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Аңдатпа. Бұл мақалада жер мониторингi - болып жатқан өзгерiстердi уақтылы 

анықтау, оларды бағалау, одан əрi дамуын болжау жəне керi əсерi бар процестердi 
болдырмау мен оның зардаптарын жою жөнiнде ұсыныстар əзiрлеу мақсатында 
жүргiзiлетiн жер қорының сапалық жəне мөлшерлiк жай-күйiн базалық (бастапқы), жедел, 
мерзiмдi байқау жүйесiн бiлдiредi. 

 
Кілт сөздер: жер мониторингі, локальды мониторинг, жер ресурстары, жер бетін 

суретке түсіру. 
 
Жер мониторингi қоршаған табиғи ортаның жай-күйi мониторингiнiң құрамдас 

бөлiгi жəне сонымен бiр мезгiлде басқа да табиғи ортаға мониторинг жүргiзу үшiн база 
болып табылады. Халықаралық ғылыми-техникалық бағдарламаларға сəйкес, Қазақстан 
Республикасы жердiң ғаламдық мониторингi бойынша жұмыстарға қатысуы мүмкiн.  

Жерге меншiк нысандарына, жердiң нысаналы мақсаты мен пайдаланылу сипатына 
қарамастан Қазақстан Республикасының барлық жерi жер мониторингiнiң объектiсi болып 
табылады. 

Жер мониторингiн жүргiзудi ұйымдастыруды жер ресурстарын басқару жөнiндегi 
орталық уəкiлеттi орган жүзеге асырады. Жер мониторингi бойынша мемлекетаралық 
жəне халықаралық бағдарламаларды iске асыру Қазақстан Республикасының басқа 
мемлекеттермен жасасқан келiсiмдерi мен шарттарында айқындалатын тəртiппен жəне 
жағдайларды жүзеге асырылады. Жер мониторингiн жүргiзу жəне оның деректерiн 
пайдалану тəртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды. Жер мониторингiн 
жүргiзу кезiнде қажетті ақпаратты алу үшiн қашықтықтан зерделеу, жер бетiн суретке 
түсiру жəне бақылау əдiстерi, сондай-ақ, қор деректерi қолданылады. Жер мониторингiн 
техникалық қамтамасыз ету жер ресурстарын басқару жөнiндегi тиiстi аумақтық 
органдарда ақпаратты жинау, өңдеу жəне сақтау пункттерi бар автоматтандырылған 
ақпараттық жүйе арқылы жүзеге асырылады. Жер мониторингiнен алынған нəтижелер 
автоматтандарылған ақпараттық жүйенiң мұрағаттарында (қорларында) жəне деректер 
банкiнде жинақталады. Азаматтар, кəсiпорындар мен мекемелер, халықаралық ұйымдар, 
шетелдiк заңды жəне жеке тұлғалар жер мониторингiнiң мəлiметтерiн белгiленген 
тəртiппен пайдаланады [1]. 

Қазіргі уақытта мониторингтің түрлері көп. Əр салада мониторингті түрлі факторлар 
бойынша топтастырады. Жер санаттарына байланысты мониторинг жеті түрге бөлінеді. 
Əкімшілік-территориялық бөлінуі бойынша жер мониторингі үш түрге бөлінеді: 

1. ҚР жерінің жер мониторингі. 
2. Облыс жерлерінің жер мониторингі. 
3. Қала жəне аудан жерлерінің жер мониторингі. 
 Территорияны қамтуы бойынша мониторинг келесі түрлерге бөлінеді (1-сурет): 1) 

глобальды; 2) ұлттық; 3) аймақтық; 4) локальды. 
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1-сурет. Аумақты қамтуы бойынша мониторингтің түрлері. 

 
Глобальды мониторинг – планетамыздағы барлық жердің күйін бағалауға мүмкіндік 

береді жəне төтенше жағдайлардың алдын алу үшін жүргізіледі. 
Ұлттық мониторинг – республика деңгейінде арнайы органдармен жүргізілетін 

мониторинг. Аймақтық мониторинг – белгілі бір физикалық-географиялық, экологиялық 
немесе басқа да шекаралармен шектелген ірі аймақтар мен территория шегіндегі 
процестер мен құбылыстарды бағалауға мүмкіндік береді. Локальдық мониторинг – 
аймақтық деңгейден төмен орналасқан объектілерде, тіпті жеке жер учаскелерінде жəне 
қарапайым ландшафты-экологиялық кешендерде жүргізіледі [2,3]. 

Бақыланатын процестерге байланысты мониторинг: 1)эволюциялық; 2)циклдық; 
3)антропогендік; 4)төтенше мониторинг түрлеріне бөлінеді. 

Эволюциялық жер мониторингі тарихи даму процестермен байланысты. 
Циклдық жер мониторингі тəуліктік, маусымдық, жылдық табиғи өзгерістермен 

байланысты. 
Антропогендік жер мониторингі адамның іс-əрекетімен байланысты. 
Төтенше жер мониторингі өндірістік авариялар, экологиялық, табиғи апаттар жəне 

катастрофалармен байланысты. 
Мерзімі мен жүргізу уақыты бойынша негізгі, мерзімді, жылдам өткізілетін жəне 

ретроспективті жер мониторингі болып бөлінеді. Негізгі жер мониторингі мониторингті 
жүргізе бастаған кезде объектілердің күйін белгілейді. Мерзімді жер мониторингі белгілі 
мерзім сайын жүргізіледі(1,5,10...жыл). Жылдам өткізілетін жер мониторингі үнемі, 
үздіксіз жүргізіліп ағымдағы өзгерістерді белгілейді. Ретроспективті жер мониторингі 
алдындағы бақылаулардың тарихи талдауын береді. 

Жер мониторингін жүргізудің мерзімдері мен кезеңділігіне қарай жердің жай-күйін 
бақылаудың мынадай: базалық (бастапқы жер мониторингін жүргізуді бастау сəтіндегі 
бақылау объектілерінің жай күйін тіркейтін); кезеңдік (бір жəне одан көп жылдан кейін); 
жедел (ағымдағы өзгерістерді тіркейтін) түрлері жүзеге асырылады (2-сурет).  
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2-сурет. Жер мониторингін жүргізудің мерзімдері мен кезеңділігіне қарай бөлінуі. 
 

Сонымен қатар, мониторингті бақылау объектілері, əсер ету факторлары, көздері 
жəне масштабтары бойынша топтастыруға болады. 

Мониторингтің аумақтық-аймақтың желісі жердің жай күйін бақылаудың 
станционарлық жəне жартылай стационарлық пункттерін қамтиды [3]. 

Агенттік, Мемлекет басшысының Үкіметке берген тапсырмасына орай, ауыл 
шаруашылығы министрлігімен бірлесіп, жайылым жəне шабындық жерлерін қайта 
қалпына келтіру жəне ұтымды пайдалану туралы шаралар қабылдауды көздеп отыр. 

Жер мониторингін жүргізу нəтижесінде белгілі болып отырғандай, шөлейттену 
процестерімен Қазақстан аумағының 70 пайызы əр түрлі мөлшерлерде ұшырап отыр, ал 
жел жəне су эрозиясына ұшырап отырған жалпы жер көлемі 30 миллион гектар, оның 
ішінде егістік жерлер 1,6 миллион гектар. Бұл ретте барлық егістік жерлердің (23,5 
миллион гектар) сипаттамасына келетін болсақ, 15,8 миллион гектардың сапасы жақсы; 
3,9 миллион гектар тұзды жəне сортаң жерлер; жел жəне су эрозиясына бейім жерлер 1,6 
миллион гектар; 1,3 миллион гектар қиыршық тастақталған жəне 0,4 миллион гектар 
шамадан тыс ылғалданған жерлер болып отыр. 

Кезеңдік бақылау бақыланатын көрсеткіштер серпініне байланысты СЭП үш жылда 
бір рет, ПСЭП бес жылда бір рет құрылады. 

Республикамыздың жер қоры жағдайындағы өзгерістерді уақытылы анықтайтын 
станционарлық жəне жартылай стационарлық  бақылау пункттерінің облыстар бойынша 
бөлінуі 1-кестеде келтіріледі [4]. 
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1-кесте. Станционарлық бақылау пункттерінің аумақтық-аймақтың желісі  
Республикалық 

маңызды қалалар мен 
облыстар атауы 

1.01.2004ж 1.01.2005ж 1.01.2006ж 1.01.2007ж 
СЭП ПСЭП СЭП ПСЭП СЭП ПСЭП СЭП ПСЭП 

Ауылшаруашылық мақсатындағы жерлердің базалық мониторингі 
Ақмола 5 26 7 17 7 20 11 20 
Ақтөбе - - - - 3 - 14 - 
Алматы 14 - 11 - 11 - 11 - 
Атырау  9 12 22 - 22 - 22 - 
Шығыс Қазақстан 13 40 9 22 9 22 9 22 
Жамбыл 8 - 12 - 21 - 25 - 
Батыс Қазақстан 1 6 1 6 1 8 - - 
Қарағанды 6 - 6 - 6 - 10 - 
Қызылорда 12 - 9 - 12 - 12 - 
Қостанай 3 7 2 7 2 7 2 7 
Маңғыстау - - - - - - - - 
Павлодар 4 3 2 5 2 5 2 5 
Солтүстік Қазақстан 9 2 9 - 9 4 11 11 
Оңтүстік Қазақстан 49 - 84 - 84 - 84 - 
Жиынтығы  133 96 174 57 189 66 213 65 

Қалалық жерлердің локалды мониторингі 
Алматы қаласы 63 - 100 - 200 - 200 - 
Астана қаласы 90 - 90 - 120 - 120 - 
Жиынтығы 153 - 190 - 320 - 320 - 
Барлығы 286 96 364 57 509 66 533 65 
*Ескерту: Автордың есептеулері 

 
Бұл кестеден республикамызда жер мониторингін жүргізу үрдісі баяу жүргізілетінін 

көреміз. Əсіресе Ақтөбе, Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, 
Павлодар облыстарында СЭА (СЭП) жəне ЖСЭА (ПСЭП) жылдар бойы аз немесе 
өзгеріссіз болған. Ал Маңғыстау облысында бірде бір СЭА немесе ЖСЭА  орналаспаған. 
Базалық мониторинг Оңтүстік Қазақстан облысында дамып отыр. Алматы жəне Астана 
қалаларында локальды мониторингі жақсы жүргізіліп келеді. 

Республика аумағында жер мониторингін жүргізу үшін 2008 жылдың 1 
қарашасындағы жағдайы бойынша 732 стационарлық бақылау пунктері бар, онда жүйелі 
бақылаулар жүргізілуде, олар республиканың барлық табиғи - ауыл шаруашылық 
аймақтарында орналастырылған. Алайда, айтылған пункттер аймақтар 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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АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАСЫЛ АЙМАҒЫНДАҒЫ ҚИҒАШ-ТОПТЫҚ ƏДІСПЕН 
ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН ЕКПЕ АҒАШТАРДЫҢ ӨСУІ МЕН ЖАҒДАЙЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада Астана қаласы жасыл аймағындағы алқа ағаштардың ықтырма 

орман арасында қиғаш-топтық əдіспен отырғызудың зерттеу нəтижелері, сонымен қатар 
екпе ормандардың биометриялық көрсеткіштері, қиғаш-топтық əдіспен отырғызылған 
ағаш өсімдіктерінің жерсінуі мен биіктіктері келтірілген. Отырғызуда кəдімгі қарағайдың, 
қотыр қайыңның жəне шетен жапырақты үйеңкінің стандартты көшеттері пайдаланылды. 

 
Кілт сөздер: жасыл аймақ, құрғақшылық, қорғаныш орман жолағы, табиғи-

климаттық жағдай, шұғыл континенталдық, орман өсу жағдайы, биотоп, қиғаш-топтық 
əдіс, жерсіну, вегетациялық кезең, биометриялық көрсеткіштер. 

 
Кіріспе. Астана қаласының жасыл аймағы құрғақ дала аймағының қатаң топырақты-

климаттық жағдайларында құрылады. Жауын-шашынның аз болуы, ылғалдың қарқынды 
булануы, ауаның салыстырмалы төмен ылғалдылығы, жиі қайталанатын құрғақшылық 
пен аңызақ, аязды қыс, топырақтың тұздануы мен сортаңдануы, тұқымдардың 
ассортиментін іріктеуде жəне жоғарғы сəндік орман екпе ағаштарын өсіруде белгілі 
қиыншылықтарды тудырады. Орман екпе ағаштарын құрудың үмітті бағыттарының бірі 
ағаш отырғызудың қиғаш-топтық əдісі болып табылады.   

Еліміздің жазық далалы аудандарында қорғаныш орман жолақтарын құруды 1891 
жылы профессор В.В.Докучаевтың экспедициясы бастаған. Əсіресе, Каменная степь 
даласындағы экспедиция жұмысының маңызы зор. Мұнда жасалынған су қоймалары мен 
тоғандар, өсірген орман алқаптары даланың кейпін өзгертіп жіберген. Орман 
алқаптарының су режиміне əсерін В.В.Докучаевтың еңбегінен байқауға болады [1, 2]. 


