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1.Кіріспе 

1.1. Жайық өзенінің орналасуы 

   Батыс Қазақстан  облысындағы  негізгі су  көзі – Жайық өзені 

болып табылады. Жайық өзені Орал тауы оңтүстік сілемдері (Орал-Тау 

жотасы) теңіз деңгейінен 640 м биіктігінен басталады. Ол Ресей 

Федерациясы аймағын, Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан 

мен Атырау облыстарынан өтеді. Өзеннің ұзындығы 2428 км. Қазақстан 

Республикасы ішінде - 1084 км. Суды жинау көлемі – 220 мың км². Су 

сақтағыш, алқап, арна сипаттары бойынша Жайық өзенін 3-ке бөледі 

(ағыстар): жоғарғы, орта және төменгі. 

Басында өзен оңтүстікке Орск қаласына дейін ағады. Бұл жоғары ағыс 

болып саналады. Содан соң кенет батысқа бұрылады. Ендік бағытта 850 

км Орал қаласына дейін (орта ағыс), қайтадан оңтүстікке бұрылады, осы 

бағытты Каспий теңізіне дейін сақтайды(төменгі ағыс,аралығы 840 км.). 

Орск қаласынан басталардағы, жоғарғы ағыс шегінде, өзен солтүстіктен 

оңтүстікке меридионалдық бағытта Оралдың шығыс баурайы бойы енсіз 

алқапта, ізбестерден салынған құздар арасынан ағады. Ең терең жерлері 

- 3 м. Өзеннің бұл жері таулы сипатта болады. 

Орск қаласынан 70 км жерде Ириклин су торабы салынған . Бұл бөген 

Жайық өзенінің деңгейін 30 метрден астамға көтереді. Көктемгі тасқын 

кезінде толып, Ириклин бөгені жыл бойы біртіндеп өз көлемінің, 

шамамен жартысын өзенге береді. 

Орск қаласынан Орал қаласына дейін өзен кең алқапта орташа ағыста 

ағады. Енсіз таулы табалдырықты жерлері сирек кездеседі. Өзен тегіс 

саяз жерлерге айналады. 

Орынбор қаласы аумағында Жайық өзеніне ең ірі оң тармағы Сақмар 

ағады . Оның ұзындығы 761 км, алқап көлемі 29,1 мың км. Сақмар 

алабын көп қарлы және тармақтанған өзен жүйесі бар орман жабады. 

Тек Орынбор облысы шеңберінде Сақмарға құйылатын 290 өзен 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%96&action=edit&redlink=1
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саналады. Сақмардың су айдауы Оралдан шамамен 1,5-2,0 рет артық, 

одан қалыпты ағуымен және көктемгі тасқынының ұзақтылығымен 

ерекшеленеді, сонымен қатар Жайық өзенінің режиміне маңызды 

өзгерістер енгізеді. 

Орал қаласынан жоғарыда Жайық өзеніне сол жағынан Елек өзені ағады, 

оның ұзындығы 730 км. 

Орал қаласы маңында Жайық өзеніне 2 сала – Шаған мен Барбастау 

өзендері құяды. Төменгі ағысында Жайық өзені Батыс Қазақстан мен 

Атырау облыстары аумағынан Каспий теңізі маңы ойпатынан 

өтеді,бұнда үш табиғи аймақтан өтеді: дала, шөлейтті- дала және шөл. 

Даланың аймақ ұзындығы 250 км Батыс Қазақстан облысында солтүстік 

жағында орналасқан. Бұл аймақтың оңтүстік шекарасы Жайық өзен 

бойы Чапаев ауылы жанынан өтеді. Әрі қарай оңтүстікке 220 км шөл-

дала аймағы созылып жатыр. Ол Каспий теңізі ойпатының солтүстік 

бетінен Батыс Қазақстан облысының Чапаев , Атырау облысының Индер 

ауылдары аралығында белдеулей өтеді. Индерден теңізге дейін шөл 

аймағы ені 400км-ге созылады. 

Жайықтың төменгі ағысының тереңдігі, жыл сайын көктемгі судың 

көтерілуінен өзен арнасының шайылуына қарай, барынша қалыпты. 

Көктемде тасқында судың көтерілу деңгейі сабадан 3-7 м-ге асады. 

Фарватер бойындағы Жайықтың орта тереңдігі сабасында (саяздар мен 

шұңқырларсыз) 3-5 м құрайды.  

Жайық өзенінің сағалық ауқымының жоғарғы шекарасы атыраудың 

басымен ұласады (Атырау қаласынан төмен), теңіздік – теңіз кемеріне 3 

мизобатта кіреді. Бұл шектегі саға аумағының көлемі 1500 км ² тең. Өзен 

атырауы көлемі 600 км². 

Жайық өзені тек қана қар суларына қоректенетін жай өзендерге жатады. 

Оның ағыны, негізінен, өзендер жүйесі дамыған, жоғарыдан 
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қалыптасады. Жайық өзенінде Оралдан төмен теңізге кұйғанға дейін, 

суы аз Барбастаудан басқа сала жоқ. 

Жайық өзенінің балық шаруашылығында зор маңызы бар. Аймақтағы 

табиғи факторлар жиынтығы жылдың мезгіліне байланысты, сәуірден 

шілде айлары аралығында, балық өсіруді жоғары деңгейде дамытуға 

қолайлы жағдайлар туғызады. 

Қазіргі кезде Жайық өзені - Каспий алабындағы бекіре балықтың табиғи 

кең уылдырық қоры сақталған бір ғана өзен. 

Жайық өзенінде балықтардың 38-ден астам түрі бар: бекіре тәрізділер, 

майшабақтар, шортантәрізділер, тұқытәрізділер және басқалары 

кездеседі . 

Сипаттамасы. 
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Жайық езенінің бастауында жер бетінің деңгейі 637 м биікте, ал Каспий 

теңізіне құяр жері -теңіз деңгейінен 27-28 метр төмен жатыр. Сондықтан 

Жайық езені арнасының құлау бұрышы әрбір шақырым сайын 30 см. 

төмендеп отырады. Ал көршілес жатқан Еділ өзенінің құлау бұрышының 

деңгейі Жайықтан 4 есе аз. Осы құлау деңгейінің салыстырмалы биіктері 

үлкен болғандықтан, күз кезінде су ағысының жылдамдығы сағатына 4-5 

шақырым болса,ал көктемгі су тасыған шағында 10 шақырымға дейін 

жетеді. 

Жайықтың арнасы ғасырлар бойы көп өзгеріске ұшырап отырған. Бір 

кездегі көптеген ескі арналар мен салалар бүгінде Жайық өзенінен 

"өгейсіп", бөлініп қалған. Оған дәлел - XVII ғасырда алғаш көшіп келіп 

өзеннің жағасына  коныстанған қазақ селолары қазір жағалаудан  

мүлдем жырақ жатыр.  Жайық өзені онша енді емес,  бірақ көктемде   

тасыған кезде бірнеше шақырымға жайылып кетеді.                                                    

Жайық  өзенінің  тасуы сәуір айының  екінші  жартысынан басталады да, 

мамыр айының  орта  кезінде  су ең жоғарғы  деңгейге  жетеді.     

Өзеннің көктемдегі деңгейі әр жылдары бірдей емес. 

Жайыққа қарашаның аяқ кезінен бастап мұз қатады да, наурыз айының 

соңы мен сәуір басында мұздар сөгіліп,  өзен ағысы еркіндік алады.  

Мұздың қалыңдығы орташа 60-80 см-ге дейін жетеді. Мұз құрсану 

уақыты 130-120 тәулікке созылады.  Өзеннің екі жағасы көбіне тік 

жарқабақ болып келеді. Өзен суы біршама лайлы. Судың құрамындағы 

әр түрлі шайынды жыныстардың мөлшеріне қарап оның лайлануын 

анықтайды. 

Жайыққа Көшім саласының қосылар жерінде судың  лайлануы бір текше 

метрде 290 грамм. Осы жердегі қатты шайынды жыныстардың мөлшері 

жылына 1900 мың тоннаға тең. Өзен суының химиялык, құрамында  

карбонатты кальций тұздарының қоспасы басым болып келеді. 
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1.2. Жайық өзенінің қазіргі жағдай 

 Жайық өзенінің тағы бір ерекшелігі, оның төменгі ағысында салалары жоқ. Сондықтан су деңгейінің түсуі немесе көтерілуі  жоғарғы жақтан  келетін  су мөлшеріне байланысты  
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2.1. Жайық өзенінің экологиялық проблемалары 

Жайық өзенінің  өзекті мәселелері  кешенді  табиғи  антропогендік  және  

техногендік  үрдістермен байланысты болып отыр. Өзен арнасының 

тайыздауымен  оның гидрологиялық  режимінің  нашарлауына 

соқтыратын қайраңдар пайда болуы үлкен мәселе.   Жайық өзенінің 

табиғи экожүйесінің тозуына оның су, өсімдіктер, жануарлар мен балық 

ресурстарын пайдаланатын шаруашылық қызметтері де өзіндік әсерін 

тигізеді. Елді мекен жерлердегі жағалай өзеннің жағалаулары мен су 

алатын алаңдарда, тасқын кезінде өзенге шайылатын қалдықтар төгіледі. 

Жайық бойында орналасқан үлкен қалалардың арналы тазалық 

құралғылары ескірген, қайта жаңғыртуды қажет етеді және арналық 

ағындарды қажетті дәрежеде тазартуды қамтамасыз етпейді. 

Жайық өзенінің беткі суларының ластануының маңызды факторы 

өндірістік кәсіпорындарының қызметі, суалатын алаңдар аумағындағы 

ескіден бергі ластар, қалалық, және кенттік шайынды сулар болып 

табылады. 

Жайық өзені мен аңғарлардың суының азаюына, өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесінің бұзылуына рұқсатсыз ағаштар кесу және далалық 

өрттер әсер етуде. 

 Шекара  аумақтық Жайық өзені суға тапшы Қазақстан ғана емес, 

Ресейдің де ерекше мемлекеттік маңызды негізі су күретамыры болып 

табылатыны сөзсіз. Тіпті одақтық мемлекет кезінде де осылай болған. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 21.01.2004 жылғы №159 

қаулысымен «Ерекше мемлекеттік маңызы бар су нысандары тізбесі мен 

ерекше мемлекеттік маңызы бар су нысандарының шаруашылық қызмет 

режимін құқықтық реттеу ерекшеліктері» бекітілген. Өкінішке орай, 

Жайық өзені осы аталған құжаттағы өлшемдерге сәйкес келсе де, ерекше 

мемлекеттік маңызы бар су нысандарына жатқызылмаған, осыған 

байланысты оған өз дәрежесінде көңіл бөлінбей келеді. 
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Жайық өзені алабы ежелгі өркениет орталығы және қазіргі уақытта 

Қазақстан мен Ресей Федерациясының әлеуметтік экономикасында аса 

маңызды орын алады. Осыдан бірер жыл бұрын  Орынбор қаласында  екі 

ел  деіңгейде  Жайық өзенінің  өзекті мәселелерін  қараған  болатын. 

Әйтсе  де  әлі  нақты  шаралар алынбай  келе жатыр. Міне, биыл ғана сең 

қозғалғандай болды. «2,5 мың шақырымға созылған Жайық  өзенінің 

Қазақстан  мен Рессей экономикалық ірі аудандарындағы  рөлі аса зор. 

Өзенінің тартылуы  Каспий  теңізінің  солтүстік аумағындағы  

экожүиеге  және биоресурстардың сақталуына  үлкен әсер етеді. Әсіресе 

өте сирек кездесетін бекіре тұқымдас балықтардың  жойылып кету қаупі 

төнуде. Жайық суының 78 % Ресей аймағында толысады. Сондықтан 

өзенінің төмегі саласында орналасқан  Қазақстанның су ресурстары  

шекаралас елден келетін су көлеміне  байланысты болып отыр. Талдау 

көрсеткендей  Жайық тың су ағыны  соңғы жылдары күрт төмендеген. 

Бұл өз кезегінде шекара  маңындағы  аймақтардың  экономикалық 

дамуына,  әсіресе экологиялық  жағдайына кері әсер беруде . Жайықтың 

суы жылына  5 текше  метрге  азайып отырады. Бұл ең  төменгі шек , 

осы шектен түсетін болса аймақта  зардабы  жойылмайтын экологиялық 

өзгерістер  орын алып, аталған жағдай  үлкен апаттық  салдарға алып 

келеді» - деген еді  Е.Нысанбаев  Астанада  өткен «Трансшекаралық   

Жайық өзенінің  бассейінінің  өзекті пробемалары және оларды шешу 

жолдарының мүмкіндіктері» атты конференцияда. Оның айтуынша, 

қазіргі уақытта Ресей аумағында Жайық өзені бойында  жалпы көлемі    

4 мың текше метр болатын 3 ірі су жинақтау қоймалары бар. Су 

деңгейінің жыл санап төмендеуіне үлкен әсер етіп отырғандарда солар. 

«Орын алып отырған мәселені шешу үшін Жаықтың нақты жағдайын 

анықтау мақсатында ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуі  шарт. Соны 

мен қатар, Жайық өзенін реттеуде  Қазақстан мен Ресей елдерін 

бірлескен іс – қимылы қажет. Ресейдің Ириклинское және Башқұртстан 
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аумағында  бір қатар  су қоймалары,  сондай – ақ  Ақтөбе су жинақтау 

нысанын салар алдында  су көлемінің  есесін қайтару мақсатында Еділ 

өзенінің  бір саласын Жайық өзеніне қосу  жоспарланған болатын » - деп 

атап өткен болатын вице – менистр. 

 

 Жайық өзенінің  соңғы үш жылдағы  көтерілу деңгейі  

2013ж  2014ж  2015ж  

3%  2%  2,8%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысал. Жайық өзені ластану индексі жөнінде 2-класс тобына кіреді. 

Облыстың “гидрометеообсерваториясының” судың құрамы жөніндегі 

мәліметі бойынша соңғы жылдары суда фенолдың құрамы жеткілікті 

мөлшер коэфициентінен кейде 30-35 рет, алты валентті хром 6 рет асып 

кеткендігін анықтаған. Ауыл шаруашылығындағы егістік алқаптарда 

мөлшерден тыс және ұқыпсыз шашылған минералды тыңайтқыштар, улы 

химикаттар және су жағалауына жақын салынған мал қорларының қиы 

көктемгі қар еріген кезінде немесе жауын-шашынның мол түскен 

мезгілінде сай – саламен, арықтармен үлкен өзендердің суына барып 



 

11 
 

қосылып, оның ластануын ұлғайта береді. Батыс Қазақстан облысында 

жер асты суы тұрмыста және халық шаруашылығында кең түрде 

пайдаланылады. Жалпы жер асты суының қоры облыста 11,5 млрд. текше 

метр. Қазіргі кезде Даринск, Қаратөбе, Тасқала суқоймалары халық 

шаруашылығына қызмет етуде. Суға тапшы аудандарда (Бөкейорда, 

Жаңақала) жер асты суының мол қоры табылып отыр.Осы таза, мол жер 

асты суын пайдалануда ұқыпсыздық жағдайлар кездесіп тұрады. Шөлейт 

және шөл зоналарында кейбір артезиан (шыңырау) құдықтарын қазып, 

пайдалану технологиясы толық сақталмауы салдарынан су беру уақыты 

тежелмейді. Содан су атқылап сыртқа шығып, босқа топыраққа сіңіп 

немесе буланып кетеді. Ауыз суының ауылдық жерлердегі негізгі көзі 

құдықтардың да санитарлық-тазалық нормалары сақтала бермейді. Батыс 

Қазақстан облысының су қорын ластанудан, тым азайып кетуден сақтау 

үшін мынандай негізгі проблемаларды шешу қажет: 

1.Жайық өзеніне және басқа да кіші өзендердің көлеміне қарай 

жағалауларынан ені 100-ден 300 метрге дейін жететін су қорғайтын 

зоналар жасау керек. Осы зоналардың бойында улы химикаттарды 

қолдану, тұрмыстық-өндірістік қалдықтарды немесе техниканы жууға 

қатаң тыйым салынуы қажет.  

2.Суландыру жұмыстарында алдыңғы қатарлы технологияны 

пайдаланып, судың қажетке жарарлық пайдалану коэффициентін көтеру. 

3.Қалалар мен өндіріс орындарында судың қайта айналымға түсетін 

тұйық циклын қамтамасыз ету. 

4.Күзгі және қыс айларында Ресей территориясындағы Ираклий су 

қоймасынан Шаған өзеніне Самара каналы арқылы қажетті мөлшерде су 

жіберіп тұру мәселесін шешу. 
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5.Жайық өзенінің салаларында рұқсатсыз бөгет, көтерме орнату сияқты 

жұмыстар жүргізуге тыйым салу. 

6.Жайық өзенінің және оның салаларының бойындағы Чапаев, Ақжайық, 

Шыңғырлау, Федоровка елді мекендерге биологиялық тазартқыш 

станцияларын салуды қолға алу. 

7.Жайық өзенінің Орал қаласы маңындағы жағалауын бетонды 

қабаттармен нығайту.Әсіресе Анискино көлінің экологиялық қауіпті 

жағдайын тоқтату қажет. 

     Су ресурстарының экологиялық жағдайын жақсарту үшін, жер беті 

және жер асты суларын ластауды азайту, судың санитарлық жағдайын 

үнемі қадағалау, тазартылмаған су қоспаларын жібермеу өте қажет.Халық 

аузында “Су бар жерде, ну бар” деген аталы сөз, елдің ырысы судың 

молдылығына байланысты екенін дәл айтқан. 

2.2. Жайық өзен суының ластануы 

Жайық өзенінің тозып өзгеруінің бірінші себептері болып, толассыз су 

ағынының табиғи үрдістердің механикалық үрдістер түріндегі әсерінен 

болатын арнаның бұзылуы болып табылады. Оның жағымсыз салдары 

болып табылатындар: 

- Арнаның лайлануы, өзеннің тайыздалуы мен оның гидрологиялық 

режимінің нашарлауына соқтыратын қайраңдардың пайда болуы; 

- Жағалаулардың иреңдері мен топырақты жерлерінің жеңіл 

механикалық құраммен шайылуы. Бұл өзеннің арнадан шығып және 

үлкен аумақты басып кетуіне қауіп туғызады. 

Осы үрдістер Жайықтың көктемгі қатты тасқынымен тіптен тереңдей 

түседі. Қазақстандық аймақта өзен арнасының лайлануына теріс әсер 

ететін факторларға ағысты баяулатын даланың жазықтылығы және 

арнаның көп ирелеңдігіне әсер ететін жер бедерінің сәл жотылығы 
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жатады. Осыған байланысты өзеннің тұтастығы мен қызметі оның 

тұрақты күтімсіздігінсіз мүмкін емес. Өзен арнасының лайлануына оның 

салалары мен бастау көздерінің тазаланбауы әсер етеді. 

Жайық өзен  суының  ластануы   алаңдататын жағдайлардың бірі болып 

отыр. Судың ластануы әр түрлі.  

Судың ластануын былайша топтауға болады: өсімдік, жануар, 

микроорганизмдер, және аш  бейімді заттар; 

Химиялық ластануы: уытты  және  су ортасының табиғи құрамын 

бүлдіретіндер; 

Физикалық ластау: жылу – қызу, электр – магнитті  өріс, радиактивті 

заттар. 

Судың  сапасы, ластану деңгейі  үнемі  бақылауға алынып отырады. 

Судың құрамындағы қоспалар, тұздық  құрамы,  еріген  бөлшектер, 

температурасы   әр түрлі  болуы мүмкін . Судың ластануының негізгі бір  

себебі  -  тазартылмаған  ағын суларды  жіберу.  Бұған жол беретін: 

 тұрғын  – үй  коммуналдық шаруашылықтар; 

 өнеркәсіп  орындары; 

 ауыл шаруашылығын  химияландыру; 

 халық  шаруашылығының  басқада  салалары; 

Лас сулардың  ішінде тұрмыстық сарқында суларда  органикалық сулар 

58%, минералдық заттар 42% болады.  

Жер  асты суларында   әртүрлі  жұқпалы  аурулар  тарататын  

микробтар,  вирустар кездеседі.  Бастыс Қазақстан  аймағындағы өзеннің  

ластануы  көбіне  өнеркәсіп  шоғырланған   аймақтарда, полигонды 

жерлер мен  мұнай – газ  өндіретін  жерлерде жаппай  сипат алуда. 

Бұдан басқа, Жайық  өзенінің  табиғи  экожүйесінің  тозуына  оның су, 
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өсімдіктер,  жануарлар мен  балық ресурстарын  пайдаланатын  

шаруашылық  қызметтерде  өзіндік  әсерін  тигізуде. 

         Су қорына аса қауіп – қатер туғызатындар: мұнай, пестицидтер, 

түсті  металдардың  күрделі  химиялық  қосылыстары. Әсіресе, оның 

құрамында зиянды  заттар өте көп. Өнеркәсіптік  өндіріс орындарымен  

қатар   ауыл шаруашылық  өндіріс  орындарының  су қорына  тигізетін  

әсері молшылық... Мысалы, ауыл шаруашылығы дақылдарын  ластанған 

сулар мен  суару,  біріншіден олардың  шығындылығы  өте  төмен, ал 

екіншіден  адам  денсаулығына  қауіпті болады. Сонымен қатар  

топырақтың тығыздылығы көтеріледі, топырақта биохимиялық 

процестердің жүруі төмендейді. Судың құрамындағы сульфат, 

хлоридтер, уытты заттар, т.б. еріп  азайып, ауаға араласып  тарап кетеді 

де, соның  салдарынан радиактивті  элементтер  ауру туғызады.   

Судың ластану көздері 

Ластағыштар Ластану көздері Тигізетін затдаптары 

Азот, фосфор, химиялық 

қосылыстар 

Топыраққа қажетті 

тыңайтқыштар, қышқыл  

жауындар,  тұрмыстық  

сулар 

Түрлі аурулар, өнімнің  

төмендеуі, 

экожүйелердің бүлінуі, 

генетикалық  қорлардың 

азаюы 

Қоқыстар мен  

қалдықтар 

Суға қоқыстардың 

тасталуы, су апаттары 

Аурулар, азық – түлік 

сапасының бұзылуы 

Мұнай өнімдері Мұнай  өндіру  және 

көлік  апаттары 

Балықтар, 

балдырлардың 

қырылуы,  су 

сапасының бұзылуы 
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2.3. Фото суреттер 
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2.4.Судың ластануының  алдын алу 

Шаруашылық және ауыз су ретінде пайдаланылатын су 

тоғандарына құятын ағындардағы суды былғаушы  зиянды 

заттардың шептік мөлшері арнайы ережелермен белгіленген  

және онда зиянды заттар тізімінде 400-ден аса атау тіркелген. 

Өндірістік мақсатта пайдаланылатын судың өзі жұмыс 

істеушілерге зиянсыз, құрал-жабдықтардың жемірілуін, 

олардың түбіне тұз тұруын туғызбайтындар және өнім 

сапасына кері әсер етпейтіндей болуы керек. Ауыл 

шаруашылығы алқаптарын суғаруға жұмсалатын су өсімдікке 

зиянсыз және өнім, түсім топырақ сапасын нашарлатпайтындай 

болуы  тиіс. Су сапасына қатысты жасалған  «Тазалық ережесі 

және жер үсті суларын   былғанудан сақтау  ережесінің су 

бөгендерін,  олардаң тазалық дәрежесіне қарай, екі топқа  

бөледі. Бірінші топқа ауыз су және мәдени - тұрмыстық   

мақсаттағы су бөгендерін,  екінші  топқа  балық  шаруашылығы  

мақсатындағы су тоғандары жатады». Төгін су мөлшері,  соның  

ішінде  құрамында зиянды  органикалық  қосылыстар  бар төгін  

су мөлшері  жылдан – жылға артып  келеді. Сондықтан  оларды  

тазартуға қоса басқа кешенді шаралар жүйесін қолдану 

қажеттігі  туады. Мысалы: сұйық қалдықтарды  сол  өндірістің  

өзінде  қандай да  іске жарату, су пайдалануды азайту,сусыз 

айналымын қалыптастыру, сусыз технологияларға көшу  

жолдарын ойластыру қажет. Тіршілік аясының су әлемін 
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ластанудан  сақтауды  қамтамасыз  етудің  кешенді  шараларын  

енгізу. 

3.1. Қорытынды. 

     Жобамды қорытындылай келе, келешек  ұрпақ үшін  

қоршаған ортаны  қорғау, суды  ластамау, экологияны қалпына 

келтіру мақсатында :  

- Жайық  жағалауларына    көшеттер отырғызу; 

- Қалдық көлемін азайтып, сусызданған қалдықты немесе 

ластаушылардың  қойырланған ерітіндісін жер қойнауына көму 

технологиясын жетілдіру; 

- Өндіріс  және  тұрмыс қалдықтарымен   ластанған  суларды  

тазалау  әдістерін  жетілдіру; 

- Жайықтың астын арнайы техниканың  көмегімен  темір  

терсектерден,  көшкін  топырақтан тазарту жұмыстарын  

жүргізу; 

- Ауыл  тұрғындарына   ауыз су тазалығын сақтау  және 

үнемдеу барысында  үгіт насихаттар жүргізу;  

-  Бүкіл адамзат  баласы  болып,  Ақжайығымыздың  

экологиялық  тазалығына  бір мезгіл  көңіл  бөлсе. Жайықтың 

ғасырлық тарихы жоғалмас еді.  
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3.2. Пайдаланған әдебиеттер. 

1. Жайық өңірі. Приуралье. Авторы: Ж.М.Туремуратова 

«Алматы» баспасы 2001ж 

              2. Батыс Қазақстан обылысы  энциклопедиясы.  

                «Алматы»  баспасы    2002ж    

                 Авторлары: Ж.Ақбай, Т.Боранғалиұлы, М.Ізімұлы, Ғ.Сейтақ,  Л.Қапашев,  

            3.  География және табиғат. Ғылыми – педагогикалық  жүрнал.   

              Авторлары:  Азыбаева Ж,. С.Әбішқызы 2003 ж  қаңтар  -ақпан  

         4. «Экология»   Алматы: «Мектеп»  баспасы,  2005ж  

               Авторлары: Бейсенова Ә,.   Шілдебаев  Ж.     

        5. «Батыс Қазақстан облысының географиясы».  

            Авторлары. А.Ғ.Ғалымов,   В.И.Амельченко, М.А.Ғалымов  2003 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


