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Республиканың негiзгi су қорларды шалағай және жер астындағы кӛздерде
шоғырландырған. Қазақстанның шалағай су қорлары орташа сулы жылда 100,5 куб.м.
қҧрайды. Олардың iшiнде республиканың аумағында 56, 5 куб.м. қалыптасады.
Жер асты суларының қорлары баланстық қолданудағы қорлары бар жер асты
суларының 623 орында шоғырланған, соның iшiнде: iшетін сумен жабдықтау ҥшiн - 6.1 куб.
км.жылына ӛндiрiстiк-техникалық – 0,95 куб.км. жылына, топырақтардың суландыруына –
8,0 куб.км. жылына шоғырланған.
Тҧщы судың ортақ қорлары 524 куб.км. бағаланады, соның iшiнде 80 куб.км.
мҧздықтар, 190 куб.км. кӛлдер, 101 куб.км. және жер асты сулары 58 куб.км. қҧрайды.
Қазақстан тҧщы су қорларының кӛлемi бойынша ғаламшардың ең аз қамтамасыз елдердiң
санына жатады. Сумен қамтамасыз етудiң орташа деңгейі елдің 1 кв. км. аумағына 20
тыс.куб.км. сонымен бiрге Еуразия континентiнiң елдерінің ең атӛмен кӛрсеткіштердің бірі
болып табылады. [1]
Бҥкіл ел бойынша экономика барлық салаларындағы жыл сайын су тҧтынудың
кӛлемдерi ел бойынша негiзiнен 35 куб.км шамасында қҧрайды, шалағай сулардың
арқасында – 85%. Суды қолданудың негiзгi еншiсi ауылшаруашылық ӛндiрiсіне келедi,
елдегі ортақсу тҧтынудан – 75% . Егiн егетін жерлердiң бiртiндеп азаюына байланысты
судың шығыны азаяды. Сонымен бiрге, нормативтен тыс суды жоғалту, су кӛздерінің
жҥдеуіне, ӛнiмнiң ӛзiндiк қҧнының шығынын кӛбейтеді, сонымен бiрге суға тарифтардың
ӛсуiне оның бәсекеге тҥсуін тӛмендетеді. Мысалға: әлемдегi кҥрiштiң 1 тоннасының
ӛндiрiсiне орташа 5 мың куб. м су шығындалады, Қазақстанда – 10,4 куб.м. Мақтаның 1
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тоннасын ӛсiруде су шығыны әлемде - 3 мың. куб.м., Қазақстанда 4,3 мың.куб.м суды
қҧрайды. [2]
Ӛнеркәсiп секторында суды орташа 5 куб.км. су тартқышта 5,8-7,8 куб.км. су
тартқышта, немесе 18-22% шамасында тҧтынады. Су тартқыштағы ең ҥлкен меншiктi
салмақты жылуэнергетигтер, тҥстi металлургия, мҧнай ӛндiрiсiнiң кәсiпорындары алады.
Сонымен бiрге, кӛп салалар мен кәсiпорындар бойынша, бір ӛнiмге салқын судың шығыны
жоғары болып қалады. Ӛнеркәсiптiк ӛндiрiсінің салаларының кӛпшілігінде және бӛлек алған
кәсіпорында, қайтадан және қайталап сумен жабдықтау деңгейінің тӛмендігінен, су
сақтайтын және сусыз технологияларының дҧрыс орындалмауының және су беру
жҥйелерiнiң қанағаттанарлықсыз кҥйі,оның ПӘК-нің тӛмендігінен шығарылатын ӛнiмнiң
бiрлiгiне салқын су шығыны жоғары болып қалады.
Коммунальдық-тҧрмыстық мҧқтаждықтарға шамамен 1,3 куб.км. су шығындалады,
немесе 4-7%.0 Сонымен бiрге бiр тҧрғынға меншiктi судың шығынының кӛбею тенденциясы
байқалады. Қазақстанда жылына бір адам 2264 куб.м тҧтынады.салыстыруға, Дамыған елдердегi
су тҧтынуы 2 есе дерлiк аз (АҚШ та - 1870 куб. м, Канадада - 1602 куб. м). Мҧндай
жағдайда судың кӛп шығындалуының (20-30% ға дейiн)
негiзгi себептерi ҥйлердегi су
ӛткiзетiн жабдықтартың
тозуы, су жеткізетін
басқару жҥйелерінің
автоматтандырылмағандығы, ауыз суды ӛңдеуге ескі
теқнологиялардың қолданылуы,
ҥйлердегі санитарлық - техникалық қҧралдардың деңгейiнiң тӛмендігі, суды жҧмсау
нормасының кӛптігі, су шарушылық желiлердiң жеткiлiксiз дамуынан болып табылады.
Тҧрғындардың сандары кӛбеюімен, бiртiндеп экономиканың ӛрлеуімен су қажеттілігі
артады. Осыған байланысты су қорларын тиiмдi және ҥнемдеп қолдануға арналған кең
ауқымды жҧмыстарды жҥзеге асыруға қажеттiлiк пайда болады. [3]
Жер-су қорларын қолданудың экологиялық мӛлшерлеуiнің негiзінде, табиғи ортаның
шаруашылық жҧмысы мен технологиялық жҥктемесіне мҥмкiн болатын шектерiн анықтап,
экосистеманың орнықтылығының сақтауының тиiстi халықаралық стандарттарына сай
әдiстемелiк қағидалар мен табиғи - шаруашылық жҥйелерiнiң басқарудың
тҧжырымдамаларын жасау.
Осы мақсаттарға жету ҥшiн мынадай негiзгi міндеттер қойылды:
табиғи кӛрініс ортасына антропогендік жҧмыстар мен технологиялық жҥктемелердің
ықпалының кӛрсеткіштерін стандарттарды есепке ала отырып дәлелдеу және таңдауы;
- экосистеманың орнықтылығының жер-су қорларының экологиялық қауiпсiз қолдануды
қамтамасыз ету қажеттiлiгiн есепке алумен, табиғи ортаға тҥсуі мҥмкiн технологиялық
жҥктемелердің шамаларын экологиялық мӛлшерлеу, кешенді аймақтық және жергілік ті
табиғи экологиялық
болжамжарды қҧрастыружәне экологиялық мӛлшерлеу ҥшін жай ҥлгілердің жҥйесін жасау.
- суландыру ӛлкелерiндегi табиғи - шаруашылық жҥйелерiнiң әдiстемелiк қағидаларын
жоспарлау, қҧру және басқару , экологияның тӛңiрегiдегi және айналадағы ортаны қорғауға
тиiстi озық халықаралық стандарттарына сәйкес суландыру ӛлкелерiндегi табиғи шаруашылық жҥйелерiн жоспарлау, қҧру және басқару әдістемелік қағидаларын жасау.
Зерттеулердiң ғылыми жаңалығы тӛмендегiдей:
1) осы зерттеулер - тҧңғыш рет жер-су қорлары талқыланылған материалдарының
базасында, республиканың жеке аймақтары бойынша жер-су қорларының тиiмдi қолданудың
ҧсыныстары ҧсынылатын жер-cу Қазақстан қорларының бiрiншi кешендi зерттеуi.
Қазақстанның жер-су қорларының әдiстемесін бағалау (геожҥйелер ) жҥйелердi
талдауын әдiстемесінің негiзiне жатқызуға болады. Ол географияға, (баланстық,
дистанциялық әдiстердi тағы басқалар) мәлiмет алуды қолдануымен бiрге экономикастатистикалық тағы басқа қабылдаулары қолдану математикалық жҥйелiк талдауға арқа
сҥйейдi. Мәлiметтер эмпирикалық және теориялық жалпылама талдау, (индикатор, бағалау,
аннотациялау, классификациялық тағы сол сияқтылар), яғни мәлiметтiң теориялық
жалпылама мәлiметтiн қабылдау.
Зерттеулер негiзiнде анықталғаны:
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- жер қорларының экологиялық кҥйiне табиғат жағдайы және жасанды факторлардың
әсер ету алты дәрежемен бағаланады: жеткiлiктi жоғары, жоғары және ӛте жоғары,
шамалы, ең тӛменгi, болмашы;
- судың сапасы жетi дәрежеге бӛлінген (судың ластануы индекс мәнi бойынша):
- ӛте таза 0,3; - таза 0, 3-1,0; - шамалы таза 1, 0-2,5; шамалы ластанған 4-6; - лас 6-10; - ӛте лас 10-нан кӛп.
Cолтҥстiк Қазақстан облыстарының аумақтарындағы ҥш экологиялық қауiп-қатерi
бар дәрежелер анықталған.
Жер-су қорларын қайта жаңарту және орташа биоӛнiмдiлiктi сақтау дәрежесі,
(орнықты , салыстырмалы орнықты, нашар орнықты және орнықсыз) экосистеманың
орнықтылығын бейнелейтін процесстерiнiң әсер ету факторларының қайтатындығының
тӛрт дәрежесіне тәуелдi болады.
Сыртқы ортаның әсерiнiң факторларының есепке алуымен бес дәрежесі
тағайындалған: 1 азып-тозудың жоқтығы; 2-әлсiз; 3- шамалы; 4-кҥштi; 5 - ӛте кҥшті.
Қазақстандағы жер қорларын тиiмдi қолдануы бҧрынғы егіс жерлерін қайта қалпына
келтiру болып табылады. 2005-2010 жылдары тыңайған жерлердің қҧмды
топырақтарында қайта қалпына келтіру басталды.
Экологиялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және мӛлшерлеу бойынша Алматы және
Оңтҥстiк Қазақстан облыстарындағы жер-су қорларын тиiмдi қолдану саласында БалқашАлакӛл су хауызының барлық аумағының белдіктері бойынша соя, қызылша, кӛкӛнiс,
астық дақылды және жҥгерiні ауылшаруашылық дақылдарды гидромодулды
аудандастыруы жҧмыстарын қайта жалғастыру керек . Тараз қаласының су шаруашылық
институтының, Израиль технологиясының қазіргі элементтерiн енгiзуiмен тамшылап
суландыруды, ауылшаруашылық дақылдарын ӛңдеуiнде кеңiрек қолдану керек.
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