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QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF THE AIR BASIN OF ALMATY,
PROTECTION AGAINST THE HOT HEAT AND WHAT KIND OF TREES
IT IS NECESSARY TO GROW UP MORE IN THE CITY
Abstract. One of the main sources, the polluting atmospheres are automobile and trucks. In Almaty it is registered by 570 thousand cars, daily to the city comes and 170 thousand cars leave. From them on average 10 500 cars
are in a condition of around the clock driving and their engines work within 5250 clocks. Within days 13 125 liters
of fuel are incinerated and 39 375 liters of oxygen are spent for it. This oxygen 882-885 people within a year can
breathe. Allocated with one adult oak in the course of a photosynthesis by oxygen 40-45 people allocated with a
juniper oxygen can breathe 20-25 people within a year can breathe. Besides, the oak neutralizes 30-40 tons, and a
juniper - 15-20 tons of dust, harmful gases. Therefore the called trees are being necessary to grow up more in the
city, they can be grown up in lodges, on a balcony, at offices, in audiences of universities and schools.
Key words: ecology of Almaty, the gases polluting the atmospheres, paths of neutralization of these gases, the
cheapest way of cultivation of an oak, a juniper.

К. Н. Жайлыбай
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ АУА БАССЕЙНІН ЖАҚСАРТУ,
АПТАП ЫСТЫҚТАН ҚОРҒАУ МƏСЕЛЕЛЕРІ ЖƏНЕ
ҚАЛАДА ҚАНДАЙ АҒАШТАРДЫ КӨБІРЕК ӨСІРУ КЕРЕК
Аннотация. Алматы ауасын ластаушы негізгі көздердердің бірі – машиналар. Алматы қаласында
570 мың автокөлік тіркелген, ал қалаға күніне 170 мың автокөлік келіп кетеді. Солардың ішінде орташа
есеппен 10 500 машина тəулік бойы қозғалыста болады жəне олардың двигателі 5250 сағат бойы жұмыс істеп тұрады. Осы кезеңде 13125 литр жанармай жағылып, оған 39 375 литр оттегі жұмсалынады (жағылады),
ал бұл оттегімен 882-885 адам жыл бойы тыныс алар еді. Жетілген бір емен ағашының фотосинтезі процесінде жыл бойы шығарылған оттегімен 40-45 адам, ал аршаның шығарған оттегімен 20-25 адам тыныс
алады. Сонымен бірге, емен ағашы 30-40 тонна, ал арша ағашы – 15-20 тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады. Сондықтан аталған ағаштарды Алматы қаласында көптеп өсіру керек, оларды үйде, балконда,
офистерде, университеттер жəне мектептер аудиторияларда өсіруге болады.
Түйін сөздер: Алматы қаласының экологиясы, ауасын ластаушы газдар, залалсыздандыру жолдары,
емен, арша өсірудің арзан əдістемесі.

Қоршаған ортаның кейінгі кезеңдердегі ең күшті өзгерістерінің бірі- биосфераның əлемдік
жылынуы, яғни атмосфераның жəне гидросфераның біртіндеп, бірақ үздіксіз жылынуы. Бұл
ғылымда жəне қоғамдық пікірде дəлелденген факт. БҰҰ мамандарының мəліметі жəне біздің
пікіріміз бойынша, климаттың əлемдік жылынуының негізгі себептері:
Біріншіден – бұл адамзаттың тіршілік əрекеті нəтижесі. Адам баласы өндірісті, техниканы,
транспортты зор қарқынмен дамытты, ауыл шаруашылығы интенсивтендірілді. Нəтижесінде
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атмосфераға “жылыжай эффектін” беретін СО2, улы СО газдары, метан, күкірт пен азот оксидтері
жəне басқада зиянды газдар заводтар мен жылу электростанциялары трубаларынан, автокөліктерден орасан көп мөлшерде шығарылуда. Мысалы, 1960-1990 жылдары ішінде ауаға шығарылған СО2 жəне басқа газдар мөлшері 13%-ға артқан, 1991-2015 жылдары бұл процесс 2-4 есеге
күшейген. Бұл биосфераның əлемдік жылынуын күшейте түсуде жəне де ауаны ластауда. Ал,
ластанған ауа планетамызда жылына 7 млн. адамның өліміне себепкер болуда, ал жануарлар мен
жəндіктерге, өсімдіктерге тигізген зиянды əсері жөнінде мəліметтер жоқ. Кыс айларында (2015 ж.
желтоқсан), үлкен мегаполис қалаларда, мысалы Римде, Миланда улы тұман (смог) байқалды, ал
Пекинде Қытайдың солтүстігінде ауаның ластануы қалыпты деңгейден 10-20 есе жоғары болды,
улы тұманның ұзақ сақталуына сəйкес ауаның ластануының «сары, қызғылт деңгейі» жарияланды.
Қыс айларында Алматы қаласының ауа бассейнінде де түтінді тұман жиі болады.
Алматы қаласында ауа бассейнін ластаушы негізгі көздердің бірі – автокөліктерден шығарылатын улы газдар. Қазақстан бойынша 5 млн. 755 мың жеңіл автокөлік, ал Алматы қаласында
570 мың автокөлік тіркелген. Сырттан Алматыға күніне 170 мың автокөлік келіп кетеді. Соның
ішінде орташа есеппен 10500 көлік қала ішінде тəулік бойы қозғалыста болады. Олардың
əрқайсысы қозғалыста болып, əрі кептелісте 30 мин. тұрып қалса, аталған көліктердің двигателі
5250 сағат бойы жұмыс істеп тұрады. Осы кезеңде 13 125 литр жанармай жағылып, оған 39 375 литр
оттегі (О2) жұмсалынады (жағылады), ал бұл оттегімен 882-885 адам жыл бойы тыныс алар еді.
Алматы қаласында ағаштар көп өсіріледі, қала жасыл желекке бөленген. Дегенмен калада қандай
ағашты өсімдіктерді көбірек өсіру керек?
Жетілген бір емен өсімдігінің биіктігі 40-50 м болады, жəне ол 1000-1500 жыл өмір сүреді. Бір
еменнің фотосинтезі процесінде жаз бойы шығарылған оттегі мөлшері 40-45 адамның жыл бойы,
ал өсіп тұрған 1000 түп еменнің шығарған оттегімен 45000 адамның жаз бойы тыныс алуына
жетеді екен. Сонымен қатар бір емен ағашы жыл бойы 30-40 тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады жəне көктемнен кұзге дейін микробтардың өсіп дамуын тежейді, немесе жояды екен.
Арша биіктігі 10-25 м болатын, 300-800 жыл өмір сүретін ағашты өсімдік. Жетілген бір аршаның шығарған оттегі мөлшері 20-25 адамның бір жыл тыныс алуына жетеді екен. Сонымен
қатар арша бір жыл ішінде 15-20 тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады. Сондықтан, емен жəне
арша ағаштары қалалардың, əсіресе Алматы қаласының қөшелерінде, парктерінде, скверлерінде
көптеп егіліп өсірілгені жөн. Арша мен еменді үйде балконда, офистерде, университеттер мен
мектептердің аудиторияларында 1-1,5 м биіктікке жеткенше өсіруге болады, ал бұл ағаштар
бөлмелердің ауасын тазартады, микробтардың өсіп дамуын тежейді немесе жояды. Біздің зерттеу
нəтижелеріне қарағанда, студенттер, оқушылар көп болатын аудиториялар-да, клиенттер көп
болатын офистерде микробтар споралары жəне вирустар көбірек болады екен. Арша, емен
ағаштарымен қатар акация, үйеңкі, бозарша (туя), терек т.б. ағаштарын өсіру керек.
Сосын аталған ағашты өсімдіктерді далаға (топыраққа) отырғызуға болады (1,2-суреттер).

1-сурет – Үйдегі балконда (3 этаж) өсірілген арша (горшоктарда), үйеңкі (үлкен баклажкада),
арша (бірінші қатардағы стаканчиктерде), емен (екінші қатардағы стаканчиктерде)
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2-сурет –Үйдегі балконда өсірілген арша өсімдігі

Алматы қаласына жаз айларында ыстық ауа (40-470С) батыстан, табаны ашылған Үлкен
Аралдан, оның маңайындағы құмдардан, жəне Жезқазған жақтан келеді. Сондықтан Алматы
қаласымен Алтын Орда базары арасында 100 қатар, немесе оданда көп қатар емен, арша, бозарша (туя), акация, үйеңкі, терек ағаштары өсірілсе. Үйеңкі, қарағаш жəне терек ағаштарының
арасы 5 метрден, осы ағаштар арасына арша, емен, бозарша, акация отырғызылса (олардың
арасы 1,5 метрден). Мұндай қатарлап өсірілген ағаштар тізбегі тау етегінен басталып, 1-Алматының солтүстігіне қарай дуға болып жалғастырылса. Осылай өсірілген ағаштар тізбегі
Алматыға Арал теңізі жақтан келетін аптап ыстық ауаға барьер, кедергі болар еді. Үйеңкі,
қарағаш жəне терек ағаштары тез өседі, сондықтан олар əдепкіде баяу өсетін емен, арша,
бозарша (туя), акация ағаштарына көлеңке болып, олардың дұрыс өсуіне қолайлы микроклимат
қалыптастырады.
Осындай əдіспен аталған ағаштарды Алтын Орда базары мен Қаскелең кенті арасында
жəне Қаскелең мен Ұзынағаш қалашықтары арасында да отырғызып өсірген жөн. Осылай өсірілген ағаштар тізбегі Алматыға Арал теңізі жақтан келетін аптап ыстық ауаға (42-470 градус)
барьер, кедергі болар еді.
Сонымен қатар, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда қалаларында да ағаштарды осылай, жоғарыда көрсетілген тəсілмен өсірген жөн жəне осы қалалар əкімшіліктерімен келісімге
келу керек.
Емен жəне арша өсімдіктерін тұқымынан өсіру əдістемелері [2, 3]:
Емен тұқымдарын жинау, егуге дайындау, егу. Емен негізінен тұқымы арқылы көбейеді.
Сəуір-мамыр айларында гүлдеп, қыркүйек-қазан айларында жеміс береді. Тұқымы жаңғақ,
оны қыркүйек айында, жауын-шашын аз болып, ауа, топырақ құрғақ болған кезде жинаған дұрыс.
Емен жаңғағын жинағанда оның қабығының шытынамағаны дұрыс. Шытынаған жағдайда ол
жерлерге микробтар түсіп, ылғал болған жағдайда тұқымдарды шірітеді. Жиналған жаңғақ тұқымы
10-15 күн “жатып сақталуы” керек, сосын егуге болады (3-сурет).

3-сурет –
Емен өсімдігінің тұқымы − жаңғақ
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Тұқы
ымдарды еггу. Бұл үшін
н бір рет пай
йдаланатын
н (одноразоввый) стаканд
дар алынып
п, біреуінің
түбін шпррицтік инем
мен немесе бізбен тесееді (3-5 рет)), ал екіншісі тесілмейд
ді. Тесілген
н стаканды
тесілмегеен стакан іш
шіне кигізед
ді, сосын көөң араластыр
рылған топырақпен, дұұрысы гүлд
дер өсіруге
арналған қара топы
ырақты жерргілікті топырақпен ар
раластырып
п (ара қатнасы 1:1) толтырады,
шамалы нығыздайды
н
ы (гүл өсірууге арналған
н топырақттың сипаттаамасы төмен
нде келтіріл
лген, қараңыз). Əрб
бір стаканға емен жаңғаағы 3-ден сеебіледі. Беті топырақпен
н жабылады
ы, бірақ тұқы
ым тереңге
түспеуі керек,
к
беті жабылса боолды, терең
ңдігі 0,8-1 см, сосын жаймен суу құйылады. Топырақ
тұрақты түрде
т
ылғаллды болуы керек,
к
соным
мен бірге тұ
ұқымның өн
нуі үшін отттегіде қажетт. Ол үшін
1 күн өтііп, 2-ші күн
ні əрбір стаакандар суаарылады, бір
рақ су көп құйылмауы
ы керек. Нəəтижесінде
стакандағғы топырақ ылғалды болады, əрі арасына ауаа кіріп, бөррткен тұқым
мдар оттегім
мен қамтамасыз етііледі. Егілгеен емен тұқы
ымы 40-65 күнде таяқш
ша болып шығады.
ш
Бір мезгілде еггілген жағдайдың өзінде
ө
əрбір стакандағы
ы емен жаңғағы əртүрл
лі уақытта (45-80
(
күн аралығындаа) шығады
жəне өсу жылдамдығғы əртүрлі болады
б
(4,5--суреттер).

4-сурет – Емен тұқымы
ы əрбір стаканғға үшеуден себ
білген жағдайд
да өніп шыққан
н өскіндер

Стакандарды тоолтыратын топырақ гүүлді жəне басқа
б
өсімдіктерді өсірруге пайдал
ланылатын
əмбебап (универсальды) қорекктік грунт, оның құраамы: төмен
нгі жəне ж
жоғарғы тор
рфқа құм,
керамзиттті дренаж, доломитті
д
ұ араласты
ұн
ырылған, ми
икроэлементттері бар коомплексті минералды
м
тыңайтқы
ыштар қосыллған. Топыррақтағы өсім
мдіктерге сіңімді қорекктік элемен
нттер мөлшеері (мг/кг):
N – 350 мг/кг,
м
Р2О5 – 300 мг/кг, К2О – 450 мг/кг.
м
Осы топырақты
т
ж
жергілікті
ттопырақтарм
мен салмағы немесее көлемі бой
йынша 1 : 1. есебімен араластырып
а
п, стакандаррды, горшокктарды, бакклашкаларды толтыррып, емен, арша,
а
үйеңкіі, бозарша (ттуя), акация ағаштары тұқымдарын
т
егіп өсіругее болады.
Стак
кандардағы
ы емен өскін
ндерін күтіп
п-баптау. Күтіп-баптау
К
у шаралары − негізінен суару. Екі
күн өтіп, 3-ші күні стакандағы өскіндер азздап суарыл
лады. Егер стакандарғаа су көбірек құйылса
ырларына ауа
а жетіспеггендіктен əллсіреп ауруға шалдығаады, сосын өледі. Əрбір
р стаканға
емен тамы
егілген, еменнің
е
3 жааңғақ тұқым
мының барллығы түгел шыға
ш
бермеейді. Өйткен
ні тұқымдар
рдың табиғи жағдай
йдағы физиоологиялық қасиеті,
қ
шығғымдылығы
ы əртүрлі. Соондықтан тұұқым себілгген стакандардың кейбіреулері
к
інде бір өсккіннен, көпш
шілігінде еккеуден, аз бөөлігінде 3-д
ден шыққан. Өскіндер
шыққан стакандар
с
т
терезеге
жаққын, күн сəəулесі түсеттін жерде столға
с
орнааластырып, қыс бойы
күтіліп баапталады (44,5-суреттерр). Осы əдістеме арқыл
лы өте көп мөлшерде
м
емен өскіндеерін өсіріп
р) жəне бұлл өте арзанғаа түседі.
дайындаууға болады (4,5-суретте
(
Арш
шаның тұқы
ымдарын жинау
ж
жəне егу. Аршан
ның жеміс бүрі жидек пішіндес немесе шар
тəріздес, 4-6 жапыррақша бірігіп өскен, əрбір
ə
жапыр
рақша түбіінде бір дəəн бар. Ішін
ндегі дəні
(тұқымы)) қыркүйек айында пісседі. Жеміс бүрі əдепккіде көкшіллдеу болады
ы (5-сурет, 1). Тұқым
піскен кеезде жапыраақшалар қоң
ңыр түсті болады
б
да, жапырақшал
ж
лар ашылып
п (5-сурет, 2), дəндер
(4-5 тұқы
ым) жерге түсіп
т
шашы
ылады. Сосы
ын оны жи
инап алу өтте қиын, өй
йткені дəнд
дердің түсі
топырақ тəріздес
т
əрі майда (5-суурет, 3). Сон
ндықтан жем
міс бүрі жап
пырақшаларры ашылмай
й тұрғанда,
шамалы қоңырқай
қ
түүсті болғанд
да, қыркүйеек, қазан айл
ларында жи
инайды. Жин
налған тұқы
ым жетіліп
піскенше 10 күн “жаатып сақтаалуы” керек,, сосын егугге болады.
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Тұқымдарын егу. Бұл үшін бір рет пайдаланатын (одноразовый) стакандар алынып, біреуінің
түбін шприцтік инемен немесе бізбен теседі (3-5 рет), ал екіншісі тесілмейді. Тесілген стаканды
тесілмеген стакан ішіне кигізеді, сосын көң араластырылған топырақпен, дұрысы гүлдер өсіруге
арналған қара топырақты жергілікті топырақпен араластырып (ара қатнасы 1:1) толтырады,
шамалы нығыздайды. (Гүлдер өсіруге арналған қара топырақ магазиндерде (базарларда) сатылады,
жəне ол арзан). Əрбір стаканға арша тұқымы бесеуден себіледі; Беті топырақпен жабылады, бірақ
тұқым тереңге түспеуі керек, беті жабылса болды, тереңдігі 0,8-1 см, сосын жаймен су құйылады.
Топырақ тұрақты түрде ылғалды болуы керек, сонымен бірге тұқымның өнуі үшін оттегіде қажет.
Ол үшін 2 күн өтіп, 3-ші күні əрбір стакандар суарылады, бірақ су көп құйылмауы керек. Нəтижесінде стакандағы топырақ ылғалды болады, əрі арасына ауа кіріп, бөрткен тұқымдар оттегімен
қамтамасыз етіледі. Егілген арша тұқымы 40-45 күннен кейін екі ұрық жапырақты болып шығады
(6,7-суреттер).

5-сурет – Емен тұқымынан осылай өте көп мөлшерде өскіндер өсіруге болады

5-сурет – Арша өсімдігінің жеміс бүрі (1), ашылған жеміс бүрі жапырақшалары (2) жəне тұқымы (3)

Өскіндерді күтіп-баптау. Əрбір стаканға егілген аршаның 3-5 тұқымының барлығы түгел
шыға бермейді. Өйткені тұқымдардың табиғи жағдайдағы физиологиялық қасиеті, шығымдылығы
əртүрлі. Сондықтан тұқым себілген стакандардың кейбіреулерінде бір өскіннен, көпшілігінде
екеуден, аз бөлігінде 3-5-ден шыққан (6,7-сурет). Өскіндер шыққан стакандар терезеге жақын, күн
сəулесі түсетін жерде столға орналастырып, қыс бойы күтіліп бапталады.
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6-сурет – Арша тұқымы
ы əрбір стаканғға бесеуден себ
білген жағдайд
да өніп шыққаан өскіндер

мын өте көп мөлшерде өскін
ндерді осылай көптеп өсіругее болады
7-суретт – Арша тұқым

Күтіп
п-баптау шааралары − негізінен
н
суаару. Үш күн
н өтіп, 4-шіі күні стакаандағы өскін
ндер аздап
суарылад
ды (7-сурет)). Егер стаккандарға суу көбірек құ
ұйылса арш
ша тамырларрына ауа жетіспегенж
діктен əлссіреп ауруғаа шалдығады
ы, сосын өлледі.
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Казахский государственный женский педагогический университет, Алматы, Казахстан
ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА АЛМАТЫ,
ЗАЩИТА ОТ ЗНОЙНОЙ ЖАРЫ
И КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ СЛЕДУЕТ БОЛЬШЕ ВЫРАЩИВАТЬ В ГОРОДЕ
Аннотация. Одним из основных источников, загрязняющие атмосферу, являются легковые и грузовые
автомобили. В г. Алмате зарегистрировано 570 тыс. автомобилей, ежедневно в город приходит и уходит
170 тыс. машин. Из них в среднем 10 500 автомобилей находится в состоянии круглосуточного движения и
их двигатели работают в течение 5250 часов. В течение сутки сжигаются 13 125 литров горючего и на это
расходуются 39 375 литров кислорода. Этим кислородом могут дышать 882-885 человек в течение года.
Выделенные одним взрослым дубом в процессе фотосинтеза кислородом могут дышать 40-45 человек, выделенные можжевельником кислородом может дышать 20-25 человек в течение года. Кроме того, дуб нейтрализует 30-40 тонны, а можжевельник- 15-20 тонны пыли, вредных газов. Поэтому перечисленные деревья
следует больше выращивать в городе, их можно выращивать в домиках, на балконе, в офисах, в аудиториях
университетов и школ.
Ключевые слова: экология г. Алматы, загрязняющие атмосферу газы, пути нейтрализации этих газов,
самый дешевый способ выращивания дуба, можжевельника.
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