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  Кіріспе 

 

     Өндіріс орындарының салынып, іске қосылуы, пайдалы қазбалардың 

өндірілуі, табиғи ландшафттардың бұзылуына, ауа, су және топырақтың әр 

түрлі қалдықтармен ластануына әкелді.  ХХ ғасырда өндіріс революциясының 

нәтижесінде биосфералық үдерісте айтарлықтай өзгерістер жүре бастады. 

Энергетиканың, машина жасаудың өрістеуі, тұрмыстағы химия мен көлік 

санының көбеюі табиғи ресурстардың азаюына, биосфераның өндіріс 

қалдықтарымен ластануына, табиғи экожүйелердің бұзылуына, Жер беті 

құрылымының, климаттың өзгеруіне әкелді.   Ғасырлар бойы адамзат табиғи 

ортаға бейімделуге емес, табиғатты өз тіршілігіне ыңғайлы етуге тырысты.  

           Қазіргі кезде біз адамның кез келген іс –әрекеті қоршаған ортаға әсер 

ететінін мойындап отырмыз, ал биосфера жағдайының нашарлауы тірі 

ағзалардың бәріне,  соның ішінде адамға да қауіп туғызады. Мен тұратын ауыл 

маңында да газ өндіретін үлкен өндіріс орны орналасқан. Бұл өндірістің, одан 

шығатын қалдық заттардың ауыл экологиясына қаншалықты әсер ететіндігі 

ауыл тұрғындарын, соның ішінде мені де алаңдатарлық жағдай. Сонымен қатар 

ауыл тұрғындарының тұрмыстық қалдықтарының, көліктердің ауыл     

экологиясына айтарлықтай әсері бар ма екенін анықтау мақсатында осы зерттеу 

жұмысымен айналысуды жөн көрдім. Қар жамылғысының ластануы екі кезеңде 

өтеді. Біріншіден қар қиыршықтарының бұлт құрамында түзілу кезінде және 

жерге түсу кезінде ластануы. Екіншіден түскен қардың ауадағы ластаушы 

заттарды сіңіруі нәтижесінде.  .  

 

Тақырыптың актуалдылығы 

Су ресурстарының ластану мәселесі қазіргі кезде актуалды 

проблемалардың бірі болып отыр. Соған байланысты табиғаттың тазалығын 

сақтауға, ластаушы заттардың әсерін азайтуға, ластанудың зардаптары туралы 

болжам жасау үшін қоршаған орта жағдайының анализін үнемі жүргізіп отыру 

өте маңызды.  Қар жамылғысының құрамы атмосфераның, гидросфераның 



және литосфераның жағдайымен тікелей  байланысты. Сондықтан да қар 

қоршаған орта жағдайының индикаторы болып табылып, еріген қар суының 

талдауы ластану үдерісінің сипатын анық көрсетеді.  Қазіргі кезде тұрғылықты 

халық арасында  онкологиялық аурулардың көбеюі, нәрестелердің түрлі 

аурулармен дүниеге келуі, жалпы ауыл тұрғындарының, соның ішінде мектеп 

оқушыларының вирусты инфекцияларға көп шалдығуы ауыл адамдары 

денсаулығының нашарлауының, иммунитетінің төмен екендігінің айғағы деуге 

болады. Ал бұл жағдай тікелей ауыл экологиясымен байланысты.  

 

Мақсаты: 

Қар жамылғысының ластануын анықтау, ауылдың экологиялық тұрғыдан әр 

түрлі бөліктерін салыстырып, ауыл экологиясына қаншалықты әсер ететіндігін 

зерттеу.  

Міндеттері: 

1. Ауаның ластануы туралы әдебиеттерді талдау 

2. Қар жамылғысының ластану деңгейіне әсер ететін факторларды 

анықтау. 

3. Қоршаған ортаның ластануын төмендетуге болатын жолдарын 

анықтау. 

  Зерттеу жүргізілетін орын: 

Қарақұдық ауылы. 

№1 сынама –мектеп ауласы. 

№2 сынама – автокөліктер тұратын Федорченко және Новая көшелерінің 

қиылысы 

№3 сынама өндіріс маңы далалық жер.  

Зерттеу жұмысының өткізілу уақыты: 

Желтоқсан –наурыз 

Зерттеу әдістері: 

Пасечник әдісі:  

эмпирикалық: әдебиеттерді оқу және талдау;  



теориялық: салыстыру, талдау, жалпылау әдістері;  

зерттеу: тәжірибе жүргізу.  

Биоиндикациялық әдіс. 

II Негізгі бөлім 

        Қар жамылғысының ластануы қоршаған ортаға антропогендік әсер ету 

деңгейінің көрінісі болып табылады. Қар жамылғысының өз бетінде 

атмосферадан түсетін  заттарды сіңіріп сақтайтын қабілеті  әр түрлі 

экожүйелердің  ластануының интегралды бағалауға мүмкіндік береді. 

Әдебиеттердегі мәліметтерге сүйенсек, қоршаған ортаның ластануында ерекше 

үлес алатын органикалық поллютанттар. Бұларға мутагенді, тератогенді 

канцерогенді қасиеттері бар полициклді ароматты көмірсутектер жатады.  

Сонымен қатар экожүйелердің бұзылуына әсер ететін ауыр металдардың да 

қоршаған орта құрамына көптеп түсуі алаңдатарлық жағдай.  

Құрғақ және ылғалды жауын-шашындардың жиілігі көптеген факторларға 

байланысты. Бастылары:суық периодтың ұзақтығы, қардың түсу жиілігі мен 

интенсивтілігі, ластаушы заттардың физико-химиялық қасиеттері, аэрозольдер 

көлемі.  Қардың түзілу және түсу кезінде ауадағы заттардың барлығын 

сіңіруіне байланысты қар жамылғысындағы ластаушы заттардың 

концентрациясы ауадағыға қарағанда 2-3 есе артық болады. Сондықтан да бұл 

ластаушы заттарды анықтау біршама қарапайым әдістермен де жүргізіледі.  

Ластануларды зерттеу  үшін бірнеше нысан зерттеуге алынады. Алынған 

нәтижелердің негізінде қар жамылғысының ластану картасын құруға және 

ластану көздерін және олардың әсері мен аумағының деңгейін  анықтауға 

болады. Автокөліктер, ауыр өнеркәсіп, отын –жылу өндірісі, жылыту 

құрылғылары сияқты кәсіпорындардың ықпалы анағұрлым жеңіл анықталады.  

Қар жамылғысының химиялық құрамын зерттеу қоршаған ортаның ластану 

үдерістерін зерттеудің міндетті бөлігі болып табылады.  Қар жамылсының  

сапасы жер бетіндегі атмосфералық ауа ластануының айқын көрсеткіші болады. 

Қар жамылғысы сапасының талдауы ластаушы заттардың белгілі аумақта 

таралуын және нақты ластаушы көздердің көрінісін алуға мүкіндік береді.   



Сонымен қатар қар суының өсімдіктерге де әсерін бақылау арқылы құрамы 

туралы болжам жасауға болады. Бұл тәжірибеге қияр өсімдігінің тұқымдарын 

алуға болады. Себебі қияр топырақ құрамындағы кездескен зиянды заттардың 

әсеріне, әсіресе, ауыр металдармен және де ауаның зиянды газдармен 

ластануына  өте сезімтал келетін бір жылдық көкөністік өсімдік. Бұл 

биоиндикатор тұқымдарының өте жылдам өнуімен және ластанулар көбейген 

жағдайда өнгіштігінің төмендеуімен ерекшеленеді. Сонымен қатар 

ластағыштардың әсерінен өскіндер морфологиялық өзгерістерге ұшырайды 

(тұқымдардың өнуінің кешігуі, өскіндердің майысып өсуі, тамыр ұзындығының 

қысқаруы және жемістің салмағы мен тұқымдардың санының кемуі).       

Биоиндикатор ретінде қиярдың тағы бір қолайлылығы азғантай аумақты жұмыс 

орнында (Петри тостағаншасы)  өсімдіктердің көп мөлшеріне бақылау 

жүргізуге болады. Сонымен қатар тұқымдарының 2-3 тәулікте өніп 

шығатындығы да өте қолайлы. Соған байланысты тәжірибе нітижесін 10-15 

күннің ішінде көруге болады.   

Зерттеу жүргізу әдістемесі 

Зерттеу 2 әдіспен жүргізілді: Пасечник әдістемесі бойынша қар суына 

химиялық талдау жасалды және биоиндикациялық әдіспен  қар суының 

топыраққа әсерін болжау мақсатында қияр тұқымының өнуіне әсерін байқадық.  

Сынама алу үшін ауылдың әр түрлі бөліктерінен бірнеше жер алынды. Әр 

жерде қар  сынамасының алынуы кем дегенде екі рет жүргізілді.  Сынама 1м2 

үлескіден (топыраққа дейін) алынады.  Қар нөмірленген ыдыстарға салынады.  

Тоңазытқышта немесе сыртта терезе алдында сақтауға болады. (1-қосымша) 

Қар жамылғысының зерттелуі бірнеше қайталанып әр түрлі мезгілде  

жасалды. Қаңтар айының басында алғаш қар түскен кезде, түскен қар 

тазалығын зерттедік. Бірнеше күннен кейін тәжірибелер тағы қайталанды. 

Жатқан қардың бірнеше күнде абсорбциялаған газдардан ластануын зерттедік.  

Қар сынамасын алу мектеп ауласында, ауыл сыртындағы өндіріс орнына 

жақын маңда және автокөліктер тұратын ортаңғы көше қиылысында 



жүргізілді. Неғүрлым дәл нәтижелер алу үшін әр анализ кем дегенде үш рет 

жасалынды.  

Қар сынамалары анализдерінің нәтижелері кестеге түсіріліп отырды 

(қосымша №2, 3, 4). Зерттеулер қар ерітіндісінің түсін, иісін, рН-ортасын, 

негізгі қоспалардың болуын анықтауға жүргізілді. Сонымен қатар әр түрлі 

жерден алынған қар суының қияр тұқымының өнуіне әсерін бақыладық.  

Зерттеу бөлімі 

І. Қар суына химиялық талдау жасау 

Судың түсін анықтау. Судың түсі оның құрамындағы минералды және 

органикалық қоспалардың мөлшері  мен ластануларға байланысты болады. 

Әдетте судың түсіне темір тұздары және өсімдік жамылғысының шіруінің 

нәтижесінде түзілетін гумин қышқылдары әсер етіп, түсін сары, қоңыр –сары, 

қоңыр түске бояйды. Көзге көрінетін түс болмаса, су түссіз деп есептеледі. 

Бірақ бұл су таза дегенді білдірмейді. Судың бетінде перде тәрізді  болып 

пайда болатын  майлы заттар автокөліктердің жанар-жағар майларының 

қалдықтары болуы мүмкін. Су түсінің сапасын анықтауды ақ қағаздың 

фонында дистилденген сумен салыстыра отырып жүргіздік.  

Құрал жабдықтар: химиялық стакандар, дистилденген су, зерттелетін еріген 

қар суы.   

Зерттеу жүргізу барысы: химиялық стакандарды алып, №1-не мектеп 

ауласынан алынған суды, №2-не жол қиылысынан алынған суды, №3-не өндіріс 

маңынан алынған суды және №4-не дистилденген суды құйдым. Содан соң 

зерттелетін суды дистилденген сумен, ақ қағаз фонында салыстырдым.  

Нәтижесі: мектеп ауласындағы қар суымен дистилденген суды салытырғанда 

түссіз,аз мөлшерде қара қатысқан. Жол қиылысындағы қар суымен 

салытырғанда түсі сұр,қара араласқан. Ал өндіріс маңындағы қар суының түсі 

сұр,лайлы,қара көбірек араласқан және де май тәрізді заттар бар.   

Қорытынды:көше қиылысындағы қар суы мен өндіріс маңындағы қар суына 

қарағанда,мектеп ауласындағы қар суы тазалау.Өйкені онда қара аз мөлшерде 

және де май тәрізді заттар болмады. (2-қосымша) 



Тұнбаны тексеру.  

Тұнбаны анықтау үшін қар суын бірнеше күн тұндырып анықтайды. Тұнба 

түзілген болса оның интенсивтілігін сипаттап, түсін анықтау.  

Қар суын екі тәулік тұндырдым. №1 сынамада аз мөлшерде ғана тұнба түзілген, 

ұсақ шаң тозаңға ұқсас. №2 сынамадаға тұнба көбірек, күйе түйіршіктері 

байқалады. №3 сынамадағы тұнба мөлшері көп, шаң-тозаң, күйе түйіршіктері 

анық байқалады.  

Қатты бөлшектерді анықтау 

Үш сынауық пен воронка алдық. Воронкаларға фильтр қағазын салдық.  Қар 

сынамасының ерітіндісін әр сынауыққа сүзіп алдық.  Фильтр қағаздарында 

сүзілген қатты қалдықтар көрінді. №1 сынамада қатты бөлшектердің мөлшері 

аз болды. №2 сынамадағы қалдықтар көбірек, ал №3 сынамада көп қалдық 

байқалды, шаң -тозаң күйе бөлшектері көбірек болды. (4-қосымша) 

Орта реакциясын анықтау.  Қар суының рН-ортасын  рН-метр арқылы 

анықтадық. Қышқыл немесе сілтілі орта көрсетсе суды қайнату қажет.  

Қышқылдық орта болып, қайнатқаннан кейін қышқылдық қасиеті жойылса, 

суда көмірқышқыл газ, күкіртті газ немес күкіртсутек болды деп болжауға 

болады. Егер сілтілі орта көрсетіп, қайнатқаннан кейін сілтілігі жойылса суда 

аммиак болған деп саналады.  

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, рН-метр ,зерттелетін су. 

Зерттеудің барысы: жүрісізерттелетін суды үш пробиркаға құямыз, сосын  рН-

метрдің индикаторын  түсіреміз.  

Қорытынды: мектеп ауласындағы қар суы– pH 7,86 (орта нашар сілтілі). Жол 

қиылысындағы қар суы – pH 6,49 (орта әлсіз қышқыл). Өндіріс маңындағы қар 

суы - 6,01 

Қорытынды: мектеп ауласындағы қар суы әлсіз сілтілік орта көрсетті, демек 

онда аз ғана сілтілі заттар бар, мысалы- аммиак. Жол қиылысындағы қар 

суында нашар қышқыл, яғни онда көмірқышқыл газы немесе басқа газдар 

шамалы ғана бар. Өйткені олар әлсіз қышқылды қасиеттеріге ие болды. -

Өндіріс маңындағы қар суында қышқылдар көбірек болды, онда өндірістен 



шығатын қышқылдық оксидтер сумен қышқыл түзіп, қышқылдық орта 

көрсетуі мүмкін. (5-қосымша) 

Қар суының құрамындағы негізгі қоспаларды сапалық анықтау. 

А) Органикалық заттарды анықтау: әр сынауыққа зерттелетін судан, бір 

сынауыққа дистилденген судан 5 мл құйып,  әр қайсына 1 тамшыдан  5% калий 

перманганатын КМnО4 тамыздым.  Дистилденген суда күлгін түс сақталады. 

Зерттелетін суда түстің жойылуы онда органикалық заттардың болуын 

дәлелдейді.   

Құрал-жабдықтар: пробиркалар, 5% калий перманганатының ерітіндісі, 

зерттелетін су. 

Зерттеудің барысы: бір сынауыққа дистилденген су құйдым,екіншісіне мектеп 

ауласындағы суды,үшіншісіне жол қиылысындағы суды құйдым. Әр сынауықға 

калий перманганатынан 5% тамшы ерітіндісін құйдым.Калий перманганатының 

ерітіндісі қызғылт түске боялды. 

Нәтижесі: дистилденген суда марганцовканың түсі өзгерген жоқ .Мектеп 

ауласындағы су ерітіндісі ақшыл-қызғылт түске боялды. Жолдағы ерітінді 

суы ақшыл-сарғыш-қызғылт болды. Өндіріс маңындағы қар суы ақшыл-сарғыш 

түске боялды 

Қорытынды: калий перманганатының ерітіндісінің түсінің жойылуы үш 

сынамада да органикалық заттардың бар екендігін көрсетеді. Бірақ мына 

заттардың мазмұны екіншісімен  қарағанда біріншісінде аздау.  (6-қосымша) 

Б) Хлорид-иондардың табылуы. Хлорид-ионды 2% күміс нитратының АgNО3 

ерітіндісінің бірнеше тамшы қосу жолдарымен  табылады. Нәтижесінде хлор 

күміс иондарымен ақ тұнбаға түседі.Судағы хлорид-иондардың 

концентрациясына қарағанда, лайлану анық болады. 

Құрал-жабдықтар: пробиркалар,күміс нитратыныі 2 ертітіндісі,зерттелетін су. 

Зерттеудің жүрісі:бір сынауықға мектеп ауласындағы суды,екіншісіне-жолдағы 

суды құйдым,әр сынауықға бірнеше тамшы күміс нитратының 2 ерітіндісн 

қостым.  



Нәтижесі: Мектеп ауласындағы қар суының ерітіндісі- мөлдір,жолдағы қар 

суының ерітіндісі мөлдір, өндіріс орнынан алынған қарда да тұнба 

байқалмады.  

Қорытынды: алынған сынамалардың біреуінде де хлорид иондар анықталған 

жоқ. 

В) Сульфат-иондардың табылуы. Сульфат - ион барий ВаСl2 хлоридының 

көмегiмен бөлiнедi Өзара iс-әрекеттiң нәтижесiнде сульфат - барийдың 

иондарында ақ тұнба көрінеді.Судағы сульфат иондарының концентрациясына 

қарағанда,оның лайлануы маңызды. .Ол үшін зерттелетiн суда  барий 

хлоридының тұзын ашып тастайды. Егер бұдан мөлдiр ерiтiндi алмаса, демек 

суда еритiн сульфаттар қатысады. 

ынған, үшіншісіне өндіріс маңынан алынған қар суын құйдым. Әр пробиркаға 

аз ғана барий хлорийдінің тұзын себіп, шыны таяқшамен араластырдым. 

Нәтижесі:мектеп ауласындағы қар суы–ерітінді тұнықталды,тұз еріді. 

Жолдағы және өндіріс маңының қар суында ерітінді аздап лайланды.  

Қорытынды:Жолдағы және өндіріс маңының қар суында сульфаттар 

кездеседі,ал  мектеп ауласында– жоқ. (7-қосымша) 

    Г) карбонаттарды анықтау: әр сынамаға тұз қышқылынан 1 мл құйып 

қарадық.  

Нәтижесі:№1 сынамада көпіршіктеніп, көмірқышқыл газы бөлінгені 

байқалды. №2 және №3 сынамаларды өзгеріс байқалмады.   

Қорытынды: Мектеп ауласындағы қар құрамында карбонаттар кездеседі, ал 

қалған сынамаларда кездеспейді.(8-қосымша)  

   Д) нитраттарды анықтау: әр сынамаға концентрлі күкірт қышқылының  1 

мл құйып, мыс сымын батырып қарадық.  

Нәтижесі:№1және №2 сынамада еш өзгеріс болған жоқ, ал №3 сынамада 

аздап, қоңыр  газ бөлінгені байқалды.  

Қорытынды: Мектеп ауласындағы және жол қиылысындағы қар құрамында 

нитраттар жоқ, өндіріс орнындағы қарда аз мөлшерде болса да кездеседі.(9-

қосымша) 

  Е) қорғасын катионын анықтау – Pb2+ 

Әр сынамадан 1-2мл ерітіндіге  1-2мл сұйылтылған күкірт қышқылын қостық.  

Ақ тұнба катиондардың бар екенін анықтайды.  



Нәтижесі:№ 1 сынамада – өзгеріс байқалған жоқ, №2 және№ 3  сынамаларда 

– ерітінді лайланды  

Қорытынды: мектеп ауласындағы қарда қорғасын иондары табылған жоқ, ал 

жол қиылысындағы және өндіріс орнындағы қарда кездеседі. (10-қосымша) 

Ж) мырыш катионын анықтау - Zn2+ 

Әр сынамадан 1-2мл ерітіндіге  1-2мл қыздырылған сілті қостық. Егер 

мырыш катиондары болса, ақ ірімтіктелген тұнба түзілу керек.  

№ 1, № 2, және № 3 -  тұнба байқалған жоқ, мырыш катиондары табылмады.  

Қар сынамаларын талдау қорытындылары: 

Қар сынамаларын талдау барысында мынадай нәтижелер алдық. 

Қар құрамында шаң-тозаң күйе  байқалды және өндіріс маңынан алынған қарда 

оның мөлшері өте көп болды. Органикалық заттар бар екендігі дәлелденді, 

олардың ауаға  өндірістен шығатын қалдықтар арқылы түсуі мүмкін. 

Органикалық заттардың мөлшері мектеп жанындағы қарда да біршама 

байқалды, бұдан өндірістен шығатын газдар ауыл ішінде де әсер ететінін айтуға 

болады. Қорғасын өндіріс маңындағы және жол қиылысындағы  сынамада  

кездесті, ол машиналардан шығатын түтінге байланысты деп болжауға болады, 

әсіресе өндіріс маңында үлкен жүк машиналары жиі жүреді, сондықтан да 

ондағы қорғасынның концентрациясы көбірек болды. Карбонаттар мектеп 

ауласындағы  қар құрамында жақын жердегі жүргізіліп жатырған құрылыс 

қалдықтарынан болуы мүмкін. Сол себепті де мектеп ауласындағы қар сілтілі 

орта көрсетіп тұр.  Сульфаттар мен нитраттар өндіріс орнынан алынған 

сынамада көп болды, бұл ауаға күкіртті газ, күкірт ангидридтары, азотты газ 

шығады деп есептеуге негіз болады. Сонымен қатар ауыл ішіндегі сынамаларда 

да аз мөлшерді анықталды.   

ІІ. Қар суын биоиндикациялық әдіспен зерттеу. 

Төрт Петри тостағаншасына мақта салып үстіне әр қайсысына қиярдың 20 

тұқымынан салдым. Үш сынама су  мен құбыр суын тұқымдарға жетіп тұратын 

етіп  құйдым. №1 тостағанша тазартылған құбыр суы, №2 –мектеп ауласынан 

алынған қар суы, №3 –автокөліктер көп тұратын Абай және Мектеп 



көшелерінің қиылысынан алынған қар суы, №4 – өндіріс орны маңынан 

алынған қар суы.  (11-қосымша) Әр күн сайын тұқымдардың кеуіп кетпеуін 

қадағалап, қар суынан құйып отырдым. Бірнеше күн өскіндерді бақылап, 

нәтижесін кестеге түсіріп отырдым.  

Бақылау нәтижелері: 

Тұқымдарды 10 тәулік бойы бақыладым. №1 және №2 сынамадағы тұқымдар 3-

ші тәулікте, №3 және №4 сынамадағы тұқымдар 4-ші күні өне бастады. Өнген 

тұқымдардың қаншалықты өскенін күн сайын өлшеп, кестеге түсіріп отырдым. 

(12, 13-қосымша) 

Әр сынамадағы тұқымдарды жеке бақылап, өнген тұқымдардың саны, жанама 

тамырлардың түзілу уақыты, негізгі тамырының өсу ұзындығын өлшеп, кестеге 

түсіріп отырдым. (14- қосымша) 

№1 сынамадағы тұқымдар 5-ші тәулікте толығымен өніп шығып, қарқынды өсе 

бастады. 5-ші тәулікте кейбір өскіндердің жанама тамырлары шыға бастады. 

Мұндағы өскіндердің жалпы ұзындығы мен өсу қарқындылығы басқа 

сынамалармен салыстырғанда жоғары, өскіндердің сабақтары тік, жанама 

тамырлары көп болып шықты. Яғни тазартылған құбыр суы тұқымдырдың 

өсуіне ең қолайлы орта болды. (15-қосымша) 

№2 сынамадағы  тұқымдар 6-шы тәулікте толығымен өніп шығып, қарқынды 

өсе бастады. 6-шы тәулікте кейбір өскіндердің жанама тамырлары шыға 

бастады.№1 сынымамен салыстырғанда алғашқы күні өнген тұқымдар саны 

аздау болды және өскіндердің жалпы ұзындығы мен өсу қарқындылығы 

төмендеу болды. №3 және №4 сынамамен салыстырғанда  өскіндердің 

ұзындығы жоғары болғанмен сабақтары мен тамырлары сәл майысқан, жанама 

тамырлары көп болып шықты. Яғни мектеп ауласындағы қар суының 

айтарлықтай зиянды әсері тұқымдырдың өсуіне байқалған жоқ.  (16-қосымша) 

№3 сынамадағы тұқымдардың көпшілігі 4-6 тәулікте өніп, қалғандары тек 8-

тәулікте шықты. Негізгі тамыры мен сабағы бір қалыпты ұзарып отырғанмен, 

жанама тамырлар өте жай және аз мөлшерде дамыды. Сонымен қатар кейбір 



өскіндердің алғашқы жапырақтары бүрісіп, көпшілігінің сабақтары қисайып, 

майысып өсті. (17-қосымша) 

№4 сынамадағы тұқымдардың да көпшілігі 4-8 тәулікте өніп, бірнеше тұқым 

мүлде өнбей қалды. №1 сынамадағы тұқымдармен салыстырғанда мұндағы 

өскіндердің ұзындығы шамамен 3 еседей қысқа болып шықты. Алғашқы өнген 

күндері өскіндер бірқалыпты дамығанмен 3-4 тәуліктен кейін өсуі баяулап, 5-ші 

күні 3 тұқым қурап қалды. Өскіндердің сабақтары мен тамырлары майысып, 

қисайып өскен. (18- қосымша) 

Биоиндикациялық зерттеудің талдауы 

Осы зерттеулердің нәтижесінде қияр өскіндерінің дамуына әр жерден алынған 

қар суының әсерін бақыладым.  Құбыр суы арнайы тазалаудан өтетіндіктен 

тұқымдар үшін ең қолайлы орта болды. Мұндағы өскіндер 3-ші күні өніп, 

бірқалыпты тік өсті. Мектеп ауласынан алынған қар суының да зиянды әсері  

байқалған жоқ. Ал жол қиылысынан және өндіріс маңынан алынған қар суына 

өсірілген өскіндердің өнуі жай, дамуы нашар болды. Өскіннің ұзындығы кіші, 

жанама тамырлары аз және олардың түзілуі баяу болды. Әсіресе №4 сынамада 

кей тұқымдар өнбей, өнген өскіндердің сабақтары майысып, жапырақтарының 

пішіні өзгерген және кейбір өскіндер 6-7 күні өліп қалды.  Бұны қар суының 

құрамында анықталған қорғасынның, органикалық қосылыстардың болуымен 

түсіндіруге болады. Бойына қорғасынды көп мөлшерде сіңірген өсімдіктер 

аласа болып өседі, жапырағы мен сабақтары қоңырқай тартып, гүлдері ұсақ 

болып келеді.  

Қорытынды: 

 

Қар –ауа, топырақ тазалығының индикаторы болғандықтан, алынған 

нәтижелерден  біздің ауылдың экологиясына әсер ететін зиянды заттардың  

ауаға шығарылатынын айтуға болады.   

Қазіргі уақытта біздің ауылда қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздері – 

Қарашығанақ газ-конденсат өндіретін кен орны және автокөліктер, сонымен 

қатар тұрмыстық қалдықтар, соның ішінде құрылыс нысандарының маңындағы 

қалдықтар болып отыр.  



 

 

Проблеманың шешілу жолдары 

Қоршаған ортаға зиянды әсер ететін факторлардың әсерін азайту үшін  

 Ауыл сыртына өндіріс орнының зиянды әсерінен қорғайтын  жасыл 

желектер отырғызу  

 Ауыл тұрғындарының тұрмыстық қалдықтарды  ауыл ішіне тастамауын 

қадағалау.  

 Жол қиылысында орналасқан көліктер тұрағын басқа орынға ауыстыру  

 

Жобаның практикалық қолданылуы 

 

 Жұмыс нәтижесімен оқушыларды, олардың ата-аналарын 

таныстыру. Ол үшін мектептің жаңалықтар айдарында стенд 

дайындау. 

 Ауыл әкімшілігіне көлік тұрағының орнын ауыстыру және 

тұрғындардың тұрмыстық қалдықтарды ауыл ішіне тастамауын 

қадағалауды талап етіп сұраныс хат жолдау.  

Жобаның перспективтілігі 

Зерттеу жұмысының нәтижесінде мен өз ауылымның қоршаған ортасына 

әсер ететін зиянды факторлардың бар екеніне көз жеткіздім. Осыдан осы 

факторлардың тірі табиғатқа әсері қандай екен деген сұрақ туындайды.    

Қар суы жер асты суларына, сонымен қатар топырақтың құрамына да 

әсер ететіндіктен, әрі қарай топырақ құрамын  зерттеуді осы жұмыстың 

жалғасы деп көріп отырмын.  
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Оқушының ғылыми-зерттеу жұмысына рецензия. 

          Химия, биология, география, экология мекциясына ұсынылып 

отырған Кеңесова Нұрайымның  «Қар жамылғысының құрамын зерттеу 

арқылы Қарақұдық ауылының қоршаған орта жағдайын анықтау» 

тақырыбындағы ғылыми жобасында ол алдына қойған мақсаттарын 

толығымен орындаған. Оқушы тақырып бойынша 4 ай мерзімде 

жұмыстанған. Таңдаған тақырыбы актуалды, себебі өзі тұратын ауыл 

өндіріс орнына өте жақын орналасқандықтан, экологиялық  факторлардың 

ықпалы байқалады. Жұмыс бойынша қажетті теориялық материалдарды 

талдап, тиімді пайдаланған.  

          Жұмыстың практикалық бөлімін толығымен өзі жасап, дұрыс 

қорытындылар жасай білген. Қар жамылғысының ластануы бойынша мектеп 

базасында өткізуге мүмкіндік болатын тәжірибелерді толық жүргізген. 

Ізденуші қар суының құрамын тек бір жақты зерттеп қана қоймай, 

биоиндикациялық әдісті де пайдаланған. Сол арқылы зерттеуге алынған 

нысан туралы толық қорытынды жасай білген.  Жұмыс нәтижелерін фото, 

кестелермен көрнекі көрсеткен.  Тәжірибелердің қорытындыларын талдап, 

проблеманың шешу жолдарын қарастырған. Жұмыстың әрі қарай 

жалғастыру перспективтілігі де көрсетілген.   Оқушы жұмысы талапқа сай 

рәсімделген.  

 

 

 



 

 

 

ҚОСЫМШАЛАР: 

1-қосымша 

 

 

 

 

 

2-қосымша 

 

 

 

 

 

 

 

3-қосымша 

Мектеп ауласындағы 

қар суы  

Жол жанындағы қар суы  Өндіріс маңындағы қар суы  

0 балл –иісі 

байқалмады  

1 балл –әлсіз ғана май 

иісі шығады  

3 балл – техникалық 

майдың,жанармайдың 

жасанды иістері анық  

 

Зерттелетін су  Түсі  

  Дистилденген су Түссіз  

Мектеп ауласындағы қар суы  Мөлдір , аз мөлшерде ұсақ қара бөлшектер 

байқалды. 

Жолдың жағасындағы қар суы  Мөлдір, ұсақ шаң-тозаң, қара түйіршіктер 

байқалады.  

Өндіріс  

маңынан алынған сынама  

Лай білінеді, бетінде май тәріздес қабат 

байқалады, қара түйіршікті тұнба бар  



4-қосымша 

         
5-қосымша 

        
 

Мектеп ауласындағы қар 

суы  

Жол жанындағы қар суы  Өндіріс маңындағы қар суы  

pH =7,86 

(орта нашар сілтілік) 

   рН = 6,49 (орта нашар 

қышқылдық) 

   рН = 6,01 (қышқылдығы 

жоғарырақ) 

6- қосымша 

   

Дистильденген  су  Жоқ  

Мектеп ауласындағы қар суы  Органикалық заттар аз мөлшерде бар 

Жол жанындағы қар суы  Азғантай, бірақ1-ші сынамадан көбірек  

Өндіріс маңындағы қар суы  Біршама бар, калий перманганатының түсі ақшыл 

сары болды. 



 7- қосымша 

 

 8- қосымша 

 

9- қосымша 

 

10- қосымша 

12- қосымша 

 
12- қосымша 

 (15

.02

)  

(16.

02)  

(17.

02)  

(18.

02)  

(19

.02

)  

(20

.02

)  

(21

.02

)  

(22.

02)  

(23.

02)  

(24.0

2)  

№1. құбыр суы  0  0  3 

мм  

13 

мм  

25 

мм  

45 

мм  

60 

мм  

80м

м  

100

мм  

130м

м  

№2. мектеп 

ауласынан алынған 

қар суы  

0  0  2мм  10 

мм  

20 

мм  

35 

мм  

55 

мм  

70М

м  

90м

м  

110м

м  

№1. Мектеп ауласындағы қар суы  Сульфат-иондар болмайды(мөлдір, тұз түгел еріп 

кетті) 

№2. Жол жанындағы қар суы  Сульфат иондар қатысы бар (ерітінді аздап лайланды) 

№3. Өндіріс маңынан алынған 

қар суы  

Сульфат иондар  бар (ерітінді лайлануы көбірек 

болды) 

№1. Мектеп ауласындағы қар суы  Нитрат -иондар болмайды  

№2. Жол жанындағы қар суы  Нитрат -иондар болмайды  

№3. Өндіріс маңынан алынған қар 

суы  

Нитрат -иондар  бар (аз мөлшерде қоңыр 

түсті газ бөлінді) 

№1. Мектеп ауласындағы қар суы  Қорғасын катиондары болған жоқ  

№2. Жол жанындағы қар суы  Қорғасын катиондары бар (ерітінді аздап 

лайланды) 

№3. Өндіріс маңынан алынған қар 

суы  

Қорғасын катиондары бар (ерітінді аздап 

лайланды) 



№3. көше 

қиылысынан 

алынған қар суы  

0  0  0  3 

мм  

15 

мм  

25 

мм  

38 

мм  

55М

м  

65м

м  

80мм  

№4. Өндіріс 

орнынан алынған 

қар суы  

0  0  0  2 

мм  

12 

мм  

23 

мм  

30 

мм  

35м

м  

40м

м  

45мм  

 

13- қосымша 

    
14- қосымша 

      
15- қосымша 

Құбырдағы таза су  

Күні  Өнген 

тұқымдар 

саны  

Өну уақыты  Жанама 

тамырлардың 

пайда болуы  

Негізгі тамырдың 

ұзындығы  

1  -  15 ақпан  -  -  

2  -  16 ақпан  -  -  

3  3  17 ақпан  -  3 мм  

4  10  18 ақпан  -  8 мм  

5  7  19 ақпан  Жанама 

тамырлары 

шықты  

15 мм  

6   20 ақпан   25 мм  

7   21 ақпан   35 мм  

8   22 ақпан   48 мм  

9   23 ақпан   60 мм  

10   24 ақпан   70 мм  

 



16- қосымша 

Мектеп ауласындағы қар суы  

Күні  Өнген 

тұқым-дар 

саны  

Өну уақыты  Жанама тамырлар-

дың пайда болуы  

Негізгі тамыр-дың 

ұзындығы  

1  -  15 ақпан  -  -  

2  -  16 ақпан  -  -  

3  3  17 ақпан  -  2 мм  

4  8  18 ақпан  -  6 мм  

5  5  19 ақпан  -  13 мм  

6  4  20 ақпан  Жанама 

тамырлары шықты  

21 мм  

7   21 ақпан   29 мм  

8   22 ақпан   38 мм  

9   23 ақпан   45 мм  

10   24 ақпан   55 мм  

17- қосымша 

Көше қиылысындағы қар суы 

Күні  Өнген 

тұқымдар 

саны  

Өну 

уақыты  

Жанама 

тамырлардың пайда 

болуы  

Негізгі 

тамырдың 

ұзындығы  

1  -  15 ақпан  -  -  

2  -  16 ақпан  -  -  

3  -  17 ақпан  -  -  

4  3  18 ақпан  -  3 мм  

5  5  19 ақпан  -  7 мм  

6  6  20 ақпан   12 мм  

7  -  21 ақпан   19 мм  

8  -  22 ақпан   25 мм  

9  6  23 ақпан  Жанама тамырлары 

шықты  

32 мм  

10   24 ақпан   40 мм  

18- қосымша 

Өндіріс маңындағы қар суы  

Күні  Өнген 

тұқымдар 

саны  

Өну 

уақыты  

Жанама 

тамырлардың пайда 

болуы  

Негізгі тамыр 

дың ұзындығы  

1  -  15 ақпан  -  -  

2  -  16 ақпан  -  -  

3  -  17 ақпан  -  -  

4  2  18 ақпан  -  2 мм  



5  5  19 ақпан  -  6 мм  

6  7  20 ақпан   11 мм  

7  -  21 ақпан  Жанама тамырлары 

шықты 

13 мм  

8  1  22 ақпан   16 мм  

9   23 ақпан   18 мм  

10   24 ақпан   20 мм  

 
 


