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ТОПЫРАҚТЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТI ЖƏНЕ ҚАЗАҚСТАН
ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

(ҚРАШМ Ө.О.Оспанов атындығы Топырақтану жəне агрохимия зерттеу орталығы)

Топырақтың  экологиялық қызметi оның химиялық, физикалық жəне биологиялық ерекшелiктерiмен байла-
нысты жəне де ол топырақ жамылғысының құнарлық дəрежесiмен реттеледi. Топырақ құнарлығының төмендеуi,
техногендiк қысымның артуы жəне топырақ жамылғысының ластануы топырақтың қорғаныстық қабiлетiн на-
шарлатады. Бұл топырақтың дегредацияланып шөлейттенуiне алып келедi. Топырақ жамылғысының антропогендiк
шөлейттенуi Қазақстанның барлық өңiрлерiн қамтыды жəне биологиялық əртүрлiктi қысқартып экожүйенiң по-
тенциалын төмендетуде.

Топырақтың экологиялық қызметi топырақ
түзушi негiзгi факторлар: климат, өсiмдiк, топырақ
түзушi жыныстар, жер бедерi, тiрi ағзалардың тiршiлiк
əрекеттерi жəне жаратылысынан жасампаз адамзат-
тың түрлендiрушi əрекетiнен қалыптасады. Топырақ
– биокостық табиғи жүйе. Ол əртүрлi биосфералық
жəне экожүйелiк қызмет атқарады. Атмосфера, ли-
тосфера, гидросфера құблыстарының қалыпты
жүруiне сонымен қатар айтарлықтай дəрежеде қоғам
дамуының əлеуметтiк-экономикалық жағдайларын
анықтайды [1,2]. Топырақ биоценоздың тiршiлiк ор-
тасы сонымен қатар қоршаған ортаның антропогендiк
ластанудан пайда болған уыттық заттарын физика-
химиялық жəне биологиялық сiңiрушiсi.

Топырақтың экологиялық қызметi оның химия-
лық, физикалық жəне биологиялық
ерекшелiктерiмен байланысты жəне де ол топырақ
жамылғысының құнарлық дəрежесiмен реттеледi.
Топырақтың экологиялық қызметi оның маңызды
генетикалық көрсеткiшi болып табылады. Табиғат
қорларын пайдалану нəтижесiнде бұзылып ластануы
оның мүлтiксiз деградацияланып шөлейттенуiне
алып келедi.

Қазiргi таңда Қазақстанда 180 млн га жер шөлей-
ттенген. Бұл Қазақстан жер көлемiнiң 60% құрай-
ды . 12 млн  га-дан  астам егiстiк жерлердiң
қарашiрiндi мөлшерi əртүрлi дəрежеде азайып құнар-
лығы  төмендеген . 60 млн .га  жер тұзданып
кебiрленген , 33 млн  га  химиялық жəне
радиоактивтiк ластанған, 30 млн га эрозия мен деф-
ляцияға  ұшыраған. Топырақ жамылғасының
антропогендiк шөлейттенуi ауқымы мен қарқыны
жағынын жыл санап үдей түсуде. Олар Қазақстан-
ның барлық өңiрлерiн  қамтыды жəне биологиялық
əртүрлiлiктi қысқартып экожүйенiң потенциалын
төмендетуде.

Кең байтақ Арал өңiрiнде соңғы 40 жыл iшiнде

ауыр экологиялық ахуал орнады. Əмудария мен
Сырдария бассейнiнде су-жер қорларын тиiмсiз
пайдалану Арал теңiзi деңгейiнiң апаттық төмендеуiне
алып келдi. Соның салдарынан топырақ жамылғы-
сы  тұзданып жел эрозиясына түстi. Iргелес жатқан
аумақтар уытты химиялық заттармен ластанды. Аэро-
зольдардың жылдық шығыны 7,3 млн т. соның
iшiнде 50-70 мың тоннасы тұздар.

Қазiргi таңда күрделi экологиялық жағдай Ба-
тыс Қазақстанның iрi өндiрiстiк жəне ауылшаруа-
шылық өңiрлерiнде орнаған. Мұнда көмiрсутек
шикiзаттарының 90%-дан астам зерттелiнген жəне
потенциалдық қорлары орналасқан. Жылына 35
млн.т мұнай өндiрiледi жəне өндiру қарқыны жыл-
дан-жылға артуда. Өндiрiстегi мұнай-газ кəсiпшiлiгi
аумағының топырақтары өте күштi бүлiнген жəне
мұнаймен сонымен қатар əртүрлi токсикалық хим-
реактивтермен ластанған. Мұнай өнiмдерi мен газ-
дардың (күкiрттiсутек, күкiрт ангидридi, көмiртегi
тотығы, азот жəне басқалары) апатты шығарылым-
дары атмосфера ауасын, жер асты ыза сулары мен
жер бетiндегi суларды, топырақ жамылғысын лас-
тайды (1 кесте). Көптеген кен орындары, əсiресе
ескiлерi (Доссор, Мақат, Байшонас жəне т.б.) күштi
суландырылған (98%-дейiн) беткi қабатта күштi
минералданған кəсiптiк суларды жинақтайды.

Кен орындарының аумағында топырақ жабыны
(құба жəне шалғын-құба шөлдi, сортаң, сор, шалғ-
ынды жəне шалғын- батпақты теңiз маңындағы
тұзды топырақтар) қарқынды техногендiк қысым
əсерiнде  болады, морфогенетикалық кескiннiң
бұзылу дəрежесiнiң жоғарылығымен, мұнай-хими-
ялық ластанумен жəне сарқынды кəсiптiк сулармен
тұзданумен өзгешеленедi [3,4].

Мұнаймен ластанған топырақтардың кескiнi шикi
мұнайға қанығады, топырақ бөлшектерi шайырлар-
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мен, асфальтенмен жəне парафиндермен желiмделiп
қалады, құба-қоңыр түске ие болып тығыздалады.
Зерттеулердiң көрсетуi бойынша, мұнаймен ластан-
ған топырақтарда əртүрлi улы химиялық заттар,
соның iшiнде ауыр металдар (мырыш, қорғасын,
ванадий, никель жəне т.б.) жинақталып ұзақ уақыт
сақталады [5]. Қарашiрiндiнiң фульвоқышқылдары
токсиканттармен жақсы еритiн қосылыстар түзетiнi
жəне кескiн бойынша ауысатындығы, ал гумин қыш-
қылдарының оларды топырақтың қатты фазасына
жинақтайтыны анықталды [6].

Каспий маңындағы мұнай кəсiпшiлiгiнiң аума-
ғында мұнай-химиялық ағынның қалыптасуы сала-
сында (Доссор, Мақат, Сағыз, Құлсары, Түлiс)
мырыштың, мыстың жəне қорғасынның жалпы жəне
жылжымалы түрлерiнiң ШЖШ мəнiнен жоғары
жинақталуы байқалады. Құба шөлейттi топырақтарда
сульфатты-хлоридтi тұздану елеулi түрде басым
болады. Ластану ағынның транзитi саласында (Қос-
шағыл, Қаратон, Қош-қар, Сарықамыс кен орын-
дары) шалғынды теңiз маңындағы топырақтарда
жəне сор топырақтарда жалпы мырыштың мөлшерi
20-55 мг/кг, мыстың мөлшерi 29, қорғасынның
мөлшерi 40-55 жəне кадмийдiң мөлшерi 2 мг/кг
құрайды, олардың жылжымалы түрлерiнiң мөлшерi,
əсiресе қорғасынның мөлшерi 6-16 мг/кг артады.
Топыраққа жоғары натрий-хлоридтi тұздануы тəн.
Ластану ағынның жеңiлденуi саласында (Тереңөзек,
Прорва, С.Балғымбаев, Каспий теңiзiнiң жағалау-
ындағы Қамысты кен орындары) топырақта қорға-
сынның 24-40 мг/кг жəне мырыштың 8-23 мг/кг,
теңiз маңының солтүстiк бөлiгiнде мырыштың 62 мг/
кг дейiн мөлшерi күрт артады. Топырақтың тұзда-
нуы теңiз маңындағы сортаң топырақтар мен сор
топырақтардың дəрежесiне дейiн жетедi.

Зерттеу жұмыстары нəтижесiнде Каспий маңын-
дағы топырақтарда, Жайық өзенiнiң аңғарында, Бұза-
шы түбегiнде жəне Өлi Қолтық шорында бордың
жоғарғы мөлшерi анықталды. Жалпы бордың
мөлшерi мұнда орташа көрсеткiштерден (10 мг/кг)

5-6 есе асады.
Ластанған топырақтар, көптеген мұнай «қамба-

лары» жəне ұңғылар Каспий теңiзiнiң суларын улы
химиялық элементтермен ластаушылардың басты
көздерi болып табылады. Соңғы жылдары Каспий
теңiзiнiң шығыс жағалауында мұнай көмiрсутектерi
мөлшерiнiң үш еседен артқандығын деректер
көрсетедi жəне де ол 0,01-0,02 г/кг деңгейде бол-
ды, барынша көп шоғырлануы 0,6-1,0 мг/кг дейiн
жетедi.

Батыс Қазақстанның аумағында iрi сынақ поли-
гондары «Капустин яр», «Лира» жəне т.б. орналас-
қан. Жалпы аумағы 1,4 млн га Азгир полигонында
45 жыл iшiнде 29 атом жарылыстары жүргiзiлдi, 24
мың зымыран жойылды. Нəтижесiнде топырақ жа-
мылғысы радиоактивтiк стронций, цезий, плутоний,
зымыран жанармайларының қалдықтарымен, зымы-
ран сынықтарымен ластанды.

Солтүстiк Қазақстанның негiзгi мол астық
беретiн өлкесiндегi қара жəне қара-қоңыр топырақ-
тарында потенциалды экологиялық қауiп қалыпта-
суда. Мұнда ұзақ жылдар бойы дəндi дақылдардың
монокультурасын өсiру нəтижесiнде топырақ құнар-
лығы кеми бастады. Қара шiрiндi мөлшерi азайып,
суға берiк құрлымы жоғала бастады. Су-жел эрози-
ясы қарқындап, қуаңшылық пен аңызақ жел өршiдi.
Қазiргi кезде ауылдық жерлерде шаруашылықтың
көп салалы түрлерiнiң егiзiлуiне байланысты ауыс-
палы егiстiк пен тұқым шаруашылығы жүйесi ай-
тарлықтай өзгердi. Органикалық жəне минеральдық
тыңайтқыштар аз енгiзiледi. Ол топырақтың жоғалт-
қан құнарлығының орнын толтыра алмайды. Гер-
бицидтер мен пестицидтердiң қолданылуы жоқтың
қасы десе де болады. Бұл əртүрлi арамшөптердiң
жайылуына үлкен жол ашады. Топырақ өз құнар-
лығының 30%-ын жоғалтып, экологиялық қорғаныс
қабылетiн төмендетедi. Топырақ құнарлығын бас-
тапқы қалпына келтiру қазiргi жағдайда мүмкiн емес.
Бiрақ та егiстiктердi тиiмдi пайдалану, тыңайтқыш-
тарды енгiзу, ауыспалы егiстiктi оңтайлы жүргiзу

Соның ішінді токсиканттардың мөлшері, 
т 

Жыл  Мұнай 
өндіру, 
жылына 
тонна 

Улы шығарыл-
ымдардың 
мөлшері NО2 SО2 СО Көмір-

сутектер  
күйе 

1995 1084,4 8432,1 63,1 148,61 1726,8 5687,1 151,7 
1996 1047,5 7508,0 55,9 103,0 438,9 5436,7 185,5 
1997 1002,1 7732,0 126,4 2,1 113,5 7153,4 2,0 
1998 924,7 7420,7 416,7 3,8 113,5 6882,0 4,7 
1999 920,1 7221,1 79,1 6,5 2209,1 4638,6 289,5 

1-кесте. Жайықмұнай кəсiпорындарындағы улы шығарылымдардың мөлшерi
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жəне т.б. технологиялық тəсiлдердi қолдану топы-
рақтың деградациялану процесiн бəсеңдетiп, топы-
рақ құнарлығын сақтауға септiгiн тигiзедi.

Орталық жəне Шығыс Қазақстан өндiрiстiк
өңiрлерiндегi топырақ жамылғысының жергiлiктi
жер шеңберiнен аспайтын ошақтарында техногендiк
бүлiну мен уытты химиялық заттармен (қорғасын,
сынап, хром жəне т.б.) ластануы тiркелiндi. Жыл
сайын атмосфераға 3-4 млн т химиялық ластаушы
заттар шығарылып, топырақ бетiне қонады. Павло-
дар, Өскемен, Қарағанды, Темiртау сияқты өндiрiс
орталықтарында токсикалық заттардың өзiндiк био-
геохимиялық аномалиялары қалыптасты. Мұнда
ерекше қауiптi бұрынғы Семей ядролық полигоны
аумақтарындағы радиоактивтi ластанған топырақ-
тардың салдарлары тудырады.

Соңғы жылдары Оңтүстiк Қазақстанның суар-
малы жерлерi мен жайылымдарында эрозиялық
процестердiң қарқыны артуда. Тау беткейiнен жыл

сайын  1 млн  м3 тиiмдi ылғал ағып  кетедi.
Қарашiрiндiсi 400 мың т шамасындағы 19 млн т то-
пырақ сумен шайылып кетедi. Бұл шығындарды
қалпына келтiру үшiн жыл сайын 2,5-2,6 млн т көң
төгу керек. Топырақ жамылғысын жүйесiз жəне
бақылаусыз пайдалану топырақ - өсiмдiк жамылғ-
ысының жойылып кетуiне əкелiп соғады. Бұл олар-
дың эрозияға қарсы күресу қабылетiн төмендетедi.
Сонымен қатар Тянь-Шань мен Жоңғар тауларының
беткейлерiнде сел жүруi жəне сейсмикалық құбы-
лыстары қауiптi.

Сонымен Қазақстан топырақ жамылғысының
қазiргi экологиялық жағдайы өзiнiң критикалық
шегiне жеттi (2 кесте). Шөлейттену процесiнiң
күшеюi халықтың тiршiлiк ету деңгейiн төмендетiп
елдiң экономикасына керi əсерiн тигiзедi.  Топы-
рақтың экологиялық қызметiнiң тұрақсыздануы
жылдан-жылға артуда. Қазiргi таңда ғылыми
негiзделген тиiмдi нұсқауларсыз топырақтың өзiн-

Соның ішінде Соның ішінде 
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 Жалпы 
жер 
көлемі, 
мың.га 

егістік суар-
малы 

жайылым 
Барлық 
бүлінген 
жер, га 

пайдалы 
қазбаларды 
өндірі 
кезінде 

транспорттық 
коммуникация

Ақмола 9694,2 3737,8 277 4672,2 12499 3742 124,6 
Ақтөбе 29447,1 2058,9 41,1 23935,1 8465 8465 298,7 
Алматы 10406,5 824,8 280,6 5917,0  2028 2028 104,7 
Атырау 11965,0 25,2 25,2 9864,2 1925 1119 112,0 
Шығыс 
Қазақстан 

9751,2 851,3 85,4 5017,9 6730 5758 97,3 

Жамбыл 15314,1 996,3 222,6 9973,5 6448 5718 144,6 
Жезқазған  27182,2 494,3 10,5 22121,1 17179 15455 313,3 
Батыс 
Қазақстан 

15032,0 1996,0 39,8 10642,0 2900 2900 151,2 

Қарағанды 11149,6 1777,3 69,9 8426,2 2254,3 18244 85,4 
Қызылорда 24902,0 253,6 252,2 12572,7 5799 870 228,1 
Көкшетау 7826,2 3788,1 6,1 2997,2 1171,9 1031 78,1 
Қостанай 11391,4 5486,3 17,9 4668,8 2251,8 1180 114,5 
Маңғыстау 17053,6 0,8 0,8 13164,6 8164 4751 166,6 
Павлодар 12476,5 3489,7 78,0 7366,6 2494,8 1089,7 127,5 
Солтүстік 
Қазақстан 

4494,8 2452,4 19,0 1220,9 3140 497 44,3 

Семей 18597,5 1671,4 128,1 13900,5 6340 1670 179,6 
Талдықорған 11850,0 2896,8 3,8 7552,8 1223 926 - 
Торғай - - - - 3740 3529 118,5 
Оңтүстік 
қазақстан  

12301,3 1175,9 433,2 9445,7 584 - 116,3 

Жиыны: 271977,8 34828,1 2001,1 181727,0 181340 88780 27173 

2- кесте. Қазақстанның жер ресурстары жəне бүлiген жерлердiң көлемi (ҚР жер ресурстарын
басқару агенттiгiнiң деректерi бойынша, 2005ж.)
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өзi қалпына келтiруi ойдағыдай нəтиже бермейдi.
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Резюме

Экологические функции почв обусловлены особен-
ностями их химических, физических и биологических
свойств и, в конечном счете, регулируются уровнем пло-
дородия почвенного покрова. Установлено, что эколо-
гические функции определяют устойчивость почв к ан-
тропогенным нагрузкам. Снижение почвенного плодо-
родия, увеличение техногенной нагрузки и загрязнение
почвенного покрова ведут к снижению защитных функ-

ций почв. В результате почвенный покров деградируется и
опустынивается. Антропогенные опустынивания почвенно-
го покрова охватили все регионы Казахстана и ведут к со-
кращению и даже полному уничтожению биологического
разнообразия и потенциала экосистемы.

Summary

Ecological functions of soil are stipulated by peculiarity
of their physical, chemical and biological property and
regulated by level of fertility of soil cover. It was established
that ecological functions determine soil stability to
anthropogenic impact and technogenic impact and
contamination of cover lead to decrease of protective soil
functions. Anthropogenic desertification of soil cover
enveloped all regions of Kazakhstan and lead to decrease or
even total destruction of biological diversity and potential
ecosystem.


