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Аймақтардың экологиялық – климаттық жағдайларын 

зерттей отырып, ботаникалық саябақтарды жобалаудың 

тиімді жолдарын қарастыру 
 

Аннотация: Мақалада жыл бойы пайдалануға арналған ботаникалық 

саябақтарды жобалаудың тиімді жолдары қарастырылады. Шетелдік 

тәжірибеге шолу жасау және ботаникалық саябақтардың қалыптасуының 

тарихи ерекшеліктері. Еліміздің барлық аймақтарының экологиялық – 

климаттық жағдайын зерттеу арқылы саябақты жоспарлау, композициялық, 

экологиялық-ландшафттық, экологиялық – климаттық және әлеуметтік 

факторларды ескере отырып, қалалық қоғамдық саябақтардың жай-күйіне 

факторлық және жан-жақты талдау жүргізілді. Ботаникалық саябақтарды 

жан-жақты бағалау және әлемдік үлгіде жобалау әдістемесі ұсынылған. 

Ботаникалық саябақтарды жоспарлауды, ландшафтты және әлеуметтік 

құрылымды экологиялық-ландшафтты оңтайландырудың аймақтық 

қағидаттары қалыптастырылды, бұл қоршаған ортаны ізгілендіруге 

бағытталған тұрақты қала құрылысының тұжырымдамасын ескере отырып, 

аумақтарды экологиялық қайта құруды қарастырады. Қала құрылысы 

жағдайына байланысты ботаникалық саябақтар жүйесін қалыптастыру 

тұжырымдамасы әзірленді. Мақаланың мақсаты ботаникалық бақтар мен 

саябақтарды үйлестіре отырып, жыл бойы пайдалануға арналған мәдени – 

тыным орталықтарын қалыптастыру. 

 

Кілтті сөздер: ботаникалық саябақтар, қалалық саябақтар, климаттық 

орта, экологиялық-ландшафт, баламалы табиғи орта, жыл бойы пайдалану, 

қоғамдық кеңістікті қалыптастыру. 
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Ғылымдардың табиғат заңдылықтарын білуге және 

түсінуге, сонымен қатар оларды қоғамның даму процесінде 

ескермеуі адамзаттың осы планетада адамзат үшін «болу немесе 

болмау» таңдауына әкелді. Таза ауыз су қорының азаюы, 
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орманды кесу енді тек өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін ғана емес, 

сонымен қатар рекреациялық кешендер құрылысы үшін 

аумақтарды босату мақсатында, жағажайларды ұйымдастыру 

кезінде өзендер мен теңіздер жағалауларының эрозиясы және т.б. 

– бұл қалыптасқан жағдайдан шығу үшін техникалық емес, 

экологиялық ойлауды талап ететін күрделі проблемалар. Ойлау 

қабілеті, адамның өзінің жеке өмірі мен мүдделерін ғана емес, 

сонымен қатар болашақ ұрпақтардың мүдделерін ескере алу – 

адам мен жануарлар әлемінің өкілдерінің арасындағы басты 

айырмашылық болып табылады. Табиғат миллиондаған жылдар 

бойына өзін – өзі сақтау тетіктерін дамыта отырып, биологиялық 

түрді жойылып кетуден сақтайтын жануарлардың тиісті мінез – 

құлқына қамқорлық жасаған. 

Адамзат биосфера тәжірибесін елемейді және әлеуметтік – 

құқықтық қатынастар саласындағы сияқты дамудың табиғи 

ғылыми заңдылықтарын бұзуға тырысады. Адамзат қоғамының 

моральдық қағидаларын елемей, рухани – адамгершілік 

нұсқаулардан айырылып, қазіргі өркениет жойылу қаупіне 

ұшырады. Қазіргі қоғам өмір сүру үшін табиғат заңдылықтарын 

сақтай отырып және оларды бұзбай ешбір жағдайда өзінің даму 

стратегиясын саналы түрде құруды үйренуге міндетті. Мұны 

істеу үшін, планетадағы адамдар осы заңдарды білуі керек және 

олардың бұзылғаны үшін жеке жауапкершілікте болуы керек. 

Бірақ жаза экологиялық императив негізінде болмауы керек, ол 

ниет, табиғатпен жасампаз шығармашылыққа деген талпыныс 

болу қажет. Қазіргі ұрпақ мұндай ойдан алыс [1]. 

Әлемдік саябақтар адамның табиғатпен саналы және 

жоғары ынтымақтастығының мысалы болып табылады. 

Қазіргі заманғы қала тұрғынының психологиясында 

орманның бейнесі барған сайын қауіпсіз, әрі толыққанды 

рекреациялық әсер беретін саябақтың бейнесімен алмастырыл-

ған. Сондықтан алға қойылған мақсаттарға сәйкес келетін 

ботаникалық ландшафттарының мәдени нұсқалары жасалады. 

Саябақтың келесі міндеттерін бөлуге болады: 

 экологиялық жүйелерді сақтау; 

 табиғи ортаның экологиялық әртүрлілігін сақтау; 

 өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау; 

 мәдени мұра аумақтары мен объектілерін, көркем табиғат 

ескерткіштерін сақтау; 
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 халықты ағарту (келушілерді өсімдіктердің типтік және 

сирек кездесетін түрлерімен таныстыру); 

 мәдени демалысты ұйымдастыру [2]. 

«Ботаникалық саябақ» ұғымы арнайы және жалпы мәдени 

мағынада кеңінен қолданылады. «Ұлттық саябақ», «Ботаникалық 

саябақ», «Табиғи саябақ», «Хайуанаттар бағының» арнайы 

ұғымдары рекреациялық мазмұнмен біріктірілген табиғи және 

жасанды жолмен алынған аумақтар мазмұнмен үйлестіруді 

көздейді. 

Мәдени және демалыс саябақтары, ғылыми саябақтар 

(ботаникалық бақтар, арбеттер, хайуанаттар бақтары), мұражай 

бақтары, мемориалдық парктер, балалар саябақтары – "Саябақ" 

атауын біріктіретін ағаш түрлерінің әртүрлілігін көрсететін 

шағын тізім. 

Жыл бойы пайдалануға арналған жасанды жабық түрдегі 

саябақтың мақсаты халық үшін жылдың мезгілдеріне қарамастан, 

табиғаттың тылсым сырымен жанаса отырып ерекше әсермен 

тынығуға, іскерлік кездесулер жүргізуге, жас ерекшелігіне 

қарамастан саябақты өз мақсатында пайдалануға жағдай жасау 

(сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1: Жабық түрдегі саябақ үлгісі 

 

Шетелдік тәжірибеге шолу жасау және ботаникалық 

саябақтардың қалыптасуының тарихи ерекшеліктері. Тарихи 

шолу жасау қазіргі мәдени ландшафттың қалай қалыптасқанын 

және заманауи ландшафт сәулеті қандай дәстүрлерге 
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негізделгенін түсінуге мүмкіндік берсе, ал шетелдік тәжірибедегі 

саябақтар замануаи көзқарастарды қалыптастырады [2]. 

Мысал ретінде, Оңтүстік Кореяның астанасы Сеул 

қаласындағы – үлкен және халық тығыз орналасқан мегаполисте 

ашылған ботаникалық саябақты атап өтуге болады(сурет 2) [3]. 

Ботаникалық бақ аумағында жабайы ландшафты бар кең 

көл орналасқан. Жабық түрдегі саябақ жылдың барлық мезгілінде 

пайдалануға арналған (сурет 3). 

 

 
 

Сурет 2: Дендроплан 

 

Сондай-ақ, Австриядағы (Ваттенс) Кристалды әлем, Чанги 

Жемчужина Сингапур әуежайы, Лас - Вегастағы Белладжио 

Ботаникалық Бағын атап өтуге болады. 

Қазақтанның климаты шұғыл континентті. Қазақстан 

климаттық жағдайлар солтүстіктен оңтүстікке қарай ғана емес, 

батыстан шығысқа қарай да өзгереді. Бұл климат қалыптасты-

рушы факторлар әсерімен түсіндіріледі. 

Қазақстан географиялық орны мен әр түрлі ендіктерде 

орналасуына байланысты күн сәулесі солтүстікке қарай 

орналасқан бөлігіне аз түссе, оңтүстікке қарай бірітіндеп артады. 

Сондықтан Қазақстан солтүстік – шығысында қыс өте 

қаталдығымен ерекшеленіп, ал оңтүстігінде қыс қатты болмайды. 

Жазда Қазақстанның солтүстіктен басқа бөліктерінде жер беті 

қатты қызып, ауа температурасы едәуір жоғары болады. 
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Сурет 3: Әлемдегі жабық түрдегі ботаникалық саябақтар 

 

Қазақстан бойынша жауын-шашын мөлшері мен түсу 

мерзімі әртүрлі. Жер шарындағы жауын – шашынның  ең көп 

түсетін жер Қазақстандағы Батыс Алтайда, жалпы алғанда 

Қазақстан көпшілік бөлігінде, әсіресе ішкі аудандары мен 

оңтүстік – батысында климат өте құрғақ. Бұл құрлық аумағының 

өте үлкен болуына, ауа массаларының қасиеттеріне, жер 

бедерінің сипатына байланысты. 

Қазақстандағы ең суық ай – қаңтар. Қаңтардың орташа 

температурасы солтүстікте -19˚С (Петропавл), оңтүстікте -2˚С 

(Дарбаза), кей күнднрі солтүстік – шығыста -54˚С-ге дейін 

барады (сурет 4). 

Ең жылы ай – шілде. Шілденің орташа температурасы 

+19˚С, оңтүстікте +28˚С, +30˚С, ең жоғары температура 

солтүстікте +41˚С, оңтүстікте +47˚С болып келеді [4]. 
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Жоғарыда келтірілген мәліметтер бойынша қорытынды 

жасауға болады, яғни тұрғындар белгілі уақыттарда, жыл 

мезгілдерінде ашық түрдегі саябақтар пайдалана алмайды. Ал, 

Елімізде жабық түрдегі үлкен ауқымды саябақтар 

қарастырылмаған. Бұл жағдайда басты назарда адамдардың өмірі, 

олардың құндылықтары мен мүдделері, сонымен қатар, 

ландшафттың жетекші элементі мәдениет болып табылады. 

 

 
 

Сурет 4: Қазақстанның климатологиялық аймаққа бөлу картасы 

 

Табиғи және тарихи – мәдени ландшафтты ботаникалық 

саябақты сипаттаудағы ең маңызды әдістемелік жағдай оның 

барлық белгілерін жан – жақты ескеру. Тек осы тәсілдің көмегі-

мен әрбір мәдени және табиғи ландшафтты, адам қажеттіліктерін 

толыққанды зерттеу адам қолымен және табиғат күштерінің 

ерекше және қайталанбас бірлескен жаратылысы ретінде жүзеге 

асырыла алады [5]. 
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Изучение эколого-климатических условий регионов, 

рассмотреть эффективные способы проектирования 

ботанических парков 

 
Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы 

проектирования ботанических парков для круглогодичного использования. 

Обзор зарубежного опыта и исторических особенностей формирования 

ботанических парков. При изучении эколого-климатических условий во всех 

регионах страны был проведен факторный и комплексный анализ состояния 

городских общественных парков с учетом планировочных, 

композиционных, эколого-ландшафтных, эколого-климатических и 

социальных факторов. Предложена комплексная оценка ботанических 

парков и методов проектирования мирового уровня. Сформированы 

региональные принципы экологической и ландшафтной оптимизации 

планирования ботанических парков, ландшафтной и социальной структуры, 

которая предусматривает экологическую трансформацию территорий с 

учетом концепции устойчивого развития городов, направленной на 

гуманизацию окружающей среды. Разработана концепция формирования 

системы ботанических парков в связи с состоянием городского развития. 

Целью статьи является создание культурно-развлекательных центров для 

круглогодичного использования, объединяющих ботанические сады и 

парки. 

 

Ключевые слова: ботанические парки, городские парки, 

климатическая среда, эколого-ландшафтная, альтернативная природная 

среда, круглогодичное использование, формирование общественного 

пространства. 
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Studying the ecological and climatic conditions of the regions, 

consider effective ways to design botanical parks 
 

Abstract: The article discusses effective ways to design botanical parks 

for year-round use. Overview of foreign experience and historical features of the 

formation of botanical parks. When studying the environmental and climatic 

conditions in all regions of the country, a factorial and comprehensive analysis of 

the state of urban public parks was carried out taking into account planning, 

compositional, ecological-landscape, ecological-climatic and social factors. A 

comprehensive assessment of botanical parks and world-class design methods is 

proposed. The regional principles of ecological and landscape optimization of the 

planning of botanical parks, landscape and social structure, which provides for the 

ecological transformation of territories, taking into account the concept of 

sustainable urban development aimed at humanizing the environment, have been 

formed. A concept has been developed for the formation of a system of botanical 

parks in connection with the state of urban development. The aim of the article is 

the creation of cultural and entertainment centers for year-round use, combining 

botanical gardens and parks. 

 

Key words: botanical parks, city parks, climatic environment, ecological 

landscape, alternative natural environment, year-round use, the formation of 

public space. 
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Мақаланың құрылымы 
 

 ҒТФХР (ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) – сол жақ 

жоғарғы бұрышында. 

 Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі, 

лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс 
шетелдегі авторлар үшін), e-mail. 

 Мақаланың атауы. 

 Жарияланатын мақаланың андатпасы мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде болу 

керек. Андатпаның көлемі 5-6 сөйлем немесе 500 баспа белгілері (мәтін 1/3 бет). 

 Кілт сөздері 10 сөзден аспау керек. 

 Мақаланың мәтіндік бөлігі. Мақаланың мәтінінде көрсетілуі тиіс: мәселенің тұжырымы; 

мәселенің зерттеулерін талдау; зерттеудің мақсаты мен міндеттері; материалды таныстыру 

және ғылыми зерттеулер нәтижелерін тұжырымдау; қорытындысы.      

 Қолданылған әдебиет.  

 

 

Structure of the article 
 

 IRSTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left 

corner. 

 Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of 

institution or organization); name of the country (for foreign authors), e-mail. 

 Article title 

 Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6 

sentences or 500 words (1/3 page of text). 

 Keywords are not more than ten words. 

 The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the 

research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received 

research results conclusions. 

  References. 

 

 

Структура статьи 
 

 МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) – в левом 

верхнем углу. 

 Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, 
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование 

страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья), e-mail. 

 Название статьи. 

 Аннотация публикуемой статьи на государственном, русском и английском языках. 

Объем аннотации 5-6 предложении или 500 печатных знаков (1/3 страница текста). 

 Ключевые слова не более 10 слов. 

 Текстовая часть статьи. В тексте статьи должны отражаться: постановка задачи; анализ 

исследования проблемы; цель и задачи исследований; изложение материала и обоснования 

полученных результатов исследования; выводы.  

 Использованная литература. 
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