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Кіріспе. Экологиялық қауіпсіздік Қазақстан 
Республикасы ұлттық қауіпсіздіктің негізгі стра-
тегиялық компоненттерінің және мемлекеттің 
маңызды басымдықтардың бірі болып табылады 
[1].

Қазақстан Республикасының Экологиялық 
Кодексіне сәйкес, экологиялық қауіпсіздік де-
геніміз – қоршаған ортаға антропогендiк және та-
биғи әсер ету нәтижесiнде туындайтын қатерлер-
ден жеке адамның, қоғамның және мемлекеттiң 
өмiрлiк маңызы бар мүдделерi мен құқықтары-
ның қорғалуының жай-күйi [2].

Қазіргі уақытта көптеген қалаларда қоршаған 
ортаның жағдайы ластанған. Сондықтан қолайлы 
қоршаған ортаны қамтамасыз ету барлық азамат-
тар үшін өзекті мәселе. Сонымен қатар, автокөлік 
ағынының қарқынды өсу үрдісі айқын байқала-
тын республикалық және облыстық деңгейдегі 
ірі қалалардағы жасыл желектерге ауқымды әсер 
етуде. Осыған байланысты қазіргі уақытта қалада 
адамның дене және психофизикалық жағдайына 
жағымды әсер ететін жағдайларды қалыптастыру 
проблемасы маңызды болып отыр. Бұл пробле-
маны шешуде жылу режимін реттейтін, шу мен 

желден қорғайтын жасыл желектердің маңызы 
зор. Сондай-ақ, жасыл желектер ауаның тозаңда-
нуы мен газдануын төмендетеді, фитонцидтер 
өндіреді, ауаның ылғалдылығы мен иондануына 
әсер етеді. Жасыл өсімдіктер азот пен күкірттің 
қосылыстарын бейтараптандырады. Жасыл же-
лектердің негізгі қызметі – қоршаған ортаны ла-
станудан қорғау болып табылады.

Әдеби мәліметтерге сүйенсек, бүкіл әлем бой-
ынша жасыл желектер жыл сайын 600 млрд тонна 
көмірқышқыл газын тұтынып, атмосфераға 400 
млрд тонна оттегі бөледі. Орташа шамамен, бір 
ағаш үш адамның тыныс алуы үшін қажетті отте-
гін бөліп шығарады [3].

Жасыл желектер микроклиматты қалыпта-
стыруда, температуралық, радиациялық, жел 
және жылу режимдерін реттеуде аса маңызды қы-
змет атқарады. Отандық және шетелдік ғалымдар 
жүргізген зерттеулер көрсеткендей, жасыл алқап-
тан жарты километр қашықтықта орналасқан ау-
мақта ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 30%-
ға артуы мүмкін [4].

Жасыл желектердің қаланың экологиялық 
жағдайына тигізер пайдасына қарамастан, облыс 

Қалалардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуде жасыл екпелердің маңызы
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қарастырылған. Қалалардағы экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша Түркістан қаласының 
тұрғындары арасында жүргізілген сауалнамалық зерттеудің нәтижелері берілген. Сауалнамалық зерт-
теу жүргізу үшін қаланың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі факторларды қамтитын 
сұрақтар анықталған. Әрбір сұрақтың жауаптары өңделіп, анализ жасалған. Сауалнамалық зерттеу 
нәтижелері бойынша экологиялық қауіпсіздік толыққанды қамтамасыз етілмегендігі анықталған. Осы 
зерттеу нәтижелерін ескере отырып, Түркістан қаласының экологиялық жағдайын түзету мақсатында 
бірнеше экологиялық маңызды іс-шаралар ұсынылған.
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орталығы мәртебесіне ие болған Түркістан қала-
сындағы жасыл желектер жағдайы сын көтермей-
ді. Сондықтан қаланың климаты күрт континентті 
екенін ескере отырып, Түркістан қаласы дамуы-
ның архитектуралық жобасындағы архитектура-
лық жоспарлау іс-шарасында экологиялық аспек-
тілерді есепке алу қажет [5].

Материалдар мен әдістер. Қаланың эколо-
гиялық қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі жағдай-
ын анықтаудың негізгі индикаторларының бірі – 
қала тұрғындарының көзқарасы болып табылады. 
Сондықтан оны анықтау мақсатында қала тұрғын-
дарына сауалнамалық зерттеу жүргізілді.

Сауалнамалық зерттеу барысында қаланың 
экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін не-
гізгі факторларды қамтитын төмендегі сұрақтар 
таңдап алынды:

А. Қысқы мезгілдегі ауа сапасын қалай 
бағалайсыз?

В. Жазғы мезгілдегі ауа сапасын қалай 
бағалайсыз?

С. Ауыз су сапасын қалай бағалайсыз?
D. Қаланың ауа сапасы мен микроклиматын 

қалыптастырушы көк желектің қамтылуын қалай 
бағалайсыз?

Е. Көк желектерді суару жүйесінің жағдайын 
қалай бағалайсыз?

F. Тұрмыстық қалдықтардың жиналу жүйесін 
қалай бағалайсыз?

G. Қаланың тазалығына қалай бағалайсыз?
Бағалау барысында тұрғындардың жас ерек-

шеліктері ескеріліп (25 жасқа дейін, 40 жасқа 
дейін, 60 жасқа дейін және 60 жастан жоғары), 
бағалау шкаласына «Өте жақсы», «Жақсы», «Қа-
нағаттанарлық» және «Қанағаттанарлықсыз» де-
ген бағалау жүйесі белгіленді.

Нәтижелер және талқылау. Сауалнамаға қа-
ланың 366 тұрғыны қатысты, оларды жастық дең-
гей бойынша бөлгенде: 25 жасқа дейінгілері – 168 
(45,9%), 40 жасқа дейінгілері – 126 (34,4%), 60 жасқа 
дейінгілері – 45 (12,3%) және 60 жастан асқандары 
– 27 (7,4%) адамды құрады.

Сауалнама қала тұрғындарының көп шоғыр-
ланған жерлері, яғни базарлар мен супермаркет-
терде және оқу орындарында жүргізілді.

Жүргізілген сауалнамалық зерттеулердің 
нәтижелері 1-7 суреттерде берілген.

Қала тұрғындарының басым көпшілігі қысқы 
мезгілдегі ауа сапасын бағалау барысында «қа-
нағаттанарлық» (40%) және «қанағаттанарлық-
сыз» (47,55%) деп жауап берген. Ал ауаның сапасы 
«жақсы» деп тек тұрғындардың 11,43% есептеген 
(1-сурет).

Жазғы мезгілдегі ауа сапасын бағалау бары-
сында тұрғындардың көпшілігі «жақсы» (39,58%) 
деп бағаласа, 36,35% тек «қанғаттанарлық» деген 
баға берген (2-сурет).

Ауыз судың сапасын тұрғындардың 37,55% 
«қанағаттанарлықсыз» және 36,55% «қанағатта-
нарлық» деп бағалаған (3-сурет).

Қаланың ауа сапасы мен микроклиматын 
қалыптастырушы көк желекпен қамтылуында 
тұрғындардың 24,38% «жақсы», 36,33% «қанағат-
танарлық» және 31,43% «қанағаттанарлықсыз» 
деп санаған (4-сурет).

Көк желектерді суару жүйесінің жағдайына 
тұрғындардың 36,52% қанағаттанбайтындығын, 
33,5% қанағаттанатындығын білдірсе, 21,5% жүй-
енің жағдайы жақсы деп есептейді (5-сурет).

Тұрмыстық қалдықтардың жиналу жүйесіне 
келетін болсақ, тұрғындардың басым көпшілігі 
38,65% қанағаттанатындықтарын, ал 36,25% қа-
нағаттанбайтындықтарын білдірсе, 19% жуық 
тұрғындар жиналу жүйесін жақсы деп есептеген.

Қаланың тазалығына тұрғындардың 42,6% қа-
нағаттанса, 21,63% қанағаттанбаған, ал тұрғындар-
дың 18,75% қаланың тазалығы жақсы деп жауап 
берген.

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша 
қала тұрғындарының экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін негізгі факторлар қыс мезгіл-
дегі ауа сапасы, ауыз су сапасы, қаланың ауа са-
пасы мен микроклиматын қалыптастырушы көк 
желекпен қамтылу деңгейі, қаладағы тұрмыстық 

1-сурет – Қысқы мезгілдегі ауа сапасын бағалау
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қалдықтардың жиналу жүйесі бойынша басым 
көпшілігі тек қанағаттанатын және қанағаттан-
байтын қөзқараста екендігі анықталған.

Қорытынды. Осы зерттеу нәтижелерін еске-
ре отырып, экологиялық жағдайды түзету мақ-
сатында және қазіргі таңда қала тұрғындарының 

4-сурет – Қаланың ауа сапасы мен микроклиматын қалыптастырушы көк желекпен қамтылуын бағалау

3-сурет – Ауыз су сапасын бағалау

2-сурет – Жазғы мезгілдегі ауа сапасын бағалау
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5-сурет – Көк желектерді суару жүйесінің жағдайын бағалау

6-сурет – Тұрмыстық қалдықтарды жинау жүйесін бағалау

7-сурет – Қаланың тазалығын бағалау
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саны күрт өсуі басталып жаңа ғимараттар салы-
нып жатқан кезеңде төменде көрсетілген бірнеше 
экологиялық маңызды іс-шараларды іске асыру 
қажет:

- қала аймақтарына жасыл желектерді тиімді 
орналастыру. Жасыл желектер Түркістан қала-
сына түсетін күн ауқымды мөлшердегі радиа-
циядан қорғайды. Себебі, жаз айларында жасыл 
желекті аймақтардың ауа температурасы, ашық 
аймақтағы аудандардың температурасынан 7-8°С 
төмен;

- Түркістан қаласында жел көп тұратынына 
байланысты қаланы айналдыра жасыл жолақ ор-
наластыру. Ені 11 м және биіктігі 16 м құрайтын 
жасыл екпелерден тұратын жасыл жолақ жел ре-

жимін реттейді және 0,8 шақырым қашықтыққа 
дейін жел жылдамдығын 2 есеге дейін төмендетеді;

- қаладағы жылыту жүйесіндегі қазандықтар 
мен тұрғындардың үйлеріндегі пештерде пайда-
ланатын отынды табиғи газға көшіру;

- қалада тұрғындарды таза ауыз сумен қамта-
масыз ету үшін қажетті мөлшерді тереңдігі 800 м 
асатын ұңғымалар қазу.

- тұрмыстық қалдықтарды сұрыптап жинау 
жүйесін қолдануға өту;

- қала маңынан «Батыс Еуропа – Батыс Қы-
тай» автокөлік магистралы өтуіне байланысты, 
магистралдың бойына шу және зиянды шыға-
рылымдардан қорғау функциясын атқаратын 
қалқанды жапырақты ағаштарды отырғызу.
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Аннотация. Целью данной статьи является определение состояния обеспечения экологической безопасно-
сти городов посредством зеленых насаждений. Приведены меры реализации по обеспечению экологической 
безопасности в г.Туркестан. Приведены результаты опроса населения города по определению экологической 
безопасности в городах. В целях проведения опроса определены основные вопросы, обеспечивающие выявле-
ние основных факторов, влиящих на экологическое состояние города. Выполнена статистическая обработка 
и анализ по результатам ответов на вопросы. Согласно результатам социологического опроса, у жителей 
г. Туркестан выявлена неудовлетворенность состоянием обеспечения экологической безопасности в полной 
мере. В целях улучшения экологического состояния города предложен ряд мероприятий по обеспечению эко-
логической безопасности.

Ключевые слова: экологическая безопасность, зеленые насаждения, благоприятная экологическая ситуация, 
озеленение, социологический опрос.
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Abstract. The purpose of this article is to determine the state of ensuring the environmental safety of cities through green 
spaces. There are presented the measures of implementation to ensure environmental safety in the city of Turkestan. The 
results of a survey of the city population to determine environmental safety in cities are presented. In order to conduct 
the survey, the main questions have been identified that ensure identification of the main factors affecting the ecological 
state of the city. Statistical processing and analysis have been performed based on the results of the survey. According 
to the results of the sociological survey, residents of Turkestan have been found to be dissatisfied with the state of 
ensuring environmental safety in full. In order to improve the ecological state of the city, a number of measures to ensure 
environmental safety have been proposed.

Keywords: environmental safety, green spaces, favorable environmental situation, landscaping, sociological survey.


