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Экологиялык маселелерди карап жатканыбызда бизде жаңы жана белгисиз болгон 

экологиялык маселелерди чечүүгө туура келет. Экология өзүнүн баардык өнүгүү 

этаптарында организмдердин өзүн курчап турган чөйрө менен тыгыз байланышта 

болорун окуп үйрөтөт. 

XX – кылымдын жарымынан баштап экология активдүү түрдө адам зат өзүн 

курчап турган чөйрө менен өз ара тыгыз байланышта экендигин активдүү окута 

баштады. Өзгөчө экологиялык мониторинг жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча 

колдонмолор көп жарыкка чыгара башташты. Экологиялык маселелерди кароодо адам 

заттын кийлигишүүсүнөн пайда болгон тобокелчилик жана алдын ала божомолдоодо, 

коомду кенен изилдөөнү талап кылууда. 



Известия ОшТУ, 2018 №3                             163 
 

Баардык үйрөнүүчү экологиялык жана техногендик системалар динамикалык 

татаал системаларга кирет. 

Татаал системаларды изилдөөнүн бирден бир эффективдүү жолу математикалык 

моделдештирүү болуп эсептелет. Татаал системалардын сурөттөлүшүн жонокой 

моделдердин жардамында корсотууго мүмкүн эмес экендигин шарттар аныктап турат. 

Бул методдун негизги идеясы, чыныгы системанын негизинде математикалык 

модель түзүү. 

Системанын кээ бир параметрлерин өзгөртүп киргизүүдө, берилген система учун 

кандай жыйынтык алууга болот б.а. жыйынтыгында алынган маалыматтарга бул 

өзгөргөн параметрлер кандай таасирин берет. 

Математикалык моделдеди ар түрдүү классификацияга бөлүүгө болот. 

Эсептоо компьютердик техникалардын кубаттуулугу экспонационалдык түрдө 

өсүүсү, көп сандагы татаал экосистемаларды моделдөөгө мүмкүнчүлүк берет. 

Математикалык моделдердин негизги класстары: 
Математикалык моделдерди изилдөө методдорунун белгиси боюнча [1] негизинен 

төрт класска бөлүүгө болот: 

 
Сүрөт 1. Экологиялык моделдердин  4 класска болунушу 

 

Экологияда активтүү колдонуучу математикалык моделдин бир классы 

эмпирико-статистикалык. Бул класс эки методду бириктирет - эмпирикалык таануу 

жана математикалык статистика. 

Биринчи метод изделип жаткан объектиге кандай сырткы чөйрө таасир этерин 

эспермент жүргүзүүдө тактайт. 

Экинчи метод көп санда өтүлгөн эксперменттердин негизинде эң чоң тасир эткен 

чөйрөнүн ролун жана зыян келтирген чөйрөдөн коргонууну аныктайт. 

Аналитикалык модель – математикалык формулалардын негизинде алынган 

модель. Процесстин иштөөсү алгебралык туюнтмалар жана логикалык шарттар менен 

берилет. Аналитикалык метод изилдөөнүн башталышында жана үстүртөн изилдөө 

жүргүзүүдө колдонулат. 

Иммитациондук моделди – математикалык моделдин бир методу болуп 

эсептелет. Иммитациондук моделдин максаты конкреттүү экологиялык объектинин 

сүрөттөлүшүнө максималдык тактыкта жетүүнү эсептейт. 

Азыркы мезгилде искусство интеллектуалдык методду пайдалануу актуалдуу 

болуп эсептелет. 

Искусство интеллектуалдык методун автоматтык системасынын касиети катары 

кароого болот, ал система адамдардын мүмкүнчүлүгүндөй, кээ бир ойлонуу 
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функцияларына ээ. Мисалы: сырткы чөйрөнүн таасиринен алынган анализдин 

негизинде оптималдык чечимдерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Экологиядагы  математикалык моделдештирүүнүн көйгөйлөрү: 

• Математикалык моделдин жетишпегени, бир эле моделдөөнүн жардамы менен 

жаңылык ачууга мүмкүн эместиги көпчүлүк учурда байкалат; 

• Эксперименталдык эсептөөлөрдөн табылган каалаган жаңы касиеттер, чыныгы 

эксперименталдык далилдөөлөрдү талап кылат; 

• Эгерде алардан алынган жыйынтыктар дал келбей калса, анда алынган модель толук 

иштебегендигин жана аларды текшерүүнү туура көрөт. Статистикалык моделдин 

жеткиликтүүлүгү, эмпирикалык базанын изилденүүсүнөн өтө көз каранды, себеби анын 

негизинде модель тургузулат; 

• Татаал экосистемаларды моделдештирүү кубаттуу эсептөө системаларын жана бул 

система компьютерде көп убакытты талап кылат. 

Экологиядагы математикалык моделдөөнүн келечеги: 

Компьютердик технологиялардын кубаттуулугу акыркы жылдары 

экспоненциалдык турдө өсүүсү, көп сандагы татаал системаларды математикалык 

моделдерин түзүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. 

Региондордун өзгөчөлүгүн эске алуунун негизинде, жеке моделдөө 

экосистемасынан толук моделдөө системасына массалык турдө өтүшү ишке ашырылып 

жатат. 

• Баардык берилген маалыматтарды динамикалык анализдөөнүн негизинде, айлана-

чөйрөнүн абалын божомолдоо өзгөчө маанилүү келечек болуп эсептелет. 

• Өзгөчө кырдаалдар учурунда, окуялардын алдын – ала болорун так айта албасак да, 

аларды чечүүчү методдорун тез табуу мүмкүнчүлүгүн берет. 

Искусство интеллект системасынын негизинде ушундай божомолдоо жана 

чечүүчү методдорду табууга болот. Чыныгы экосистеманы анализдөө үчүн системалык 

анализ колдонулат, ошондой эле моделдердин компактуулугунун даражасы объектен 

жана моделдин максатынан көз каранды. 

Азыркы убакта экологияны изилдөөдө математикалык модель негизги 

инструменттеринин ролун аткарат. 
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