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 КІРІСПЕ 
 

  Табиғат ресурстары – халықтың ұлттық байлығы болып 
табылады, əлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақты табиғи 
негізі, соңына келгенде адамның өзінің тіршілік ету мүмкіндігі. 

Біздің елімізде маңызды табиғи байлықтардың бірі – жер 
ресурстары болып табылады. Жер - биосфераның ең маңызды 
элементтерінің бірі ретінде, бірінші кезекте қоғамның өмір сүруінің 
материалдық жағдайы болып табылады. Сонымен қатар, басқада 
табиғи ресурстармен (су, атмосфералық ауа, орман) қосылып, 
қоршаған ортаны құрайды.  

    Адам еңбегімен жасалған ұлттық байлық негізін жинақтаушы 
əртүрлі нысандар арасындағы жерлерде – ауыл шаруашылығы 
жерлері аса зор бағаланады. Жылма-жыл тұрақты халық саны 
өсуінің арқасында 1 адамға тиісті егістік алабы азайып келеді. 
Аталған жағдайлар топырақ қорын тиімді жəне керекті жолмен 
пайдалануды, ұқыпты сақтауды талап етеді. Сондықтан қазіргі 
кезде, топырақ қорғау басты мемлекеттік маңызы зор мəселе болып 
тұр.  

 Топырақ құнарлығы деңгейінің төмендеуі, соның салдарынан 
алынатын өнім мөлшерінің азаюы, негізінен топырақтың эрозияға 
ұшырауына, қайта сортаңдануына, батпақтануына байланысты 
жəне кен қазбалары топырақ пен өсімдік жамылғысын жоюынан, 
қалалар мен өндіріс орындарын, жолдар салынуынан, топырақ 
зиянды заттармен ластануынан болады. Ауыр тракторлар, 
машиналар мен саймандар қолданудан топырақ құрылымы 
нығыздалып, қасиеттері, ең бастысы-құнарлығы төмендейді, тіпті 
топырақтың қарашіріндісі де бұзылады. 

Біздің еліміздегі жер туралы Заңдар жерді адамзат тіршілігінің 
негізгі жəне аса маңызды халықтың дəулеті ретінде жариялап, 
топырақ құнарлығын кемітпей жылдан-жылға арттыруды талап 
етеді.  
Қазақстан Республикасында жер мониторингі мынадай заңдық 
құжаттары негізінде жүзеге асырылады: 
• ҚР Жер кодексі, 
• ҚР Үкіметінің №956, 19.09.2003ж  «ҚР жер мониторингін 
жүргізудің тəртібін бекіту туралы»  Қаулысы; 
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• Қоршаған орта жағдайын жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша шараларды тиімділігін арттыруына 
байланысты ҚР Үкіметінің  №885 27.06.2001ж «Табиғи 
ресурстардың жəне қоршаған орта мониторингінің мемлекеттік 
бірыңғай жүйесін жүргізу жəне ұйымдастыру ережесін бекіту 
туралы»  Қаулысына  сəйкес жүзеге асырылады. 

Жер мониторингі болып жатқан өзгерістерді болдырмау мен 
оның зардаптарын жою жөнінде ұсыныстар əзірлеу мақсатында 
жүргізіледі. Жер мониторингінің мазмұны мынадай кешенді 
бақылаулардағы өзгерістерді сипаттайды: 

1. табиғи ландшафттарды, жер пайдаланулармен жер 
иеленулердің шекараларын жəне аудандарын анықтау; 

2. кеңейтілген таңдау параметрлері бойынша топырақтардың 
жағдайын (су эрозиясы, құрғап кетуі, жайылымдардағы 
топырақтардың тозуы, су басып кетуі, батпақтануы, 
ылғалдануы, тұздануы, егістікті бұталардың басып кетуі) 
зерттеу; 

3. гумус қорын, қышқылдығын, макро жəне микроэлементтердің 
болуын, пестицидтердің, ауыр металлдардың, химиялық 
элементтердің, радиоактивті элементтердің жəне басқа да 
токсиндер қалдықтарын анықтау ; 

4. геологиялық орта, бедер, гидрографиялық желі жағдайын 
зерттеу (жер беті бедерінің формалары, су балансы, жер асты 
суларының химиялық жəне гидробиологиялық құрамының 
режимдері, теңіздердің, көлдердің, су қоймаларының, 
лимандардың жағалау сызықтары); 

5. өндірістік объектілерінің кері əсерлеріне ұшыраған жерлердің 
жағдайын қарастыру (мелиоративтік жүйелердің, көліктің, 
ЖЖМ қоймаларының, үгілмелі тыңайытқыштар 
қоймаларының, автокөлік тұрақтарының, радиоактивті, 
физиологиялық активті химиялық өндіріс қалдықтарын жинау 
орындарының жағдайы).  

 
Оқу құралының мақсаты: 
-жер мониторингінің теориялық жəне əдістемелік негіздерін 
зерттеу; 
-жердің жай-күйіне қарай бақылау жүргізуді үйрену; 
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-жерлерді кешенді инвентаризациялау жұмыстарын жүргізу 
əдістемесімен    танысу; 
-стационарлық экологиялық алаңдарда жүргізілетін бақылау 
түрлерімен танысу; 
-жер мониторингінде дистанциондық зоналау мəліметтерін 
пайдалану негіздерін үйрену.   
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1.  ЖЕР МОНИТОРИНГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

1.1. Жер мониторингі туралы түсінік 
 

Жер мониторингі−жер қорының жай-күйін,онда болып жатқан 
өзгерістерді бақылауды, қадағалауды, бағалауды жəне тексеруді 
зерттейді. Жер мониторингі болып жатқан өзгерістерді болдырмау 
мен оның зардаптарын жою жөнінде ұсыныстар əзірлеу мақсатында 
жүргізіледі. Жер мониторингі қоршаған табиғи ортаның жай-
күйінің құрамдас бөлігі болып жəне бір мезгілде басқа да табиғи 
ортаға мониторинг жүргізу үшін база болып табылады. 
Қоршаған табиғи ортаның глобалды мониторинг тұжырымы жəне 
«мониторинг» термині 1971 жылы қоршаған орта бойынша БҰҰ 
Стокгольм конференциясын өткізу дайындығымен байланысты 
пайда болды. Мониторинг бойынша бірінші халықаралық 
мəжілісінде  (Найроби, 1979ж) мониторинг деп кеңістіктегі 
қоршаған ортаның бір немесе бірнеше элементтерінің қайта 
бақылау жүйесін атады. 
Жер мониторингінің объектісіне Қазақстан Республикасының (ҚР) 
барлық жерлері жатады. Жер мониторингін жүргізу жəне оның 
деректерін пайдалану тəртібін ҚР-ң Үкіметі белгілейді. Жер 
мониторингін реттейтін негізгі нормативтік-заңдық құжаттарға 
мыналар жатады: 
1. ҚР-ң «Жер кодексі». 
2. ҚР Үкіметінің №956 19.09.2003ж қабылданған Қаулысы 

«Қазақстан Республикасында жер мониторингін жүргізу жəне 
оның деректерін пайдалану ережесі». 

 Жер мониторингін жүргізуді Қазақстан Республикасының барлық 
аумағында бірыңғай жүйеде мамандандырылған мемлекеттік 
мекемелермен жер ресурстарын басқару бойынша орталық 
атқарушы уəкілетті орган жүзеге асырады. Жер мониторингі 
Республикалық бюджеттің қаражаты есебімен жүзеге асырылады. 
Жер мониторингі мына жұмыстарды орындайды: 

• Жүйелі бақылау, іздестіру, суретке түсіруді тексеру; 
• Жердің жай-күйін талдау мен бағалауды жүргізу; 
• Жердің құнарлығына антропогенді əсер етуді реттеу жөніндегі 

ұсыныстарды əзірлеу; 
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• Белгілі бір уақыт кезеңінде жердің сапалық жай-күйін болжау; 
• Жер туралы деректер жинағын ұйымдастыру. 

Жер мониторингінің міндеттері: 
1. жердің жай-күйінің өзгерістерін уақытылы анықтау, оларды 

бақылау, болжам жасау жəне кері əсері бар процесстерді 
болдырмау мен зардаптарын жою жөнінде ұсыныстарды 
əзірлеу 

2. мемлекеттік жер кадастрын, жерге орналастыру, жер 
ресурстарын мемлекеттік басқару, жерлерді пайдалануды 
қорғау жəне бақылау жүргізуді ұйымдастыру жер ресурстарын 
мемлекеттік басқарудың өзге де функцияларын ақпараттық 
қамтамасыз ету. 

 
1.2. Жер мониторингінің мазмұны жəне құрамы 

 
Жер мониторингінің мазмұны мынадай кешенді бақылаулардағы 
өзгерістерді сипаттайды: 

1. табиғи ландшафттарды, жер пайдаланулармен жер 
иеленулердің шекараларын жəне аудандарын; 

2. кеңейтілген таңдау параметрлері бойынша топырақтардың 
жағдайын (су эрозиясы, құрғап кетуі, жайылымдардағы 
топырақтардың тозуы, су басып кетуі, батпақтануы, 
ылғалдануы, тұздануы, егістікті бұталардың басып кетуі); 

3. гумус қорын, қышқылдығын, макро жəне микроэлементтердің 
болуын, пестицидтердің, ауыр металлдардың, химиялық 
элементтердің, радиоактивті элементтердің жəне басқа да 
токсиндер қалдықтарын; 

4.  геологиялық орта, бедер, гидрографиялық желі жағдайын 
(жер беті бедерінің формалары, су балансы, жер асты 
суларының химиялық жəне гидробиологиялық құрамының 
режимдері, теңіздердің, көлдердің, су қоймаларының, 
лимандардың жағалау сызықтары); 

5. өндірістік объектілерінің кері əсерлеріне ұшыраған жерлердің 
жағдайын (мелиоративтік жүйелердің, көліктің, ЖЖМ 
қоймаларының, үгілмелі тыңайытқыштар қоймаларының, 
автокөлік тұрақтарының, радиоактивті, физиологиялық 
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активті химиялық өндіріс қалдықтарын жинау орындарының 
жағдайы).  

Жер мониторингінің құрылымы жердің негізгі нысаналы мақсаты 
мен аумақтық ауқымдылығымен айқындалады. Жер санатына 
сəйкес келе отырып жер мониторингі мына жүйелерге бөлінеді: 

• Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің мониторингі. 
• Өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығына жатпайтын  жерлердің мониторингі. 
• Елді мекен жерлерінің мониторингі. 
• Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  жерлерінің мониторингі. 
• Орман қоры жерлерінің мониторингі. 
• Су қоры жерлерінің мониторингі. 
• Босалқы жерлерінің мониторингі. 

Аумақтық ауқымымына қарай: 
- республикалық 
- өңірлік 
- жергілікті мониторинг болып бөлінеді. 

Республикалық мониторинг-ҚР-ң бүкіл аумағын қамтиды. 
Өңірлік мониторинг-  физикалық ,  географиялық, əлеуметтік 
экономикалық жəне өзге де шекаралармен шектелген аумақтарды 
қамтиды. 
Жергілікті мониторинг-жекелеген жер учаскелермен ландшафттық 
экологиялық кешендердің қарапайым құрылымдарына  дейінгі 
өңірлік деңгейден төмен аумақтық объектілерде жүргізіледі. 
Жер мониторингін жүргізудің  мерзімдері мен кезеңділігіне қарай 
жердің жай-күйіне бақылаудың мынадай түрлері жүзеге 
асырылады: 

1. Базалық бақылау- ол бастапқы жер монитрингін жүргізудің 
бастапқы сəтіндегі  объектінің жай-күйін бақылау болып 
табылады. 

2. Жедел бақылау- ағымдағы өзгерістерді бақылау. 
3. Мерзімді бақылау- ол 1жыл немесе одан да көп жылдан 

кейінгі бақылау. 
Жер мониторингінің принциптері төмендегідей: 

• жер мониторингін жүргізу əдістерімен технологиясының 
бірыңғайлылығы; 
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• жер қорының іс жүзіндегі жағдайы мен пайдалануы туралы 
жер мониторингінің мəліметтерінің сенімділігі; 

• жер мониторингі мəліметтерінің толықтығы; 
• жер мониторингінің үздіксіздігі; 
• жер мониторингі мəліметтерінің көрнектілігі, анықтығы, қол 

жетерлігі;  
• жер мониторингінің құжаттылығы; 
• жер мониторингінің үнемділігі; 
• жер мониторингін орталық мемлекеттік басқару.  

Жер мониторингін жүргізу кезінде қажетті ақпаратты алу үшін 
мынадай материалдар пайдаланылады: 
-  Қашықтықтан тексеріп бақылау (ғарыштық ақпараттардан 
биікке ұшатын   ұшақтардан шағын авиацияның жəне басқа да 
құралдардың көмегімен суретке түсіру жəне бақылау) 
материалдары. 
- Жер бетінде суретке түсіру (топографиялық, геоботаникалық 
жəне басқа да аумақтық желі пункттеріндегі бақылау) 
материалдары. 
-  Жерді түгендеу (инвентаризациялау) жəне жер кадастрлық 
құжаттар. 
- Қор деректерді пайдалану (карталар, картограммалар, схемалар 
жəне кестелік материалдар). 
            Жер мониторингін  техникалық қамтамасыз ету жер 
ресурстарын басқару жөніндегі тиісті аумақтық органдарда 
ақпаратты жинау, өңдеу жəне сақтау пункттері бар 
автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы жүзеге асырылады. 
Жер мониторингінен алынған нəтижелер автоматтандырылған 
жүйенің мұрағаттарында жəне деректер жинағында сақталады. 
Азаматтар кəсіпорындар, мекемелер халықаралық ұйымдар, 
шетелдік заңды немесе жеке тұлғалар жер мониторингінің 
мəліметтерін белгіленген тəртіппен пайдаланады. 

Жер мониторингі жөніндегі деректерді пайдаланушылар: 
• Аумақтардың дамуын жоспарлау, жерді аумаққа бөлу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі мəліметтерді 
əзірлеу.Қала құрылысы кадастры мəселелері жер ресурстарын 
басқаруға байланысты басқа да мəселелер бойынша 
мемлекеттік жергілікті атқарушы жəне өкілді орган. 
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• Қоршаған орта жəне табиғи ресурстары мониторингін 
бірыңғай мемлекеттік жүйесін жүргізу, табиғи ресурстарының 
пайдалануына жəне қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау 
жүргізу мəселелерін,мемлекеттік органдар арасындағы 
табиғат қорғау іс-шараларын əзірлеу бойынша жиынтық 
деректер банкін жүргізу үшін қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы орталық орган. 

• Өзге де заңды жəне жеке тұлғалар болып табылады. 
Жер мониторингінің мемлекеттік құпияларды жəне өзге де 
шектеулерді қамтымайтын деректері жалпыға қол жетімді болып 
табылады. Мүдделі жеке жəне заңды тұлғаларға ақылы негізінде 
беріледі. 
Жер мониторингі жөніндегі құжаттар базалық жəне есептік 
құжаттарды қамтиды. Базалық құжаттарға: жердің жай-күйінің 
бастапқы тақырыптық карталары, картографиялық материалдар 
жəне жердің сапалық жай-күйі туралы жиналған материалдар 
жатады. 
Есептік құжаттарға: жердің жай-күйінің тіркелген өзгерісі жəне 
сандық көрсеткіштері көрсететін кестелер ведомостволар жатады. 
Жер мониторингі жөніндегі құжаттар мынадай талаптарға сəйкес 
келуі тиіс. 

- Белгіленген үлгідегі бланкілерде орындалуы 
- Картографиялық материалдардың жер ресурстарын басқару 

жөніндегі орталық уəкілетті орган белгілеген техникалық 
талаптарға сəйкес əзірленуі 

- Мемлекеттік құпияға жататын жер учаскесінің 
жоспарларында қамтылған мəліметтер олардың 
құпиялылығын қамтамасыз ететін белгіленген ережелерге 
сəйкес пайдалануы жəне сақталуы тиіс. 
Жер мониторингі деректерін пайдалану қағаз немесе 

магниттік жеткізгіштерінің стандартты рəсімделген құжаттарымен 
танысу жəне оларды алу сондай-ақ технологиялық 
телекоммуникациялық байланыс құралдарын қолдану арқылы 
деректер банкінде тікелей рұқсат етілген кіру нысанасында жүзеге 
асырылады. 
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1. Жер мониторингі дегеніміз не? Оны реттейтін нормативтік 
құжаттар? 

2. Жер мониторингінің мазмұны, принциптері. 
3. Жер мониторингінің міндеттері жəне жүргізетін жұмыстары 

қандай? 
4. Жер мониторингі деректерін кімдер пайдаланады? 
5. Мониторингтің базалық жəне есептік құжаттарына нелер 

жатады? 
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2.   ЖЕР МОНИТОРИНГІНІҢ  ҚҰРЫЛЫМЫ  
 

Жер мониторингінің құрылымы ҚР-ң аумақ бірлігімен 
анықталады. Жеке аумақтық бірлік бойынша жер мониторингінің 
құрылымы мына деңгейлерден тұрады: 

• Қазақстан Республикасының жер мониторингі; 
• Облыстық жер мониторингі; 
• Қала жəне аудан жерлерінің мониторингі. 

Мониторингтің кешенді ақпараттық жүйесі 3 негізгі бағыт 
бойынша жүргізіледі: 

• Шаруашылық субьектілерінің жəне елді мекен 
шаруашылығының мониторингі 

• Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер мониторингі 
• Ауылдың əлеуметтік сферасының мониторингі 

Ауыл шаруашылығын реттеу- ауыл шаруашылық мекемелерін, 
шаруа фермер қожалығын үздіксіз бақылауды жəне талдауды қажет 
етеді. Ауыл шаруашылығында өндірістің негізі жер болғандықтан, 
оның пайдалану тиімділігін бақылау жəне топырақ құнарлығын 
сақтау, жоғарылату қажеттілігін тудырады. Республикадағы елді 
мекендердің 44% тұрғындары ауылда тұрғандықтан жəне ауыл 
шаруашылығы өндірісіне байланысты ауылдың дамуы, ауылдың 
əлеуметтік сферасы мониторингін құруды көздейді. Оның обьектісі 
ауылдың елді мекен пункті жəне əлеуметтік инфрақұрылымы 
болып табылады. 

• Шаруашылық  субьектілерінің жəне елді мекен 
шаруашылығының мониторингі-ол ауыл шаруашылығы 
өндірісінің  өнімі (өсімдік жүргізу жəне мал шаруашылығын 
жүргізу) материалды техникалық базасы, елді мекендегі 
шаруашылық өндірісі, өнімнің қаражатты-экономикалық 
көрсеткіштері, ресурстар жəне ауыл шаруашылығы өнімінің 
негізгі түрлерін пайдалану 

• Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің мониторингі-
ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің ауданы, ауыл 
шаруашылық мақсатындағы жерлердің жағдайы, ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің иелену формалары 
жəне пайдалану. 
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• Ауылдың əлеуметтік сферасының мониторингі-ауылдық елді 
мекен, ауылдық елді мекендегі еңбек нарығы, өмір сүру 
деңгейі, ауылдағы білім жəне мəдениет, денсаулықты сақтау. 

 
2.1 сурет Жер мониторингінің құрылымы 
 
Жер мониторингінің жүйесі  мыналарға бөлінеді: 
1. Алып жатқан аумағына байланысты мониторинг жүргізу; 
2. Болып жатқан өзгерістердің сипаты бойынша мониторинг 

жүргізу; 
3. Бақыланып жатқан процесстерге байланысты мониторинг 

жүргізу; 
4. Бақылау жүргізу мерзімімен кезектілігіне байланысты 

мониторинг  жүргізу.  
 

МОНИТОРИНГ 
ОБЬЕКТІЛЕРІ 

АУДАНДЫҚ ДЕҢГЕЙ 

ОБЛЫСТЫҚ ДЕҢГЕЙ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙ 

ҚР статистика бойынша 
Агенствосы 

ҚР жер ресурстарын басқару 
бойынша Агенствосы 
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Алып жатқан аумағына байланысты мониторинг  

Регионды 
 

Локальды 

Физико-
географиялық, 
əкімшіліктік, 

экономикалық 
шекаралармен 

шектелген 
аумақты 
қамтиды 

Регионды 
объектілерден 

төменгі 
объектілерден 
бастап жеке 
учаскелерге 

дейінгі аумақты 
қамтиды 

Фондық Импактілі 

 
Антропологиялық 
əсерлерге 
ұшырамайтын жер 
жағдайын бақылау 
жүйесін көрсетеді  

 Антропогендік 
факторлардың жер 
жағдайының 
бақылау 
кезеңдігіне 
тигізетін əсерін 
көрсетеді 

Республикалы
қ 

    
ҚР-ң барлық      
    аумағын   
     қамтиды 

Глобалды 

Планетаның əр 
аймағындағы 
базалық 
станциялар 
арқылы 
экстремальды 
жағдайдың 
болуын ескерту 
үшін жүргізіледі 

Болып жатқан өзгерістердің сипаты бойынша мониторинг жүргізу 
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2.2 сурет Жер мониторингінің жүйесі 
 

Бөлімге сұрақтар: 
1. Жер мониторингінің құрылымын сипаттаңыз. 
2. Мониторингтің кешенді ақпараттық жүйесінің негізгі 

бағыттарын атаңыз. 
3. Жер мониторингінің жүйесі қандай түрлерге бөлінеді?  

 
 

Бақыланып жатқан процесстерге байланысты мониторинг 
 

Эволюционды  Циклді  Антропогенді  Төтенше 
(чрезвычайный) 

Тіршіліктің 
дамуының 

тарихи 
процесстерне 
байланысты 
анықтайды. 

Табиғи сипатының 
тəуліктік, мерзімді 
əр жылдық жəне 

басқа да мерзіміне 
байланысты 
өзгерістерді 
бақылайды 

Адамның 
тіршілігіне, 
қоршаған 

ортаға тікелей 
байланысты 

əсерлерін 
көрсетеді 

Өндірістік   
авариялармен 
экологиялық 

жəне стихиялық 
əртүрлі 

апаттармен 
байланысты 
бақылайды. 

Бақылау жүргізу мерзімімен кезектілігіне байланысты мониторинг 
жүргізу.  

Базалық Периодты Оперативті Ретроспективті 

Мониторинг 
жүргізу 

барысындағы 
объектілер 
жағдайын 

зерттейді жəне 
бақылайды. 

Белгілі бір 
интервалдар 
аралығында 
жүргізіледі. 

Болып жатқан 
өзгерістерді дəл 
сол уақытында 
жəне тұрақты 

мерзімде 
бақылайды 

Жүргізіліп 
жатқан 

бақылауларды 
тарихи жағынан 

талдау 
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3. ОРМАН ЖƏНЕ СУ ҚОРЫ МОНИТОРИНГІ 
 

3.1. Орман мониторингі туралы жалпы түсінік 
  

Орман- ағаш пен бұта өсімдіктерінің жəне жанды табиғаттың 
басқа да компонеттерінің жиынтығы негізінде белгілі бір аумақта 
қалыптасқан, қоршаған ортамен өзара байланыстағы жəне маңызды 
экологиялық, экономикалық жəне əлеуметтік мəні бар табиғи 
кешен болып табылады. 

Мемлекеттік орман мониторингі- орман қорын күзету, 
қорғау жəне ормандарды молықтыру, орман қорын пайдалану, 
ормандардың биологиялық əр алуандығы мен экологиялық 
функцияларын сақтау саласын мемлекеттік басқару мақсатында 
орман қорының жай-күйі мен қарқынын қадағалау, бағалау жəне 
болжау жүйесін білдіреді. 

Мемлекеттік орман кадастры орман қорының құқықтық 
режимі, оны орман иеленушілер арасында бөлу, орман қорының 
сандық жəне сапалық жай-күйі, мемлекеттік орман қорын 
санаттары бойынша бөлу туралы мəліметтер жүйесін жəне орман 
қорының орман шаруашылығын жүргізу мен шаруашылық 
қызметтің нəтижелерін бағалау үшін қажетті басқа да экологиялық 
жəне экономикалық сипаттамалары туралы деректерді қамтиды. 

Мемлекеттік орман кадастрының деректері орман 
шаруашылығын мемлекеттік басқару, оны жүргізуді ұйымдастыру, 
орман шаруашылығын жүргізуге жəне мемлекеттік орман қорын 
пайдалануға байланысты емес мақсаттарда орман алқаптарын ағаш 
өспеген алқаптарға айналдыру жəне мемлекеттік орман қоры жерін 
алып қою, орман пайдаланудың төлемақысы мөлшерін белгілеу, 
орман пайдаланушылар мен орман иеленушілердің шаруашылық 
қызметін бағалау кезінде пайдаланылады. Мемлекеттік орман 
кадастры көрсеткіштерінің тізбесі мен ормандарды экономикалық 
бағалау əдістемесін уəкілетті орган айқындайды. 

Қазақстан Республикасының орман заңдары Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді. Өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесін, су объектілерін, жер қойнауын, жерді, 
атмосфералық ауаны, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
пайдалану мен қорғау саласындағы құқықтық қатынастар 
Қазақстан Республикасының арнайы заңдарымен реттеледі. 
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Орман қорының жерлері мемлекеттік жəне жекеше орман 
қоры жерлеріне бөлінеді. Мемлекеттік орман қорының жерлеріне 
табиғи түрде ағаш өскен, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
қолдан ағаш өсірілген жəне ағаш өспеген, орман шаруашылығын 
жүргізетін мемлекеттік ұйымдарға тұрақты жер пайдалануға 
берілген жерлер жатады. 

Жекеше орман қорының жеріне ҚР жер туралы заң актісіне 
сəйкес орман өсіру үшін нысаналы мақсатта жеке жəне мемлекеттік 
емес заңды тұлғаларға жеке меншікке немесе ұзақ мерзімді жер 
пайдалануға берілген жерлерде, солардың қаражаты есебінен 
қолдан ағаш өсірілген, агроорман-мелиорациялық екпелер, арнайы 
мақсаттағы плантациялық екпелер өсірілген жерлер жатады. 

Мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізуге 
жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру: 
- республикалық бюджет қаражаты; 
- жергілікті бюджеттер қаражаты; 
- орман мекемелерінің ақылы қызметтері мен тауарлар өткізуінен 
түскен қаражаты; 
- орман пайдаланушылардың қаражаты; 
- жеке жəне заңды тұлғалардың ерікті жарналары мен 
қайырмалдықтары; 
-Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған өзге 
де қаржыландыру көздері есебінен жүргізіледі. 
Мемлекеттік орман қорын күзету мен қорғаудың негізгі міндеттері: 
- ормандағы өрттердің алдын алу, оларды дер кезінде байқап, жою 

жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 
- мемлекеттік орман қоры аумағындағы барлық жұмыс істейтін əрі 

сонда орналасқан ұйымдардың, сондай-ақ орманда болатын жеке 
тұлғалардың ормандарда өрт қауіпсіздігі ережелері мен 
санитарлық ережелерді сақтауын қамтамасыз ету; 

- орманды заңсыз ағаш кесуден, зақымдаудан, ұрлаудан жəне 
Қазақстан Республикасының орман заңдарын басқадай 
бұзушылықтан қорғау, сондай-ақ мемлекеттік орман қоры 
жерлерін күзету; 

- мемлекеттік орман қорының күзетілуін, қорғалуын, 
ормандардың молықтырылуын, ұтымды пайдалануын жəне 
орман өсіруді қамтамасыз ететін басқа да іс-əрекеттер болып 
табылады. 
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3.2. Су мониторингінің  жалпы жағдайы 
 

Су- Жер планетасында өмір сүрудің ең құнды элементтерінің 
біріне жатады. Ол адамның қарапайым қажеттіліктерін денсаулық 
сақтау, азық-түлік тағамдарының өндірісі, электроэнергиясын 
өңдеп шығару  жəне аймақтық, глобальды экожүйені қолдау үшін 
қажет. Жер бетінің 70% су алып жатса да, оның ішінде тұщы су тек 
қана 2,5% құрайды, ал қалған бөлігі топырақ ылғалдылығы ретінде 
кездеседі. 

Қазақстан үшін жəне басқа да Орталық Азияның елдері үшін 
су ресурстары тұрақты əлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 
факторы болып табылады. Еліміздің барлық аумағында су 
ресурстарының жетіспеушілігі мен су көздерінің ластануы жайлы 
мəселелр туындап жатыр. Табиғи ортадағы қайта пайда болуының 
өзара теңсіздіктің əсерінен оның қайта толтырылуымен 
антропогендік əсерден, республикамыздағы негізгі су 
бассейндерінің қазіргі экологиялық жағдайы нашар халде болып 
отыр. 

Су кодексіне  сəйкес ҚР су қоры  республика шегіндегі 
мемлекеттік су кадастрына енгізілген немесе енгізілуге тиіс барлық 
су объектілерінің жиынтығын қамтиды. 

Шекарасы, көлемі мен су режимі бар құрлық беті 
бедерлеріндегі жəне жер қойнауындағы су шоғырланымдары ҚР-
ның су объектілеріне жатады. Олар теңіздер, өзендер, соларға 
теңестірілген каналдар, көлдер, мұздықтар жəне басқа да жер үсті 
су объектілері, жер асты сулары бар жер қойнауының бөліктері 
болып табылады. ҚР-ның су ресурстары су объектілерінде 
жиналған, пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер үсті 
жəне жер асты суларының қорлары болып табылады. 

Еліміздегі жер беті су ресурстарының қоры орта есеппен 
жылына 539 км3 құрайды, оның ішінде көлдер 190 км3 алып жатса, 
ал өзендермен су қоймаларында 100,5 жəне 95,5 км3, мұздықтардың 
қоры-95 км3, жер асты сулары-58 км3 алып жатыр. 
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ҚР тұщы су қоры 

18%

34%
18%

19%

11%

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

5кв 

 
               
                   -   Көлдер                                               -   Өзендер 
                   
                    -  Мұздықтар                                         -   Жер асты 
сулары      
                      
                    -  Су қоймалары 
 

Сурет 1. ҚР тұщы су қоры 
 
Су ресурстарының негізгі көлемі  (77%) ауылшаруашылық 
секторды құрайды. Қазіргі уақытта суғару үшін 11,15 км3 су 
шығындалады, олар негізінен жер бетіндегі Сырдарья, Іле, Шу, 
Талас жəне Ертіс өзендері.Су шаруашылық балансының ең көп 
пайдаланатын аймақтар Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан жəне 
Алматы облыстарында  суарылатын егіншілікке 90%  су 
шығындалады. Оңтүстік Қазақстан жəне Қызылорда облыстарының 
суарылатын жерлерін сумен қамтамасыз ету үшін Орталық Азия 
мемлекеттерімен жыл сайын Нарын-Сырдарья су қоймаларының, 
Шу жəне Талас өзендері бассейіндерінің су-энергетикалық 
ресурстарын пайдалану бойынша мемлекетаралық келісім 
жасалады. 
Су объектілері мыналарға бөлінеді: 

� жер үсті су объектілері; 
� жер асты су объектілері; 
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� Қазақстан Республикасының  теңіз сулары; 
� трансшекаралық  сулар. 

Жер үсті су объектілері: 
- су айдындары-өзендер жəне соларға теңестірілген каналдар, 

көлдер, су қоймалары, тоғандар жəне басқа ішкі су 
айдындары, аумақтық сулар; 

- мұздықтар, батпақтар 
Жер асты су объектілері: 

- су тұтқыш аймақтар, тау-кен жыныстарының жиектері мен 
кешендері; 

- жер асты суларының бассейні; 
- жер асты сулары орындары мен учаскелері; 
- жер асты суларының құрлықта немесе су астынан табиғи 

шығуы; 
- жер қойнауының суландырылған учаскелері.          

Қазақстан Республикасының теңіз суларына, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы шегіндегі Каспий жəне 
Арал теңіздерінің сулары жатады.   
Трансшекаралық суларына –ҚР-ң Мемлекеттік шекарасын 
белгілейтін жəне қиып өтетін жер үсті жəне жер асты сулары 
жатады. 
Су объектілерінің мемлекеттік мониторингі қоршаған ортаның 
жəне табиғи ресурстардың мемлекеттік мониторингі жүйесінің 
құрамдас бөлігі болып табылады. 

Су объектілерінің мемлекеттік мониторингі-олардың жай-
күйіне гидрологиялық, гидрогеохимиялық, санитарлық-химиялық, 
микробиологиялық, паразитологиялық, радиологиялық жəне 
токсикологиялық көрсеткіштерді тұрақты қадағалау, жағымсыз 
процестерді уақтылы анықтау, олардың дамуын бағалау мен 
болжау мақсатында алынған ақпаратты жинау, өңдеу жəне беру, 
жүзеге асырылатын су шаруашылығы іс-шараларының зиянды 
зардаптарын болғызбау жəне тиімділік дəрежесін айқындау 
жөнінде ұсынымдар əзірлеу жүйесі болып табылады. 

Су объектілерінің мемлекеттік мониторингін су қорын 
пайдалану жəне қорғау саласындағы уəкілетті орган қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік органмен, 
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласындағы уəілетті органмен, жер қойнауын зердеу мен 
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пайдалану жөніндегі уəкілетті органмен бірлесіп əзірленген 
əдістеме бойынша бірлесіп жүзеге асырады. 

 Мемлекеттік су кадастры су объектілерінің жай-күйімен 
пайдаланылуы туралы, олардың су ресурстары туралы, су 
пайдаланушылар туралы жүйелендірілген ресми деректер 
жиынтығы болып табылады. 

Мемлекеттік су кадастры бірыңғай жүйе бойынша жүргізіледі 
жəне суларды мемлекеттік есепке алу деректеріне негізделеді. 
Мемлекеттік су кадастрына енгізілген су объектісінің паспорты 
болады, онда тіркеу нөмірі, атауы жəне физикалық-географиялық, 
геологиялық-гидрологиялық, техникалық, құқықтық жəне 
экономикалық көрсеткіштері қамтылатын кешенді сипаттамасы 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік су кадастрын жүргізуді су қорын пайдалану жəне 
қорғау саласындағы уəкілетті орган жер қойнауын зерделеу мен 
пайдалану жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органмен жəне 
гидрометеорологиялық қызметтермен бірлесіп жүзеге асырады. 

 
Бөлімге сұрақтар: 

1. Мемлекеттік орман мониторингінің мақсаты.  
2. Мемлекеттік орман кадастры қандай жұмыстардан тұрады? 
3. Су объектілерінің мемлекеттік мониторингінің міндеті неде? 
4. Су объектілерін атаңыз? 
5. Мемлекеттік су кадастрында қандай мəліметтер жинақталады? 
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4.   ЖЕРЛЕРДІ КЕШЕНДІ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯЛАУ 
 
Кешенді инвентаризациялау жұмыстары мынадай мақсаттарда 
жасалады: 

1. Жер қорының барлық санаттарында жəне ашық алқаптарда 
жерлерінде сандық есепке алу жəне сапалық жағдайын бағалау; 
2. Елді мекен пункті жерлерінің ауданын анықтау; 
3. Орман, су қоры жерлерінің жəне босалқы жер қорының 

ауданын анықтау; 
4. Басқа да жер пайдаланушылардың жерлерінің  ауданын 

анықтау 
5. Əртүрлі кері əсерлердің нəтижесімен бұзылған жерлердің 

санын, сипатын анықтау. 
Жерлерді инвентаризациялаудың төмендегідей жұмыстары 
жүргізіледі: 

- жер иелену жəне жер пайдалану жерлерін инвентаризациялау; 
- бұзылған жерлерді инвентаризациялау; 
- су көздерінің қазіргі жағдайымен пайдалануын 

инвентаризациялау; 
- елді мекен жерлерін инвентаризациялау жəне 

корректировкалау. 
Инвентаризациялау жұмыстары жерлерді мемлекеттік есепке алу 
мəліметтері жəне жерлердің сипаты мен сапасы жайында 
деректерді негізге ала отырып жүргізеді. 

Инвентаризациялау жұмысы үшін негізгі болып пландық 
картограмманың материалдар, соңғы түсіру жəне дешифрлеу 
нəтижелері саналады жəне олар мынадай масштабтарды болады: 

1. далалық жəне құрғақ далалық зоналар үшін жəне таулы 
аймақтар үшін   1:10000-1:25000; 
2. шөлді жəне шөлді далалық аймақ үшін 1:25000-1:50000; 
3. жерлердің техногенді бұзылуы ірі масштабтағы 

картографиялық негіз бойынша жасалады. 
 

4.1. Бұзылған жерлерді инвентаризациялау 
 

Топырақтың беткі қабатының əртүрлі антропогендік 
əсерлерден пайдалы қазбалардың орнын табу, геологиялық 
іздестіру, зерттеу, құрылыс жəне басқа да жұмыстардың əсерінен 
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бұзылған жерлерде кешенді инвентаризациялық жұмыстар 
жүргізіледі. 

Инвентаризация мақсаты- іс жүзіндегі жер пайдалану 
шегіндегі бұзылған жерлердің ауданын анықтау жəне сапалық 
жағдайын көрсету болып табылады. 
Инвентаризациялауға жататындар: барлық санаттағы жер 
пайдаланушылармен мемлекеттегі босалқы жерлер, тұрақты, 
уақытша жəне ұзақ мерзімді пайдаланымдағы жерлер, топырақтың 
беткі қабатындағы техногенді бұзылулардың барлық түрлері, 
сызықтық ғимараттардың құрылысы кезіндегі жер қазбалары, 
карьерлер, мұнай жəне газ кен орындарындағы бұзылған жəне 
ластанған жерлер. 

Іс жүзіндегі жүргізілген зерттеулердің  мəліметтері бойынша 
əр инвентаризациялық объект бойынша мына жұмыстар 
жүргізіледі: 

- пландық-картографиялық материалдарда көрсету арқылы 
бұзылған жерлердің ауданын белгілеу; 

- қайта қалпына келтіру мақсаттары үшін бұзылған жерлерді 
типтерімен классификациясына қарай бөлу; 

- технологиялық құжаттамаларды аэрофототүсіріс 
материалдарымен топырақтық, геоботаникалық, 
гидрогеологиялық жəне басқа да зерттеу материалдарын 
негізге ала отырып, бұзылған жерлердің сипаттамасын құру; 

- қайта қалпына келтіруден кейін бұзылған жерлерді пайдалану 
бойынша ұсыныстар берілді. 

Дайындық кезеңінде жер пайдалану пландары тау, құрылыс жəне 
басқа да бұзылған жер учаскелерінің пландары мен материалдары 
жинақталады. 

• пландық-картографиялық материалдары 1:2000, 1:5000, 
1:10000 масштабта болуы керек. 

• бұзылған жерлерді далалық зерттеу процесінде пландық 
картографиялық материалдарда əрбір учаскелерге рим 
цифрімен нөмір беріледі. 

• бұзылған  жерлердің типтері белгіленеді (карьер, 
қазынды).Олар араб цифрлерімен белгіленеді. 

• бұзылған жерлер типінің шегінде əр контурдың  іс жүзіндегі 
жағдайы анықталады.Əр контур а,б,в болып белгіленеді. 
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• егер де учаске шегінде бұзылуы бойынша типтері бірдей  
бірнеше контурлар кездесіп жатса, онда оларды кезекті 
көшірмелермен белгілейді I,Iа. 

• əр контур шегінде жер учаскесінің пайдалануынан бұзылуына 
дейінгі жəне қайта қалпына келтіруден кейінгі пайдалану 
мақсаты белгіленеді. 

• инвентаризациялау бойынша дайындық жəне далалық 
жұмыстарды орындаудан кейін жер пайдалану бойынша 
бұзылған жердің есепке алу ведомосі құрастырылады. 

Ылғалдандыру сипаты бойынша бұзылған жерлерді топтау 
гидрологиялық жəне гидрогеологиялық зерттеу мəліметтері 
негізінде жүргізіледі. Контур бойынша ведомостің мəліметтері 
негізінде жер пайдалану бойынша бұзылған жерлерді 
инвентаризациялау есепке алу ведомосі құрастырылады: 

- бұзылған жерлердің типтерінің контурлары бойынша жалпы 
ауданы; 

- эксплуатацияда орналасқан жерлердің ауданы; 
- қайта қалпына келтіруден кейінгі пайдаланымдағы жердің 

ауданы. 
Инвентаризациялау мəліметтері бойынша, бұзылған жер 
учаскелерінің типтері бойынша жерлерді кешенді 
инвентаризациялау картасы құрастырылады. Пландық-
картографиялық материалдарда жерлерді есепке алу мəліметтері 
графикалық түрде көрсетіледі. Инвентаризациялауға барлық 
алқаптағы жерлер жатады: 
-суарылатын жəне суарылмайтын егістік; 
-түбегейлі жақсарту; 
-көпжылдық екпе ағаштар жəне бақтар; 
-суарылатын жəне суарылмайтын тың жерлер; 
-құрғатылған, суармалы, жақсартылған шабындық; 
-жайылымдар; 
-коллективті бақтар жəне бақшалар; 
-аула маңындағы жерлер; 
-ауыл шаруашылығына жатпайтын алқаптар. Оларға жататындар: 
жыралар, ормандар, батпақтар, бұталар, орман екпе ағаштары. 
Сонымен қатар құрылыс, кешендер, жолдар астындағы жерлер. 
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Кешенді далалық зерттеу нəтижелері бойынша мынадай 
материалдар алынады: 

• ситуациясы толық түсірген жер пайдалану планы мен 
жерлерді инвентаризациялау деректері; 

• ауыл шаруашылық алқаптарын, бұзылған жерлерді, су 
көздерінің жағдайымен пайдалануын елді мекен пунктінің 
жерлерін есепке алу инвентаризациялық ведомосі. 

• Əрбір инвентаризациялық жұмыстар түрлерін қысқаша 
түсініктеме. 

 
 Су көздерін инвентаризациялау  

 
  Жерлерге кешенді инвентаризациялау жүргізілген кезде жер 
пайдалану учаскелерінде жəне елді мекен пункттерде су көздерінің 
қазіргі жағдайын анықтау жұмыстары жасалады. 
Инвентаризациялауға барлық жайылым алқаптары жəне басқа да су 
көздері бар категория жерлері жатады. Барлық жасанды 
құрылғылар инвентаризацияланады:құдықтар, каналдар жəне су 
құбырлары елді мекенді сумен қамтамасыз ету пункттері жəне 
табиғи су көздері- өзендер, көлдер жəне бұлақтар. 

Дайындық кезеңде су кадастрының  материалдары, 
эксплуатацияға салынған гидротехникалық құрылғылардың 
жобалары жəне акттері, гидрологиялық зерттеу материалдары жəне 
басқа да сəйкес құжаттары жиналады. 

Далалық зерттеуде кездесетін су көздерінің орналасу орны 
анықталады жəне олардың қазіргі пайдалану сипаты көрсетіледі, 
есепке алу ведомосі түзіледі. Қажеттілігіне қарай химиялық талдау 
жүргізу үшін су көздерінен проба алынады.Барлық су көздері план 
масштабының дəлдігімен пландық негізге түсіріледі. 

Камералдық кезеңде  безендіру жұмыстары 
инвентаризациялау нəтижесін су көздері бойынша стандартты 
шартты белгілермен көрсетіледі жəне олардың бояу түстері 
көрсетіледі. Өңдеуді қажет етпейтін су құрылғыларын көк бояумен, 
ал өңдеуді қажет ететін су құрылғылары боялмайды. Есептен 
шығып кеткен су пункттері қызыл бояумен белгіленеді. Бір уақытта 
су көздерін есепке алу ведомосі құрылады, онда су 
құрылғыларының саны көрсетіледі. Олардың санитарлы-
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техникалық жағдайы жəне əрі қарай пайдалануға жарамды сулар 
сапасы, өңдеуді қажет ететін жəне жаңартылатын су құрылғылары  
көрсетіледі. Түсініктеме парағында су көздерін  инвентаризациялау 
нəтижелері жəне суландырылған жер пайдалану аумақтарының 
бағасы беріледі. 

 
4.3. Жер иелену жəне жер пайдалану жерлерін 

инвентаризациялау 
 

Жер пайдаланушылардың жерлерін инвентаризациялауға 
барлық жерлер жатады. Соның ішінде:заңды актпен бекітіліп жер 
пайдалануға құқық  беретін жерлер, ұзақ жəне қысқа мерзімді 
пайдаланудағы жерлер,өндірістік мұнай өндіруші кəсіпорындардың 
пайдаланымындағы жерлер жəне іс жүзіндегі пайдаланымдағы 
жерлер жатады. Жер пайдаланушылардың жерлерін сандық жəне 
сапалық есепке алу үшін дайындық кезеңде мына материалдар мен 
құжаттар жиналады: 
-жер пайдалануға құқық беретін мемлекеттік актілер жəне жер 
бөліп берудің басқа да құжаттары; 
-жер бетіндегі жəне аэрофототүсіріс пландары; 
-топырақтың, мелиоративтік, геоботаникалық жəне басқа да 
үлестіру материалдары; 
-ІШЖО жəне ШАЖО материалдары; 
-мемлекеттік жəне қоғамдық қажеттілігіндегі жерлердің пландары. 

Мемлекеттік орман қоры жерлерін есепке алу орман үлестіру 
материалдары пайдаланылады,ал елді мекен пункттерінің жерлерін 
есепке алуда жер шаруашылық  үлестіру материалдарды 
қолданылады. Мемлекеттік есеспке алу материалдарынан барлық 
санаттағы жерлердің аудандары жазылып алынады. Жер кешенді 
инвентаризациялаудыі əрбір бөліміне қысқаша түсініктеме 
беріледі. 

Далалық зерттеу кезінде топырақтық, геоботаникалық 
зерттеулердің материалдарын есепке ала отырып, табиғи мал 
азықтық алқаптардың  іс жүзіндегі пайдалану ережесі анықталады. 
Мүмкіндігі бойынша өзгерістерді тауып,  шөптің құрамы, 
өнімділігі, мəдени-технологиялық жағдайын зерттейді. 

Инвентаризациялау нəтижелері мен есепке алу мəліметтері 
бойынша жерлерді мемлекеттік  есепке алу №22 формадағы 
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ведомостте көрсетіледі, сонымен қатар графикалық материалдар 
жəне сол аймақтың қазіргі жағдайы туралы, пайдалануы туралы 
қысқаша анықтама беріледі. 
 

4.4. Елді мекен жерлерін инвентаризациялау 
 

Жерлерді кешенді инвентаризациялау жүргізіліп жатқан 
аумақтарда елді мекендер кездессе, олардың жерлерін зерттеп 
түгендек керек. Елді мекен жерлерінің құрамына құрылыс, жалпы 
пайдалудағы өнеркəсіп, көлік, байланыс, аула маңындағы 
учаскелер жəне т.б.  алқаптар кіреді. 

Жерді инвентаризациялау алдында дайындық жəне далалық 
жұмыстары жүргізіледі. Мұнда жерлерді есепке алу материалдары 
жинақталады. Елді мекен пункттерді құру жəне пландық жобалары 
зерттеледі жəне бағаланады. ІШЖО жобаның материалдары 
зерттеледі. Сондай-ақ елді мекендердің  болашақта даму жайында 
деректер аула маңындағы пайдаланған жерлері жайында 
мəліметтер пландық картографиялық материалдары зерттеліп 
бағаланады. 

Далалық зерттеуде елді мекен жерлерінің шекаралары 
белгіленеді жəне сол елді мекеннің нақты аудандары дəлелденеді. 
Соның ішінде бау-бақша, аула жерлері жатқызылады. Бұл 
мəліметтер жер шаруашылық орналастыру пландарымен жерді 
есепке алу деректерімен салыстырылып дəлелденеді. Қажет болған 
жағдайда пландық-картографиялық материалдарға түзетулер 
енгізіледі. Инвентаризация нəтижелері жерге орналастыру 
ізденістер актілерінде көрсетіледі жəне далалық түзетуді есепке ала 
отырып сызбаға түсіреді. Сызбада келесі мəліметтер көрсетіледі: 

- қазіргі жəне жобаланатын шекаралар; 
- қазіргі алқаптар; 
- қоғамдық бау-бақшалар жəне басқа учаскелер; 
- инженерлік коммуникациялар; 
- малдарды жаю үшін жайылым учаскелері; 
- жерлерді тиімді пайдалану бойынша жобаланған шаралар 

Құрылыс салынған аумақтарда сызба 1:2000, 1:5000 масштабта, ал 
оларға жанасып жатқан жерлер 1:10000, 1:50000 масштабта 
орындалады. 
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Бөлімге сұрақтар: 
1. Жерлерді кешенді инвентаризациялаудың мақсаттары. 
2. Кешенді инвентаризациялау жұмыстарының мақсаттары 

қандай? 
3. Кешенді инвентаризациялау жұмыстары қандай жерлерге   

       жүргізіледі? 
4. Инвентаризациялау жұмыстары үшін пайдаланатын пландық-  

       картографиялық материалдар қандай масштабта болады? 
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5.  ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ ЖƏНЕ ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫҢ МОНИТОРИНГІНІҢ  БІРЫҢҒАЙ 

МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕСІ 
 

Антропогендік өзгерістерді көрсету үшін адамзат əсерінен 
биосферадағы өзгерістерді арнайы бақылауды ұйымдастыру 
қажеттілігі туындады. Кеңістіктегі қоршаған орта элементтерін 
бақылау жəне белгілі мақсаттарына сəйкес бұрынырақ дайындалған 
бағдарламаларды жинақтап «Табиғи ресурстардың жəне қоршаған 
орта мониторингінің  бірыңғай мемлекеттік жүйесі  (ТР жəне 
ҚОМБМЖ)» деген атау берілді. 

Қоршаған орта жағдайын жақсарту, экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша шараларды тиімділігін арттыруына 
байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің  №885 27 маусым 
2001ж «Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта мониторингінің 
мемлекеттік бірыңғай жүйесін жүргізу жəне ұйымдастыру ережесін 
бекіту туралы»  Қаулысы қабылданған. Оның мақсаты 
ұйымдастырушылық жəне шаруашылықтық шешімдерді қабылдау 
үшін ақпаратпен қамтамсыз ету жəне табиғи ресурстарды 
пайдалануды бақылау, халықты қоршаған орта жағдайы туралы 
жəне қоршаған ортаның адамзат денсаулығына тигізетін кері 
əсерлері туралы ақпараттандыру. 

1974 жылы қоршаған орта мониторингінің глобальды 
жүйесінің негізгі жағдайлары жəне мақсаттары ашылып көрсетілді. 
Ол табиғи ортаның жағдайында өзгерістерді ескерту, ластанумен 
байланысты адам денсаулығына келетін қауіптерді ескерту, 
стихиялық апаттар туралы қауіптерді ескертуге бағытталған. Кеңес 
дəуірі кезінде мониторингтің екі концепциясы шығарылды. 

I-ші концепция Ю.А.Израэльдің [1984жылы] көмегімен 
дайындалып шығарылды. Ол  мониторингті «табиғи ортаны 
бақылау, бағалау жəне болжау» ретінде қарастырды. Қоршаған 
табиғи ортаның сапасын дұрыс басқару мониторинг жүйесін 
басқарудың негізгі шарты деп санады. Концепцияның мынадай 
жағдайларын атап өтті: 
- қоршаған табиғи ортаның жағдайын бақылаудағы, бағалаудағы, 
болжаудағы мониторинг мəселелерін шектеу; 
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- мониторингті іс жүзіндегі бақылау қызметінің құрамдас бөлігі 
ретінде қарастыру мониторинг арқылы шешілетін мəселелердің 
жинағын шектеу. 
      Мониторингтің II-ші концепциясы академик И.П.Герасимовтың  
көмегімен шығарылды. Бұл концепция қоршаған ортадағы табиғи 
өзгерістерді бақылау қызметін дамыту, қоршаған ортаның 
мониторинг  жүйесін жан-жақты бақылау, болжамдық 
функцияларды орындау үшін ғылыми негізделген нормативтермен 
экожүйелік моделдерді өңдеп шығаруды қарастырады. Атап 
көрсетілген концепцияларды талдап табиғи ресурстар дың жəне 
қоршаған орта  мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесіне 
толық анықтама берілді. Концепция мониторинг жүйесін алты 
блокқа бөледі: 

- геосфералық мониторинг; 
- биосфералық мониторинг; 
- геоэкологиялық мониторинг; 
- биоэкологиялық мониторинг; 
- санитарлы-гигиеналық мониторинг; 
- табиғи шаруашылықтық мониторинг. 

Геосфералық мониторинг-жер компоненттерін құрайтын 
динамика процесстерін зерттейді. 
Биосфералық мониторинг- озон қабатындағы азот құрамын 
атмосферадағы оттегі мен көміртегінің мөлшерін сипаттайтын 
глобальды процесстермен құбылыстарды бақылайды. 
Геоэкологиялық мониторинг-физико-географиялық жəне 
ландшафттық орта жағдайларының аймақтық ерекшеліктерін 
көрсетеді. Оның табиғи техникалық геожүйелерден пайда болу 
сипаты жер бедерінің жағдайын, гидрографиясын климаттық 
жағдайларын бақылауға байланысты болады. Бұл мониторингтің 
мақсаты:адамның өмір сүруіне қауіпсіз, əлеуметтік экологиялық 
жағдайда ландшафттық ортаны қорғау, қадағалау, пайдалану 
əдістерін өңдеу жəне ландшафттық ортаның өнімділігін арттыру 
болып табылады. 
Биоэкологиялық мониторинг- тірі организмдермен қоршаған 
биоорта жағдайының өзгерістерін бақылау, орта факторларының 
нормативтер жүйесінің көмегімен орта жағдайын бағалау жүргізеді. 
 Санитарлы-гигиеналық мониторинг-адамның өмір сүруіне 
қауіпсіз санитарлы-гигиеналық жағдайын, оның тамақтануын, азық 
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түлігін жəне адамзаттың генетикалық өзгерістерін бақылайды. 
Оның негізгі мақсаты-адам денсаулығын сақтау болып табылады. 
Табиғи шаруашылықтық мониторинг-табиғи ресурстардың 
жағдайын(жанармай, энергетикалық, минералдық, өндірістік 
заттар, орман, жер, су жəне т.б.) мемлекеттік əкімшіліктік 
ведомостволар бойынша бақылайды. Мониторингтің мақсаты-
қоғамның əлеуметтік экономикалық дамыту, өндірісте техникамен 
қамтамасыз ету, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды жəне оны 
есепке алуды жүргізу. 
       Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта  мониторингінің 
бірыңғай мемлекеттік жүйесі- табиғи ортаны бақылаудың, 
бағалаудың, болжаудың ғылыми негізделген бағдарламасы 
бойынша қоршаған орта жағдайын жəне экологиялық қауіпсіздікті 
басқаруды қамтамасыз ету үшін орындалатын ұсыныстармен 
нұсқаулар кешені.  
Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта  мониторингінің 
бірыңғай мемлекеттік жүйесінің объектісіне мыналар жатады: 

• қоршаған ортаның абиотикалық объектілері;  
• антропогендік əсерлердің көздері; 
• табиғи ресурстар; 
• өмір сүру ортасына əсер ететін факторлар; 
• биота; 
• экосистемы жəне геосистемы; 

Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта  мониторингінің 
бірыңғай мемлекеттік жүйесінің мазмұнын келесідей мониторинг 
жүйелері құрайды: 

• гидрометеорологиялық мониторинг; 
• санитарлық-эпидемиологиялық  мониторинг; 
• атмосфералық ауаның жағдайы; 
• су объектілерінің жағдайы; 
• топырақтың жəне пайдаланудағы жерлердің жағдайы; 
• радиациялық  мониторинг; 
• өсімдік жəне жануарлар əлемінің мониторингі; 
• тау экожүйелерінің мониторингі; 
• ластану көздерінің мониторингі; 
• тұрмыстық қалдықтардың мониторингі; 
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• эндогенді жəне экзогенді геологиялық процесстердің 
мониторингі; 

• кен пайдалану мониторингі. 
 
Бөлімге сұрақтар: 
1. «Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта мониторингінің 
мемлекеттік   
    бірыңғай жүйесін жүргізу жəне ұйымдастыру ережесін бекіту 
туралы»    
     Қаулының мақсаты не?  
2. Мониторинг жүйесінің блоктары 
3. Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта  мониторингінің 
бірыңғай      
      мемлекеттік жүйесінің объектісіне нелер жатады? 
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6.  ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЛАСТАНУ МОНИТОРИНГІ 
 

Қазақстан Республикасында нарықтық экономикаға өтпелі 
кезеңде шаруашылықтың барлық саласында демократиялық 
өзгерістер жүріп, қоғамда жаңа, əлеуметттік-экономикалық 
қатынастар қалыптасуда, ұлттың өзін-өзі түсінуі білу қабілеті ұлғая 
бастады. Бұл бағыт еліміздегі қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи 
қорларды тиімді пайдалану саласында да орын алған. 

Егеменді Қазақстанда «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заң 
1997 жылы 15 шілде айында қабылданды. Бұл заңның құзіреті-
адамның өз өмірі мен денсаулығы үшін қоршаған табиғи ортаның 
қолайлы болуын қамтамасыз етуге, қазіргі жəне болашақ ұрпақтың 
мүдделерін көздеп, қоршаған табиғи ортаны қорғаудың құқылық, 
экономикалық жəне əлеуметтік негіздерін түсіндіріп, адам 
қызметінің қоршаған табиғи ортаға зиянды ықпал жасауына жол 
бермеуге, табиғи тепе-теңдікті сақтаумен табиғатты ұтымды 
пайдалануға бағытталған. 

Қоршаған орта деп табиғи объектілердің, оның ішінде қарым-
қатнастағы атмосфералық ауаны, топырақты, суды, жер қойнауын, 
жануарлар мен өсімдіктер дүниесін айтады. 

Қоршаған орта мониторингі деп адамды қоршаған табиғи 
ортаның жай-күйін бақылау жəне адамдардың денсаулығымен өзге 
де организмдерге зиянды немесе қауіп туғызатын қатерлі 
жағдайлар туралы ескертуді айтады. 

Қоршаған ортаны ластау деп қоршаған ортаға ықтимал 
қауіпті химиялық жəне биологиялық заттардың, радиоактивті 
материалдардың, өндіріспен тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-
ақ қоршаған ортаға шудың, тербелістің, магнит өрістерінің жəне 
өзге де зиянды физикалық ықпалдардың əсерін айтады. 
Қоршаған ортаның ластануы екіге бөлінеді: 

• Табиғи əсерге-вулкандардың атқылауы, жел, су эрозиясына 
ұшырауы, жер сілкінісі, сел жүруі жəне т.б. жатады. 

• Антропогендік əсер–адамның қоршаған ортаға тигізетін 
тікелей əсері арқылы ластануы. 

Қоршаған ортаны ластаушы көздер: пайдалы қазбалар жəне кен 
орындары; өнеркəсіптік өндіріс; ауыл шаруашылығы; коммуналдық 
шаруашылық. 
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Қоршаған ортамен табиғи ресурстардың мемлекеттік 
мониторинг жүйесін қоршаған ортаны қорғаумен табиғат 
пайдалануды басқару міндеттерін атқаратын арнайы уəкілдік 
берілген мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Онда мынадай 
жұмыстар атқарылады: 

- қоршаған ортамен табиғи ресурстардың жай-күйіне, сондай-ақ 
олардың антропогендік ықпал жасау көздеріне белгілі бір 
бағдарлама бойынша бақылау жүргізеді; 

- болып жатқан өзгерістерге болжау жұмыстары жүргізіледі; 
- қоршаған ортамен табиғи ресурстардың мониторингі-

қоршаған ортаны қорғау саласында басқарушылық жəне 
шаруашылықтық шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету, 
табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды көздейді. 

Қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін ақы қоршаған ортаны 
ластайтын  заттарды шығарғаны жəне тастағаны, өндіріспен тұтыну 
қалдықтарын орналастырғаны үшін ұйымдармен азаматтардан 
алынады. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің 
ставкаларын қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық 
атқарушы органмен келісе отырып, облыстық, қалалық əкімдер 
бекітеді. Табиғи ресурстарды қорғау мен жақсарту үшін төленетін 
ақы табиғат пайдаланушылардан аталған қызметті жүзеге асыруға 
жұмсалған бюджеттік шығындардың орнын толтыру өтемі ретінде 
алынады. 
Қоршаған ортаны қорғауда  табиғат пайдаланушыларды 
ынталандыру механизмі бекітілді. Онда мынадай жеңілдіктер 
енгізілген: 

1. Экологиялық қорға салық салудан босату; 
2. Экологиялық таза өнім шығарғаны үшін үстеме бағасын 

қабылдау; 
3. Экологиялық зиян өнімдерге, сонымен қатар экологиялық 

қауіпті 
     технологияларды пайдаланып шығарылған өнімдерге арнайы 
салық   
      салуды енгізу; 
4.  Қоршаған ортаны қорғауды жүзеге асыратын мекемелерді 
жеңілдікпен несиелендіру. 

Табиғат пайланудың экономикалық механизм жүйесіне мыналар 
кіреді: 
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- салық салу саясаты; 
- субсидия жəне жеңілдікпен несиелендіру; 
- табиғат қорғау мақсатындағы қорларды жедел 

амортизациялау; 
- ластау құқығын сату; 
- өтемақылар; 
- ластау жəне қалдықтарды орналастыру үшін төлемдер. 

Глобальды экологиялық жағдайдың нашарлауы яғни ауа-райының 
күрт жылынуы, атмосфераның озондық қабатының бұзылуы, 
құрғап кетуі- нақты бір елдің экологиялық жағдайының төмендеуін 
жəне қоршаған ортасының қатты ластанғандығын көрсетеді.  
Жерлердің ластануы- жер ресурстарына кері əсерін тигізетін жəне  
қауіптілігі бар физикалық, химиялық, механикалық жəне 
биологиялық заттардың жер бетіне түсуі жəне жиналуынан пайда 
болатын процесс. 
Жердің ластануы 3 түрге бөлінеді: 

1. Аэрогенді ластану-ауа арқылы ластану; 
2. Агрогенді ластану-микроорганизмдер арқылы ластану; 
3. Гидрогенді ластану-жердің беткі қабатындағы жəне жер асты 

сулары арқылы      жеткізілетін заттармен ластану.  
Ластаушы заттар- қоршаған ортада жинақталған химиялық зат 
немесе биологиялық зат түрі (вирус, микроорганизм). Ластаушы 
заттар мынадай деңгей бойынша сипатталады: 
1. Негативтік əсер дəрежесі бойынша: 

       -қауіптілігі жоғары (мышьяк, сынап, кадмий, 
цинк,қорғасын,селен, фтор) 
       -қауіптілігі орташа (кобальт,бор, никель, молибден,сурьма,мыс, 
хром) 
       -қауіптілігі төмен (стронций,вольфрам, барий, марганец) 
  2. Əсердің ұзақтылығы бойынша: 
       -үздіксіз 
       -периодты. 
Жердің немесе қоршаған ортаның экологиялық жағдайына 
сипаттама беру жұмыстары  үш кезеңде жүргізіледі: 

- дайындық кезең,  
- далалық кезең,  
- камералдық кезең. 
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          Дайындық кезеңі 
Бұл кезеңнің мақсаты- қолда бар материалдар жəне мəліметтер 

негізінде жердің жағдайына негативті əсер ететін негізгі табиғи 
жəне антропогендік факторларды, ластаушы көздерді, топырақтың 
ластану сипаты жəне ластанған жерлердің таралу ареалын анықтау.  

Басымдылығы жоғары химиялық ластаушы заттарды олардың 
қауіптілік класы МЕСТ 17.4.1.02-83 сəйкес «Табиғат қорғау» 
бойынша анықтайды. Ластануды қадағалау үшін химиялық заттар 
классификациясын білу қажет. Алғашқы (рекогносцировка) кезеңі 
ретіндегі басымдылығы жоғары ластаушы заттар ретінде  ауыр 
металдар алынады:    
1  қауіптілік классы – кадмий, мышьяк жəне цинк.    
2  қауіптілік классы – мыс, кобальт жəне никель.  

Ластанған жерлердің таралу алаңын алдын - ала анықтауды 
жүргізу, түрі жəне ластану деңгейін, далалық жəне камералдық 
жұмыстар процессі кезінде анықтайды. Зерттелетін аудан жерінің 
жағдайына антропогендік əсер етудің сипатына жан-жақты талдау 
жасалады.   

Қазіргі кездегі жердің экологиялық жағдайына сипаттама беру 
үшін, жоспарлық негізде талдау жүргізіледі жəне түсіріс 
масштабын анықтайды. Алғашқы (рекогносцировка) зерттеуде 1:10 
000-дық масштабтан 1:25 000 – дық масштабтарды қолданады. 
Нақты учаскелерді жекелеп қарастырғанда масштаб 1:2000- тан 
1:10 000 – дыққа дейін өзгереді. Жоспарлық негіз ретінде аэро 
немесе ғарыштық түсірулер көмегімен алынған горизонталь 
фотопландар қолданылады. Егер фотопландар жоқ болса, 
топографиялық карталар қолданылады. Фотоплан мен 
топографиялық карта масштабы берілген түсіріс масштабынан ірі 
немесе тең болуы керек. Аэроғарыштық түсірістерді 3-4 есе 
үлкейтуге рұқсат етіледі.  

Жоспар негізінде күдік тудыратын ластаушы көздер 
белгіленеді, топырақ жамылғысы, ағаш жолақтары, 
гидрографиялық торларының ластану деңгейіне əр түрлі талап 
қоятын аймақтарда, болжанатын ластаушы көздер жоспар негізінде 
белгіленеді.  

Топырақ картасы мен алдында жүргізілген зерттеулер есебі 
ластанған жерлерді белгілеуді қайта жүргізу үшін негіз бола алады. 
Химиялық ластаушы заттардың мөлшерін анықтауда 
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лабораториялық талдау жүргізу үшін топырақ үлгісін алу жиілігі 
мен үлгі алу схемасын анықтау керек.  

Үлгі алу схемасы ластаушы көздер түріне жəне зерттелетін 
аймақ жеріндегі химиялық ластаушы заттардың кеңістікте таралу 
сипатына байланысты болады.  
            

Далалық кезеңі   
Топырақтың қазіргі кездегі экологиялық жағдайына сипаттама 

беру үшін, ластанған топырақ ареалдарының кеңістікте таралуына 
зерттеу жүргізіп, олардың ластану деңгейі, ластаушы заттардың 
ингридиенттік құрамын анықтау процесі жүреді. Ластанған 
жерлерді анықтау процесі келесідей екі кезеңде жүргізіледі: 

- алғашқы кезең 
- екінші кезең 

 мысал ретінде, Алматы қаласының жерін алсақ, алғашқы зерттеу 
макродеңгейде жəне қала ауданы жері мен белгілі жер 
пайдаланушының (жер иеленушулердің) жер учаскелерінің 
ластануына арнайы сипаттама беру үшін жүргізіледі.  

Зерттеудің алғашқы кезеңінің міндеті- ол жалпы қала 
деңгейінде ластанған жерлерді белгілеу жəне екінші зерттеу 
кезеңіндегі сандық анықтауларға жататын  ластаушы заттардың 
түрін толықтай анықтап беру.  

Зерттеудің екінші кезеңі (локальды ластанған учаскелерде) 
зерттеулер нəтижесі бойынша ластанған деп танылған учаскелерде 
жүргізіледі.  
Екінші кезеңнің міндетіне мыналар жатады:  

• қажетті масштабтағы картографиялық негізді таңдау.  
• далалық зерттеу жұмыстарында үлгіні алумен жүргізу.  

Аймақта далалық зерттеу  қажетті масштабтағы 
картографиялық негіздің жəне бұрынғы қолда бар ақпараттық 
мəліметтерден жиналған материалдар көмегімен  жүргізіледі. 
Далалық зерттеуде ластау мүмкіндігі жоғары көздердің орнын 
белгілеу, сол жердегі аймақтың шаруашылықтық қолдануын 
бағалау, топырақтың ластануын визуалды түрде анықтау, жəне де 
оған ықпал ететін белгілерді (өсімдіктің жаралануы мен бұзылуы), 
топырақтан үлгі алу орындары орналасқан жерлерді белгілеу қажет. 
Түзетілген схема бойынша, топырақ үлгісінің дəл көрсеткішінен, 
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ластаушы заттар туралы толық түсіндірме, антропогендік əсер ету  
сипаты, табиғи өсімдік жағдайы мен ауыл шаруашылық мəдениетін 
көруге болады.         Далалық зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде 
үлгі алу схемасына сəйкес топырақ қимасына, өсімдік мəдениеті 
мен табиғи өсімдік жағдайына сипаттама беріледі. Далалық зерттеу 
жұмыстарын жүргізу кезінде жиналған топырақ үлгілерін 
химиялық талдауға өткізеді.  

Топырақ үлгілерін алу, сақтау,  жəне  тасымалдау. 
Топырақ  үлгілерін алу, сақтау, тасымалдау жəне талдауға 
дайындау МЕСТ 17.4.4.02-84 сəйкес жүргізіледі. Топырақ үлгілерін 
алу жəне тасымалдау процесінде ластану мүмкіндігін шектейтін 
шарттарды қатаң түрде сақтау, ластану дəрежесі жайлы сенімді 
аналитикалық материалдар алу үшін маңызды шарт болып 
табылады.  

 Үлгіні топырақ қимасынан металы аз құралдар пышақ немесе 
шпателмен алады. Үлгіні алудан бұрын топырақ қимасының бетін 
полиэтиленнен немесе полистиролдан жасалған пластмас шпатель 
немесе пышақпен тазалайды. Үлгілерді жинап болған соң оларды 
ыдыстарға немесе полиэтилен пакеттеріне салып араластырады. 
Барлық үлгілер тіркелген жəне нөмірленген болу керек, əр үлгіге 
келісілген форма бойынша талон толтырылады.   

Топырақ үлгілерін тасымалдау кезінде қайталап ластану 
мүмкіндігін алдын-алу шаралары қолданылуы керек. Топырақ 
үлгілерін талдауды сертификаты бар аттестатталған 
лабораторияларда жүргізеді.  
        

Камералдық кезең   
Камералдық кезеңде далада алынған топырақтағы химиялық 

ластаушы заттар туралы мəліметтерді өңдейді жəне үлгі алу 
нүктелерін көрсетіп ведомостке енгізеді. Мұнда 2 анықталған əрбір 
ластаушы зат бойынша топырақтағы ластаушы заттың дəрежесі 
көрсетіледі.  

Лабораториялық талдау жəне далалық материалдарды өңдеу 
негізінде, анықталатын ингредиенттері бойынша ластанған 
топырақтың карта-схемасы құрылады. Ластану картограммасын 
құру үшін картографиялық негізге əр бір талданатын ингредиент 
үшін үлгі алу нүктесіне оны бөлек енгізеді. Топырақты ластаушы 
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химиялық заттардың əрқайсысы карталау бірлігі ретінде қаралады, 
оған бөлек картограмма құрылады.  

Ластану дəрежесі бойынша градацияға сəйкес келетін 
мəліметтерді интерполяциялау жолымен нүктелерді анықтайды. 
Бірдей мəнді нүктелерді қосатын сызықтарды ластану дəрежесі 
белгілі топырақтың ластану ареалы береді. Мəліметтерді 
интерполяциялау қолмен немесе арнайы компьютерлік 
бағдарламаларда жүргізеді.  

Картограммаларды өңдеу жəне безендендіру арнайы 
қабылданған стандартқа сəйкес жүргізіледі. Ластану деңгейіне 
сəйкес ерекшеленген ареалдар белгілі бір түспен белгіленеді.  
      Бөлімге сұрақтар: 

1. Қоршаған орта дегеніміз не? 
2. Қоршаған ортаның мониторингінің мақсаты, міндеті. 
3. Қоршаған ортаны ластау неше түрге бөлінеді? 
4. Қоршаған ортаны ластаушы факторлар қандай? 
5. Жерлердің ластануы дегеніміз не жəне оның түрлері қандай? 
6. Ластаушы заттарға нелер жатады? 
7. Жерлердің ластануын зерттеу жұмыстары неше кезеңге 
бөлінеді? 
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7. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ АЛҚАПТАРЫНЫҢ ТОПЫРАҚ 
МОНИТОРИНГІ 

 
Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингі-

барлық санаттарда жəне ауылшаруашылығына жататын жерлердің 
құқықтық режиміне, сипатына жəне пайдалану мерзіміне 
қарамастан, барлық түрлерінде жүргізіледі, əсіресе егістік 
алқаптарында (суарылатын жəне суарылмайтын). 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингі 
жерге орналастыру жұмыстарында жеке жұмыс түрі ретінде жəне 
ботаникалық, гидрогеологиялық, инвентаризациялық, 
топогеодезиялық жұмыстармен бір кешенде жүргізіледі. 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингінің 
негізгі мақсаты-топырақтың жай-күйін бақылау, олардың өнімділік 
потенциалын арттыру, тиімді пайдаланумен қорғау бойынша 
ұсыныстар өңдеп шығару, жерлердің жағдайын бағалау болып 
табылады. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ 
мониторингісі топырақ жамылғысының жай-күйін тексеру жəне 
бақылау жүргізу жүйесін көрсетеді. Топырақ мониторингісінде 
бақылау, тексеру, бағалау жəне болжам жасау топырақтың 
келесідей параметрлеріне жүргізіледі: 

- су жəне жел эрозиясы; 
- тұздық жəне су режимі; 
- ауыр металдармен, пестицидтермен, гербицидтермен, 

радионуклеидтермен жəне тыңайтқыштармен ластану; 
- өсімдіктерді қоректендіру элементтері (гумус, жылжымалы 

азот, калий). 
Аймақты игеру нəтижесінде сандық жəне сапалық жағдайын 
бақылау жəне келеңсіз процесстердің немесе құбылыстардың 
алдын-алу  бойынша шараларды қолданумен талдау жүргізіледі. 
Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингі 
келесідей негізгі бағыттарда бойынша жүргізіледі: 
-ғылыми-əдістемелік; 
-əдістемелік-қолданбалы; 
-қолданбалы; 
-ақпараттық-техникалық. 
Ғылыми-əдістемелік бағыт  бойынша зерттеулер стационарлық 
жəне жартылай стационарлық экологиялық алаңдарда 
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полигондарда жəне басқа да негізгі учаскелерде 1 жыл немесе ұзақ 
мерзімді 5-15жыл интервал аралығында гумус құрамын калий, 
фосфор, суға еритін тұздар, пестицидтер жəне гербицидтер 
мөлшерін бақылау сондай-ақ судың физикалық қасиеттерін 
топырақтың тұздық режимін зерттейді. 
Əдістемелік-қолданбалы бағыт бойынша мына жұмыстар 
жүргізіледі: 
Топырақ, топырақ мелиоративті, топырақты эрозиялық зерттеулер 
материалдарын жалпылау жəне жүйелендіру аудандық, облыстық, 
республикалық арнайы карталарды картограммаларды құрастыру, 
сондай-ақ топырақ тізімін жүйелеу жəне өңдеу классификациясын 
нұсқауларын көрсету топырақты бониттеу бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру жəне т.б. 
Қолданбалы бағыт алғашқы топырақтық, топырақ мелиоративті, 
топырақты эрозиялық іздестіруді, қайта зерттеулерді жəне қолдағы 
бар материаладарды жəне табыстау жұмыстары осы бағыт 
бойынша орындалады.Сондай-ақ су жəне жел эрозиясының 
жергілікті дамуын топырақтың тұздық режимінің  өзгеруін, 
топырақтың ауыр металдармен мұнай өнімдерімен  
пестицидтермен мирералдық тыңайтқыштармен ластануы бойынша 
кешенді түрде далалық, лабораториялық, камералдық жұмыстар 
жүргізіледі. 
Ақпаратты-техникалық  бағытта  автоматизациялық  ақпараттық 
база құру барша бағдарламаларды жасау республиканың 
мониторинг бойынша мəліметтерді өңдеу жəне жүйелендіру 
жұмыстарын жүргізеді. 

 
7.1 Стационарлық бақылау пункттернің аймақтық-зоналық 

жүйесі 
 

Жерлердің сапалық жағдайына əсер етіп жатқан поцесстердің 
дамуын, сандық сипаты туралы шынайы мəліметтер алу үшін 
республикамызда мемлекеттік аумақты-зоналы бақылау 
пункттерінің жүйесі құрылды. Топырақ мониторингі үшін бақылау 
пункттерінің барлық топырақ климаттық зоналарда  жəне 
республика аумағында орналасуы жалпы принцип болып табылады. 
Бақылау пункттері стационарлық (СЭА) жəне жартылай 
стационарлық экологиялық алаңдарға (ЖСЭА) бөлінеді.Бақылау 
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пункттерінің ауданы 100 га құрайды. Əр бақылау учаскесінде 
топырақты зерттеу үшін 3-ке жуық стационарлық алаңдар 
алынады.Стационарлық экологиялық алаңның ауданы 1га кем 
болмауы тиіс.Стационарлық экологиялық алаңдарда əр жыл сайын 
бақылау жүргізіледі.Онда жерлердің сапасына əсер етуші топырақ 
параметрлерінің өзгерісі, агроөндірістік құндылығы бақыланады. 
Сонымен бірге дефляция, су эрозиясы, топырақтың тұздануы, 
токсикалық заттармен ластану процесстерін, топырақтағы 
гумустың, азоттың құрамының динамикасын, қоректендірудің 
жылжымалы элементтерін, топырақтың су-физикалық жəне 
физико-химиялық қасиетін   тудыратын антропогендік жəне табиғи 
факторлары зерттеледі. Стационарлық экологиялық алаңдардағы 
бақылаулар: 

- 1 рет қана; 
- ай сайын; 
- декада сайын. 
- ауыл шаруашылық өсімдіктердің даму фазасы бойынша 

бақылаулар жүргізіледі. 
 Республиканың жер қорының жағдайының өзгерісінің 2006 
жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша елімізде 484 
стационарлық жəне жартылай стационарлық бақылау пункттері 
құрылған. 

 
Кесте 7.1 

Стационарлық бақылау пункттерінің аумақтық-зоналық жүйесі 
 
Облыстар

мен 
қалалард

ың 
аттары 

Іс жүзіндегі 
саны 

01.01.2007ж 

Есеп беру 
жылында 
жаңадан 
құрылған 

2007 
жылдың 
соңына 
қарай 

2007 жылы 
қайта 

жүргізілген 
бақылаулар  

СЭА ЖСЭ
А 

СЭ
А 

ЖСЭА СЭА                      ЖСЭ
А 

СЭ
А 

ЖСЭ
А 

Ақмола 11 20 2 18 13 38 - 11 
Ақтөбе 3 12 3 12 6 24 - - 
Алматы 11 - - - 11 - - - 
Атырау 22 - - - 22 - 7 - 
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Кесте 7.1 жалғасы 
Шығыс-
Қазақстан 

9 22 - - 9 22 - 8 

Жамбыл 25 - - - 25 - - - 
Батыс-
Қазақстан 

1 8 1 - 2 8 - 2 

Қарағанд
ы 

10 - 4 - 14 - 10 - 

Қызылор
да 

12 - 6 - 18 - - - 

Қостанай 3 7 - - 3 7 - - 
Маңғыста
у 

- - - - - - - - 

Павлодар 7 19 - 5 7 24 - 7 
Солтүстік
-
Қазақстан 

10 12 3 8 13 20 - - 

Оңтүстік-
қазақстан 

83 - 3 - 86 - 11 - 

Алматы 
қаласы 

200 - - - 200 - - - 

Астана 
қаласы 

120 - - - 120 - - - 

Барлығы 527 93 22 43 549 136 21 21 
 

Астана жəне Алматы қаласының аумағында 200 жəне 120 
стационарлық экологиялық алаңдарда бақылаулар жүргізіліп 
жатыр. Бұл алаңдар негізінде əртүрлі деңгейдегі ластанған 
жерлерде, көбінесе өнеркəсіптік мекемелердің жəне транспорттық 
магистральдарда орналасқан. Алматы қаласындағы мониторинг 
жүргізу нəтижесінде ауыр металлдармен ластану дəрежесі бойынша 
аумақты  зоналаудың картасы құрастырылады. Қаланың  эколого-
геохимиялық картасын құруды жүргізеді. Алматы облысындағы 
табиғи азықтық алқаптарындағы өсімдік жамылғысының 
мониторингін жүргізу үшін 1982 жылы «Үшқоңыр»  стационары 
жəне 1987жылдан бастап  «Южный» полигонын шөлді зонасында  
іске қосты. Қазақстандағы экологиялық құлдырауға ұшыраған 
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зоналардың ішінде ерекше орын алатынның бірі-Каспий 
маңындағы регионы жəне Арал маңы жатады. 

Каспий маңындағы регионының санитарлық-қорғау 
зонасының мұнай-газ кен орнында орналасқан бірыңғай 
мониторинг жүйесі  7 түйінді учаскені құрайды. Арал маңындағы 
табиғи ландшафттың жағдайын бақылау үшін түйінді учаскелері, 
стационарлық жəне жартылай стационарлық экологиялық 
алаңдардың мониторингтік жүйесін  орналастыру жобасы өңдеп 
шығарылды. 

Жер мониторингін жүргізу бойынша жұмыстарын аз көлемде  
əр жыл сайын қаражаттандырылады. Аумақтық-зоналық жүйені 
құруда  ең қажетті жұмыстар кешені ғана орындалады. СЭА жəне 
ЖСЭА-дың  2005-2010 жылдарда   құрудың жалпы құны 
1030млн.тг мөлшерінде белгіленген, ал периодты бақылауды 
жүргізу бойынша 960,6 млн.тг көлемінде жоспарланған.(кесте 7.2) 
Сонымен қатар егістік алқаптарында локальды мониторинг жүргізу 
үшін 53,67млн.тг қажет болады (кесте 7.3).  

2005-2010 жылдарда ауылшаруашылық мақсатындағы 
жерлердің мониторингін жүргізу үшін кететін шығынның  барлық 
жалпы құны 2044,3млн.тг  мөлшерін немесе əр жылда 340,млн.тг 
мөлшерін құрайды. 

 Қазақстан Республикасында  жер мониторингінің дамуы 
Концепция мен Мемлекеттік  бағдарламаларды дайындауды жəне 
бекітуді, сонымен қатар оның  автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесін құруды қажет етеді. 

Қажетті көлемде базалық жəне периодттық бақылаулар 
жүргізу, жерлерді пайдалану, жағдайын бағалау, талдау жасау жəне 
республика аумағында кері əсер ететін құбылыстармен 
процесстерді алдын-алу  бойынша ұсыныстар дайындау қажет. 

Ірі қалалардың аумақтарында (Астана,Алматы) жəне 
өнеркəсіптік объектілерде (мұнай-газ өндіруші жəне тау-кен 
өндіруші салалар)  техногенді ластанудың мониторингін əрдайым  
жүргізуді жалғастыру тиіс. 

1997 жылдан бастап Қазақстан жерлердің құрғап кетуіне 
қарсы күрес бойынша ЮНЕП Конвенциясының елі болып 
табылады. 

 



 
Сурет 2. Мониторингтің аймақтық-зоналау жүйесі.



 
Сурет 3. Каспий маңы аумағының мониторингтік жүйесін орналастыру схемасы.(Атырау облысы)



7.2 Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ 
мониторингінің ғылыми-əдістемелік бағыты 

 
Топырақ материалдарын жалпылау жəне талдау жұмыстары 2 

этапта орындалады. 
1 этапта жер пайдаланушылар бойынша жиі кездесетін немесе 
доминант 5 топырақ түрлерінің көлемі табиғи шаруашылық 
аудандастыру есебінен таңдап алынады. 
2  этапта  бірінші этаптың берілгендері негізінде əкімшілік 
облыстар бойынша жиі кездесетін немесе доминант 5 топырақ 
түрлері таңдап алынады. Топырақ түрлері аудандары бойынша 
топырақ картасынан  жəне шаруашылығы топырақтың жүйелік 
тізімдерінен алады.Бақылау объектілерін орналастыруды алдын-ала 
анықтауда доминаттық топырақ түрлерінің ішінен біреуі бойынша 
стационарлық экологиялық алаң ұйымдастырылады. 
Ал қалған 4 доминант топырақ түрлері бойынша жартылай 
стационарлық экологиялық алаңдар түзіледі. Жасалған жұмыстың 
нəтижесі бойынша ҚР-ң əр əкімшілік облыстың шегінде табиғи 
ауылшаруашылық  аудандарды есепке ала отырып бақылау 
объектісін немесе стационарлық жəне жартылай стационарлық 
экологиялық алаңдарды анықтау əр топырақ зонасына бөлінген 
бақылау объектінің санына байланысты табады. Ауыл 
шаруашылық алқаптарын топырақ мониторингін жүргізу жəне 
ұйымдастыру 3 кезеңде орындалады. 

1. Дайындық 
2. Далалық 
3. Камералдық 

Дайындық кезеңі бұрын жүргізілген жұмыстың топырақ 
материалдарын негізге ала отырып алынып жатқан бақылау 
учаскесінің орны (шаруашылығы, егістіктегі танап жəне топырақ 
контуры) анықталады. Қажетті материалдардың барлық түрлері 
бойынша мəліметтер жиналады.Олар төменлегідей: 

• Топырақ, агрохимиялық геоботаникалық, гидрогеологиялық 
түсірістер; 

• Тыңайытқыштарды енгізу саны мен сапасы жайында 
мелиоративтік жəне    агротехникалық шараларды жүргізу; 
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• Топырақтық, геоботаникалық, гидробиологиялық 
карталардың ІШЖО пландарындағы көріністерді көшіру; 

• Топырақтың қасиетін анықтайтын кешенді жүргізілетін 
жұмыстың бағдарламасын календарлық планын шығындар 
сметасын жəне т.б. деректер жиналады. 

Далалық кезеңдердің жұмыстары 2 этаптан тұрады: 
1 этапта топырақтың түрлерінің қасиеттерін жəне факторлардың 
қазіргі жағдайын зерттеу жəне топырақ процесстерінің дамуына 
жəне трансформациялануына тигізетін əсерлерін анықтау 
жұмыстары жүргізіледі. Стационарлық экологиялық алаңдағы көп 
жылдық режимді бақылау үшін бірінші этап нəтижесі есеп беру 
базасы болып табылады.2 этапта кешендегі топырақ 
параметрлерінің  өзіндік көп жылдық режимді бақылауы жасалады. 
Бақылау учаскесінің орналасу резервінің саны жəне табиғи 
ауылшаруашылық зонадағы ауыспалы егістігі бойынша 
анықталады. Бақылау учаскесінің орнын таңдауда шаруашылық 
агрономы, жер санаттары, жерге орналастыру аудандық 
комитетімен келісімге келе отырып анықталады жəне жер 
учаскесінің акті құрылады. Бақылау учаскесінің топырақтарын 
зерттеуде горизонтальдар арасы 0,5м орналасқан топырақ 
түсірістер аэротүсірістер түсіріліп, олардың фотопландары арқылы 
зерттеу жүргізіледі. Стационарлық экологиялық алаңдарда мыналар 
анықталады: 

1. Топырақтың морфологиялық қасиеті; 
2. Топырақтың су физикалық қасиеті; 
3. Жер асты суларының деңгейі жəне минералдануы; 
4. Агротехникалық көрсеткіштер, жырту тереңдігі, енгізілетін 

тыңайытқыштар түрлері мен көлемі егілетін дəнді дақылдар 
сорттары жəне олардан алынатын өнімділік; 

5. Жүргізілетін мелиоративтік шаралардың сипаты; 
6. Ауыр металдардың концентрациясы, пестицид жəне 

радионуклеидтердің мөлшері. 
7. Жұмыстарды жүргізу кезеңіндегі метеорологиялық 

мəліметтер жəне басқа да топырақ гидрологиялық 
параметрлер; 

8. Стационарлық экологиялық алаңдардағы ауылшаруашылық 
өнімін өндіруге кеткен жалпы шығындар. 
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Стационарлық экологиялық алаңдарда  əр жылда топырақ түзуші 
процесінің параметрлері анықталады. Олар төмендегідей: 

• тұздануы; 
• карбонаттылығы; 
• гипс; 
• сортаңдануы; 
• гумустылығы; 
• ылғалдылығы; 
• азот, калий жəне басқа да элементтерінің  мөлшері; 
• тыңайытқыштар түрлері мен көлемі; 
• жауын-шашын мөлшері; 
• ауылшаруашылық дақылдарының түрлер, сорттары жəне 

өнімділігі; 
• А+В гумусты  горизонттың  жалпы қуаттылығы анықталады. 

Камералдық кезең дайындық жəне далалық кезеңдерден алынған 
мəліметтер өңделіп есептеулер жасалады. Камералдық кезеңде 
топырақ жəне жер асты суларының физико-химиялық 
сипаттамаларына лабораториялық анықтау  жүргізіледі. 

• механикалық құрамы; 
• микроагрегаттық  құрамы; 
• гумус; 
• гипс; 
• топырақ  қоспасының (РН) реакциясы; 
• азот, фосфор, калийдің жалпы мөлшері; 
• ауыр металдар; 
• пестицидтердің қалдық мөлшері; 
• судың анализі. 

Алынған мəліметтер өңделініп есептеулер жасалады: 
• механикалық құрамына; 
• микроагрегаттық  құрамына; 
• тұздану типімен дəрежесіне;  
• морфологиялық жəне аналитикалық гумустық горизонттардың 

қуаттылығына; 
• СЭА жəне бақылау учаскелердегі топырақтардың 

əртүрлілігінің  балл бонитеттері есептеледі. 
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Стационарлық экологиялық алаң жəне бақылау учаскесінің 
тематикалық картасы жəне картограммасы құрастырылады: 

- топырақтық картасы; 
- картограммалар; 
- эрозияға ұшырауы; 
- тұздануы; 
- топырақтың балл бонитеті. 

Карта жəне картограммалар бойынша топырақ контурларының 
аудандарын есептеледі. Далалық бақылаулар негізінде СЭА-да 
физико-химиялық, агротехникалық жəне морфологиялық топырақ 
қасиетін есепке ала отырып генетикалық горизонттары жəне 
есептік қабаттары 0-30, 0-50, 50-100, 0-100, 100-200см бойынша 
ведомость құрастырылады. Жеке ЖСЭА-да тематикалық бағыттар 
бойынша периодтық  бақылауларда мыналар орындалады:  
-топырақтағы өсімдіктің қоректендіру элементтерінің (гумус, 
азоттың,  фосфордың, калийдің жылжымалы формасы)  құрамын 
ұзақ мерзімде бақылау; 
-мелиорацияланған топырақтарды əр жылдық бақылаулар; 
-топырақтың ауыр металдармен, радионуклеидтермен, 
пестицидтермен        
 ластануын ұзақ мерзімді бір рет (5 жыл сайын) бақылау. 
 



Кесте 7.2 
2005-2010 жылдар аралығында стационарлық пункттердегі егістік алқаптарының мониторингі 

бойынша орындалатын жұмыстардың қажетті көлемі мен бағасы  
 
 

 Есептік 
кадастрлық 

кварталдар саны 

Бақылаудың стационарлық экологиялық пункттерінің саны 

Қажеттісі 01.01.06ж енгізілгені 2005-2010жж. енгізілуге тиістісі 

СЭА ЖСЭА СЭА ЖСЭА СЭА ЖСЭА барлығы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика 
бойынша 
барлығы 

2245 497 1948 286 96 368 1852 2220 

 
 
 Бағасы млн.тг 

Алаңдар 
енгізу 

 

Əр жылда 
периодты бақылау 

жүргізу 

Барлығы 

 СЭА ЖСЭА  
 10 11 12 13 
Республика бойынша 
барлығы 

1030,0 195,8 764,8 1990,6 

 
 
Ескерту: 1 алаңды енгізу бағасы 463,5 мың тг; 
                СЭА-ғы бақылаулардың кезектілігі-3жылда 1 рет, ЖСЭА-5жылда 1рет. 
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Кесте 7.3 
 
Егістік алқаптарында локальды мониторинг бойынша қажетті жұмыс көлемдері жəне бағасы 

 
 Егістік Шайылған Дефилденген Тұздалған 

(суарылмайтын егістік) 
Барлығы 

барлығы о.і. 
суары
латын 

орта
ша 

қатты орта
ша 

қатты орта
ша 

қатты солончак 
тар 

Шайыл 
ған 

Дефилден
ген 

Тұздалған 

Республика  
Бойынша 
 барлығы 

21771,6 1360,4 9,8 0,7 4,0 0,0 84,8 43,0 2,9 10,5 4,0 130,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ескерту:1мың га есептеп бағасы анықталады. 
               эрозияға ұшыраған топырақтар үшін (шайылған жəне дефилденген)-62,8мың тг 
               тұздалған топырақтар үшін-403,7 мың тг. 
 

 Бағасы 
мың.тг 

Барлық құны, млн.тг 
 

Шайыл 
ған+дефляция 

тұздану 

Республика 
бойынша 
барлығы 

910,6 52763,6 53,67 



7.3  Ауыл шаруашылық алқаптарының топырақ 
мониторингісінің қолданбалы бағыты 

 
7.3.1.   Ауыл шаруашылық алқаптары топырағының ауыр 

металлдармен ластануының мониторингі 
 
Топырақта ауыр металдардың жиналуы негізінен ауаға 

техногендік қоқыстардың шаң-тозаңдарындың түсуінен пайда 
болады.Техногенді қоқыстарды тудыратын негізгі факторлар: ауа-
райының жағдайы, ауаның температурасы, жауын-шашын мөлшері, 
жел бағыты жəне жылдамдығы жəне т.б. жатады. Ауыр 
металдардың жиналуын туғызушы атмосфералық жауын-шашын 
жəне өсімдік болып табылады. Сонымен бірге, өсімдік  топырақтың 
ауыр металдармен ластану индикаторы болып саналады. 

Техногенді лас заттарға жапырақты жəне шырша ағаштар өте 
сезімтал келеді. Газды-шаңды қоқыстар топырақтың беткі 
горизонтында жиналады.ауыр металдардың құрамы қима бойынша 
төмендеп азаяды жəне 20-40см тереңдікте ауыр металдардың 
фондтық құрамы пайда болады. Ауыр металдардың мониторингі 
бір-бірімен  өзара байланысты үш шаралардан тұрады. 

• Топырақтағы ауыр металдардың құрамын бақылау; 
• Топырақтың  ауыр металдармен ластану көрсеткішін 

бағалау; 
• Топырақтағы ауыр металдардың құрамына болжам жасау. 

Ауыр металдармен ластану мониторингі мынадай тəртіппен 
жүргізіледі: 

1. топырақтың ластану деңгейіне түгендеу жүргізу жəне қатты   
       ластанған жерлерді анықтап көрсету. 
2. топырақтағы ауыр металдарды нормаға келтіру 

принциптерін жəне əдістерін өңдеп шығару. 
 3. жерлердің жəне ландшафттардың ауыр металдармен 
ластануын  бақылау əдістерін құру. 

Топырақтағы ауыр металдардың жиналу жəне ластану мониторингі 
3 кезеңнен тұрады: 

Дайындық кезеңінде қажетті материалдардың жинағы жəне 
жүйесі табиғи жағдайдың сипаттамасы анықталады жəне ластану 
көздері жайында мəліметтер жиналады. Сонымен қатар өндірістік 
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мекеменің орналасу орны, пайдаланатын шикізат түрі өндірістік 
қалдықтарды жинау орны жайында мəліметтер жинақталады. 

Далалық кезеңнің зерттеу жұмыстарында аумақтың бедерімен 
танысу үшін əр түрлі маршрутты жүрістерде аралап шығу керек 
жəне топырақтың ластану көздері анықталуы тиіс. Топырақтың 
жіктелуі бойынша ластану зоналарына бөлінеді жəне желдің 
бағыты анықталады. Сонымен қатар орналасқан аймақтағы 
топырақтың, судың, ауаның, өсімдіктің құрамында ауыр 
металдардың көп мөлшерде болуына адамның жəне үй 
жануарының денсаулықтары жайында мəліметтер жиналады.         

Нақты жағдайға байланысты топырақтың ауыр металдармен 
ластану карталары жəне картограммалары құрастырылады. Олар 
төмендегіше жіктеледі: 

1. Өндіріс алаңдарын жəне санитарлық қорғау зоналарын 
ұйымдастыру үшін ағынды сулармен суарылатын танаптарда 
жерлерді қайта қалпына келтіру үшін ауыр металдармен 
ластану карталары мен картограммалары 1:10000-1:50000 
масштабтар аралығында құрастырылады. 

2. Ауылшаруашылық санитарлы-эпидемиологиялық, 
зоотехникалық мақсаттарда мал шаруашылығы үшін 
ауылшаруашылық дақылдармен азықтарды өсіру үшін 
топырақтың беткі қабатын бағалауда масштабы 1:100000 
карталар құрастырылады. 

3. Топырақтың ауыр металдармен ластану деңгейін анықтау үшін 
жүргізілген далалық зерттеулер бойынша карта жəне 
картограммалар құрастыру  1:10000-1:50000 масштабта 
орындалады.  

- бақылау учаскесінде  1:25000-1:50000 масштабта; 
- стационарларда 1:100000 масштабта; 
- экологиялық алаңдарда 1:1000-1:5000 масштабта орындалады. 

Ауыр металлдарға Менделеев кестесіндегі 40-тан астам 
элемент жатады. Олардың көпшілігі жиі кездесетіндері. Қоршаған 
ортаға таралуы бойынша, адам мен жануар организмінде жəне 
топырақпен өсімдікте  жиналатын 12 элемент түрі кездеседі. 
Оларға жататындар:сынап, мыс, кадмий, мышьяк, ванадий, цинк, 
сурьма, молибден, кобальт, никель, қорғасын. Солардың ішіндегі 
үшеуі өте қауіпті болып саналады. Олар сынап, қорғасын, кадмий. 
Топырақта жиналып жатқан ауыр металлдардың мөлшерін анықтау 
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үшін қыстың соңында қар жəне мұздардан проба алынып, қосымша 
лабораториялық зерттеулер жүргізіледі.  
         Далалық зерттеулер үшін ауыр металдармен ластану 
деңгейінің карталарын құрастыру үшін негіз ретінде масштабы 
далалық зерттеуде көрсетілген масштабқа сəйкес келетін топырақ 
картасы қолданылады. Əр топырақ үшін ауыр металлдармен 
ластану деңгейі жəне құрамы анықталып, топырақ Паспорты 
құрастырылады. 

Камералдық кезеңде далалық жəне лабораториялық 
жұмыстардың сметаларының бағдарламалары жəне календарлық 
пландарды құрастырады жəне топырақтың ауыр металдармен 
ластану картасы, топырақ паспорты дайындалады.  
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Сурет 4. Алматы қаласы топырақ жиынтығының химиялық 
элементтерінің жылжымалы формаларымен ластануы. 

(цинк, кобальт,никель, мыс) 
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7.3.2  Ауылшаруашылығы алқаптары топырағының 
техногендік деградациясының мониторингі 

 
Топырақтың антропогендік бұзылуына əкеліп соқтыратын 

түрінің бірі-ол техногенді бұзылулар.Мұнай, газ жəне басқа да кен 
орындарын іздестіруде, транспорттық ластанулар жүргізуде, мұнай 
жəне газ құбырларын, электр байланыс жүйелерін жүргізуде, 
шахталар мен тұрғын үй салуда антропогендік əсерлер пайда 
болады. Мысалы жол құрылысында 100км жол салуда 200га жер 
бұзылады, ал 100км құбыр жүргізуде 400га жер бұзылады. Бұнда 
топырақтың беткі қабаты ғана емес, оның беткі горизонттары да 
бұзылады. Ашық тау кен жұмыстарын жүргізу кезінде пайдалы 
қазбаларды қайта өңдеу кезінде, жер асты жұмыстарын жүргізуде 
жəне сызықтық ғимараттар салу кезінде топырақтың беткі 
қабатында карьерлік ойыстар немесе шұңқырлар, топырақ 
үгінділері пайда болады. Бұзылған жердің контурлары топырақ 
қабаттарының бұзылу деңгейін көрсетіліп топографиялық негізге 
түсіріледі.Бұзылу төрт деңгейден тұрады: 

1. Əлсіз бұзылу-бұзылу тереңдігі 5см дейін; 
2. Орта бұзылу- бұзылу тереңдігі 6см-10см аралығында; 
3. Жоғарғы бұзылу-бұзылу тереңдігі 11-15см аралығында; 
4. Өте жоғары бұзылу-бұзылу тереңдігі 15см жоғары. 

Бұндай жерлерге мониторинг жүргізу дəстүрлі жүйелерге 
ұқсамайды, мұнда жеке табиғи процесстерге жəне құбылыстарға 
бақылау жүргізіледі. Бұл жағдайда бақылау, бағалау жəне болжам 
жасау объектісі болып табиғи-техногенді кешендер жəне оның 
компонеттеріне, оның ішінде, тау жыныстары, олардың қоспасы; 
карьерлік ойындылар, үгінділер жəне аумақтар; жер асты сулар 
жəне т.б. 

Қазақстандағы ең басты экологиялық мəселе болып жерлердің 
деградациясы болып табылады. 

Жерлердің деградациясы-бұл күрделі суарылмайтын егістік 
жерлерінің, суарылатын егістік жерлердің немесе  жайылымдардың 
жəне ормандардың биологиялық жəне экономикалық өнімділігінің 
төмендеуі жəне жоғалуы жатады. 

Жер қорының негізгі мəселесі- ауылшаруашылық жерлердің 
деградациясы. Бұндай жерлер яғни топырақ құнарлығының тозған, 
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топырақ эрозиясына ұшыраған жерлерді тұрғын үй құрылысы 
үшін, өнеркəсіп жəне көлік құрылысы үшін бөліп беріледі.  
 

7.3.3.  Топырақтың мұнай өнімдерімен ластануының 
мониторингі 

 
Мұнай өндіру орындарында, оны мұнай құбырлары бойынша 

тасымалдауда жəне апаттық жағдайларда топырақ өзіне мұнайды 
тез сіңіріп алады.Сол сіңіру қабатының тереңдігіне қарай төрт 
ластану дəредесіне бөлінеді: 

1. Əлсіз ластану- топырақтың мұнаймен сіңірілген қабаты 10см-
ге дейін; 

2. Əлсіз орташа ластану- топырақтың мұнаймен сіңірілген 
қабаты 10-20см-ге дейін; 

3. Орташа ластану- топырақтың мұнаймен сіңірілген қабаты 20-
30см-ге дейін; 

4. Қатты ластану - топырақтың мұнаймен сіңірілген қабаты 
30см-ден жоғары. 

Далалық зерттеу материалдары бойынша жайылымдық жəне 
техногендік бұзылулардың картасы дайындалады, бұзылу түрлері 
бойынша аудандарын есептеу ведомосі құрастырылады. 

 
7.3.4.  Ауылшаруашылығы алқаптары топырағының 

пестицидтер жəне гербицидтермен ластануының мониторингі 
 
Ауыл шаруашылығы өндірісінде зиянды өсімдіктермен күресу 

шаралары жүргізіледі. Олар агротехникалық, биологиялық жəне 
химиялық шаралар. Зиянды өсімдіктермен күресуде химиялық 
заттардың гербицидтермен пестицидтердің көмегімен іске 
асырылады. Гербицидтер жəне пестицидтер топыраққа əртүрлі 
ластану көздерінен енгізіледі. 
-Жауын-шашын, суармалы жəне ағынды сулармен; 
-Ауылшаруашылығы дақылдарын егудің алдында жəне егу кезінде, 
егу соңында пайда болады. 
-Ауыл шаруашылық авиацияның көмегімен танаптарды өңдеу 
нəтижесінде пайда болады. 
Гербицидтер мен пестицидтерді көп мөлшерде пайдалануда, оның 
əсері қоршаған ортаға, соның ішінде топыраққа жəне өсімдіктерге 
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тигізеді. Гербицидтер жəне пестицидтердің жинақталуы жəне 
таралуы топырақтың механикалық құрамын, қоспалардың 
реакциясына, органикалық заттардың мөлшеріне жəне 
температураға, топырақ ылғалдылығына байланысты болады. 
Гербицидтер жəне пестицидтермен ластану ауылшаруашылығы 
жерлерінде көп кездеседі.Бұны бақылау үшін суарылатын жəне 
суарылмайтын егістік алқаптарында топырақтың механикалық 
құрамы, топырақ қоспасының (рН) реакциясы анықталады. 
Бақылау соңында топырақтың пестицидтермен гербицидтердің 
ластану картограммалары түзіледі жəне оларға қысқаша сипаттама 
беріледі. 
  

7.3.5.  Ауылшаруашылығы алқаптары топырағының тұздық 
режимінің мониторингі 

 
Табиғи жағдайларда топырақтың құнарлығына əсер ететін 

факторлардың бірі-топырақтың тұздануы болып табылады. Ол 
Қазақстан территориясының шөлді аймақтарында кеңінен таралған. 
Ауыл шаруашылық өсімдіктері үшін  зиянды  құрамында көп 
мөлшерде тез еритін  тұздары бар топырақтар- тұзданған 
топырақтарға жатады. Тез еритін тұздардың ішінде өте 
зияндылары-олар сульфаттар, натрий хлориді, магний хлориді. 

Топырақтың құрамындағы тез еритін тұздардың мөлшеріне 
жəне тұздану типіне байланысты топырақтар 
-Əлсіз тұзданғандар  (0-30см); 
-Орташа тұзданғандар (30-150см); 
-Қатты тұзданғандар (150-200см); 
-Өте қатты тұзданғандар (200см жоғары)  болып бөлінеді. 

Тұзданған топырақтарды сандық жəне сапалық есепке алу 
топырақ мониторингінің ең негізгі құрамдас бөлігі болып саналады. 
Тұзданған топырақтарды есепке алуда алғашқы мəліметтеріне ірі 
масштабта топырақ зерттеулер жəне көптеген талдаулар нəтижесіне 
сүйенген топырақтық-тұздық  түсірістер жатады. Суарылмайтын 
аумақтардың мониторингі үшін картографиялық материал ретінде 
топырақ картасы негізінде құрастырылған тұздану картограммасын 
қарастырады. Суарылатын егіншілік жүргізетін аудандарда жер 
асты суның тереңдігі 6 метрден жоғары болса, топырақтың 
тұздануы динамикалық көрсеткіш болып табылады. Сондықтан 
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тұзданған топырақтарды бақылау 5 жылда 1 рет жүргізілуі тиіс. 
Суарылмайтын егіншілік жүргізетін аудандарда жер асты суының 
тереңдігі 6метрден төмен болса, топырақтың тұздануы бір қалыпты 
көрсеткіш болып табылады. Сондықтан тұзданған топырақтарды 
бақылау 10 жыл сайын жүргізілуі тиіс. 

 
7.3.6.  Ауылшаруашылығы алқаптары топырағының 

радиоактивті ластануының  мониторингі 
 

Радиоактивті ластану-ол ластанулар ішіндегі ең қауіптісі болып 
табылады. Радиоактивті ластанумен күресу шаралардың бірі-ол 
оның алдын алу. Сəулелендіру əсерінен организмдегі 
жасушалардың өсуінің тоқтауы байқалады. Радиоактивті 
ластанудың негізгі ластаушы көздері болып ядерлік қаруды өндіру 
жəне сынақтан өткізу, ядерлік энергетика, изотоптарды ғылыми 
жəне өнеркəсіптік мақсатта қолдану, радиоактивті қалдықтарды 
жинау орындары, атомды объектілерде болатын апаттық жағдайлар 
жатады. 
Жерлердің радиоактивті ластану мониторингінің негізгі мəселелері 
төмендегідей: 
1.Ландшафттық-аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, 
радиациялық фоны (ғарыштық сəулелендіру, табиғи 
радиоактивтілік, радиоактивті ластану) есебінен нақты 
радиациялық күшті анықтау; 
2.Мақсатты геоақпараттық жүйелерді құру жəне өңдеу; 
3.Жерлерді экологиялық тексеру үшін мəліметтер қорын құрастыру 
жəне табиғат қорғау технологиясын өңдеп шығару. 
 
    Бөлімге сұрақтар: 
1. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингінің 
мақсаты 
2.Стационарлық экологиялық алаңдардағы жүргізілетін бақылаулар 
қандай? 
3. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингін 
жүргізу жəне ұйымдастыру кезеңдері 
4. Стационарлық экологиялық алаңдарда қандай көрсеткіштер 
анықталады? 
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8.   ТАБИҒИ МАЛ АЗЫҚТЫҚ АЛҚАПТАРЫНЫҢ 
ӨСІМДІКТЕР МОНИТОРИНГІ 

 
Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингі 

жерге орналастыру жұмыстарында жеке жұмыс түрі ретінде немесе 
топырақтық жəне гидрогеологиялық жұмыстарымен бір кешенде 
жүргізіледі. 

Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингінің 
негізгі мақсаты- өсімдіктің өндірістік потенциалын 
арттыру,олардың жағдайын бағалау тиімді пайдаланумен қорғау 
бойынша ұсыныстар өңдеп шығару болып табылады. 

Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингі 
келесідей негізгі бағыттарда жүргізіледі: 
 -ғылыми-əдістемелік; 
-əдістемелік-қолданбалы; 
-қолданбалы; 
-ақпараттық-техникалық. 
Ғылыми-əдістемелік бағыт бойынша өсімдіктің құрамының 
динамикасын, құрылымын жəне өнімділігін арттыру 
заңдылықтарын,мал азықтық алқаптарында ластаушы заттардың 
жиналу сипатын, өсімдіктің қоректенуін көрсету үшін 
стационарларда, полигондарда, экологиялық алаңдарда бақылаулар 
жүргізіледі. 
Əдістемелік-қолданбалы бағыт: геоботаникалық зерттеулердің 
алғашқы материалдарын жүйелеу жəне жалпылау,мал-азықтық 
алқаптардың классификациясын өңдеу жəне типологиялық тізімін 
құрастыру, геоботаникалық жұмыстардың барлық түрлері үшін 
əдістемелерді өңдеу жəне жаңарту мал-азықтық алқаптардың 
сандық, экологиялық, экономикалық əдістемелерін өңдеу 
жұмыстарынан тұрады. 
Қолданбалы бағыт іздестіру-зерттеу, қайта зерттеу жəне азықтық 
алқаптардың өсімдіктерінің карталарын түзеу немесе 
корректировкалау, əртүрлі масштабтарда геоботаникалық 
карталарды құрастыру (карталар: қазіргі жағдайы, экологиялық, 
эталондық, болжамдық, табиғат қорғау-ұсыныстық жəне т.б.) мал-
азықтық алқаптардың сапасымен жағдайындағы өзгерістерді 
бақылау нəтижелері бойынша жер кадастрының нақты 
мəліметтермен ақпараттық қамтамасыз етуін құрайды. 
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Ақпараттық-техникалық бағыт: азықтық алқаптардың 
кадастрын жүргізу, азықтық алқаптар бойынша 
автоматтандырылған қорын құру, азықтық алқаптар бойынша 
жиналған мəліметтерді жүйелеу, гербарилық  қорды толықтыру 
жəне жүйелеуді қамтамасыз етеді. Материалдарды жинау, талдау, 
жалпылау жəне стационарлық бақылау учаскелерінің 
полигондардың, экологиялық алаңдардың схемаларын құру, 
геоботаникалық жұмыстарды картографиялау, бағалау, мал 
азықтық алқаптардың өсімдіктер жағдайларын зерттеу жəне 
бақылау үшін жүргізіледі. Өсімдіктер жағдайын вегетация 
кезеңінде өсімдік динамикасы мал азықтардың құндылығын 
анықтау үшін жүргізіледі. 

Стационарлық бақылаулар əр жыл сайын өсімдіктердің 
вегетация кезеңі басынан соңына дейін декадалар бойынша 
жүргізіліп отырады. Өндірісте жүргізілетін жұмыстар 3 кезеңнен 
тұрады. 

1. Дайындық кезең 
2. Далалық кезең 
3. Камералдық кезең 

Дайындық кезеңінде картографиялық материалдармен əдебиеттер 
жинағы зерттеледі. Бақылау үшін белгіленген учаскелер қоршалып, 
ішінен алаңдарға бөлінеді жəне қазықтары қағылып шекарасын 
белгілеп қояды. 
Далалық кезең. Бірінші бақылау жылында əрбір учаске картасы 
жасалынып, ситуациясы детальды жазылып, вегетация кезеңінің 
басында, ортасында жəне соңында флоралық толық тізімі 
құрастырылуы керек. Топырақта анықталуы қажет: 
-бақылау мəліметтері бланктермен журналдарға жазылуы керек. 
Міндетті түрде күнделік түзілу қажет. 
-фитомассаның жиналуының динамикасын бақылау жылына бір рет 
жүргізіліп отырылады. 
-арнайы журналда өсімдіктің жеке түрлерінің пайдаланылуын,  
малдарды жаю жүйесіндегі бақылаулар жазылады. 
- өсімдіктің жеке түрлерінің үлгілерін жинақтау жыл сайын мезгіл 
бойынша жүргізіліп отырылады. 
Камералдық кезең. Танаптарда жиналған барлық материалдарды 
өңдеу жəне олардың нəтижелерін кесте, график жəне тексттік 
материал түрінде көрсетеді. 



 
 

 
 

Сурет 5. Мал азықтық алқаптарының экологиялық жағдайы



Полигондардағы бақылау жайылымдық азықтың əртүрлі 
запастары немесе  қорлары жайында мəліметтерді алу үшін жəне 
табиғи мал азықтық алқаптардың өнімдерінің мерзімдік карталарын 
алу үшін жүргізіледі. Полигондардағы өсімдіктер қабаты жағдайын 
анықтау қайта зерттеу жасалынып бақылау учаскесі таңдап 
алынады. Бақылау учаскесін түсіруде оның ауданы 0,5га бастап 
100га дейін таңдап алынады. Бақылау учаскесінде көлемі 30х50м 
болатын бөлінділерге бөліп зерттеу жүргізеді. 

Барлық бақылаулардағы сияқты мұнда да зерттеу жүргізу 3 
кезеңнен тұрады. Олар: дайындық, далалық жəне камералдық. 
Дайындық кезеңде қолда бар материалдарды, əсіресе əртүрлі 
жылдардағы өсімдік жамылғысының жағдайына талдау 
жасалынады.Далалық кезеңде: 
-аумақта картографиялау жүргізілу кезінде құрамын, құрылымын 
талдау жəне аэросуреттегі көріністі дешифрлеу белгілерінің 
көмегімен анықтау. 
-бақыланатын бөлінділердің жалпы саны 20-30, өсімдік 
жамылғысының күрделілігіне байланысты əр бөліндіге 
фотометриялық өлшеулер, қысқаша сипаттама (бедері, топырағы, 
өсімдігі), өсімдіктің биіктігі анықталады. 
-учаскелерде жыл сайын мынадай масштабта 1:25000, 1:10000 
карта жасалынады. 
-контурлардағы өсімдік жамылғысына сипаттама беру жəне 
олармен жекелеп танысу. 

Мал азықтық алқаптардың өнімдерін жүйелеу жəне есептеу 
нəтижелері өнімділіктің орташа арифметикалық көрсеткіштерін 
табу үшін қолданылады.  

Табиғи мал азықтық алқаптарының шекараларын бекіту үшін 
өсімдіктердің құрылымы мен олардың пайдалануын анықтау үшін 
мал азықтық алқаптарды аудандастыру жүргізіледі. Аудандардың 
геоморфологиялық топырақ, климаттық жəне табиғи шаруашылық 
түрлеріне талдау жасалады. Аудандастыру нəтижесінде 
жайылымды пайдаланудың интенсивті деңгейі жəне топырақ 
түрлерінің сипаттары көрсетіледі жəне соңында аудандастыру 
карталары, кестелері жəне т.б. картографиялық материалдар 
алынады. 
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Сурет 6. Шабындықтың жəне жайылымның сапалық жағдайы 
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Табиғи мал азықтық алқаптарының шекараларын бекіту үшін 
өсімдіктердің құрылымы мен олардың пайдалануын анықтау үшін 
мал азықтық алқаптарды аудандастыру жүргізіледі. Аудандардың 
геоморфологиялық топырақ, климаттық жəне табиғи шаруашылық 
түрлеріне талдау жасалады. Аудандастыру нəтижесінде 
жайылымды пайдаланудың интенсивті деңгейі жəне топырақ 
түрлерінің сипаттары көрсетіледі жəне соңында аудандастыру 
карталары, кестелері жəне т.б. картографиялық материалдар 
алынады. Мал азықтық алқаптарға қысқаша сипаттамалары 
беріледі. Мал азықтық алқаптарды картографиялау 3 түрден 
тұрады: 

1. зерттеу  
2. қайта зерттеу 
3. корректировкалау немесе жөндеу. 

Карта жасалынатын аумақтарда ауыр металдың жəне басқа да 
ластанушы заттардың құрамын анықтау үшін өсімдік үлгілері 
алынып, үлгі алу əдісі 2 түрде көрсетіледі. 

1. Берілген аймақта өндіріс орындары көп кездесетін болса, онда 
10000 га 1 рет үлгі алынады. 
2. Егер ол жерде өндіріс дамымаған болса, ауданы 100000 га 

жерге 1 рет үлгі алынады. 
Камералдық кезеңде мал азықтық алқаптардың геоботаникалық 

карталарын корректировкалау (түзету) жүргізіледі. Мал азықтық 
алқаптардың геоботаникалық карталарын корректировкалау 
(түзету) 10 жыл аралығында өткен сандық жəне сапалық 
өзгерістерді көрсету мақсатында жасалады жəне олар орта ірі жəне 
ұсақ масштабтарда топокарталармен фотопландар жасауда 
қолданылады. Болжамдық геоботаникалық карталар республика, 
облыс, аудандар бойынша жəне пайдаланудың жеке учаскелері 
бойынша құрастырылады.Өсімдіктің құрамы мен құрылымының 
өзгерісіне жəне картографиялық масштабына сəйкес болжамдау 3 
түрге бөлінеді: 

1. ізденісті 
2. нормативтік 
3. мақсатты. 

Геоботаникалық зерттеу арқылы болжам жасау қоршаған 
ортаға жəне өсімдіктерге табиғи жəне антропологиялық əсерлерін 
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сипаттайды.Оның негізгі бағыты өсімдіктердегі өзгерістерді 
болжау. 
Зерттеу арқылы болжау технико-экономикалық баяндамаларда 
табиғат пайдалану жобаларында ірі кəсіпорынның құрылыс 
салуында əртүрлі масштабта жүргізіледі. 
Геоботаникалық нормативтік болжам жасау белгіленген бір 
мерзім бойынша өсімдіктерінің құрамын, құрылымын жəне 
өнімдерін зерттеу жəне кері процесстердің алдын-алу болып 
табылады. 
Нормативтік болжамдар кəсіпорынның жұмыстық жобалары 
үшін гидромелиоративтік жұмыстарды жүргізу үшін əртүрлі 
масштабта, соның ішінде орташа жəне ірі масштабтарда 
пайдаланылады. 
Геоботаникалық мақсатты болжамдар өсімдіктердің құрамын, 
құрылымын жəне өнімдерін оптималды жағдайға келтіру үшін 
анықталады.Болжамдық карталар өсімдіктерінің қазіргі жағдайын 
құрамы мен құрылымын жəне орташа өнімділігін көрсетеді.Болжам 
жасау соңында болжамдық карталар, легендалар жəне жылдық есеп 
беру мəліметтері жинақталады. 
 
Бөлімге сұрақтар: 
1. Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингінің 
мақсаты қандай? 
2. Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингінің 
негізгі бағыттарын атаңыз 
3. Стационарлық бақылау қалай жүргізіледі? 
4. Полигондағы бақылау қандай кезеңдер бойынша жүргізіледі? 
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9. ЖЕР МОНИТОРИНГІН ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
9.1. Жерлерді дистанциондық зоналау жəне онда 

қолданылатын техникалар 
Жер мониторингінің ақпаратын жинау əртүрлі түсірістер, 

іздестірулер, зерттеулер, арнайы бақылаулар нəтижесінде 
жүргізіледі жəне дистанциондық зоналау жер бетінің түсірістерін 
пайдалану арқылы жиналады. Жер қорының жағдайын анықтау 
мақсатында, əртүрлі министрліктер мен ведомстволар жүргізетін 
көптеген зерттеу жəне бақылау, түсіру жұмыстарының нормативтік 
техникалық құжаттарын негізге ала отырып анықтайды. Əртүрлі 
деңгейдегі (жеке кəсіпорыннан бастап, глобальді деңгейге дейін) 
экологиялық жағдай туралы ақпарат сол аймақтың картографиялық 
негізінен жəне графикалық деректер көрсетілген пландардан 
алынады.Жүргізілген мониторинг түрлеріне байланысты 
картографиялық негізде əртүрлі масштаб пайдаланылады. Мысалы: 
локальді мониторинг жүргізуде картада вентиляциялық 
құбырлардан өндірістік кəсіпорындардан шығарылатын ластану 
көздері  көрсетіледі. Региональдық деңгейде жақын орналасқан 
ластану көздері бір топқа жинақталып көрсетіледі.жер бетіндегі 
бақылаулар жер қорының барлық санаттары бойынша əртүрлі 
полигондарда эталондық учаскелерде лаборатория бекітілген. 
Лабораторияда кешенді агроэкологиялық зерттеулер жүргізіледі. 
Лаборатория мынадай бөліктерден тұрады. 

1. базалық, 
2. тіршілікті қамтамасыз ету блогы, 
3. əртүрлі жылжымалы сублаборатория. 

 Базалық лабораториялық блок кешеннің орталық звеносы болып 
табылады. Ол қабылдау ақпаратын тіркеуден жəне алғашқы 
мəліметтерді жинақтаудан тұрады. Базалық блок объектілерінің 
кеңейтілген жинағы бойынша талдауларды жүргізу үшін арналған. 
Мысалы, агроэкологиялық немесе топырақ мониторингін жүргізуде 
топырақ жағдайын бақылау бойынша барлық талдаулар 
жүргізіледі. 
Тіршілікті қамтамасыз ету блогы лабораториялық кешендегі 
жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру жəне жұмысқа икемділігін 
қолдау үшін жүргізіледі. 
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Сублаборатория- ол базалық лабораторияға қосымша ретінде 
жүргізіледі жəне зерттеу нəтижесінің санын көбейтуді қамтамасыз 
етеді. Əртүрлі параметрлердің қысқартылған жинағы бойынша 
алынған талдауларды бақылайды. Бір жылжымалы лабораториялық 
кешен  2 немесе 3 сублабораторияны құрайды. 

Ақпарат алу мүмкіндігін жеңілдету əдісі-дистанциондық 
зоналау болып табылады. 

Дистанциондық зоналау дегеніміз берілген объектінің 
ешқандай байланыста болмай-ақ, сол объектінің өлшемдері мен 
деректері бойынша ақпарат алу əдісін айтады. 

Дистанциондық мониторинг- табиғи процесстер мен 
құбылыстардағы бақылаудың əртүрлі ұшу жəне аэроғарыштық 
ақпараттың автоматты тіркейтін жəне ақпарат жеткізетін 
құрылғылардың көмегімен жүргізілетін бақылау. Жер бетін 
дистанциондық зоналау əдісі аэроғарыштық құрылғыларды 
қолдану арқылы əртүрлі масштабтағы видеодеректерді тіркейтін 
техникалық құрылғыларды жəне фотографиялық картографиялық 
материалдарды жинақтауға мүмкіндік береді. 

Жерлерді дистанциондық зоналау əдісі жердің негізгі жоғарғы 
бөлігін электромагниттік сəуле арқылы əртүрлі диапазондық 
спектрлерде зерттейді. Өңдеудің соңғы мақсаты ситуация немесе 
обьектілерді зерттеу болып табылады. Сондай-ақ белгілі аймақтағы 
жағдайды анықтайды.Бірақ та олардың формасы, көлемі, 
физикалық қасиеттерінің белгілі айырмашылықтары болғандықтан, 
жерлерді дистанциондық зоналаудың көптеген əдіс тəсілдері 
анықталған. Бірақ обьектілермен ситуацияларды зерттеудің 
əмбепап əдістері анықталмаған. Дистанциондық зоналау үшін 
электромагниттік толқынның 04мкм-3,0мкм диапазондық 
көрсеткіші қолданылады. Түсіріс барлық диапазонда, сондай-ақ, 
бөлек аймақ спектрінде яғни «көгілдір терезе» атмосферасы бар 
аймақтарында анықталады.Аймақ спектрі 3-ке бөлінеді: 
-жарық диапазонды (0,4-3,0мкм)  
-орта диапазонды  жəне ұзақ. 
Бұл спектрлер екі «көгілдір терезеден» тұрады: 
3-5мкм; 
8-14 мкм. 

Радиопазонда дистанциондық зоналауды орындау үшін кіші 
ультрамагниттік толқындарды қолданады. Бұл толқындардың 
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ұзындығы 1смден-3см-ге дейін болады. Үлкен диапазонды 
сəулелену электромагниттік спектрі көп көлемді əртүрлі түсіріс 
əдістерін шартты түрде талап етеді:фотографиялық, пландық, 
перспективті, панорамдық (түсірістер), телевизиондық, 
радиолокациондық түсірістер, сканерлеу жəне көпэлементті 
жүйелер. 

Жер қорын дистанциондық зоналау мыналарды пайдалану 
арқылы жүргізіледі: 

• видеоақпарат көрсететін құралдар (аэрофотоаппаратурасы, 
көп зоналық құрылғылар), 

• трассалық топтың құралдары (спектрометрлер, радиометрлер). 
Бүкіл əлемде NOAA, LANDSAT (АҚШ), SPOT (ФРАНЦИЯ), 

IRS (ИНДИЯ), RADARSAT (КАНАДА), ERS (ЕУРОПАЛЫҚ 
ОДАҚ), сондай-ақ Ресейлік КВР-1000, ТК-350 мəлімет 
жеткізгіштері спутниктері қолданылады.Дистанциондық зоналауда 
мəліметтер арасындағы көшбасшысы болып, 1978 жылы шыққан 
AVHPR яғни метеорологиялық спутник сериясы NOAA болып 
табылады. Олар кеңінен қолданылады.Бұған қарамастан, бұл 
мəліметтер өте үлкен мəнге ие, сондай-ақ олардың радиометриялық 
жəне түзету (колибровка) ақпараттарының абсолюттік мəндерін 
анықтап береді. Дистанциондық зоналау өз кезегінде жердің 
жоғарғы бөлігі туралы ақпараттарына сүйенеді. Əсіресе 
дистанциондық зоналауда ақпараттарды қалыптастырумен 
мəліметтерді салыстыру өте маңызды əрі пайдалы болып келеді. 
Дистанциондық зоналауды ретроспективті жəне өзгерістер арқылы 
қолдануға болады. 

 Дистанциондық зоналау мəліметтері алғашқыда 
геоақпараттық жүйелер арқылы қолданған. Дистанциондық зоналау 
жəне ГАЖ тарихы 100 жыл бұрын дамыған. Ертедегі ГАЖ 
компьютер пайда болғанға дейін топырақ, бедер жəне өсімдіктер 
туралы ақпараттарды жүйеге қолмен енгізіп отырған немесе калька 
секілді материалдарды пайдаланып енгізген. 1960 жылдың басында 
Гарвард Университетінде пайда болған, МІІ əмбебап 
компьютерлері арқылы ақпараттарды автоматтандырып, өңдеді 
жəне бағдарламалармен қамтамасыз етті. Ол қазіргі кезде 
Даинермонд ESRI, яғни бүгінгі таңдағы ГАЖ үшін бүкіл əлемдік 
көшбасшы болып табылатын өзінің технологиясын ойлап тапты. 
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1972 жылы ең алғашқы спутник  LANDSAT, яғни дистанциондық 
зоналаудың сандық түрін ойлап тапты. Жерлерді дистанциондық 
зоналау ГАЖ мəліметтер базасын құруда жəне жаңартуда үлкен 
роль атқарады.Нарықтық жағдайда ГАЖ-ң атқарушы жəне 
толықтырушы бағдарламаларына  ARCViewGIS, ESRI  жатады. 
Жерлерді дистанциондық зоналауды өңдеу үшін ARCView ішіндегі 
/mage Analysis/ модулінің бағдарламасы маңызды орын алады. 
Онда арнайы суреттер туралы пайдалы ақпараттарды алады. Осы 
уақытқа дейін дистанциондық зоналау аграрлық секторда үлкен 
мəнге ие болып келеді. 

 
9.2. Дистанциондық зоналаудан алынған материалдарды 

ауыл шаруашылығында пайдалану 
 

Еуропалық экономикалық одақ елдері  қоршаған ортаны 
қорғау жұмыстарын ең негізгі деп есептейді, яғни құрғатушылық 
мəселелеріне байланысты тақырыптар көп қозғалады. Оларға: 

1) жер жамылғысы мен жерді пайдалану 
2) өсімдіктердің тенденциялық өзгерісі жəне жағдайы 
3) биотоп мониторингі 
4) қалалық қоршаған орта 
5) мұнай өнімдері 
6) су басып кету жəне тағы басқалар. 

Дистанциондық зоналаудың бөлек бағыттары ол аграрлық 
секторға арналған. Оларды жекелеп қарастырайық. Жерлерді 
дистанциондық зоналауда беретін мағлуматтар жерге орналастыру 
мен кадастры туралы беретін барлық  ақпараттардың шешімі болып 
табылады.. Бəрімізге белгілі жер кадастрындағы барлық 
мəліметтерді қамтамасыз етіп отыратын жүйе-бұл ГАЖ. 

ГАЖ-ң ең маңызды бөлшегі –ол мəлімет. Мəлімет қорын 
жасауда орындалатын жұмыстар мыналар: 
-əртүрлі масштабтағы тақырыптық карталар жасау; 
-бедердің сандық моделін құру; 
-сандық мəлімет қорын қамтамасыз ету. 

Жерлердің дистанциондық зоналаудың əдістерін пайдалану 
кадастрлық есептеулермен жер ресурстарын есептеуде де көп 
пайдаланылады, сондай-ақ ауылдық жəне қалалық жерлерде де 
қолданылады. Оның ішінде: 
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1) жерге орналастыру жобалары үшін əртүрлі масштабтағы 
тақырыптық карталармен пландар жасау; 

2) топырақ картасы жəне елді мекен пункттері туралы 
карталарды құру 

3) жерлерді түгендеу;  
4) əртүрлі табиғат апаттарынан кейінгі жердің шығындары мен 

зардаптары туралы есептеу мониторингі; 
5) егіншілікті болжау. 

 SPOT IMAGE корпорациясы ауыл шаруащылығындағы егістіктер 
жəне заманға сай етіп ауыл шаруашылығын жүргізу əдістері туралы 
бағдарлама жасалды. Мұнда интернет арқылы дистанциондық 
зоналаудың мəліметтерін алудың мүмкіндігі қарастырылды. 

Ауыл шаруашылығындағы жерлерінде жүргізілетін мəдени 
өсімдіктердің өнімділігін жəне жағдайын бақылауда жерлерді 
дистанциондық зоналау мəліметтерін толық алуға болады. 
«Жерлерді дұрыс бөлу»  термині ауыл шаруашылық 
менеджментінің ауыл шаруашылық жоғарғы технологиялық кешені 
болып табылады, мұнда пайдаланылатын технологиялар GPS, 
егіншілікті бақылау технологиясы, жерлерді дистанциондық 
зоналау технологиясы. Жерлерді дұрыс бөлудегі негізгі 
компонеттері мыналар: 
-жалпы ақпараттандыру жүйесімен орындалған бақылаулардың 
жүйесі-бұған GPS жəне ауыл шаруашылық машиналарымен 
механизмдерін компьютермен басқару құралдары жатады; 
-ГАЖ мəліметтерін пайдалану; 
-қоршаған орта жағдайын агро-тəжірибелік бағалау жүйесі; 
-агрономиялық жəне экологиялық тиімділікті белгілі бір 
технологиямен бағалау жүйесі. 

Жерлерді дистанциондық зоналауда жерлерді бөлу пункттері 
бірнешеу. Біріншісінде, жерлерді дистанциондық зоналауда белгілі 
бір аймақтағы өсімдіктерді жинақтайды жəне жаңартады. Ондағы 
өсімдіктерге əсер етуші факторларды анықтайды. Екіншісінде, 
өсімдіктердің биофизикалық параметрлері мен өсімдіктер 
жамылғысының спектрлік əдістерін жəне оларға сыртқы əсер ететін 
агротехнологиялық факторларды қарастырады. Үшіншісінде, 
кейбір өсімдіктер жамылғысының биофизикалық параметрін 
(биомасса, жамылғыны жобалау, индекс) немесе радиоциондық 
парамертлер тəртібін, сондай-ақ олардың өнімділігін анықтайды. 
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Дистанционды зоналау экономикалық тиімді. Өйткені 
спутникті ақпаратты пайдалану кезінде экономикалық шығынның 
соммасы жəне зиянның алдын-алуға кеткен шығындар 10-150 есе 
азаяды. 

 
9.3.  Ғарыштық мониторинг 

 
Ғарыштық мониторинг деп ғарыштық мəлімет көмегімен 

орындалатын қоршаған орта жағдайын жəне ланфшафтпен оның 
компонеттерін, антропогендік əсер ету көлемімен бағыттылығын 
жүйелі түрде қадағалау нəтижелерінің көрінісін айтады. Ғарыштық 
мониторингті жүргізуде ең маңызды болып мыналар саналады: 
-бақылаудың бастапқы мерзімінде қоршаған ортамен табиғи 
ресурстардың жағдайын көрсететін шығушы картографиялық 
материалдардың бар болуы; 
-барлық зерттеу ауданы бойынша біруақытта экологиялық 
жағдайлардың жай-күйі туралы мəліметтер алудың оперативтілігі; 
-бақыланатын өзгерістер бағасының максималды обьективтілігі; 
-санаулы уақыт аралығындағы қоршаған орта туралы оперативті 
мəлімет алудың жəне онда болып жатқан өзгерістері туралы 
мəлімет алудың нақты реттілігі. 

Көп зоналық түсіріс-жер бетін ұшу аппаратының жəне 
электромагниттік толқынның спектрін түсіріс жүйелерін пайдалану 
арқылы түсіру болып табылады. Ұшақ сканерін пайдаланудан 
алынған деректерді ЭВМ-де өңдеу нəтижесінде 1 жыл ішінде 
ауданы 20 млн.га жуық аймақтың орташа масштабтағы картасын 
құрастыру мүмкіндігін береді. Ғарыштық мониторингті қамтамасыз 
етуге бағытталған тақырыптық карталарды өңдеу үшін мыналар 
қажет: 
-құрастырушы картаға қарағанда, ірі масштабтағы ғарыштық 
фотосуреттер яғни аса ірі масштабқа дейін қажетінше ұлғайтылған; 
-картографиялауда берілген масштабында трансформирленген 
ғарыштық суреттер бойынша құрастырылған  фотопландар; 
-қиылған топографиялық ауыртпалығы бар деформацияланбайтын 
мөлдір пластикте құрастырылған картографиялық негіз. 

Ғарыштық ақпараттар жəне ұшақтар арқылы орындалатын 
түсірістер жер мониторингін глобальды республикалық  жəне 
региональды деңгейде жүргізу кезінде пайдаланылады. Локальды 
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жер мониторингін жүргізу кіші авиацияның көмегімен орындалады. 
Аэрофототүсіріс арқылы алынған ақпарат сол алынған аймақтың 
ландшафттарын дешифрлеуді қажет етеді.Онда объектінің 
фототоны, түсі геометриялық пішіні жəне басқа да көріністерінің 
ерекшеліктеріне байланысты дешифрленеді. Аэросуреттерде табиғи 
процесстерінің көптеген бөлігі тура көріністі көрсетпейді.Ол 
қосымша дешифрлеу белгілері негізінде анықталады. Қосымша 
белгілер бойынша жер асты сулары табиғи процесстердің даму 
стадиясында кейбір топырақ түрлері жəне басқалар дешифрленеді. 

Ғарыштық ақпаратты алу жылдамдығының көмегімен  оны 
қазіргі компьютерлік техникада өңдеу, сақтау, сипаттау жəне 
пайдалануды ұйымдастыру мүмкіндіктерін береді. Дистанциондық 
зоналаудың ақпараттары оперативтік ғарыштық мониторинг 
жүргізуде, сонымен қатар төтенше экологиялық жағдай кезінде 
үлкен роль атқарады. Мысалы: құрғатудың келесідей 
параметрлерін анықтайды. 

• Гумустық горизонттың қуаттылығын, 
• Ауыл шаруашылық алқаптардың өнімділігін, 
• Жер асты суларының деңгейін, 
• Топырақтың сызықтық, жазықтық параметрлерін 
• Өсімдіктер түрлерін анықтайды. 

Жер жағдайы төмендегідей карта түрлерінде көрсетіледі: 
• жер пайдалану картасы; 
• ландшафттық карта; 
• топырақ картасы; 
• жердің ластану картасы; 
• топырақтың ылғалдану картасы;  
• агрохимиялық карта; 
• топырақ эрозиясы жəне дефляция картасы. 

 
Бөлімге сұрақтар: 
 
1. Дистанциондық зоналау дегеніміз не? 
2. Жерлерді дистанциондық зоналау əдісінің мақсаты қандай? 
3. Дистанциондық зоналау жəне ГАЖ қашан пайда болды? 
4. Дистанциондық зоналауда қолданылатын техникаларды атаңыз? 
5. Ғарыштық мониторинг мазмұны неде? 
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10. ШЕТЕЛДЕГІ ЖЕР МОНИТОРИНГІНІҢ ЖҮРГІЗІЛУІ 
10.1. Швециядағы жер мониторингі 

 
Швециядағы жер мониторингінің ұлттық жүйесі 1978 жылы 

құрылған қоршаған орта мониторингінің ұлттық бағдарламасының 
негізгі құрам бөлігі болып табылады. Жер мониторингінің ұлттық 
бағдарламасы топырақ жəне өсімдік мониторингін жүргізуге 
бағытталған. Осы мақсаттта 20 эталондық аймақ таңдап 
алынды.Оларға мынадай талаптар қойылған: 

- бұл аймақтарға қоршаған ортаның жергілікті бұзылулары əсер 
етпеуі тиіс; 

- эталондық аймақ шегінде кем дегенде бір су жиналатын 
бассейн орналасуы керек, онда топырақ, өсімдіктер, жер беті 
жəне жер асты суларының құрамындағы химиялық заттар 
зерттеу жұмыстары жүргізіледі; 

- эталондық аймақтағы немесе оған жақын орналасқан аймақтағы 
бұрынғы зерттеулер қазіргі алынған деректермен 
салыстырылуы керек; 

   Швециядағы жер мониторингі эталондық аймақтарының 
топырағына химиялық талдау жүргізуді жəне ондағы 
микробиологиялық процесстерді зерттейді. 
   Сонымен қатар жəне мониторингінің ұлттық бағдарламасы 
негізінде Швецияның оңтүстік бөлігінде 12 танаптан тұратын 
егістік құрылған. Оның мақсаты-жыртылған жерлердің құнды 
заттардың жоғалуын зерттеу. 

 
10.2. Канададағы жер мониторингі 

 
Кешенді географиялық ақпараттық жүйесінің ең алғаш 

құрылған елдерінің бірі- ол Канада мемлекетінде болатын. Сол 
жүйенің нəтижесінде жер мониторингі жəне инвентаризациялау 
бойынша жүйелік жұмыстар жүргізіледі. Онда ақпараттарды 
сақтау, талдау, салыстыру жəне өңдеу ЭВМ-де 
орындалады.Сонымен қатар мақсатты карталарды құрастыруда жер 
пайдаланудағы жарамды жерлерінің ауданы анықталады. Бұнда 
қоршаған ортаны дистанциондық зерттеу қолданылады. 
Дистанциондық зерттеудің канадалық орталығының көмегімен 
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қоршаған ортаның глобальды өзгерістері жайында ақпараттарды 
өңдеу жүйесі құрылды. 

Соңғы 25-27 жылдарда Канадада жер ресурстарының 
мониторингі негізінде жəне жерлерді инвентаризациялау негізінде 
ақпараттық жүйелері құрылған. 1981 жылы Канадалық ғалымдар 
Онтарио провинциясында құрылған ақпараттық жүйелерді өңдеу 
жұмыстарын бастады. Ол бағдарлама 15 жылға есептелген. 
Сонымен қатар, Канадада ауыл шаруашылық мақсатындағы жердің 
эрозиялық қауіпсіздік мониторингісі жүргізіледі. 

 
10.3. Франциядағы жер мониторингі 

 
Франциядағы жер мониторингі деректердің ақпараттық 

базасын құруды қамтамасыз етеді. Францияның  агрономиялық 
зерттеу институты мен мемлекеттік топырақ қабаты жайында 
мəліметтер банкі құрылды. Бұл мəліметтер банкі бірнеше 
файлдардан тұрады. 
-топырақ қималары жайында ақпараттарды сақтау, өңдеу жəне 
көрсету; 
-топырақтың физико-географиялық ерекшеліктері жайында; 
-елдегі кездесетін барлық топырақ материалдарын жинау, 
жалпылау жəне идентификациялаудан тұрады. 
Сонымен қатар, орманды ғылыми-зерттеу институтымен бірге, 
топырақ қималарының морфологиялық көрсеткіштері, қоршаған 
ортаны қорғау бойынша қысқаша сипаттамалар жəне физико-
химиялық, лабораториялық талдаулардың мəліметтері жинақталған 
мəліметтер банкі құрылды. 

Қазіргі уақытта Францияда осындай регионалдық мəліметтер 
банкі көбейген. Мысалы, орталық ауданның топырақтық 
мəліметтер банкі, онда ауданның топырақ бірлігінің əрқайсысы 
бойынша деректер жинақталған (топырақтың аттары, механикалық 
құрамы, гидроморфтық қасиеттері, топырақ түзуші тау 
жыныстардың сипаты, тастардың құрамы жəне т.б.) 

Қазіргі кезде Францияда бірыңғай географиялық ақпараттық 
жүйе құрылып жатыр. Ол бойынша регионалдық ақпараттық 
базалардың мəліметтерін жинақтап кешенді таңдау жүргізіледі. 
Сондай-ақ, Франциядағы жер мониторингін жүргізудегі бір 
ерекшелік-ол жер қатынастарын мемлекеттік реттеу, ұлттық жер 
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кадастрының мəліметтерінің базасын құрумен байланысты 
орындалады. 
Францияда сонымен қатар, жер пайдалану мəліметтер банкі 
құрылған. Онда əр жылдағы ұлттық, регионалдық деңгейдегі 
жерлерді пайдалану жайында ақпараттар тіркеледі.  
 

10.4 Германиядағы жер мониторингі 
 

Германияда жер мониторингін жүргізу аэро-ғарыштық 
түсірістерді кеңінен қолданумен ерекшеленеді. Жер 
мониторингінің мəліметтерін  жинау, өңдеу, сақтау геоақпараттық 
жүйе бойынша жүзеге асырылады. Жер мониторингін жүргізуде 
мəліметтер банкі құрылып, онда қоршаған ортаның химиялық 
ластануын ретроспективті зерттеу мақсатымен топырақтардан, 
жауын-шашындардан жəне организмдерден пробалар алынады. 
Осы алынған мəліметтерді қолдана отырып, қоршаған ортаны 
қорғау бойынша федералдық ведомоствосы, əр 2 жыл сайын 
қоршаған ортаның жағдайы мен жер жағдайы бойынша мəлімет 
беріп отырады. 
 
 
 
 Бөлімге сұрақтар: 
1. Шет елдердегі жер мониторингінің жүргізілуі. 
2. Швециядағы жер мониторингі қалай жүргізіледі? 
3. Германиядағы жер мониторингінің ерекшеліктері қандай? 
4. Франциядағы жер мониторингін жүргізу тəртібі қандай? 
5. Канаданың жер мониторингінің құрылымы. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Мониторинг-бұл кеңістіктегі ұзақ мерзімді бақылау жүйесі. 
Оның адам үшін маңызы зор, қоршаған ортаның параметрінің 
өткен, қазіргі жəне болашақ болжамын бағалау мақсатында 
қоршаған ортаның жағдайы туралы ақпарат береді. Мониторингтің 
ролі қоршаған ортаның химиялық элементтермен ластануы кезінде 
ерекше орын алады.Бұл химиялық элементтер табиғи 
компонеттердің химиялық қоспаларының құрамын өзгертіп, жаңа 
химиялық заттар түзеді. Мұнда қоршаған табиғи ортаның 
жағдайын жылдам жəне мұқият бағалау жəне өзгерістерді болжау 
қажет. 

Жер мониторингі ҚР бүкіл жер қорының жерлеріне 
жүргізіледі. Жер санатына сəйкес келе отырып жер мониторингі 
мына жүйелерге бөлінеді: 

• Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің мониторингі. 
• Өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жəне өзге де ауыл 

шаруашылығына жатпайтын  жерлердің мониторингі. 
• Елді мекен жерлерінің мониторингі. 
• Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  жерлерінің мониторингі. 
• Орман қоры жерлерінің мониторингі. 
• Су қоры жерлерінің мониторингі. 
• Босалқы жерлерінің мониторингі. 

Жер мониторингінің құрылымы аумақтық ауқымына қарай: 
- республикалық 
- өңірлік 
- жергілікті мониторинг болып бөлінеді. 

Республикалық мониторинг-ҚР-ң бүкіл аумағын қамтиды. 
Өңірлік мониторинг-  физикалық ,  географиялық, əлеуметтік 
экономикалық жəне өзге де шекаралармен шектелген аумақтарды 
қамтиды. 
Жергілікті мониторинг-жекелеген жер учаскелермен ландшафттық 
экологиялық кешендердің қарапайым құрылымдарына  дейінгі 
өңірлік деңгейден төмен аумақтық объектілерде жүргізіледі. 
Қорыта айтқанда, елімізде жер мониторингі 2008 жылғы 
көрсеткіштер бойынша ауданы 11,6 млн. га аумақта  жүргізілген. 
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ҚР қазіргі уақытта жер мониторингінің аймақтық-зоналық жүйесі 
құрылып жатыр. 

2008 жылдың 1 қарашасындағы жағдайы бойынша 732 
стационарлық жəне жартылай стационарлық пункттер енгізіліп, 
онда жүйелі бақылаулар жүргізілуде. Алайда, айтылған пункттер 
зоналар мен облыстар бойынша бірдей бөлінбеген. Жер жағдайын 
бақылау жүйесі еліміздің барлық  аумағының  15% қамтиды. Іс 
жүзінде табиғи мал азықтық алқаптарда мониторинг мүлдем 
жүргізілмеуде. Осыған орай  бақылау жүйесін жиілету бойынша 
жұмыстар жүргізу қажет.Сонымен қатар жер мониторингінің 
нормативтік-құқықтық базасын қалыптастыру қажет.                       
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Студенттердің білімін өзін-өзі бақылауға арналған тест 
сұрақтары: 
 
1. Жер мониторингі нені зерттейді? 
А)  жер қорының жай- күйін, онда болып жатқан өзгерістерді 
бақылауды, болжауды жəне бағалауды зерттейді 
В)   су қорында болып жатқан өзгерістерді зерттейді 
С)  орман қорының жағдайын зерттейді 
D)  елді мекен жерлерінің жалпы жағдайын зерттейді 
Е)  жер планетасындағы барлық өзгерістерді зерттейді. 
 
2. Жер мониторингі қандай жұмыстарды орындайды? 
А)  жүйелі бақылау, іздестіру, суретке түсіруді тексеру 
В)   жердің жай-күйін талдау мен бағалауды жүргізу 
С)   жердің құнарлығына антропогенді əсер етуді реттеу жөніндегі   
       ұсыныстарды əзірлеу 
D)  белгілі бір уақыт кезеңінде жердің сапалық жай-күйін болжау 
жер   
      туралы деректер жинағын ұйымдастыру. 
Е)   барлық жауаптар дұрыс 
 
4. Жер мониторингінің жүргізу тəртібін кім белгілейді? 
А)  ҚР Президенті 
В)   ҚР Үкіметі 
С)  ҚР Парламенті  
D)  халық 
Е)  маслихат  
 
 5. ҚР Үкіметінің «Қазақстан Республикасында жер мониторингін 
жүргізу   
     жəне оның деректерін пайдалану ережесі» Қаулысы қашан              
     қабылданды? 
А)  20 маусым 2003ж 
В)   30 тамыз 1995ж 
С)  19 қыркүйек 2003ж  
D)  25 қыркүйек 2004ж 
Е)  24 қаңтар 2001ж 
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6. Жер мониторингінің жүйесі түрлері 
А)  алып жатқан аумағына байланысты мониторинг 
В)  болып жатқан өзгерістердің сипаты бойынша мониторинг  
С)  бақыланып жатқан процесстерге байланысты мониторинг 
D)  бақылау жүргізу мерзімімен кезектілігіне байланысты 
мониторинг 
Е)  барлық жауап дұрыс 
 
7. Алып жатқан аумағына байланысты мониторинг түрлері 
А)  базалық 
В)  эволюционды  
С)  глобальды 
D)  циклді 
Е)  импактілі 
 
8. Болып жатқан өзгерістердің сипаты бойынша мониторинг  
А)  периодты 
В)  антропогенді 
С)  регионды 
D)  фондық 
Е)  төтенше 
 
9. Бақыланып жатқан процесстерге байланысты мониторинг 
А)  оперативті 
В)  эволюционды  
С)  локалды 
D)  фондық 
Е)  базалық 
 
10. Бақылау жүргізу мерзімімен кезектілігіне байланысты 
мониторинг 
А)  ретроспективті 
В)  эволюционды  
С)  республикалық 
D)  фондық 
Е)  глобальды 
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11. Жерлерді кешенді инвентаризациялау жұмыстары қандай 
мақсатттарда жасалады? 
А)  жер қорының барлық санаттарында жəне ашық алқаптарда 
жерлерді сандық есепке алу жəне сапалық жағдайын бағалау 
В)    тек қана су қорының жерлерін сандық есепке алу жəне сапалық 
жағдайын бағалау  
С)   тек қана орман қорының жерлерін сандық есепке алу жəне 
сапалық жағдайын бағалау  
D)  тек қана елді мекен жерлерін сандық есепке алу жəне сапалық 
жағдайын бағалау  
Е)  дұрыс жауап жоқ 
 
12. Кешенді далалық зерттеу нəтижелері бойынша қандай деректер 
алынады? 
А)  ситуациясы толық түсіндірілген жер пайдалану планы; 
В)  жерді инвентаризациялау деректері; 
С) ауыл шаруашылық алқаптарын бұзылған жерлерді, су көздерінің 
жағдайымен пайдалануын, елді мекен пункттерінің жерлерін есепке 
алу инвентаризациялық ведомосі; 
D)  барлық жауап дұрыс  
Е)  əрбір инвентаризациялық жұмыстар түрлеріне қысқаша 
сипаттама. 

 
13. Бұзылған жерлерді инвентаризациялау мақсаты: 
А)  жерлерді бағалау; 
В)  жерлерге болжам жасау; 
С) жер пайдалану шегіндегі жерлердің ауданын анықтау жəне 
сапалық жағдайын көрсету; 
D)  далалық зерттеу жүргізу 
Е)  жерлерді бақылау 
 
14. Ауыл шаруашылығына жатпайтын алқаптарға нелер жатады? 
А)  жайылым; 
В)  көпжылдық екпе ағаштар; 
С) тың жерлер; 
D)  жыралар, ормандар, батпақтар жəне құрылыс астындағы 
жерлер, жол астындағы жерлер 
Е)  шабындық 
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15. Елді мекен жерлерін инвентаризациялауда құрылыс салынған 
аумақтардың сызбасы қандай масштабтарда орындалады? 
А)  1:1000, 1:2000; 
В)  1:5000, 1:10000; 
С) 1:2000, 1:5000; 
D)  1:500, 1:1000 
Е)  1:10000 жоғары 

 
16. «Табиғи ресурстардың жəне қоршаған орта мониторингінің 
мемлекеттік бірыңғай жүйесін жүргізу жəне ұйымдастыру ережесін 
бекіту туралы»  Қаулы қашан қабылданды? 
А)  19 қыркүйек 2003ж 
В)  20 маусым 2003ж  
С)  27 маусым 2001ж 
D)  24 қаңтар 2001ж 
Е)  15 қыркүйек 2001ж 
 
17. Геосфералық мониторинг нені зерттейді? 
А)  ландшафттық ортаны қорғауды, қадағалауды жəне бақылауды 
В)  адамның өміріне қауіпсіз орта жағдайын санитарлы-гигиеналық 
жағдайын бақылауды  
С)  тірі организмдермен қоршаған биоорта жағдайын бақылауды 
D)  озон қабатындағы азот құрамын атмосферадағы оттегі мен 
көміртегінің мөлшерін бақылауды 
Е)  жер компонеттерін құрайтын динамика процесстерін  
 
18. Биосфералық мониторингтің мақсаты: 
А)  ландшафттық ортаны қорғауды, қадағалауды жəне бақылауды 
В)  жер компонеттерін құрайтын динамика процесстерін 
С)  адамның өміріне қауіпсіз орта жағдайын санитарлы-гигиеналық 
жағдайын бақылауды  
D)  тірі организмдермен қоршаған биоорта жағдайын бақылауды 
Е)  озон қабатындағы азот құрамын атмосферадағы оттегі мен 
көміртегінің мөлшерін бақылауды 
 
19. Санитарлы-гигиеналық мониторингтің мақсаты неде? 
А)  тірі организмдермен қоршаған биоорта жағдайын бақылау 
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В)  жер компонеттерін құрайтын динамика процесстерін зерттеу 
С)  озон қабатындағы азот құрамын атмосферадағы оттегі мен 
көміртегінің мөлшерін бақылау 
D)  ландшафттық ортаны қорғауды, қадағалауды жəне бақылау 
Е)  адамның денсаулығын сақтау 
 
20. Табиғи шаруашылықтық мониторингтің мақсаты қандай? 
А)  адамның денсаулығын сақтау 
В)  жер компонеттерін құрайтын динамика процесстерін зерттеу  
С)  қоғамның əлеуметтік-экономикалық жағдайын дамыту 
D)  озон қабатындағы азот құрамын атмосферадағы оттегі мен 
көміртегінің мөлшерін бақылау  
Е)  ландшафттық ортаны қорғауды, қадағалауды жəне бақылау 

 
21. Қоршаған ортаға нелер жатады? 
 А)  атмосфералық ауа    
 В)  топырақ, су 
 С)  жер қойнауы 
 D)  барлығы дұрыс 
 Е)  жануарлар жəне өсімдіктер дүниесі 

 
22. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заң қашан қабылданды? 
 А)  19 маусым 2003ж    
 В)  15 шілде 1997ж 
 С)  20 мамыр 1999ж 
 D)  25 наурыз 1997ж 
 Е)  15 қаңтар 1997ж 

 
23. Қоршаған ортаны ластаушы көздеріне жататындар: 
 А)  пайдалы қазбалар жəне кен орындары    
 В)  өнеркəсіптік өндіріс 
 С)  коммуналдық шаруашылық 
 D)  ауыл шаруашылығы  
 Е)  барлық жауаптар дұрыс 

 
24. Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің ставкаларын кім 
бекітеді? 
 А)  ҚР Үкіметі    
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 В)  маслихат 
 С)  қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы орган 
жəне облыстық, қалалық əкімдер 
 D)  ауыл шаруашылығы министрлігі 
 Е)  əкім 
 
25. Қоршаған ортаның ластану түрлері: 
 А)  табиғи жəне антропогенді    
 В)  табиғи 
 С)  биологиялық заттармен ластану 
 D)  ауыр металдармен ластану 
 Е)  антропогенді 

 
26. Мемлекеттік орман қорының жерлеріне қандай жерлер жатады? 
 А)  табиғи түрде ағаш өскен жерлер 
 В)  мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қолдан ағаш өсірілген 
жəне ағаш өспеген жерлер 
 С)  орман шаруашылығын жүргізетін мемлекеттік ұйымдарға 
тұрақты жер пайдалануға берілген жерлер 
 D)  барлығы дұрыс 
 Е)  арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер өсірілген жерлер 

 
27. Мемлекеттік орман қорын күзету мен қорғаудың міндеттерін 
атаңыз: 
 А) ормандағы өрттердің алдын алу, оларды дер кезінде байқап, 
жою жөніндегі іс-шараларды жүргізу; 
 В)  мемлекеттік орман қоры аумағындағы барлық жұмыс істейтін 
əрі сонда орналасқан ұйымдардың, сондай-ақ орманда болатын 
жеке тұлғалардың ормандарда өрт қауіпсіздігі ережелері мен 
санитарлық ережелерді сақтауын қамтамасыз ету; 
С)  орманды заңсыз ағаш кесуден, зақымдаудан, ұрлаудан жəне 
Қазақстан Республикасының орман заңдарын басқадай 
бұзушылықтан қорғау, сондай-ақ мемлекеттік орман қоры жерлерін 
күзету; 
 D)  мемлекеттік орман қорының күзетілуін, қорғалуын, 
ормандардың молықтырылуын, ұтымды пайдалануын жəне орман 
өсіруді қамтамасыз ететін басқа да іс-əрекеттер 
 Е)  барлығы дұрыс 
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28. Жер үсті су объектілері: 
 А)  су айдындары-өзендер жəне соларға теңестірілген каналдар, 
көлдер, су қоймалары, тоғандар жəне басқа ішкі су айдындары, 
аумақтық сулар, мұздықтар, батпақтар; 
В)  су тұтқыш аймақтар, тау-кен жыныстарының жиектері мен 
кешендері; 
С)  жер асты суларының бассейні; 
D)  жер асты сулары орындары мен учаскелері; 
Е)  жер асты суларының құрлықта немесе су астынан табиғи 
шығуы. 
 
29. Жер асты су объектілері: 
А)  су тұтқыш аймақтар, тау-кен жыныстарының жиектері мен 
кешендері; 
В)  барлығы дұрыс 
С)  жер асты суларының бассейні; 
D)  жер асты сулары орындары мен учаскелері; 
Е)  жер асты суларының құрлықта немесе су астынан табиғи 
шығуы. 
 
30. Су объектілеріне жататындар: 
 А)  теңіздер;  
 В)  өзендер; 
 С)  көлдер; 
 D)  жер үсті су объектілері, жер асты сулары бар жер қойнауының 
бөліктері; 
 Е)  жауаптардың барлығы дұрыс 

 
31. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингінде 
бақылау, бағалау жəне болжам жасау топырақтың қандай 
параметрлеріне жүргізіледі? 
 А)  су жəне жел эрозиясы    
 В)  су жəне тұздық режиміне 
 С)  ауыр металдармен ластану 
 D)  барлығы дұрыс 
 Е)  өсімдіктердің қоректендіру элементтері 
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32. Стационарлық экологиялық алаңдардағы бақылаулар қандай 
уақыт аралығында жүргізіледі? 
 А)  бір рет, ай сайын, декада сайын, ауыл шаруашылық 
өсімдіктердің даму фазасы бойынша    
 В)  декада сайын, ай сайын, 1 жылда бір рет  
 С)  5 жыл сайын 
 D)  10 жыл сайын 
 Е)  3 жыл сайын 
 
33. Стационарлық экологиялық алаңдарда бақылау жүргізу 
кезеңдері нешеге бөлінеді? 
 А)  3    
 В)  4  
 С)  5  
 D)  2 
 Е)  6 
 
34. Топырақ қабатының бұзылуы неше деңгейден тұрады? 
 А)  5    
 В)  4  
 С)  3 
 D)  2 
 Е)  6 
 
35. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингінің 
негізгі бағыттары қандай? 
 А)  ғылыми-əдістемелік   
 В)  қолданбалы  
 С)  ақпаратты-техникалық 
 D)  əдістемелік 
 Е)  барлығы дұрыс 

 
36. Табиғи мал азықтық алқаптарының өсімдіктер мониторингі 
қандай бағыттар бойынша жүргізіледі? 
 А)  ғылыми-əдістемелік бағыт    
 В)  əдістемелік-қолданбалы бағыт 
 С)  қолданбалы бағыт 
 D)  ақпараттық-техникалық бағыт 
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 Е)  барлығы дұрыс 
 
37.  Табиғи мал азықтық алқаптарды картографиялау неше түрден 
тұрады? 
 А)  3    
 В)  5 
 С)  2 
 D)  4 
 Е)  6 
 
38.  Полигондағы бақылау учаскесін түсіруде оның ауданы қандай 
көлемде таңдап алынады? 
 А)  1-10га    
 В)  05-100га 
 С)  0,5-10га 
 D)  10-20га 
 Е)  20-30га 
 
39.  Геоботаникалық зерттеулердің негізгі бағыты қандай? 
 А)  өсімдіктегі өзгерістерді  болжау    
 В)  табиғи-антропогендік əсерін анықтау 
 С)  өсімдіктің құрылымын зерттеу 
 D)  өсімдіктің өнімділігін зерттеу 
 Е)  дұрыс жауап жоқ 
 
40. Стационарлық бақылау жүргізудің кезеңдері 
 А)  ғылыми-əдістемелік бағыт    
 В)  əдістемелік-қолданбалы бағыт 
 С)  қолданбалы бағыт 
 D)  А,В,С дұрыс 
 Е)  дұрыс жауап жоқ 

 
41. Полигондармен эталондық учаскелеріндегі лаборатория неше 
бөліктен тұрады? 
 А)  2 
 В)  3 
 С)  5 
 D)  4 
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 Е)  7 
 
42. Дистанциондық зоналау үшін электромагниттік толқынның 
диапазондық көрсеткіші қанша болуы керек? 
 А)  0,3мкм-3,0мкм 
 В)  0,1мкм-2,0мкм 
 С)  0,3мкм-4,0мкм 
 D)  0,4мкм-2,0мкм 
 Е)  0,4мкм-3,0мкм  
 
43. ГАЖ-ң ең маңызды бөлшегі  
 А)  мəлімет 
 В)  карта 
 С)  план 
 D)  схема 
 Е)  фотоплан 

 
44. Дистанциондық мониторинг-бұл 
 А)  теодолиттік түсіріс арқылы ақпарат алу 
 В)  аэроғарыштық түсіріс арқылы мəлімет жинау 
 С)  фотопландармен фотосуреттерді дешифрлеп мəлімет алу 
 D)  ұшу аппаратының көмегімен ақпарат алу 
 Е)  табиғи процесстер мен құбылыстардағы бақылаудың əртүрлі 
ұшу жəне     
      аэроғарыштық ақпараттың автоматты тіркейтін жəне ақпарат     
      жеткізетін құрылғылардың көмегімен жүргізілетін бақылау. 
 
45. Жер жағдайы қандай карталарды көрсетіледі? 
 А)  жер пайдалану картасы, ландшафттық карта 
 В)  топырақ картасы, топырақтың ылғалдану картасы 
 С)  жердің ластану картасы 
 D)  топырақ эрозиясы жəне дефляция картасы 
 Е)  барлық жауап дұрыс 

 
46. Швециядағы жер мониторингінің ұлттық жүйесі қашан 
құрылды? 
 А)  1975ж 
 В)  1978ж 
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 С)  1977ж 
 D)  1974ж 
 Е)  1980ж 
 
47. Кешенді географиялық ақпараттық жүйесінің ең алғаш қай елде  
    құрылған? 
 А)  Швецияда 
 В)  Германияда 
 С)  Канадада 
 D)  Францияда 
 Е)  АҚШта 
 
48. Франция елінде құрылған топырақ қабаты жайында мəліметтер 
банкі қандай файлдардан тұрады? 
 А)  топырақ қималары жайында ақпараттарды сақтау, өңдеу жəне 
көрсету; 
 В)  топырақтың физико-географиялық ерекшеліктері жайында; 
 С)  елдегі кездесетін барлық топырақ материалдарын жинау, 
жалпылау жəне идентификациялау 
 D)  Францияда 
 Е)  АҚШта 

 
49. Германиядағы қоршаған ортаны қорғау бойынша федералдық 
ведомоствосы неше жыл сайын көрсеткіштерін көрсетіп отырады? 
 А)  үш жыл сайын 
 В)  екі жыл сайын  
 С)  əр жыл сайын 
 D)  төрт жыл сайын 
 Е)  бес жыл сайын 
 
50. Швециядағы жер мониторингін жүргізуде неше эталондық 
аймақ таңдап алынды? 
 А)  20 
 В)  15  
 С)  10 
 D)  12 
 Е)  8 
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Жер мониторингінде қолданылатын терминдермен 
анықтамалар. 

 
1. Мониторинг-биосфераның жəне экологиялық жүйелердің 
өзгерістерін қадағалайтын ұзақ мерзімді бақылау жүйесі 
2. Жер мониторингі- жер қорының жай-күйі онда болып жатқан 
өзгерістерді бақылау, қадағалау, бағалау жəне тексеру бойынша іс-
шаралар жүйесі. 
3. Орман мониторингі-орман қорын күзету, қорғау жəне 
ормандарды молықтыру, орман қорын пайдалану, ормандардың 
биологиялық əр алуандығы мен экологиялық функцияларын сақтау 
саласын мемлекеттік басқару мақсатында орман қорының жай-күйі 
мен қарқынын қадағалау, бағалау жəне болжау жүйесі 
4. Су объектілерінің мемлекеттік мониторингі- олардың жай-
күйіне гидрологиялық, гидрогеохимиялық, санитарлық-химиялық, 
микробиологиялық, паразитологиялық, радиологиялық жəне 
токсикологиялық көрсеткіштерді тұрақты қадағалау,  жүзеге 
асырылатын су шаруашылығы іс-шараларының зиянды 
зардаптарын болдырмау жəне тиімділік дəрежесін айқындау 
жөнінде ұсынымдар əзірлеу жүйесі 
5. Ауыл шаруашылығы алқаптарының топырақ мониторингі-
топырақтың жай-күйін бақылау, олардың өнімділік потенциалын 
арттыру, тиімді пайдаланумен қорғау бойынша ұсыныстар өңдеп 
шығару, жерлердің жағдайын бағалау жүйесі. 
6. Экологиялық мониторинг-биосфера немесе оның жеке 
бөліктерінің, элементтерінің жағдайының антропогендік əсерден 
болатын өзгерістерді болжау, бағалау, бақылаудың кешенді жүйесі. 
7.Геосфералық мониторинг-жер компоненттерін құрайтын 
динамика процесстерін зерттеу жүйесі. 
8.Биосфералық мониторинг- озон қабатындағы азот құрамын 
атмосферадағы оттегі мен көміртегінің мөлшерін сипаттайтын 
глобальды процесстермен құбылыстарды бақылау. 
9. Геоэкологиялық мониторинг-физико-географиялық жəне 
ландшафттық орта жағдайларының аймақтық ерекшеліктерін 
көрсету, адамның өмір сүруіне қауіпсіз, əлеуметтік экологиялық 
жағдайда ландшафттық ортаны қорғау, қадағалау, пайдалану 
əдістерін өңдеу жəне ландшафттық ортаның өнімділігін арттыру. 
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10. Биоэкологиялық мониторинг- тірі организмдермен қоршаған 
биоорта жағдайының өзгерістерін бақылау, орта факторларының 
нормативтер жүйесінің көмегімен орта жағдайын бағалау жүргізу. 
11.Санитарлы-гигиеналық мониторинг-адамның өмір сүруіне 
қауіпсіз санитарлы-гигиеналық жағдайын, оның тамақтануын, азық 
түлігін жəне адамзаттың генетикалық өзгерістерін бақылау. 
12.Табиғи шаруашылықтық мониторинг-табиғи ресурстардың 
жағдайын(жанармай, энергетикалық, минералдық, өндірістік 
заттар, орман, жер, су жəне т.б.) мемлекеттік əкімшіліктік 
ведомостволар бойынша бақылайды. 
13.Кешенді инвентаризациялау- жер қорының барлық 
санаттарының жəне ашық алқаптарының жерлерін сандық есепке 
алу жəне сапалық жағдайын бағалау, сипатын анықтау болып 
табылады. 
14. Ғарыштық мониторинг-ғарыштық бақылау көмегімен 
жүргізілетін мониторингтің бір түрі. 
15. Дистанциондық зоналау- берілген объектімен ешқандай 
байланыста болмай-ақ, сол объектінің өлшемдері мен деректері 
бойынша ақпарат алу. 
16.Қоршаған орта-айналадағы өсімдіктермен жануарлар 
дүниесінің тіршілік ортасы. 
17.Қоршаған орта мониторингі-қоршаған ортадағы 
құбылыстарды бақылау, алдын-ала болжам жасау, адамзатқа 
қауіпті жағдайларды ескерту бойынша іс-шаралар жүйесі. 
18.Табиғи ресурстар-қоғамның материалдық, мəдени жəне басқа 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның, 
шаруашылықтың қызмет процесінде пайдаланылатын құрамдас 
бөліктері. 
19. Су қоры жерлері-су айдындары (өзендер жəне соларға 
теңестірілген каналдар, көлдер, су қоймалары, тоғандар жəне басқа 
да  ішкі су айдындары, аумақтық сулар).мұздықтар, батпақтар, су 
көздеріндегі ағындыны реттеуге арналған су шаруашылығы 
құрылыстары алып жатқан жерлер, сондай-ақ  су қорғау аймақтары 
мен осы құрылыстардың белдеулеріне жəне ауыз сумен 
жабдықтаудың су тарту жүйелерінің санитарлық қорғау 
аймақтарына бөлініп берілген жерлер. 
20. Сарқынды сулар-адамның шаруашылық қызметі нəтижесінде 
пайда болатын немесе табиғи немесе жасанды су объектілеріне 



 95

немесе жер бедеріне ағызып жіберілетін ластанған аумақтағы 
сулар. 
21. Минералды жерасты сулары-өзінің құрамы жəне кейбір 
ерекше компонеттерінің мөлшері бойынша оң бальнеологиялық 
əсер ететін жерасты сулары. 
22. Су шаруашылық жүйесі-суларды ұтымды пайдалану мен 
қорғауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ ағынды суларды бұруға 
арналған өзара байланысты су объектілері мен гидротехникалық 
құылыстар кешені.  
23. Стационарлық бақылау-пункттері берілген толықтықпен 
дəлдік арқылы жердің жай-күйі туралы ақпаратты жүйелі алып 
тұру үшін құрылады.Стационарлық алаңдар, түйінді учаскелер 
жəне полигондар осындай пункттерге жатады. 
24.Жартылай стационарлық бақылау пункттері жұмыстың 
нақты шарттары мен мақсаттарына қарай 
ұйымдастырылады.Оларды бақылау жүйелі түрде 3,5,10 жыл жəне 
одан көп жыл аралықпен жүргізіледі. 
25.Стационарлық учаске- əртүрлі табиғи климаттық аймақтарда, 
провинцияларда биіктік белдеулерде өсімдіктер мен топырақтық 
жамылғысы жағдайын ұзақ уақыт (10 жылдан астам мерзімге) 
тұрақты бақылау мақсатында ұйымдастыратын жер учаскесі. 
26.Түйінді учаске (ключевой участок)- өсімдіктер мен топырақтың 
құрамын жəне сипатын олардың белгілі бір ландшафттық  табиғи 
жағдайлармен байланысын қажетті нақтылықпен көрсететін 
жергілікті жердегі үлгі учаске. 
27.Полигон- белгілі бір ландшафттық түрлерін (құмдар, тау етегі 
жазықтары, таулар) сипаттайтын əртүрлі  конфигурациялы аумақ. 
28.Жердің тозуы-жердің табиғи ортаның элементі ретінде 
функцияның өзгеруіне оның сандық жəне сапалық жағдайының 
шаруаларына, табиғи шаруашылық мəнінің төмендеуіне əкеп 
соқтыратын процесстер жиынтығы. 
29. Антропогенді факторлар- адам қызметінің қоршаған ортаға 
тигізетін əсерінің жиынтығы. 
30. Абиотикалық фактор-тірі организмге əсер ететін қоршаған 
орта жағдайларының кешені. 
31.Биотикалық фактор-бір организмдердің тіршілік əрекетінің 
басқаларына тигізетін əсері. 
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32.Қоршаған ортаны ластау- қоршаған ортаға ықтимал қауіпті 
химиялық жəне биологиялық заттардың, радиоактивті 
материалдардың, өндіріспен тұтыну қалдықтарының түсуі, сондай-
ақ қоршаған ортаға шудың, тербелістің, магнит өрістерінің жəне 
өзге де зиянды физикалық ықпалдардың əсері. 
33.Табиғи əсер-вулкандардың атқылауы, жел, су эрозиясына 
ұшырауы, жер сілкінісі, сел жүруі жəне т.б. 
34.Антропогендік əсер–адамның қоршаған ортаға тигізетін тікелей 
əсері арқылы ластануы. 
35.Өңірлік мониторинг-  физикалық ,  географиялық, əлеуметтік 
экономикалық жəне өзге де шекаралармен шектелген аумақтарға 
бақылау жүргізу. 
36.Жергілікті мониторинг -жекелеген жер учаскелермен 
ландшафттық экологиялық кешендердің қарапайым 
құрылымдарына  дейінгі өңірлік деңгейден төмен аумақтық 
объектілерде бақылау жүргізу. 
37.Оперативті мониторинг-болып жатқан өзгерістерді дəл сол 
уақытында жəне тұрақты мерзімде бақылау. 
38.Ретроспективті мониторинг-жүргізіліп жатқан бақылауларды 
тарихи жағынан талдау. 
39.Жер учаскесі-меншіктің гомогендік құқығы тарайтын жəне 
бірыңғай меншік болып келетін обьект. 
41.Республикалық мониторинг-республика аумағы бойынша 
ондағы болып жатқан өзгерістерді бақылау. 
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Қосымша1  
 

             Бұзылған жерлерді инвентаризациялау кезінде  
                графикалық материалдарды рəсімдеу үлгісі 

 
 
 
 
 
 

                                                      1-1а                                                                 1-3б 
                                                      
                                                       2,3                                                                   1,8 

 
 
 
 
 
 

                                                      1-3б                                                              1-2б 
                                                      
                                                       2,8                                                                  4,0 

 
 

                                                             2 
 
 
 
 
 
 

Шартты белгілер 
 
                                                                       Учаске шекарасы 

 
                                                                       Контулар шекарасы 

 
2 топырақтың құнарлы қабатының қазындысының     
                         нөмірі жəне шекарасы 

 
                                      I                                учаскв нөмірі 

                  
             

                    1.2.3                         бұзылған жерлердің типтері (карьер, қазынды,   
           қазындықсақтаушы) 

 
                                       а, б, в                      контурлардың іс жүзіндегі жағдайы 
                                                                       (а- пайдалануда , б- өңделген 
                                                                       в қайта қалпына келтіру стадиясында) 

 
                                   I-1а / 2,3                     в алымында – контур индексі,  бөлімінде -   
                                                                       ауданы га 
 
 



Қосымша2 
 

Жер пайдаланудағы бұзылған жерлердің контур бойынша  ведомосі 
_________________________ ауданы _________________________облысы 

 
 

                                                                                                                                                                                            Қосымшаның жалғасы 2 

 
 
 
 
 
 
 

№№ 
п/п 

Жер учаскесі шегіндегі контурлардың 
сипаттамасы 

Контур шегіндегі учаскенің 
пайдаланылуы 

түгендеу  кезіндегі учаске сипаттамасы Жақсартылған 
бұзылған 
жерлерге 
пайдалану 

бағыты 

кон-
тура№  

кон-тура 
ауданы, га 

Бұзылған 
жерлердің 

типі 

Іс 
жүзіндегі 
жағдайы 

Бұзылғанға 
дейін  

Қайта 
қалпына 

келтіруден 
кейінгі 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     жайылым жайылым плато-

түрінде 
Құрғап 
кеткен 

Четвертичные; 
щебенді-

галечникті 

Ауыл 
шаруашылық 

 
 

барлы
ғы 

Рекультивацияға жатады Рекультивация стадиясындағы 
аудан 

 
Қазынды 
ауданы 

 
ескерту О.і. 

егістік жайыл
ым 

Орман 
екпелері 

Су 
қоймасы 

Құрылыс  Профилакти
калық 

мақсаттар 

  
техникалық 

 
биологиялық 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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                                                                                                                                                                                                         Қосымша 3   

 
Жер пайдаланудағы топырақтың алынған құнарлы қабатының жəне потенциалды-құнарлы қабатын есепке алу ведомосі 

_________________________ ауданы _________________________облысы 
 

Контур 
№  

Топырақ қазындысында орналасқан Қазынды астында орналасқан, га 
плодородного слоя, м3 потенциально-

плодородного слоя, м3 
плодородного 

слоя, м3 
потенциальды-құнарлы 

қабаты, м3 
барлығы 

 

С.і. а.ш. алқаптар 

1 2 3 4 5 6 7 

3 2400  0,12  0,12 пастбища 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     Қосымша 4 
 

Бұзылған жерлерді бедерінің сипаты бойынша, пайдалы қазбаларды сонымен қатар сызықтық құрылғылардың құрылысын  табу жəне өңдеу 
 

Учаске 
 №  

 
Жерлердің типтері 

Бедер формасы 
бойынша 

əртүрлілігі 

Морфологиялық сипаттамасы Пайдалану 
мүмкіндігі  Салыстармалы 

тереңдігі 
бойынша                     

*     

Ауданы 
бойынша                  

**     

Еңістіктің 
күрделілігі                 

***    

Бедер элементінің өзара 
жағдайы бойынша   

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
                    *    - өте терең - свыше 100 м, терең – 30-100 м,  орташа теңдікте – 5-10 м, ұсақ – до 5 м; 
                  **    ірі аумақты - свыше 50 га, орташа аумақты 1-50 га,  ұсақ контурлы – до 1 га; 
                 ***   - ойлы-шұңқырлы - свыше 45о, өте тік – 30-45о,  тік – 15-30о, орташа тік – 10-15о,  орташа жазық – 5-10о, жазық до 5о.  
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                                                                                                                                                             Қосымша 5 
 

Суландыру сипаты бойынша бұзылған жерлерді топтастыру 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              Қосымша 6 
 

Жер пайдалану бойынша бұзылған жерлерді түгендеу жинақ ведомосі 
 ______________________ ауданы ______________________облысы 

 

 
 
 
 

Бұзылған жерлердің 
типтері 

Учаске 
 №  

ылғалдандыру сипаты бойынша 
бұзылған жерлерді топтастыру 

 (суландыру) 

Бөлінген топтардың 
анықтамасы 

Пайдалану мүмкіндігі 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
№№ 
п/п 

Бұзыл
ған 

жерле
рдің 
типте

рі 

Контурлар
дың  

жалпы 
ауданы 

Бұзылған 
жерлердің 

жалпы 
ауданынан 

Қайта 
қалпын

а 
келтіру

ге 
жатқыз
ылған 

О.і.  пайдалануда Рекультивация 
стадиясындағы 

жерлердің ауданы 

Қазын
ды 

аудан
ы, га 

Еске
рту егіст

ік 
Шабы
ндық 
пен 

жайыл
ым 

Орман 
екпеле

рі 

Су 
қойма
лары 

құрыл
ыс 

профи
лакти-
калық 
мақса
ттар 

 

пайда
лануд

а 

өңделд
і 

       техни-
калық 

биоло-
гиялық 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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                                                                                                                                                                                                       Қосымша 7 
 

Жер пайдалану аумағында жерлерді кешенді түгендеу нəтижесі бойынша су көздерін жəне олардың техникалық сипаттамасын есепке алудың жинақ ведомості 
__________________________ ауданы __________________________________облысы 

 
 

№№ 
п/п 

 
Суландыру құбырлары 

Инвентарлық 
нөмірі, түгендеу 
материалдары 

бойынша  

Құрылғы
лар саны, 

шт. 

Баланстық 
су 

көздерінің 
құны 

Техникалық жағдайы 
Кейінгі 

пайдалануға 
жарамдылары 

Жөндеуді 
қажет еттеді 

Есептен 
шығарылуға 

жатады 

С.і. себебі 
бойынша 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Құбырлы құдықтар 
о.і. өзі ағатындар 

       

2. Шахталық құдықтар        
3.  Пруды и копани        

4. Каптированные источники 
(кяризы, родники) 

       

5. Некаптированные родники        
6. өзен мен көлдер бойынша су 

жинағыштыр 
       

7. Су құбырлары        
8. суландыратын каналдар        

9. Атмосфералық жауын-
шашындарды жинау үшін 
алаңдар 

       

10. Құйылатын суғару пункттері        
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 Қосымша 8 
Аумақта орналасқан елді мекен пункттерінің шекара жерлерінің  

ЭКСПЛИКАЦИЯСЫ 
_______________________ ауданы_________________________облысы на 20___ год 

 
№№ 
п/п 

 
Алқаптар түрлері 

Барлық жерлер С.і елді мекен пункттері 
Іс жүзінде Жер есебі 

бойынша 
Іс жүзінде Жер есебі 

бойынша 
Іс жүзінде Жер есебі бойынша 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1. 

Аула маңындағы жерлер, барлығы 
о.і. егістік 
       бақтар 
өзге де алқаптар 
құрылыс астында 

      

2. Коллективті бақтар       
3. Коллективті бақшалар       
4. жайылым 

о.і. жақсартылған 
      

5. Орман, барлығы 
о.і. қорғау мақсатында 

      

6. Су қоймалары       
7. батпақтар       
8. Қоғамдық алаңдар, көшелер, аулалар астында 

о.і. санитарлы-қорғау 
      

9. өзге де жер алқаптары       
10. өзге де жер пайдаланушылардың жерлері 

о.і орман шаруашлығының жерлері 
о.і елді мекен пунктіне жататын оның сырт 
жағында орналасқан жерлер, аула маңындағы 
жерлер, бақшалар 
 

      

 Барлық жерлер:       
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Қосымша 9 

 
Шаруашылықтар бойынша топырақ материалдарын инвентаризациялау 

_________________________ ауданы _________________________облысы 
 

 Топырақ зонасы (зона ішінде) _____________ 
Провинция______________________________ 
Жер учаскесі____________________________ 

 
№№ 
п/п 

Жер 
учаскесі 

Топырақтық 
зерттеу түрі 

Зерттеу 
ауданы, 
мың.га 

 
Масштаб 

Зерттеу 
жылы 

Мекеме, 
орындау
шы  

Қолда бар материалдар 
Топырақ 
картасы 

Топырақтық
-мелиоратив 
тік картасы 

Тұздық 
режимінің 
картасы 

 
очерктер 

Лаборато
рлық 

талдаула
рдың 

кестелері 

Су-
физикалы

қ 
қасиеттер

і 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Қолда бар материалдар 
Топырақта

рдың 
шайылуы 

Жер асты 
суларыны
ң орналасу 
тереңдігі 

бойыншав 
картасы  

Жер асты 
суларыны

ң 
минерализ
ациялау 
картасы 

Картограммалар 
Агро-

өндірістік 
топтамасы 
бойынша 

Эрозияға 
ұшыраға
н жерлер 
бойынша 

Щебенділі
гі-

тастылығы 
бойынша 

Сортаңдығ
ы 

бойынша 

Топырақт
ың балл 
бонитеті 
бойынша 

Топырақты қоректендіру заттарымен қамтамасыз 
ету  

 
азотпен 

 
фосформе

н 

 
калиимен 

 
гумуспен 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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Қосымша 10 
СЭА-дағы топырақтың физико-химиялық, агрохимиялық жəне 

морфологиялық қасиетінің ведомосі  
Стационарлық-бақылау 
алаңының №_________________________ 
Шаруашылық _______________________ 
Жер учаскесі_________________________ 
Аудан ______________________________ 
Облыс ______________________________ 
Топырақтық зонасы (зона ішінде) _______ 
Провинция __________________________ 
Алаңды енгізу күні ___________________ 
 
Топырақты

ң 
əртүрлілігін

ң индексі 
  

Анықтау 
күні 

(танаптағ
ы) 

А/ш 
дақылдар 

жəне 
олардың 
вегетация 

фазасы 

 
А/ш 

дақылдард
ың сорты  

Өнімділік, 
ц/га 

зерттеу 
жылындағ

ы 

Енгізілетін 
тыңайтқышта

рдың түрі 
жəне мөлшері 

Генетикалық 
горизонттар 

Үлгі алу 
терңдігі, 

см  

Физико-химиялық, морфологиялық 
жəне агрохимиялық қасиеттері 

индексі Енгізу 
тереңдігі, 

см 

 
гумус,

% 

Тұрақты (валовые)% 
азот фосфор калий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
       А1 (max)      
       В1      
       В2      
       ВС      
       С      
        0-30     
        0-50     
        50-100     
        0-100     
        100-200     
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Қосымша 10 жал       
ғасы  

 

Физико-химиялық, морфологиялық жəне агрохимиялық қасиеттері 
жылжымалы, мг/100 г  

СО2, 
 % 

 
Гипс, 

% 

Сіңіру 
мөлшері, 
мг-экв –  

100 г  

Сіңірілген катиондар,  
мг-экв - 100 г 

 
рН 

Тұздардың 
мөлшері, % 

Тұздану 
типі 

Механикалық 
құрамының 
фракциясы 

, мм 
гидролиз 

азот 
фосфор калий кальций магний натрий <0.001 >0.01 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Табиғи 
ылғалды

лығы, 
 % 

Далалық 
зерттеу 

алдындағы 
ылғалдылық, 

% 

Запаста бар 
ылғалдылық

, м3/га 

Ауыр металдардың жинақталуы Пестицидтердің қалдық мөлшерінің 
құрамы 

Радио-
активтілігі 

кобальт қорғасын кадмий сынап мыс     

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Қосымша 10 жалғасы      
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