндірісі процестерін ұйымдастыру – құқықтық 
жағынан қамтамасыз ету және оларды стандарттау мен сертификаттау 
үшін қажет. Әлеуметтік, мәдени, экономикалық туристік ресурстардың 
жай ғана жасалған тізімі туристік қызмет жүйесінің жалпы көрінісін 
береді, бірақ халықаралық стандарттар талаптарына сай келмейді.

Туризм мақсаттарына қажетті әлеуметтік-экономикалық ресустарға, 
яғни адам қолымен жасалынған объектілер – су қоймалары, саябақтар 
т.б. жатады.

1) Тасымал құралдары, яғни автотуристерге қызмет көрсететін 
нысандары бар автомобиль жолдары, теміржолдар, транзиттік са-
палы қызмет ету нысандары бар жергілікті, республикалық және 
халықаралық маңыздағы әуе жолдары, автовокзалдар, теміржол вок-
залдары, өзен және теңіз порттары, туристерді қабылдау және оларға 
қызмет ету пункттері бар аэропорттар, автобустар, пойыздар, өзен және 
теңіз кемелері, ұшақтар, экзотикалық туризм үшін қажетті қозғалыс 
құралдары – катамарандар, дельтопландар, т.б.

2) Орналастыру немесе қонақжай орындары: қонақ үйлер, отель-
дер, мотельдер, флотельдер, пансионаттар, хостельдер (жастар үйі), 
демалыс үйлері, кемпингтер, орналастырудың экзотикалық орындары: 
таудағы альпілік жатын жайлар, киіз үйлер, т.б. түрлері.

3) Тамақтандыру орындары: мейрамханалар, кафе, бар, асханалар, 
буфеттер, ұлттық тағамдар орындары, т.б.

4) Қайтадан салынған және қайта жарақталынған тарихи 
объектілер және туристік-этнографиялық орталықтар, діни рәсімдік 
орындар, тұрмыстық және мейрамдық әдет-ғұрыптар, салт-саналар 
орталықтары, сувенирлік (әшекей) заттар шеберханалары, танымдық 
және сауықтыру орындары, мұражайлар, мәдени-қойылымдық 
орындар мен театрлар, сурет галереялары, филармониялары, концерттік 
және көрмелік залдар, стадиондар, клубтар, казино, ұлттық мәдени 
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орталықтар. Түрлі форумдарды, ойындарды, қауымдық мейрамдар 
мен шерулерді, конкурстарды, халықаралық фестивальдарды, т.б. 
сауықтыру қызметтерін ұйымдастыратын орындар.

5) Жарнамалық-ақпараттық, қосымша қызмет түрлерін көрсететін, 
туристік кәсіпорындарды азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ететін 
шағын және орташа бизнес орындары.

Туристік индустрия мен инфрақұрылымды дамыту үшін туризм 
саласына қызмет ететін банктер жұмысын қамтамасыз ететін қаржылық 
ресурстар, шетел инвестицияларын тарту, халықаралық туризм 
бойынша қызмет ету сапасын жақсартатын дисконттық карточкаларды, 
түрлі халықаралық чектерді енгізу қажет.

Әлеуметтік-мәдени қызмет нысандарын салу және туристік 
индустрияны дамыту мақсаттарында көгалдандыру, көркейту 
нысандарын, ірі құрылыстар мен кешендерді, үйлерді салу, жоба-
лау, қайта жөндеу және қайта жарақтау, жаңалау, өндіріс күштерін, 
өндірістік, әлеуметтік, инженерлік, көліктік инфрақұрылымдарды, 
адамның толық мәнді демалысы мен өмір сүруіне қажетті басқа да 
архитектуралық-құрылыс әрекеттері осы сала бойынша қабылданған 
заңдар мен заң актілеріне, т.б. мемлекеттік талаптарға, аумақтардың 
жобалану және салыну жағдайларына қайшы келмеуі керек. Бұл 
жұмыстар архитектуралық-құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсет-
кіштерді сақтаумен, оларды бақылау мен басқаруды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың ереже-талаптарын орындаумен ұштасуы тиіс.

Туризмді дамытудың ұзақ мерзімдік жобаларын жүзеге асыру 
тарихи-мәдени мұра және табиғи-рекреациялық ресурстарды 
пайдалану, халықаралық, мемлекеттік және жергілікті маңызы 
бар туристік маршруттардағы әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету 
нысандарын салу мен туристік орталықтарды кеңістікті түрде 
орналастыруды ұйымдастыру, туристік іс-әрекеттердің ұйымдастыру-
құқықтық қамтамасыз етілуінің заңдылық негізін жасау, сондай-ақ 
туризм саласында мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілердің 
тікелей және жанама өзара байланыстарының басқару құрылымын 
құру бойынша оңтайлы шешімдерді талап етеді.

Туристік-рекреациялық кеңістікті шаруашылық жағынан игерудің 
ұзақ мерзімдік бағдарламаларын жүзеге асыру үшін белгілі бір 
аумақтық құрылым жүйелері керек. Өзара бірлесе әрекет жасайтын, 
меншік формасы, мамандану деңгейі, дәрежелері жағынан әр түрлі 
туристік-рекреациялық шаруашылықтардың түрлі модельдерін құру 
оларды басқарып, жұмыстарын ұйымдастырудың сапалығын көтеру 
үшін қажетті жұмыс болып табылады. Туризм сияқты әлеуметтік-
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экономикалық, әлеуметтік-мәдени, ауқымды бірыңғай тұтас жүйе 
құрайтын құбылыстың ішкі құрылымын талдау кезінде оның жеке 
бөліктерінің өзара байланысын бөліп көрсету керек. Қалыптасқан 
рекреациялық география дәстүрлері бойынша мемлекеттердің туристік-
рекреациялық шаруашылығын, ресурстарын тиімдірек пайдалануға 
мүмкіндік беретін ірі туристік-рекреациялық аймақтар, жүйелер 
бөлініп көрсетілуі тиіс.

Бірыңғай басқару инфрақұрылымы бар туристік-рекреациялық 
жүйелер көлеміндегі функционалдық белдеулердің, демалыс орындары 
мен туристік маршруттар топтарының шоғырлануы және кеңістікте 
ұйымдастырылуы (жобалау, салу, инженерлік-коммуникациялық 
кешендерді орналастыру) қолда бар мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға 
жағдай жасайды. Аумақтық-рекреациялық жүйелер дәрежелері  
жағынан әр түрлі, олар: халықаралық, мемлекеттік, аймақтық, 
жергілікті және микродеңгейдегі жүйелер. Халықаралық дәрежедегі 
таксономиялық жүйеге дүниежүзілік туристік ұйым мен ЮНЕСКО-
ның шешімдері бойынша қабылданып, жобаланатын (туризмді дамыту 
үшін) аумақтық кеңістіктер жатады. Мысалы, Ұлы Жібек жолы 
бойында туристік инфрақұрылымды дамыту жобасы. Ұлы Жібек 
жолы жоғарғы тартымды табиғат кешендерімен, халықтардың тарихи-
мәдени мұралары нысандарының мәліметтілігімен және өзгешелігімен 
ерекшеленеді. Оған шетел инвестицияларын тарту және шетел 
туристерін қабылдау үшін қажетті халықаралық талаптарға жауап 
беретін жоғарғы дамыған индустрия мен қызмет көрсету керек.

Мемлекеттік аумақтық-рекреациялық жүйелер – аудандық, 
жергілікті деңгейлердегі, мамандандырылуы мен инфрақұрылымының 
дамуы бойынша әр түрлі аумақтық-рекреациялық жүйелердің 
жиынтығы. Қазақстан мысалында мемлекеттік аумақтық- 
рекреациялық жүйелерге Солтүстік Қазақстан (Көкшетау және Ақмола 
туристік-рекреациялық кешендері), Шығыс Қазақстан және Оңтүстік 
Қазақстан аумақтық-рекреациялық жүйелері жатады.

Аймақтық аумақтық-рекреациялық жүйелер өзіне бірыңғай 
инфрақұрылымдарды және жалпы аумақтық маңыздағы объектілерге 
бірыңғай қызмет жасайтын жергілікті туристік-рекреациялық 
микроаудандарды біріктіреді. Бұл жүйелер туристерге қызмет 
көрсететін кәсіпорындар мен туристік кешендерді қосып алғандағы 
бір немесе бірнеше аудандарды біріктіреді. Әрбір жеке облыс туристік 
шаруашылықты дамыту үшін жеткілікті жағдайлар бар болған  
жағдайда осы дәрежелік деңгейге ие бола алады.
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Жергілікті немесе аудандық аумақтық-рекреациялық жүйелерге 
жергілікті халыққа туристік-рекреациялық қызмет көрсету үшін 
қажетті жергілікті маңыздағы ескерткіштер мен табиғи ландшафттарды 
біріктіретін аумақтарды жатқызуға болады. Олар шағындылығымен 
ерекшеленеді. Қазақстанның мысалында мұндай аумақтық-
рекреациялық жүйелерге Орал, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Семей, 
Қызылорда жатады.

Туристік-рекреациялық микроаудан туристік және рекреациялық 
арнайы мекемелер топтарын, инфрақұрылым нысандарын, сондай-
ақ қызмет етуші адамдар үшін тұрғын үйлер белдеуі бар қосымша 
өндірістер кешендерін және тағы басқаларды біріктіретін өндірістік 
бірлік.

Аймақтық және жергілікті деңгейлердегі аумақтық-рекреациялық 
жүйелердің қалыптасу жағдайлары өздерінің мүмкіндіктері мен сипаты 
жағынан әрқалай. Мысалы, Алматыдағы, Тараздағы, Түркістандағы 
халықаралық және жалпы республикалық маңыздағы тарихи  
қалыптасқан туристік-рекреациялық кешендер бұған дейін қызмет 
еткен аумақтық-рекреациялық жүйелерді дамыту және қайта жарақтау 
нәтижесінде пайда болса, кейбір туристік рекреациялық кешендер 
бұрын туризм мен демалыс мақсаттарында пайдаланылмаған аумақтарда 
қалыптасқан. Туристік-рекреациялық кешендердің игерілген аумақтарға 
қарағанда әлі игерілмеген аумақтарда қалыптасқаны қолайлырақ. 
Өйткені, бұл жағдайда қажетті қасиеттер мен сапалық деңгейдегі 
олардың түрлі модельдерін экономикалық жағынан негіздеуге және 
жобалауға болады.

Аумақтық-рекреациялық жүйелердің қалыптасуы жүретін жағдай-
ларды үш топқа бөліп қарастыруға болады:

1) Базистік-ресурстық жағдайлар. Туристік-рекреациялық 
жүйелердің дамуына ықпал жасайтын табиғи және тарихи-мәдени ре-
сурстарды қалыптастыратын жағдайлар (Сарыағаш, Түркістан).

2) Кеңістіктік-экономикалық жағдайлар. Аумақтық-рекреациялық 
жүйелер кешендері жоғарғы экономикалық даму деңгейіндегі ірі 
урбандалған агломерациялар негізінде немесе белгілі бір аумақтың 
географиялық жағдайының ерекшеліктеріне байланысты дамитын 
жағдайлар (Алматы кешені).

3) Әлеуметтік-экономикалық жағдайлар. Туристік-рекреациялық 
кешендердің орналасуы мен деңгейі ұлттық, әлеуметтік, тарихи-
архитектуралық, археологиялық, т.б. факторлармен анықталатын 
жағдайлар. Мұнда туристік шаруашылықтың дамуы халықаралық 
маңыздағы бағалы тарихи-мәдени нысандардың болуына негізделеді.
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Аумақтық-рекреациялық жүйе туристік-рекреациялық қыз-
меттерді тұтынушылар тобын, табиғи және тарихи-мәдени 
шаруашылық кешендерін, туризм инфрақұрылымы нысандарын және 
басқару органдарын біріктіретін өзара байланысты ұйымдастыру-
кеңістіктік, әлеуметтік-мәдени жүйе болып табылады. Аумақтық-
рекреациялық жүйелердің көп функционалдылығын туристік-
рекреациялық қызметтердің тұтынушылары анықтайды. Ол туристік 
қызмет нарығының сыйымдылығын, туризм мен демалысқа деген 
қажеттілік құрылымы мен көлемін белгілеп, туристік сұраныстың 
таңдамалылығымен және таралуымен, туристік ағындардың 
маусымдылығымен, көп түрлілігімен, рекреациялық іс-әрекеттердің 
айналымдылығымен ерекшеленеді. Негізгі анықтаушы ретінде ортада 
тұрып ол аумақтық-рекреациялық жүйелердің басқа элементтерінің 
бәсекелестігін және өзара байланысын қамтамасыз етеді.

Табиғи және тарихи-мәдени шаруашылық кешендері заң 
актілеріне негізделінген жеке дара субъектілер болып табылады. 
Ресурстар, туристік-рекреациялық қажеттіліктер мен қызмет түрлерін 
қанағаттандыру, өндіру үшін керекті жағдайлар аумақтық-рекреациялық 
жүйелер нысандарының орналасуы мен ресурстарды пайдаланудың 
ұйымдастырушылық-құқықтық негізін анықтайды. Табиғи және 
тарихи-мәдени кешендер белгілі бір сыйымдылыққа, қолайлылыққа ие 
және олар қолдану қорлары көлемімен, таралу аумағымен, маусымдық-
климаттық кезеңдерімен және пайдаланудың құқықтық режимімен 
сипатталады.

Жүйелер құрамына кіретін туризмнің инфрақұрылымдық 
нысандары туристік сұраныстың негізгі және қосалқы қызметтерін 
(тасымалдау, орналастыру, тамақтандыру, көңіл көтеру) және қызмет 
етушілер санын да, арнайы бағыттағы қызмет түрлерін де (емдеу-
сауықтыру, курорттық, спорттық) қамтамасыз етеді. Аумақтық-
рекреациялық жүйе инфрақұрылымы туристік-рекреациялық және 
шаруашылық нысандарының жиынтығы болып табылады және 
сыйымдылық, көп түрлілік, қолайлылық, толымдылық, экологиялық 
және технологиялық талапқа сайлылық көрсеткіштерімен сипатталады.

Басқару органдары жүйелердің қызмет сапасын және оның 
жеке элементтерінің үйлесімділігін қамтамасыз етіп, жоспарлау, 
бағдарламалар жасау, маркетингтік зерттеулер арқылы оның кешенді 
дамуын, мамандануын жүргізеді, туристік ағынның біркелкі келуін 
бақылайды. Мемлекеттік басқару органдары, сондай-ақ жалпы жеке 
аумақтар бойынша туризмнің дамуын жоспарлайды. Ол мынадай 
бағыттар бойынша жүзеге асуы тиіс:
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1) Аймақтың табиғи мүмкіндіктерін анықтау;
2) Аймақтың материалдық-техникалық мүмкіндіктері (туристік 

кешендер саны, инфрақұрылым жағдайы);
3) Жоспарланып отырған, қабылданатын туристер саны;
4) Қосымша құрылыстар және күрделі жөндеу үшін шығындар;
5) Қажетті қызметшілер саны;
6) Туристік қызмет ету нәтижесінде мемлекеттік және жергілікті 

бюджетке түсетін ақша көлемі.
Туристік ресурстар мен мүмкіндіктердің таралуына табиғи 

(теңіз жағалауларының, көлдер мен суқоймаларының болуы, жер 
бедерінің сипаты, радиация, температура, ландшафт жағдайы т.б.) 
және әлеуметтік-экономикалық (демографиялық жағдайлар, халықтың 
материалдық, әлеуметтік, мәдени деңгейлері, мемлекеттердің жалпы 
экономикалық даму деңгейі т.б.) факторлар әсер етеді.

Туристік ресурстар табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-
мәдени, сауықтыру нысандары, сондай-ақ туристердің рухани 
қажеттілігін қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін нығайтуға, 
сергітуге жәрдемдесетін өзге де нысандар болып табылады. Туристік 
қызығушылыққа табиғи, тарихи-мәдени ескерткіштер: ландшафтылық-
климаттық белдеулер, геологиялық, гидрологиялық нысандар (тау бедері, 
бархандар, үңгірлер, сарқырамалар, мұздықтар, т.б), көне және қазіргі 
тарих ескерткіштері, архитектура нысандары, мұражайлар мен басқа 
да құбылыстар жатады. Табиғи-рекреациялық нысандарға Солтүстік 
Қазақстан аумағындағы Көкшетау, Бурабай, Баянауыл, Ерейментау, 
Шығыс Қазақстан аумағындағы Зайсан, Марқакөл, қазақстандық Алтай, 
Оңтүстік Қазақстан жеріндегі Батыс, Солтүстік Тянь-Шань, Алтынемел 
таулары, Жетісу алабы, Батыс Қазақстандағы Үстірт, Мұғалжар, Каспий 
ойысы, Жайық өңірі, Орталық Қазақстандағы Қарқаралы Қызыларай, 
Бектауата,Ұлытау, т.б толып жатқан табиғи нысандар жатады. Сонымен 
қатар 7 ұлттық табиғи бақ пен 10 қорықтың туризмді дамытуда маңызы 
зор. Оларға Іле-Алатау ұлттық бағы, Түрген мен Шамалған өзендері 
аралығындағы шатқалдар мен табиғат көріністері, Алтынемел, 
Көкшетау, Бурабай ұлттық бақтарында туризмді дамыту мемлекет 
тарапынан қолдау тауып дамып келе жатыр. Қазақстан аумағындағы 
мемлекеттік қорықтарда да ғылыми, экологиялық туризмді дамытудың 
алғышарттары қалыптасуда.

Тарихи-археологиялық нысандардың туристік, экскурсиялық іс-
әрекеттерде алатын орны ерекше. Археологиялық ескерткіштердің 
кез келген түрі туристік-экскурсиялық жұмыстарда танымдық, 
тәрбиелік мәнге ие, маңызды орын алады. Соның ішінде Жетісудағы 
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Сақ қорғандары, Талхиз қалашығы, Оңтүстік Қазақстандағы Отырар, 
Сайрам, Батыс Қазақстандағы Сарайшық, т.б көне тарих куәсі 
болған жерлерге деген қызығушылық мол. Археологиялық-тарихи 
ескерткіштердің қазірге дейін жеткен нысандарының ішінде қорғандар 
мен мазарлардың маңызы зор. Қола дәуірі ескерткіштеріне жартастағы 
петроглифтерді атауға болады. Оларға әйгілі бірегей ғибадатханалар: 
Аңырақай тауының Таңбалы сайындағы, Көксу өзеніндегі Ешкіөлмес 
ғибадатханасы, сондай-ақ Шолақ, Кіндіктас, Баянжүрек тауларындағы 
тастағы суреттер жатады. Біздің дәуірімізге дейінгі 6-3 ғасырлардан 
қалған сақ қорғандары, Бесшатыр қорымындағы жерлеу камерасы 
мен сақ әскері киімін киген “Алтын адам”, Шығыс Қазақстан облы-
сы Қатонқарағай ауданының Бергіел (Берел) қорғанында табылған 
“Сақ патшайымы” археолтуристік нысандарға жатады. Ортағасырлық 
Түркістан, Отырар, Құлан, Мерке, Талхиз, Жаркент қалалары, т.б. елді 
мекендер қазіргі туристер үшін тартымды нысандар болып табылады.

Тәуеп ету (діни) туристік нысандары Қазақстанның, әсіресе 
оңтүстік өңірлерінде көп кездеседі. Олардың қатарына түркі әлемі 
астанасы болған Түркістан, Қожа Ахмет Иасауи кесенесі, Арыстан баб 
кесенесі, Ибраһим ата бейіті, Гаухар ана зираты, Ысмайыл ата мазары, 
Айша бибі кесенесі мен Қарахан кесенесі, т.б орындар жатады.

Туристік ресурстарға адамдар іс-әрекеті барысында пайда болған 
тарихи, мәдени ескерткіштер: мазарлар мен мавзолейлер, бейнелеу 
өнері, ұлттық қолөнер туындыларынан басқа, көше-ғимараттар, 
демалыс орындары аймақтары, мұражай қорлары, ірі оқиғаларға орай 
салынған нысандар, көпірлер мен жолдар, тау-кен өндіріс орындары, 
малшаруашылық фермалары мен зауыт, фабрикалар да жатады.

Туристік ресурстарға теңіз толқындары, судың толысуы мен қайтуы 
үгілу-мүжілу процестері, әр түрлі аймақтағы күн шығуы мен батуы, т.б. 
табиғат құбылыстары мен процестері жатады.

Жоғарыдағы аталған нысандар Қазақстан аумағында толып жатыр. 
Оларды туристік бизнесте өнім ретінде ұсыну туристік операторлық 
қызмет пен туристік кәсіпорын жұмысына тікелей байланысты. 
Туристік өнімнің негізін туристік-рекреациялық ресурстар құрайды. 
Туризмнің даму дәрежесін анықтайтын да туристік ресурстар мен 
нысандар. Туристік өнімді неден жасауға болады деген сұраққа жауап 
беру үшін алдымен еліміздің аймақтық ресурстарын білуіміз керек. 
Сондықтан да туристік ресурстарды оқып үйрену туристік бизнестегі 
қажетті шарт.

Қазақстандық турөнім ішінде Ұлы Жібек жолы бойындағы тарихи-
мәдени нысандарды игеру және таулы, дала, шөл, шөлейт аймағының 
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туристік мүмкіншіліктерін пайдалану, экологиялық туризм шараларын 
жүзеге асыру (сафари, рафтинг, орнитологиялық, трекинг, аңшылық, 
т.б.) қажет.

Қазақстандық туристік ресурстар әлі де толықтай зерттелмеген. 
Туристік ресурстарды жіктеу (классификациялау) барысында екі үлкен 
топ: табиғи және тарихи-мәдени ресурстар тобы айқындалып, соларға 
талдау берілді.

Табиғи ресурстар тобы деп географиялық ортадағы ресурстардың 
жиынтығын айтамыз. Оларға литосфера, гидросфера, атмосфера және 
биосфера қабатында кездесетін ресурстар кіреді. Бұл топтың өзін 
үшке бөліп қарастырған жөн. Солардың бірі – ландшафт. Ландшафт 
– адамдардың туризмге деген сұранысының негізгі көрсеткіші. Таулы 
рельефті Қазақстан жерінде Алтай, Сауыр-Тарбағатай, Жетісу Алатауы 
(Жоңғар Алатауы) Солтүстік, Батыс Тянь-Шань тау сілемдері, Қаратау, 
Мұғалжар, Сарыарқа тау сілемдері құрайды. Елімізде өзендер мен 
көлдер де өзіндік сипатқа ие. Балқаш, Алакөл, Каспий теңізі болашақ 
сауықтыру демалыс, емделу зонасына айналуы тиісті. Бұлардан өзге 
Сарыарқа өңіріндегі көлдер, таудағы көлдер туристік нысан ішінде 
өзіндік орнын әлі таппай отыр. Қазақстан жері табиғат ландшафтысының 
барлық түрлерін қамти отырып шөл, шөлейт зонасынан бастап 
таулардағы мәңгі мұз, мұздықтар әлемімен туристерді таңғалдыра 
алатын бірден бір ел. Туризмдегі ландшафт тобын құрайтын туристік 
ресурстар туризмнің танымдық, экологиялық, аңшылық, балық аулау, 
емдік, спорттық түрлерін дамытудың алғышартын құрайды.

Екіншісі – өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Экологиялық және 
танымдық туризмдегі негізгі көрсеткіш. Қызыл кітапқа енген жануарлар 
мен өсімдіктердің, әсіресе Қазақстан жеріне бейімделген эндемикалық 
түрлері шетелдіктерді қызықтырады. Қазақстан жерінің шөл, шөлейт, 
дала, орманды дала және биік таулы белдеуде орналасуы оның флора 
мен фаунасының ерекшелігін құрайды.

Үшіншіден – климаттық жағдайы. Туризмнің маусымдық дамуында 
климаттық жағдайдың алатын орны ерекше. Климаттық ресурстар: 
су, теңіз суы, минералды емдік бұлақ суы, таулы, жазық жер ауасы. 
Осы ресурстарды аурудың алдын алу, сауықтыру мақсатында игеру, 
экскурсиялық мақсатқа пайдалану оның туристік маңызын арттырады.

Туризмдегі тарихи-мәдени ресурстар тобын туризмді дамытудағы 
ресурстық көрсеткіштердің бірден бір көрінісі деп есептеу керек.
Танымдық мақсатта еліміздің көне және жаңа тарихымен таныстыруда, 
ұлттық патриотизмді дамытуда, халықтың ұлттық ерекшелігін 
көрсетуде тарихи-мәдени мұралардың, ескерткіштердің орны ерекше. 
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Әлемдік кеңістікте Қазақстан туралы дұрыс пікір қалыптастыратын да 
осылар. Қазақтың ежелгі тарихы, жағдайы, мәдениеті, қолөнері, т.т., 
Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінің халықаралық аренадағы 
орны, қазақстандықтардың қазіргі мәдениеті мен оның егемендік 
жылдарындағы қол жеткен табыстарын дәріптеу мен жариялауда өзіндік 
орыны бар ресурс көздері болып саналады. Ұлттық этнография, қолөнер 
туындылары қазақстандықтардың өмір салты туралы мәліметтерге 
толы. Соңғы жылдары халықаралық туристік сұраныс қазақтардың 
салт-дәстұр, өнер туындыларына ден қоюда. Сондықтан да тарихи-
мәдени ресурстар тобын туризмді алға жылжытушы күш десек болады.

? Сұрақтар мен тапсырмалар
1. Туристік  ресурстар топарына тоқталып мысалдар 

келтіріңдер?
2. Табиғи рекреациялық ресурстарға облыстар көлемінде 

мысалдар келтіріңдер?
3. Тарихи-археологиялық ресурстардың басты нысандарын 

атап шығындар?
4. Ұлы жібек жолы туралы интернет көздерінен материалдар 

ала отырып эссе жазу.
5. Өзің тұрған елді мекеннің басты туристік нысандарын 

жинастырып, экскурсия өткізу.

Зертханалық-практикалық сабақтардың үлгі тізбесі:
1. Әртүрлі табиғат сфераларына (қабықтарына) тиесілі ресурстар;
2. Дүниежүзілік экономиканың табиғи-ресурстық әлеуеті;
3. Аумақтың ресурспен қамтамасыз етілу көрсеткіштері;
4. Географиялық орналасудың  елдің және оның аймақтарының 

экономикалық дамуына ықпалы;
5. Жер қорлары;
6. Отын және қуат ресурстарының басқа да түрлері;
7. Орман және өзге де өсімдік ресурстары;
8. Өзен сулары ресурстарының гидроәлеуеті;
9. Дүниежүзілік мұхит ресурстары: байлықтың қоймасы;
10.  Рекреациялық ресурстар негізінің табиғи құрауыштары.
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12-тақырып

БүКІЛәЛЕМДІК МұРАЛАР 

Бүкіләлемдік немесе дүниежүзілік (табиғи және мәдени) мұралар 
– адамзаттың құнды естелігі. Оның материалдық және мәдени 
құндылығы теңдессіз және шексіз. Көркем де әсем табиғи ландшафттар 
мен тарихи-мәдени көрікті орындар – ең алдымен тарихтың көзі, соның 
куәгерлері. Екінші жағынан алғанымызда, дүниежүзілік мұра – әртүрлі 
мәдени дәстүрлері бар алуан түрлі елдер мен ұлттардың аралас-құралас 
болуына, өзара түсіністігіне және бірлесе гүлденіп өркендеуіне ықпал 
етудегі маңызды көмекші рөл тиесілі болып отырған жалпыадамзаттық 
игілік. Мәдениет ескерткіштерін және табиғи ландшафттарды бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, ұйымдасқан және 
жоспарлы түрде жүйеге келтіру және қорғау – адамзаттың бұлжымас 
ортақ парызы, сол адамзаттың өркениеттің тарихына, дәстүрлеріне 
және барлық жетістіктеріне құрметпен қарауының көрінісі. Осындай 
негізгі мақсаттар дүниежүзілік мұраны қорғау туралы халықаралық 
Конвенцияларда қарастырылған.

Адамдар мен мәдениеттердің шығармашылық түрлілігі 
дүниежүзілік мұра идеясының мәнін құрайды. Қазіргі қоғамдардың 
өз өздерінің іздерін жойып жіберуге деген қайран қалдырарлықтай 
қабілеті бізді дүниежүзілік мұраны сақтап қалуды жады алдындағы 
парыз ретінде қарастыруымызға мәжбүр етуде. Нақтылы қоғамның 
мәдени мұрасын тек қана материалдық түрлерге ғана келіп таңа салуға 
әсте болмайды. Дәл осы адамдар өз мәдениеттерінің ең маңызды 
ескерткіштері болып табылады, демек адамзаттың шынайы ортақ 
мұрасы – бұл оның шығармашылық алуан түрлілігі. Мәдени және 
табиғи мұраны сақтап қалу мәселесі - тек жекелеген елдерге ғана емес, 
жалпы адамзатқа қатысы бар іс. Мұра нысандары тек өздері орналасқан 
мемлекеттерге ғана емес, бүкілдей адамзатқа тиесілі. Мұраны сақтап 
қалудың негізгі шарты әлемге деген эмоциялық-құндылық көзқарасты 
қалыптастыру болып табылады. Мұндай көзқарас Жердің және 
қоғамның дамуының ұзақ тарихы бойында жасалғанның бәріне 
құрметпен және сүйіспеншілікпен қараусыз, Табиғат Ана мен Мәдениет 
құндылықтары алдында жан тебіренуінсіз, жүрек бұлқынуынсыз, 
көңіл толқуынсыз тіршілік ете алмайды. Мұраға эмоциялық-құндылық 
тұрғысынан қарауды қамтамасыз ету үшін біз осы мұраны көре білуге, 
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түсінуге, сезінуге және жақсы көруге, сүйіспеншілікпен қарауға тиіспіз.
Табиғатты пайдалану мен қоршаған табиғи ортаны қорғауды 

мемлекеттік басқару қоғамдық әлеуметтік басқарудың бір саласы болып 
табылады. Басқарудың мақсаты – экологиялық бағдарламалардың, 
жоспарлардың және шаралардың орындалуын қамтамасыз ету, 
қоршаған табиғи ортаны қорғау, табиғи қорларды тиімді пайдалануды 
және салалардағы заң ережелерінің бұзылмауын қамтамасыз ету, адам 
өмірі мен денсаулығына табиғи ортаның қолайлы болуына жағдай жасау. 
Табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған табиғи ортаны 
басқаратын органдардың қатарына Қазақстан Республикасы Минис-
трлер Кабинеті, Орталық атқарушы органдар және жергілікті өкілді ор-
гандар жатады. Қазақстан Республикасының Үкіметі қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы атқаратын қызметіне жататындар:

• мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оны жүзеге асыру 
жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды әзірлейді;

• табиғат пайдаланудың әр түрлі бағыттары бойынша ұлттық 
(мемлекеттік) экологиялық бағдарламалар әзірлейді, оларды Қазақстан 
Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады;

• қоршаған ортаның сапасының нормативтері мен шаруашылық 
және өзге де қызметтерге қойылатын экологиялық талаптарды әзірлеу 
мен бекіту тәртібін белгілейді;

• міндетті экологиялық сақтандыруды жүргізу тәртібі мен ережесін 
белгілейді;

• табиғат пайдаланушыларға рұқсат алу қажет болатын табиғат пай-
далану түрлерінің тізбесін және осы рұқсатты беру тәртібін белгілейді;

• қоршаған орта мен табиғи ресурстардың мемлекеттік мотарингінің 
құрылымын, мазмұнын және оны жүргізу тәртібін белгілейді;

• қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалануды басқару және бұл 
салада мемлекеттік бақылау жасау міндеттерін жүзеге асыратын арнау-
лы уәкілетті органдардың тізбесін айқындайды;

• халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады т.б. 
Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстарды 
министірлігінің, сондай-ақ оны жергілікті органдардың (облыстық, 
қалалық және аудандар) атқаратын қызметтеріне мына төмендегілер 
жатады:

• қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғатты пайдалануды 
басқарудың экономикалық тетігін іске асыру;

• қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында біртұтас мемлекеттік 
ғылыми-техникалық саясат жүргізу;

• мемлекеттік экономикалық сараптаманы ұйымдастыру және 
жүргізу;
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1972 жылы «Бүкіләлемдік табиғи және мәдени мұраны қорғау тура-
лы Конвенцияның» жасалуы «мұра» терминіне жаңа мағына берді. Кон-
венцияда Бүкіләлемдік мұра деп «бүкіл адамзаттың игілігін құрайтын 
көрнекті табиғи және мәдени құндылықтар» түсініледі.

Бүкіләлемдік табиғи және мәдени мұраны қорғау туралы 
Конвенцияның 1-бабына сәйкес, «мәдени мұра» деп:

– ескерткіштер: тарих, өнер немесе ғылым тұрғысынан көрнекті 
әмбебап құндылыққа ие сәулет, монументалды скульптура және 
көркемсурет туындылары, сәулет өнері сипатындағы элементтер немесе 
құрылымдар, жазбалар, үңгірлер және элементтердің топтары;

– ансамбльдер: осылардың пейзажымен бірлік немесе байланыс 
тарих, өнер немесе ғылым тұрғысынан көрнекті әмбебап құндылыққа ие 
болып келетін оқшауланған немесе біріккен құрылыстардың топтары, 
сәулет;

– көрнекті жерлер: адамның туындылары немесе адам мен 
табиғаттың бірлескен туындылары, сондай-ақ, сәулет тұрғысынан 
көрнекті жерлерді қоса отырып, тарих, эстетика, этнология немесе 
антропология тұрғысынан көрнекті әмбебап құндылық болып келетін 
аймақтар.

Бұл ретте бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізуге ұсынылған нысандар, 
егер шынайы болып табылса және келесі алты критерийлердің тым 
болмағанда біреуін қанағаттандыратын болса, көрнекті әмбебап және 
бүкіләлемдік құндылыққа ие деп саналады.

Әрбір ұсынылған нысан:
1) адамның творчестволық даналығының ең үздік үлгісі болып 

келуге;
2) сәулет, технология, монументалды өнер, қала құрылысы немесе 

ландшафттарды қалыптастыру саласындағы уақыттың ұзақ кезеңі 
ішінде немесе үлкен аумақта адам құндылықтарымен өзара алмасуды 
паш етуге;

3) қазірде бар немесе ғайып болған мәдени дәстүрдің бірегей 
немесе ерекше маңызды куәсі болып табылуға;

4) адам тарихының маңызды сатысын (сатыларын) көрсететін, 
құрылыстардың қандай да бір түрінің немесе сәулет әлде технологиялық 
ансамблінің немесе ландшафтының көрнекті мысалы болып табылуға;

5) кейбір мәдениеттер үшін тән, әсіресе бұл мәдениет кері қайтпас 
өзгерістердің әсер етуімен осал бола бастаған жағдайларда, дәстүрлі 
қоныстардың немесе ландшафтты пайдаланудың көрнекті мысалы 
болып табылуға;

6) үлкен жалпы адамзаттық мағынаға ие оқиғалармен, 
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дәстүрлермен, идеялармен, наным-сенімдермен немесе творчестволық 
актілермен тікелей немесе жанама байланысты болуға тиіс. Осы 
критерий бойынша, тізімге енгізу тек ерекше жағдайларда ғана және 
басқа критерийлермен бірге жүргізіледі.

Тізіп көрсетілген критерийлерге қосымша, мәдени мұра нысандары 
сақталғандық пен басқарудың екі қосымша шартын қанағаттандыруға:

1) дизайнның, материалдың, шеберліктің және орналасудың 
шынайылық, түпнұсқалық шарттарына жауап беруге;

2) тиісті заңдық немесе келісім-шарттық әлде дәстүрлі қорғанысқа 
және тізімге енгізуге ұсынылып отырған мәдени игіліктің немесе мәдени 
ландшафттың сақталуын қамтамасыз ететін басқару механизмдеріне ие 
болуға тиіс.

27-сурет. Мәдени мұра таңбасы

«Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл-
ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен, 
ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын 
қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің 
ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға танылады».

«Бүкіләлемдік табиғи және мәдени мұраны қорғау туралы 
Конвенцияның» 2-бабына сәйкес, «табиғи мұра» деп:

- физикалық және биологиялық құрылымдар немесе осындай 
құрылымдардың топтары жасаған, эстетика мен ғылым тұрғысынан 
көрнекті әмбебап құндылыққа ие табиғи ескерткіштер;

- ғылым немесе сақтап қалу тұрғысынан көрнекті әмбебап 
құндылыққа ие, хайуандар мен өсімдіктердің қауіпқатерге ұшырап 
отырған ареалын көрсететін геологиялық және физиографиялық 
құрылымдар мен қатаң шектелген аймақтар;

- ғылым, сақтап қалу немесе табиғи әдемілік тұрғысынан 



204

көрнекті әмбебап құндылыққа ие табиғи көз тартарлық орындар немесе 
қатаң шектелген табиғи аймақтар түсініледі.

Бүкіләлемдік мұра тізіміне ұсынылған табиғи нысандар, егер 
олар төменде баяндалған төрт критерийдің тым болмағанда біріне 
немесе бірнешеуіне және тұтастық шарттарына сәйкес келсе, көрнекті 
бүкіләлемдік маңызға ие деп саналатын болады. Тізімге енгізуге 
ұсынылған нысандар:

1) жер пішіндерінің дамуындағы маңызды геологиялық процестерді 
немесе маңызды геоморфологиялық немесе физиографиялық белгілерді 
қоса отырып, Жердің дамуының негізгі кезеңдерінің көрнекті мысалда-
ры болып табылуға;

2) өсімдіктер мен хайуандардың материктік, тұщы судағы, 
жағалаудағы және теңіздегі экожүйелері мен қауымдастықтарының 
эволюциясы мен дамуының маңызды, жалғасып жатқан экологиялық 
және биологиялық процестерінің көрнекті мысалдары болып табылуға;

3) құрамында ерекше табиғи әдеміліктегі және эстетикалық 
маңыздылықтағы табиғи құбылыстарды немесе орындарды ұстауға;

4) құрамында, жойылып кету қатерінде тұрған және ғылым мен 
табиғатты қорғау тұрғысынан бүкіләлемдік маңызға ие түрлердің ме-
кен ету ареалдарын қоса отырып, биологиялық алуан түрлілікті сақтап 
қалу үшін Ағылшын-Саксон Америкасы маңызды табиғи мекен ету 
орындарын ұстауға тиіс.

Тізіп көрсетілген негізгі критерийлерге қосымша, табиғи мұра 
нысандары тұтастық шарттарына сәйкес келуге тиіс:

1 критерий бойынша ұсынылатын нысандарда негізгі өзара 
байланысты және өзара тәуелді элементтердің барлығы немесе 
көпшілігі болуға тиіс: мысалға, «мұздық кезеңді» көрсететін аумақ өзіне 
қар жинақталу облысын, мұздықтың өзін және кесінділердің үлгілерін, 
сырғанау жолақтарын, мұздық шөгінділерді, өсімдіктердің пайда болу 
сатыларын және т.с. қосуға тиіс; жанартаулармен болған жағдайда 
магмалық сериялар толық болуға және жанартау жыныстарының 
және омырылған жерлердің типтерінің барлық немесе көпшілік түр 
тармақтарына ие болуға тиіс.

2 критерий бойынша ұсынылатын нысандардың жеткілікті 
өлшемдері болуға және құрамында экожүйелерді ұзақ мерзім қорғау 
және олардың биологиялық алуан түрлілігі үшін маңызды процестердің 
басты аспекттерін көрсету үшін қажетті элементтері болуға тиіс. 
Мысалға, тропикалық нөсер жаңбыр ормандарының ауданы өзіне 
теңіз деңгейіне қатысты әртүрлі деңгейлері бар белгілі бір аумақтарды 
көрсетуге, сондай-ақ топографиядағы, топырақ түрлеріндегі 
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айырмашылықтарды көрсетуге тиіс. Маржанды рифінің ауданы өзіне 
су балдырларын, мангра ормандарын немесе рифтің экожүйесіне қорек 
пен жауын-шашынның келіп түсуін реттеп отыратын басқа да шектес 
экожүйелерді қосуға тиіс. 

3 критерий бойынша ұсынылатын нысандардың көрнекті 
эстетикалық құндылығы болуға және олар өзіне олардың әдемілігін, 
сұлулығын ұстап тұру үшін өмірлік маңызды аумақтарды қосуға 
тиіс. Мысалға, осының эстетикалық құндылығы су сарқырамасына 
байланысты болып келетін нысан өзіне нысанның эстетикалық 
қасиеттерін ұстап тұрумен байланысты болып келетін, онымен 
жапсарлас жатқан су ағысы аумақтарын қосуға тиіс.

4 критерий бойынша ұсынылатын нысандарда қарастырылып 
отырған биогеографиялық аумақтар мен экожүйе үшін тән фауна мен 
флораның мекен ету аумақтары болуға тиіс. Мәселен, тропикалық 
саваннаны көрсететін нысан өзіне бірлесе эволюциялайтын шөп 
қоректілердің және өсімдіктердің толық жинағын қосуға тиіс. Аралдық 
экожүйе құрамына эндемикалық флора мен фаунаны ұстап тұруға 
арналған мекен ету аумақтарын қосуға тиіс. Хайуандардың алуан 
түрлерін қосатын нысан айтарлықтай үлкен болуға және осы түрлердің 
тіршілікке қабілетті популяциялары тірі қалу үшін қажетті ең маңызды 
мекен ету аумақтарын қосуға тиіс. Көшіп-қонатын түрлерді ұстайтын 
аумақтар үшін маусымдық көбею және ұялау жерлерін, сонымен 
қатар қайда өткеніне қарамастан, көшіп-қону бағыттарын қорғауды 
қамтамасыз ету керек. Осындай қорғауды халықаралық келісімдер, 
мысалға, әсіресе суда жүзетін құстардың мекен ету аумақтары ретінде, 
халықаралық маңызы бар тым ылғалға мол аумақтарды қорғау жөніндегі 
Конвенция (Рамсар Конвенциясы), сонымен қатар басқа да көп және 
екіжақты келісімдер қамтамасыз ете алар еді. 

5. Барлық табиғи мұра нысандары басқару жоспарына ие болуға 
тиіс. Өтінішті берген сәтте нысанның басқару жоспары болмаған 
жағдайда, мемлекет осындай жоспардың қашан ұсынылатындығын 
және оның осы жоспарды дайындау және жүзеге асыру үшін қажетті 
ресурстарды қалайша жұмылдыруды ойластырып отырғандығын 
көрсетуге тиіс.

6. Барлық нысандардың ұзақ мерзімді заңдық, басқарушы және 
қоғамдық қорғанысы болуға тиіс. Нысанның шекаралары тізімге енгізу 
үшін негіздеме болып табылатын мекен ету аумағына, түрлерге және 
процестерге қатысты кеңістік талаптарын көрсетуге тиіс. Нысанның 
шекаралары, нысанды адамның баса көктеп кіруінің тікелей әсерінен 
және нысаннан тысқары жерде ресурстарды шығарудың әсерінен 
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қорғау үшін, көрнекті әлемдік маңызы бар ауданға тікелей жапсарлас 
жатқан аумақтарды қосуға тиіс. 

7. Барлық табиғи нысандар, биологиялық алуан түрлілік туралы 
жаңа халықаралық Конвенцияға сәйкес тірі организмдердің жердегі, 
теңіздегі және басқа да су экожүйелеріндегі және өздері осының бір 
бөлігі болып табылатын экологиялық кешендердегі өзгергіштігін 
білдіретін және түрлер ішіндегі, түрлер арасындағы алуан түрлілікті, 
сондай-ақ экожүйелердің алуан түрлілігін қосатын биологиялық алуан 
түрлілікті сақтап қалу үшін ең маңызды болып табылуға тиіс [3].

8. Материалдық емес мәдени мұраны қорғау туралы Конвенцияның 
2 бабына сәйкес, «материалдық емес мәдени мұра» қауымдастықтар, 
топтар және кейбір жағдайларда жекелеген адамдар олардың мәдени 
мұрасының бір бөлігі ретінде таныған әдеттерді, түсінік пен білдіру 
түрлерін, білімдер мен ептіліктерді, сондай-ақ олармен байланысты 
құрал-саймандарды, аспаптарды, заттарды, артефакттарды және 
мәдени кеңістіктерді білдіреді. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын 
осындай материалдық емес мәдени мұраны қауымдастықтар мен топтар 
оларды қоршаған ортаға, олардың табиғатпен және тарихпен өзара 
әрекеттесуіне байланысты үнемі жаңғыртылып отырады, осылайша 
мәдени алуан түрлілікті құрметтеуге және адамның шығармашылығына 
жәрдем бере отырып, оларда өзіндік ерекшелік пен ұрпақ сабақтастығы 
сезімін қалыптастырады. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін тек қана 
адам құқықтары жөніндегі қазіргі халықаралық-құқықтық актілермен 
және қауымдастықтар, топтар және жекелеген адамдар арасындағы 
өзара құрмет, сонымен қатар тұрақты даму талаптарымен үйлесетін 
материалдық емес мәдени мұра ғана назарға алынады.

Материалдық емес мәдени мұра, жекелей алғанда, келесі 
облыстарда көрінісін табады:

– материалдық емес мәдени мұраны таратушы ретінде тілді 
қоса отырып, ауызекі дәстүрлер мен білдіру түрлері;

– орындау өнерлері;
– әдет-ғұрыптар , мерекелер, салт-дәстүрлер ;
– табиғатқа және әдебиетке қатысы бар білімдер мен әдет-

ғұрыптар;
– дәстүрлі қолөнерлермен байланысты білімдер мен ептіліктер.
Өркениет тарихтары мәдениет пен табиғаттың әртүрлі игіліктерін 

сақтау мен ұрпақтарға берудің сан көптеген мысалдарын береді. 
Әлемдегі ең бірінші қорғалатын аумақ Йелоустон болды. Бұл аумақ 
1872 жылы Америка Құрама Штаттарының заңымен ұлттық саябақ 
болып жарияланды. Алайда тек біздің заманымызда ғана мұраны сақтап 
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қалу ғылыми және заңдық тұрғыдан негізделген толыққанды түріне ие 
болып отыр.

«Бүкіләлемдік мұра» картасы жылына бір рет жарияланады және 
онда бүкіләлемдік мұра нысандарының әлем елдері мен аймақтары 
бойынша орналасуы туралы картографиялық ақпарат болады. 
«Бүкіләлемдік мұра» газетінде Бүкіләлемдік мұраны сақтау мәселелері 
бойынша жалпы мәселелерді толыққанды зерттеу болады. Әрбір 
шығарылымның анық көрсетілген тақырыптық аспекті болады. Оның 
жекелеген тақырыптарға, мысалға Комитеттің Араб елдеріндегі, 
Африка елдеріндегі, Азия-Тынық мұхит аймағындағы елдердегі іс-
әрекеті туралы есепке, бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізілген қалаларды, 
мәдени ландшафттарды талдауға арналуы мүмкін.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Адамзаттың өз тiршiлiгi мен ұлттық экономикасы үшiн барлық 
қажеттiлерiн табиғат ресурстарынан қарқынды түрде орасан зор 
мөлшерде алуы – жер қойнауы мен қоршаған ортаға, су және ауа  
кеңiстiгiне зардабын тигiзетiн қатерлi құбылысқа айнала бастады. 
Олардың құрамында радиоактивтi сәулелер тарататын элементтер 
мен әртүрлi аурулар тудыратын шаң-тозаңдардың болуы және 
айнала қоршаған ортаны тым ластауы әлем жұртшылығы тарапынан 
алаңдатушылық тудыруда. Осы себептi Германия, Швеция, т.б. 
Еуропаның кейбір дамыған елдерi өз жерiндегi атом электр 
стансыларының жұмысын жуық арада бiржола тоқтату жайлы шешiмдер 
қабылдауда. АҚШ және басқа елдерде мұндай бағыттағы жобаларды 
қайта қарауға тыйым салынған.

Дүние жүзінде жыл сайын жер қойнауынан 100 миллиард тоннадан 
астам рудалы қазба түрлері, құрылыс материалдары, көмір, мұнай, т.б. 
өндіріледі. Осы өндірілген шикізаттардан 850 млн тонна металл түрлері 
қорытылып, 100 млн тоннадан астам тыңайтқыштар, 4 млн. тонна түрлі 
улы қосылыстар, 50 млн тоннаға жуық синтетикалық материалдар 
алынады. ХХ ғасырдың екінші жартысында дүние жүзіндегі минералды 
ресурстар өндіру мөлшері 252,8 млрд. т. болды, оның ішінде көмір – 
128,4 млрд т, мұнай (мұнай конденсатын қоса есептегенде) – 67,3, темір 
рудасы 26,2 млрд т, табиғи газ – 30,8 трлн м3 болды. Соңғы 100 жыл-
да минералды шикізатты өндіру қарқыны бұдан бұрынғы өндірілген 
мөлшерінен асып түсті. Мұның өзі көптеген аймақтардың экологиялық 
жағдайының нашарлауына әкеліп соқтырды.

Ал сарапшылар мәлiметiне жүгiнсек, дәстүрлi емес табиғи қайтымды 
қуат көздерiнiң планетамыздағы ресурсы көмiрге шағып есептегенде, 
19,5 млрд тоннаны құрайды. Бұл дегенiмiз – жер қойнауынан жыл 
сайын алынатын мұнай, газ, көмiрдi қосып өндiргеннен екi есе көп. 
Қазiргi таңда табиғат ресурстарының қоры күннен-күнге азайып бара 
жатқанда, қоғамымыздың “Табиғатты тиiмдi пайдалану” бағытында 
сарқылмайтын байлық көздерi – күн, жел, мұхит-теңiз суының толысуы 
мен қайтуы, жердiң iшкi энергиясы қуатын молынан пайдалану және 
өндiрiсте қалдықсыз технологияны кеңiнен қолдану бағдарына бет 
бұру қажеттiлiгi ең көкейкестi мәселе болып отыр.
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гЛОССАРий

Агломерат (қосамын, жинаймын) – 1) металлургияда кенді 
әктаспен және кокспен қосып пісіру арқылы алынатын шағын, ұсақ 
саңылаулы кесектер; 2) геологияда борпылдақ тау жыныстарының 
сынық кесектері.

Аграрлық азық-түлiк нарығы – ауыл шаруашылығы өнiмi мен 
оның қайта өңдеу өнiмдерiн сатып алумен, өткiзумен және олардың 
айналымының өзге де элементтерiмен байланысты қатынастардың 
жиынтығы.

Агроөнеркәсiптiк кешен – ауыл шаруашылығы, балық 
шаруашылығы өнiмiн өндiрудi, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, 
қайта өңдеудi және өткiзудi, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбiн, оларды 
қазiргi заманғы техникамен, технологиялық жабдықпен, ақшамен, 
ақпараттық және басқа да pecуpcтармен қамтамасыз ететiн iлеспе 
өндiрiстер мен қызмет салаларын, ветеринариялық-санитариялық және 
фитосанитариялық қауiпсiздiктi, ғылыми қамтамасыз ету мен кадрлар 
даярлауды қамтитын экономика салаларының жиынтығы.

Ағаш өндірісі – ағаш даындау, оны механикалық өңдеу және 
химиялық әрлеу өндірістерінің жиынтығы.

Алаңқай жерлер – ағашы жоқ, бірақ орман өсімдіктерінің 
қалдықтары сақталған орман алаңы;

Алюминий – өзінің жеңілдігімен ерекшеленеді, оның салмағы 2,7. 
Оның иленгіштік қасиеті жоғары, қысым астында оңай өнделеді және 
кесіледі. Алюминий және оның қоспалары жақсы құйылады. Балқу 
температурасы 660 ° С, жылу және электр өткізгіштігі жоғары.

Арнайы жер қоры – ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
алқаптардың сондай-ақ мақсаты бойынша пайдаланылмай жатқан не 
ҚР-ның заңдарын бұза отырып пайдаланылып жүрген жер учаскелерінің 
және шартты жер үлестерінің иелері мен жер пайдаланушылар бас 
тартқан жердің есебінен құралатын резервтегі жер;

Ауылдық аумақтар – ауылдық елдi мекендер мен олардың 
маңайындағы жерлердiң жиынтығы.

Ауылдық аумақтарды дамыту саласындағы уәкiлеттi орган – 
ауылдық аумақтарды дамыту саласында мемлекеттiк реттеудi жүзеге 
асыратын мемлекеттiк орган.

Ауыл шаруашылығы өнiмi – бал ара шаруашылығын қоса 
алғанда, өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығының шикiзаты 
мен өнiмi, соның iшiнде оларды бастапқы қайта өңдеу арқылы алынған 
өнiмдер.
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Байыту – құнды компоненттерді концентратқа, ал бос жынысты 
қалдыққа бөліп алуға бағытталған физика-химиялық процесс.

Балқыту – концентрат немесе кеннің құрамындағы 
компоненттердің балқу температурасынан жоғары температурада, 
сұйықтықтың қатысынсыз жүргізілетін процесс.

Биологиялық әралуандық – белгілі бір аумаққа тән өсімдіктер 
мен жануарлар организмдерінің жиынтығы;

Болат – темірдің көміртегімен (2%-ға дейінгі) және басқа 
элементтерімен қоспасы. Негізінен алғанда мартен, оттекті-конвертерлі 
және электр пештерде шойынның болат сынығымен қоспасынан алады 
(қорыту). Құрамы бойынша көміртекті, қоспалы және т.б. болатты 
бөліп ажыратады.

Біріккен кәсіпорын (БК) – бірнеше елдер компанияларының 
ұжымдық қызметі арқылы қалыптасады. БК солардың бірінің аумағында 
жұмыс істейді және өз меншігі болады.

Ғылыми-техникалық революция – аз уақыт аралығында 
қоғамның өндіргіш күштерін сапалық жағынан түбегейлі өзгерткен 
секіріс ретінде аталады.

Ғылымды көп қажет ететін салалар – ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға (ҒЗТКЖ) деген жалпы 
шығын 3,5%-дан көп, ал ғалымдар саны қызметкерлердің жалпы саны-
нан 2,5%-дан кем болмауы тиіс.

гидрометаллургиялық процестер (гМП) – салыстырмалы түрде 
төмен температурада (3000С дейін) сулы фазаны қолдана отырып 
(қышқыл, сілті, тұз, ерітінде) жүргізілетін процесс.

Дағдарыс – экономикада адамзат қарекетінің белгілі бір саласының 
дамуы барысындағы қожыраушылық, күрт құлдырау, қарама-
қайшылықтардың шиеленісуі кезеңі.

Дүниежүзілік рынок – өзара сыртқы сауда, тағы басқа да 
экономикалық қатынастар түрлері арқылы байланысқан елдердің 
арасындағы рынок жиынтығы, яғни тауар айналысының өрісі. 
Дүниежүзілік рыноктың тауар айналымы халықаралық еңбек бөлінісіне 
негізделеді. Дүниежүзілік рынокта бәсеке заңы әрекет етеді, сол үшін 
бәрі де тырысады, амалданады.

Дүниежүзілік шаруашылық – дүние жүзіндегі елдердің бір-
бірімен экономикалық қарым-қатынастар жүйесі арқылы байланысқан 
ұлттық шаруашылық жүйесі.

Дүниежүзілік шаруашылық жүйесі – жекелеген елдердің ұлттық 
шаруашылықтарының арасындағы экономикалық байланыстардың 
жиынтығы. Бұған келіп қосылушылар саны арта түсуде, олар жан-жақты 
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экономикалық, ғылыми-техникалық ынтымақтастық, халықаралық 
еңбек бөлінісі, дүниежүзілік рынок арқылы өзара тығыз байланысты, 
мұның өзі мемлекеттердің табысқа жете беруіне қолайлы жағдай 
жасайды.

жалпы ішкі өнім (жІӨ) – жыл бойында бір елде өндірілген 
тауарлар мен қызметтің рыноктық бағамен шаққандағы толық ақшалай 
құны. Үш түрлі тәсілмен есептеледі: табыс бойынша, шығыс бойынша, 
шартты таза өнімнің қосымша құны бойынша.

жалпы ұлттық өнім (жұӨ) – макроэкономикалық жиынтық 
көрсеткіші. Бір адамға шаққанда нақты ЖҰӨ-нің өсімі халықтың 
тұрмыс деңгейінің басты көрсеткіші болып табылады. ЖҰӨ бір елдің 
рыноктық баға бойынша есептелген, жыл бойы шығарған, дайын өнімін 
құрайды.

жасанды химиялық талшық – апатит, вискоза, мыс-аммиакты 
талшық, штапель т.б. синтездік химиялық талшықты полиамид, 
полиэфир, полиакрилнитрид, полипропилен т.б. көптеген талшықтар 
жатады.

жер асты суларының бассейні – жер қойнауында орналасқан су 
тұтқыш жиектер жиынтығы;

жерасты суларының бассейні – жер қойнауында орналасқан су 
тұтқыш жиектер жиынтығы;

жер асты шаруашылық-ауыз сулары – өзінің табиғи жай-
күйіндегі немесе өңделгеннен кейінгі сапасы бойынша нормативтік 
талаптрға сай келетін және адамның ауыз суға және тұрмыстық 
қажетіне, не ауыз су өнімдерін өндіруге арналған жер асты сулары;

жер құқығы қатынастарының субъектілері – жер құқығы 
қатынастарына қатысушылар болып табылатын және соған орай 
құқықтары бар әрі осы құқық қатынасында міндеттер атқаратын жеке 
және заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттер;

жер кадастры – жер туралы мәліметтер жүйесі, мемлекеттік 
кадастрлардың құрамдас бөлігі;

жер ресурстары – қоғамның материалдық, мәдени және басқа да 
қажеттерін қанағаттандыру үшін шаруашылық және өзге де қызмет 
процессінде пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер;

жер үсті су объектілері – шекарасы, көлемі мен су режимі бар, 
құрылық бетінде оның бедері нысанындағы сулардың тұрақты немесе 
уақытша жинақталуы;

жер учаскесі – Заң бойынша жер қатынастары субъектілеріне 
бекітіліп берілетін, тұйық шекара ішінде бөлінген жер бөлігі;
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Капитал (басты мүлік) – кең мағынада алғанда, табыс әкеле алатын 
нәрселердідің бәрі немесе адам тіршілік әрекеті барысында тауарлар, 
өнімдер, т.б. өндіру, қызметтер көрсету үшін жасаған ресурстар; тар 
мағынада алғанда, табыстың жұмыс істеп тұрған қайнар көзі, ол іске 
өнідіріс құрал-жабдығы, ақшалай қаражат, зияткерлік меншік түрінде 
жұмсалады.

Кен орындары – жер қыртысында пайдалы қазбалардың 
шоғырланған жері.

Конвертор – пішіні алмұрт тәріздес, қалың болаттан жасалып, іші 
отқа төзімді кірпішпен қапталған жабық пеш.

Концентрат (шоғарланған, топтастырылған) – пайдалы затты 
(мысалы кен концентратын) байыту (концентрациялау) нәтижесінде 
алынатын өнім.

Күкірт қышқылы – екі негізді күшті қышқыл, сусыз күкірт 
қышқылы, түссіз май тәрізді сұйық, күшті тотықтырғыш, қыздырғанда 
көміртек, күкірт және көптеген металдарды оңай тотықтырады.

Күкірт рудалары – құрамында таза күкірт, түрлі металдардың 
күкіртті қосылыстары бар минералдық шикізаттар тобы.

Қоғамның экономикалық потенциялы, мүмкіндігі – халық 
шаруашылық салаларының белгілі бір тарихи кезеңінде өнеркәсіп 
пен ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, күрделі құрылыстарды 
жүзеге асыру, жүк тасымалдау, халыққа қызмет көрсету мүмкіндігі. 
Экономикалық потенциал ұлттық байлықпен тікелей байланысты.

Латунь – таза мыстан гөрі қаттылау және берік, сұйық күйінде ағу 
қасиеті бар және коррозияға төзімді, кейбір түрлері беріктігі жөнінен 
болатқа жақын металл.

Легирленген металдар – металдар мен қорытпалардың сапасын 
жоғарылататын металдар.

Легирлеуші компонент дегеніміз – балқыманың құрамына әдейі 
қосылатын компонент, себебі ол балқу қасиетін жақсартады.

Мамандану (лат. дара, ерекше) – ауданның мамандануы – 
ауданда белгілі өнім өндірісі немесе белгілі қызмет көрсету түрлерінің 
шоғырлануы.

Магнитті темірше немесе магнетит – магниттік қасиеті бар, 
темірдің мөлшері 72%-ға дейін жететін, балқуы қиын, отынды көп 
қажет ететін қара түсті минерал.

Машина жасау өнеркәсібі – ғылым мен техника жетістіктері ең 
көп енгізілетін салалардың бірі.

Машина жасау өнеркәсiбiнің негiзгi шикiзаты – қара және 
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түстi металдар, әртүрлi металдар, сирек металдар және олардың қоспа 
корытпалары, шынының арнаулы түрлерi, пластмасса.

Мемлекеттік орман қоры алқабы – орман орналастыру кезінде 
орман қорын мемлекеттік есепке алу, арнайы картаға түсіру мен орман 
шаруашылығы іс-шараларын жоспарлау мақсатында мемлекеттік орман 
қоры құрамында бөлінетін жер учаскелері.

Металлургия – жер қыртысынан табылған кендерден металдарды 
алумен айналысатын ғылым саласы.

Металлургиялық процестер дегеніміз – құрамында металл бар 
шикізаттың сан-алуан түрынен металдарды, балқымаларды, металдар 
қосылыстарын, кұрамында металдар бар аралық өнімдерді алуға 
бағытталған технологиялық процесс.

Минералды тыңайтқыштар – өсімдікке қажет элементтері 
бар, егістіктің құнарлығын арттыру үшін топыраққа шашылатын 
анорганикалық заттар.

Микротыңайтқыштар – құрамында өсімдікке аздаған мөлшерде 
ғана қажет бор, мыс, марганец, молибден бар жай минералды 
тыңайтқыштар.

Минералдық тыңайтқыштар жүйесі – екпе дақылдарға қолайлы 
жағдай туғызып, өнімін арттыру және еңбек шығынын кеміту топыраққа 
химиялық жолмен әсер ететін шаралар жүйесі.

Мыс – күлгін-қызғылт түсті, өте жұмсақ, созылғыштық және 
иленгіштік қасиеті бар металл. Меншікті салмағы 9. Мыс оңай өңделеді, 
жұқа табақшаға (листовой прокат) айналдырып, жіңішке сым мен 
түтікшелерге созуға болады. Балқу температурасы 1083 °С.

Қалайы – өзіне тән қасиеттері бар ақ түсті, өте жұмсақ болып 
келетін және тотықпайтын металл. Балқу температурасы 232 °С.

Қала ормандары және орманды саябақтар – қалалық елді мекен 
шекарасы шегіндегі орналасқан және мемлекеттік орман қорының 
құрамына кіретін сауықтыру және рекреациялық мақсаттағы ормандар;

Қара металлургия – ауыр өнеркәсіптің кен және кен емес 
шикізатты шығару мен байыту жөннідегі, шойын, болат, прокат, 
ферроқорытпалар, одан әрі қайта балқыту өнімдерін өндіру жөніндегі 
және құрылыс индустриясына қажетті конструкциялық материалдар 
шығарумен айналысатын саласы.

Қорғасын – меншікті салмағы 11,3, ауыр, сонымен бірге өте 
жұмсақ, иленгіш, механикалық оңай өнделіп, құйылатын және 
коррозияға төзімді металл. Оның балқу температурасы 327 °С.

Қолайлы қоршаған орта – объектілерінің жай-күйі экологиялық 
қауіпсіздікті және халықтың денсаулығын сақтауды, ластануға жол 
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бермеуді, экологиялық жүйелердің тұрақты жұмыс істеуін, табиғи 
ресурстарды молықтыруды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз 
ететін орта;

Қоршаған ортаны қорғау – табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс-
қимылына, қоршаған ортаның сапасын жақсартуға, табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдалану мен молықтыруға бағытталған мемлекеттік және 
қоғамдық шаралар жүйесі;

Қоршаған ортаны қорғау объектілері – қоршаған ортаның 
заңдармен қорғалатын құрамдас бөліктері.

Қоршаған орта – табиғи объектілердің, өзара қарым-қатынастағы 
атмосфералық ауаны, Жердің азон қабатын, суды, топырақты, жер 
қойнауын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, сондай-ақ климатты 
қоса алғандағы жиынтығы;

Қоршаған ортаның сапасы – қоршаған ортаның құрамы мен 
қасиеттерінің сипаттамасы;

Қоршаған ортаның мониторингі – адамды қоршаған табиғи 
ортаның жай-күйін бақылау және адамдардың денсаулығы мен өзге 
де тірі организмдергезиянды немесе қауіп туғызатын қатерлі ахуалдар 
туралы ескерту;

Қоспалы болаттар – қорытпа. Темір қорытпаларына белгілі бір 
физикалық, химиялық немесе механикалық қасиеттер беру үшін, 
болаттың әдеттегі сорттарының құрамына қоспалы элементтер.

Өңдеуші өнеркәсіп – аралық өнімдер мен даяр бұйымдар алумен 
шұғылданатын: металлургия, химия, машина және құрал-жабдықтар 
жасау, металл және ағаш өңдеу, тоқыма, тамақ, т.б. өнеркәсіп 
салаларынан тұрады.

Өңдеуші өнеркәсіптің басты салалары – машина жасау, ағаш 
өңдеу, отын-энергетика, түсті металлургия.

Орман – ағаш пен бұта өсімдіктерінің және жанды табиғаттың 
басқа да компоненттерінің жиынтығы негізінде белгілі бір аумақта 
қалыптасқан, қоршаған ортамен өзара байланыстағы және маңызды 
экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мәні бар табиғи кешен;

Ормандылық – ел (континент) аумағының орман көмкерген 
мөлшері (%). Бұл көрсеткіш бойынша елдер аумағы орманмен басым 
көмкерілген (50-ден 95 %-ға дейін).

Орман өнеркәсібі – ағаш өндірісі және басқа да ағаш материалдарын 
өңдеумен айналысатын шаруашылық түрі.

Орманды қайта жаңғырту – сүрекдіңдер арасында, сондай-
ақ ағашы кесілген, өрт шалған және бұрын орман болған басқа да 
алаңдарда орманның жаңа түптерінің пайда болуының табиғи процесі;
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Орманды қорғау – орманды зиякестерден, аурулардан, антропогенді 
және табиғи сипаттағы қолайсыз факторлар әсерінен қорғау жөніндегі, 
жер үстінде жүзеге асырылатын іс-шаралар жиынтығы;

Орман қоры – белгілі бір географиялық аумақта тұрған орман 
ресурстарының жалпы массасы.

Орман шаруашылығы – орман қорын күзету мен қорғау, 
ормандарды молықтыру мен орман өсіру, орман пайдалануды реттеу 
және оның жүзеге асырылуын бақылау жөніндегі іс-шараларды қоса, 
орман қорын зерттеу және оның есебін жүргізу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыратын экономика саласы;

Полимер химиясы – химиялық талшық, синтетикалық смола және 
каучук, пластмассалар.

Сулар – су объектілерінде жинақталған барлық сулардың 
жиынтығы.

Стратегиялық объект – іске асырылуы табиғи ресурстарды 
барлау, өндіру, тасымалдау, қайта өңдеу, пайдалану, республикалық 
маңызы бар инфрақұрылым, республикалық маңызы бар аэроғарыштық 
және әскери кешендер, байланыс, энергетика саласындағы қызметпен 
тікелей байланысты сараптама объектісі;

Су сервитуты – су объектісін шектеулі пайдалану құқығы;
Су шаруашылығы – су объектілерін пайдалануға, қорғауға және 

ұдайы молайтуға байланысты экономика саласы;
Су шаруашылығы жүйесі – суларды ұтымды пайдалану мен 

қорғауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ ағынды суларды бұруға арналған 
өзара байланысты су объектілері мен гидротехникалық құрылыстар 
кешені;

Су пайдалану көзі – су пайдаланушылардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін пайдаланылуы мүмкін су объектісі;

Табиғи жағдайлар (табиғи орта) – адамдар мен олардың 
шаруашылық қызметіне әсер ететін табиғат пен табиғи процестердің 
сипаты мен қасиеттері.

Табиғи қорлар – адамзаттың қазіргі және келешек ұрпақтың 
материалдық, мәдени және рухани қажеттіліктерін өтеу үшін 
қолданылатын барлық табиғи заттар (ауа, су, кен байлықтары, топырақ 
және т.б.).

Табиғат пайдалану – адамның шаруашылық және өзге де 
қызметінде табиғи ресурстарды пайдалануы;

Табиғат ресурстары – қоғамның дамуын қамтамассыз етуші, 
табиғат сферасында қалыптасатын және оның құрамдас бөліктері 
болып табылатын материя мен энергияның нақты түрлері.
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Тас көмір коксы – өте берік және жоғары калориялы, кеуекті, 
жеңіл отын. Кокстың жылу қуаттылығы 7000 ккал., ондағы көміртегінің 
мөлшері 85%-ға дейін жетеді, ылғалдылығы – 6%, күлі – 15% ал 
күкірттің мөлшері – 2%. Домна пештерінде үлкен кесекті (30 мм.астам) 
кокстер қолданылады.

Трансшекаралық объект – іске асырылуы екі немесе одан да көп 
облыстардың немесе шектес мемлекет аумағының қоршаған ортасына 
және адамдар денсаулығына зиянды әсер ететін немесе зиянды әсер 
етуі ықтимал сараптама объектісі;

Түсті металлургия – әртүрлі металдардың рудаларын өндірумен, 
олардың құймалары мен қоспаларын өңдеумен және одан әртүрлі 
бұйымдар жасаумен айналысатын кәсіпорындарды біріктіретін 
өнеркәсіп саласы.

Тұтыну қалдықтары – табиғи және моралдық тозу нәтижесінде 
өзінің тұтынушылық қасиетін толық немесе ішінара жойған бұйымдар, 
материалдар мен заттар;

Шоғырландыру – өндірісті ірілендіру мақсатында өндіріс құрал-
жабдықтарының еңбек қорларының және өндірілетін өнімнің барынша 
іргелі кәсіпорындарға тоғыстырылып жиналуы. Осындай кәсіпорын 
аясында – еңбек құралдарын, т.б жарақтарды жетілдіріп жаңғыртып 
отыру еңбек және шикізат ресурстарын үнемдеу, еңбек өнімділігін 
арттыру. Олардың ұсақ немесе орта кәсіпорындарға қарағанда, 
техникалық-экономикалық, т.б. артықшылықтарымен қатар пайдасы да 
мол, бәсекеге қабілеті де зор.

Фосфор тыңайтқыштары – суперфосфат, преципитат, қос 
суперфосфат, т.б.

Химия өнеркәсiбi – шаруашылықтың дамуында үлкен рөл 
атқарады. Өнеркәсiптің түрлi өнiмдерiн химиялық жолмен өңдеу, сол 
өнеркәсiптiң өнiмi, көлемiн ұлғайтады.

Химия өнеркәсiбiнiң орналасу факторлары – шикiзатқа 
бағдарланған өндiрiстер кен химия өнеркәсiбi, сондай-ақ тасымалға 
қолайсыз шикiзатты пайдаланатын өндiрiстен (күкiртті, коксты газдар) 
не оларды жоғары мөлшерде шығындайтындар (мысалы, кальциленген 
сода шығару).отын-энергетикалық бағдарланған салалар (синтетикалык 
каучук, химиялық талшық, пластмассаның кей түрi және синтетикалық 
смола).

Химиялық талшық – табиғи органикалық және синтездік 
полимерлерден алынатын талшықтар.

Химия өнеркәсiбiнiң салалары – тау-кен химиясы, минерал 
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тыңайтқыштарды өндiру, негiзгi химия өнiмдерi, органикалық синтез 
және полимер материалдарын шығару.

Химия өнеркәсiбiнiң шикiзаттары – мұнай өңдеу және мұнай 
айырудан қалған қалдықтар, кокс-химия, фосфорит, күкiрттi колчедан, 
бром, ас тұзы, калий тұздары, борат және натрий сульфаты.

Химиялық жолмен алынатын тыңайтқыштар – екпе дақылдарға 
қолайлы жағдай туғызып, өнімін арттыру және еңбек шығынын кеміту 
топыраққа химиялық жолмен әсер ететін шаралар жүйесі.

целлюлоза – ұсақталған және химялық өңделген ағаш массасы.
целлюлоза қағаз өндірісі – химялық технологияларды пайдалана 

отырып, ағашты механикалық өңдеумен үйлестіре отырып, целлюлоза, 
қағаз және картон шығаратын ағаш өнеркәсіп саласының бірі.

экономика – шаруашылықты жүргізу «өнері» туралы қоғамдық 
ғылым. Ол қоғамның өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
шектеулі қорларды тарту әдістерін зерттейді.

экономикалық әлует – қоғамдық өндірісті дамыту, шығарылған 
өнімнің көлемін ұлғайтып, сапасын жақсарту, күрделі құрылысты 
еселей түсу және жүктерді экономикалық тұрғыдан тиімді ауқымда 
тасымалдау, халыққа қызмет көрсету үшін қажетті құралдар мен 
жағдайлардың жиынтығы.

экологиялық аудит – аудиттелетін субъектілердің шаруашылық 
және өзге де қызметін экологиялық тәуекелдерді анықтау мен бағалауға 
және олардың қызметінің экологиялық қауіпсіздігі деңгейін арттыру 
жөнінде ұсыныстар әзірлеуге бағытталған тәуелсіз тексеру;

экологиялық жүйе – организмдердің және олар мекендейтін 
жансыз ортаның өзара байланысты біртұтас функционалдық жиынтығы;

экологиялық қауіп – антропогендік және табиғи ықпалдар 
әсерінің, соның ішінде дүлей зілзалаларды қоса лағанда, зілзалалар 
мен апаттар себептерінен қоршаған ортаның жай-күйі бұзылуының, 
өзгеруінің болуымен немесе ықтималжығымен сипатталатын және 
осыған байланысты жеке адам мен қоғамның өмірлік маңызы бар 
мүдделеріне қауіп төндіретін жағдай;

экологиялық қауіпсіздік – жеке адамның, қоғамның өмірлік 
маңызды мүдделері мен құқықтарын қоршаған ортаға антропогендік 
және табиғи ықпал ету нәтижесінде туындайтын қатерден қорғалуының 
жай-күйі;

экологиялық құқық жүйесі – жекелеген элементтер арасында 
құрылымдық-логикалық байланыстардың болуы, олардың бағыныс-
тылық тәуелділігіне сәйкес орналасуы;

экологиялық нормалау – адамның өмір сүруі мен биологиялық 
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алуан түрлілікті сақтау үшін қолайлы ортаны айқындайтын және 
қамтамасыз ететін ережелердің және қоршаған ортаның жай-күйі мен 
оған ықпал ету дәрежесін бағалаудың сан және сапа көрсеткіштерінің 
жүйесі;

экологиялық талаптар – ҚР заңдық, өзге де заңға қосымша 
нормативтік құқықтық және нормативтік техникалық актілерінде 
қамтылған қоршаған ортаға теріс әсер ететін шаруашылық және өзге де 
қызметті орындауда міндетті шектеулер және ондай қызметке тыйым 
салу;

экстенсивті (кеңейту) жол – қосымша қорларды (табиғи, 
материалдық, еңбек) пайдалану арқылы өндіріс көлемінің сан жағынан 
өсуі; интенсивті жолға қарама-қарсы.



219

А) ҚОСЫМША
Табиғат ресурстарын пайдалану мәселелерін реттеумен 

айналысатын халықаралық ұйымдар:

Атаулары Құрылған 
жылы

Іс-әрекеті

Халықаралық 
табиғатты және 
табиғат ресурстарын 
қорғау одағы
(Международный 
союз 
охраны природы и
природных ресурсов) 
(МСОП)

1948 МСОП басты мақсаты мемлекеттердің, 
ұлттық және халықаралық 
ұйымдардың, сонымен қатар 
азаматтардың халықараалық 
ынтымақтастықтарын келесі бағытта 
дамыту:
- табиғи ортаны қорғаудың аймақтық 
бағдарламаларын жүзеге асыру;
- Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, 
табиғи экожүйелерін сақтау;
- өсімдіктер мен жануарлардың сирек 
және жойылып бара жатқан түрлерін 
сақтау;
- табиғи ұлттық саябақтар, резерваттар 
мен қорықтарды ұйымдастыру.
- 1946 жылы құрылған Бүкіләлемдік 
денсаулық сақтау үйымының 
экологиялық ағарту жұмыстарын 
жүргізу;
Қоршаған ортаға қатысты онымен адам 
денсаулығын сақтау мәселесін шешуде 
өзара қатынастарды үйлестіреді

БҰҰ даму 
бағдарламасы 
(Программа развития 
ООН) (ПРООН)

1965 Үкіметке ПРООН төмендегі дей көмек 
көрсетеді: табиғат ресурстарын зерттеу 
мен барлауда, оқу орындарын құруда, 
энергетикалық ресурстарды дамытуда, 
сараптама және кеңес беру қызметін 
көрсетеді. Мамандарды оқытып, 
құрал жабықтармен қамтамасыз етеді. 
Барлық көмек тегін көрсетіледі.
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Жабайы табиғаттың 
бүкіләлемдік қоры 
(Всемирный фонд 
дикой природы)

(WWF)

1961 Қордың миссиясы – ғаламшардың 
табиғи ортасының үдемелі 
дегредациясын тоқтату, адам мен 
табиғаттың үйлесімділігіне қол 
жеткізу. Басты мақсаты Жер шарының 
биологиялық алуан түрлілігін сақтау 
WWF бағдарламасы қолданыстағы 
мемлекеттік және аймақтық 
экологиялық заңдылықтардағы 
кемшіліктерді іздеуге табуға, 
талдауға, бағытталаған. Нәтижесінде 
мемлекеттік заң және атқарушы 
органдармен бірлесіп жаңа құжаттарды 
қабылдау. (Биологиялық алуантүрлілік 
туралы Конвенция, Халықаралық сауда 
туралы Конвенция құрып бара жатқан 
жабайы фауна мен флора түрлерін 
сақтауда.)

БҰҮ маманданған 
ауылшаруашы-
лық және азық 
түлік ұйымы. 

(Специализиро-
ванная организация 

ООН в области 
сельского хозяйства и 
продовольствия) ФАО

1945 ФАО – іс-әрекеттерінің бағыттарына 
жататындар: табиғат ресурстарын 
ұтымды пайдалану, жер ресурсын, 
жануарлар дүниесін ұтымды 
пайдалану және қорғау, Дүниежүзілік 
мұхит биологиялық ресурстарын 
сақтау. ФАО топырақ картасын 
жасады. ФАО Дүниежүзілік топырақ 
хартиясын қабылдады. Тұрғын 
халықтар проблемасы, тамақ, 
шөлейттену, су ресурстарын қорғау 
туралы халықаралық конференциялар 
ұйымдастырды. ЮНЕП, ЮНЕСКО, 
МСОП халықаралық және аймақтық 
экологиялық бағдарламаларын жасауда 
қатысы бар.

БҰҮ 
метереологиялық 

ұйымы (Всемирная 
метеорологическая 
организация ООН) 

(ВМО)

1947 Бұл ұйымның міндетіне адамдардың 
ғаламшарымыздың ауа райы мен 
климатына ғана емес оның жекеленген 
аймақтарына әсер ету факторларын 
зерделеу мен талдау мәселелері жатады
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ә) ҚОСЫМША
Мұнай өндіруші елдер тізімі
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Б) ҚОСЫМША
Табиғи газ өндіруші елдер тізімі
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В) ҚОСЫМША
Көмір өндіруші елдер
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г) ҚОСЫМША
Көмір өндіруші елдер тізімі
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Ғ) ҚОСЫМША
энергия өндіруші елдер



234



235



236



237



238



239



240

Д) ҚОСЫМША
Дүниежүзінің энергетикалық ресурстары

№ Шикізат түрі Табиғат ресурстарын пайдалану дәрежесі мен 
болашағының қысқаша сипаттамасы

1 Мұнай Қоры 270-300 млрд. т, Жылына 3 млрд. т жұмсалады. 
Қоры 30-50 жылға жетеді

2 Табиғи газ Қоры 270 млрд. т, мұнай эквивалент МЭ (145 трлн. 
М3). Жылына 2300 млрд. м3 жұмсалады. Қоры 30-60 

жылға жетеді
3 Көмір Қоры 10 трлн. т МЭ (1,5 трлн т). Жылына 5 млрд. т 

жұмсалады. Қоры 200 жылдан астам мерзімге жетеді
4 Тақтатас Қоры айтарлықтай (40 трлн. т МЭ). Аз 

пайдаланылады. Өндірілу қиындығы мен 
қалдығының молдығына байланысты болашағы аз.

5 Шымтезек Қоры айтарлықтай (150 млрд т көміртек бойынша). 
Күлінің көптігі және өндіру процесінің зиянды 

болуына байланысты мардымсыз пайдаланылады

6 Өзендердің су 
энергиясы

Шектеулі. Туындаған экологиялық проблемаларға 
қарамастан қарқынды түрде пайдаланылады. Әлі де 

болашағы бар, әсіресе дамушы елдер үшін
7 Атом ыдырауы 

мен ядро 
синтезі кезінде 

бөлінетін 
энергия

Қоры шексіз. Энергияның бұл ьүрі өндіру мен 
қалдықтарды залалсыздандырудың сенімді жолы 

табылғанша аса қауіпті

8 Геотермиялық 
энергия 

(Геожылу 
энергиясы)

Қоры айтарлықтай. Пайдаланылуы шамалы. 
Болашағы бар
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9 Теңіздердің 
толысуы 

мен қайту 
энергиясы, 

теңіз ағыстары

Қоры айтарлықтай. Пайдаланылуы шамалы. 
Болашағы бар

10 Күн 
радиациясы

Қоры іс жүзінде шексіз. Пайдаланылуы энергияның 
биосферадан табиғи жолмен шығып кетуімен 

шектелген. Болашағы бар
11 Жел энергиясы Ежелден пайдаланылады. Жергілікті маңызға ие. Осы 

мәнде болашағы бар

ж) ҚОСЫМША
жаңғырмалы және дәстүрлі энергетиканың арақатынасы

З) ҚОСЫМША

Қазақстанның жалпы энергетика әлеуетіндегі баламалы энергия көздерінің 
алатын үлесі  (2012 жылдан бастап болжам бойынша)
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Е) ҚОСЫМША
Күн батареяларын шығаратын ірі өндіруші елдер

Әлемдегі
орны

Өндіруші 
компаниялардың аты

Ел атаулары Бір жылда өндіретін, 
МВт

1 First Solar АҚШ 1100
2 Suntech Power Қытай 704
3 Sharp Жапония 595
4 Q-Cells Германия 586
5 Yingli Қытай 525
6 JA Solar Қытай 520
7 Kyocera Жапония 400
8 Trina Solar Қытай 399
9 Sun Power АҚШ 397
10 Gintech Тайван а. 368

К) ҚОСЫМША
Ірі фотоэлектр электр станциялары

Әлемдегі орны Станция аты Ел атаулары Іске қосылған жылы
1 Сарния Канада 1100
2 Монтальто-ди-Кастро Италия 704
3 Финстервальде Германия 595
4 Ровинго Италия 586
5 Моура Португалия 525
6 Ольмедилья Испания 520
7 Штраскирхен Германия 400
8 Либерозе Германия 399
9 Пуэртольяно Испания 397

10 Коппер-Моунтин АҚШ 368

Л) ҚОСЫМША
Дүние жүзі елдерінің жел энергетикасы

Ел 2005 ж. 
МВт.

2006 ж.
 МВт.

2007 ж.
МВт.

2008 ж. 
МВт.

2009 ж. 
МВт.

2010 ж. 
МВт.

Қытай 1260 2405 6050 12210 25104 44800
АҚШ 9149 11603 16818 25170 35159 40200

Германия 18428 20622 22247 23903 25777 27215
Испания 10028 11615 15145 16754 19149 20676
Үндістан 4430 6270 7580 9645 10833 13066
Италия 1718 2123 2726 3736 4850 5797

Франция 757 1567 2454 3404 4492 5660
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Ұлыбритания 1353 1962 2389 3241 4051 5204
Канада 683 1451 1846 2369 3319 4008
Дания 3122 3136 3125 3180 3482 3752

М) ҚОСЫМША
жел электр станцияларын салу үшін зерттелген алаптар тізімі

(Бұұ-ның Даму Бағдарламасы ұйымының метеозерттеу 
мәліметтері бойынша)

№ Алаптар атауы Облыс
желдің 

жылдамдығы
50 м 

биіктіктегі 

жэС-тің 
жоспарланған 

қуаты 
1 жетісу қақпасы Алматы облысы 9,7 50 МВт 
2 Шелек дәлізі Алматы облысы 7,7 100 МВт 
3 Қордай жамбыл облысы 6,1 10-20 МВт 
4 жүзімдік-Шаян ОҚО 6,7 10-20 МВт 
5 Астана Ақмола облысы 6,8 20 МВт 
6 Ерейментау Ақмола облысы 7,3 50 МВт 
7 Қарқаралы Қарағанды 

облысы
6,1 10-20 МВт 

8 Арқалық Қостанай 
облысы

6,2 10-20 МВт 

9 Атырау Атырау облысы 6,8 100 Мвт 
10 Форт-Шевченко Маңғыстау 

облысы
7,5 50 МВт 




