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Профессор Роберт Уинстон
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қамқоршысы. Ғылым тарихы туралы бірқатар академиялық 
және көпшілікке арналған кітаптар шығарды, радио және 
телевизиялық бағдарламалардың тұрақты қатысушысы.

Джон Гриббин
Ғылыми жазушы, астрофизик, Суссекс университеті 
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Джейн Макинтош
Кембридж университеті Азия және Орталық Шығыс 
елдері факультетінің аға ғылыми қызметкері.

Мэри Гриббин
Жас оқырмандарға арналған ғылыми жазушы және 
Суссекс университеті қоғамының штаттан тыс 
мүшесі.

ГЛОССАРИЙ
Ричард Битти
Ғылыми жазушы, редактор және ғылыми 
лексикограф, Эдинбург қаласынан.

Филипп Паркер
Тарихшы және жазушы, кітаптары DK баспасының 
Куәлар анықтамасы: әлем тарихы, Тарих жылдан 
жылға және Инженерлер атты басылымдарына 
енгізілген.

Маркус Уикс
Тарих және экономика жөніндегі ғылыми-көпшілік 
еңбектердің авторы. Ғылым, инженерлер және 
балаларыңызға математика бойынша көмек 
көрсетіңіз атты басылымдарын шығаруда DK 
баспасының серіктесі болды.

Джайлз Спарроу
Астрономия мен ғарыш ғылымы бойынша 
маманданған белгілі ғылыми жазушы. 

Джек Челлонер 
Жазушы және физика саласындағы ғалым. DK баспасының 
Ғылым кітабы бойынша серіктесі, сондай-ақ барлық жастағы 
оқырмандар үшін ғылым және техника бойынша 30-дан 
астам өзге де кітаптар жазған. 

Дэрек Харви
Натуралист және DK баспасының Табиғат тарихының 
кітабы сияқты басылымдарына енгізілген ғылыми 
мақалалардың авторы.

Джон Фарндон
Жер туралы ғылым және идеялар тарихы бойынша 
маманданған белгілі ғылыми жазушы.

Смитсон институтының қызметкерлері –мына 
мұражайлардың тарихшылары және қызметкерлері:

Ұлттық аэроғарыш мұражайы
 Смитсон Ұлттық аэроғарыш мұражайында тарихи әуе 
және ғарыш кемелерінің әлемдегі ең үлкен 
коллекциясы жиналған. Оның миссиясы - аэронафтика 
және ғарышты зерттеу саласындағы тарихи маңызы 
бар артефактілерді сақтау және жинау арқылы білім 
беру және жігерлендіру. 

Америка тарихының ұлттық мұражайы
Смитсонның Америка тарихының ұлттық мұражайы өз 
коллекциялары мен білімін америка халықтарын және 
олардың көптеген өкілдерін кеңінен түсінуге 
жетелейді. 

Ұлттық жаратылыстану тарихы мұражайы
Смитсон Ұлттық жаратылыстану тарихы мұражайы 
әлемдегі және Смитсон мұражай кешеніндегі адамдар 
ең көп келетін мұражай болып табылады.
 

Азия өнері ұлттық мұражайы
Фрир өнер галереясында және Артур М. Саклер 
галереясында 19-ғасырдың екінші жартысындағы 
Азия және Америка өнерінің ерекше коллекциялары 
сақтаулы. Олар мамандандырылған және 
экспонаттарды сатып алуға, күтім жасауға, зерттеуге 
және көрсетуге бағытталған.
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АЛҒЫ СӨЗ
Шамамен бір миллион жыл бұрын 
африкандық саваннадағы бабаларымыз 
тасты бөлу арқылы қарапайым балта 
жасап алды.
Талпыныстар мен қателіктер – алғашқы 
ғылыми тәжірибелер – гоминидтердің 
жануарлар сүйегінен етті ажыратуына, 
өсімдік түбірлері мен су табу үшін жерді 
қазуына, аң аулауына және киіну үшін 
жануарлардың терісін өңдеуіне 
мүмкіндік берген құралдардың пайда 
болуына алып келді. Осылайша, шамамен 
300.000 жыл бұрын бабаларымыз от 
табуды үйреніп, тамақтануын едәуір 
жақсартты. 
Мен бабаларымыздың осы екі 
технология арқылы адамзат 
эволюциясына қалай әсер еткеніне тәнті 
болдым; адам баласы – еңбек 
құралдарын пайдалануды үйренген Жер 
бетіндегі жалғыз тіршілік иесі, ал оның 
ұрпақтары өзінің дамуы барысында 
еңбек құралдарын үнемі жетілдіріп 
отырған.
Барлық жаңалықтарға негіз болған 
тастан жасалған қол балтаның 1 миллион 
жыл ішінде мүлде өзгермегені 
таңғалдырады. Осы кітап адамның 
тапқырлығы оның дамуына қалай алып 
келгені туралы әңгімелейді. Шамамен 
10.000-12.000 жыл бұрын адамдар жер 
өңдеумен және малшаруашылығымен 
айналыса бастады, осылайша олар 
қоршаған ортаға өзгеріс әкелді. Бірнеше 
мың жылдан кейін олар қалалар салып, 
жазуды ойлап тапты, таңғаларлық 
жылдамдықпен қозғалатын доңғалақты 
көлік түрлерін ойлап шығарды. 
Қағаз бетіне сызылған ұзындығы 30 см 
(11,8 дюйм) сызықты көз алдыңа 

елестетіп көрші. Осы сызық тас еңбек 
құралдары ойлап шығарылған сәттен 
бастап бір миллион жарым жылды 
бейнелейді деп келісейік. Енді тап сол 
шкалада соңғы 400 жылды бейнелейтін 
кішілеу сызықты елестетіп көр, ондағы 
миллиметрдің оннан бір бөлігі осы 
сөйлемнің соңындағы нүктенің көлеміне 
тең. Осындай қысқа уақыт ішінде: 1609 
жылы Галилеонің телескопы Юпитердің 
серіктеріне бағытталды, 1712 жылы 
Ньюкомен шахтадан су соруға арналған 
атмосфералық сорғысын жасап 
шығарды, ал 1804 жылы Тревитиктің бу 
локомотиві Уэльсте поезды сүйрей 
бастады. Одан соң шамамен жүз жыл 
өткеннен кейін ағайынды Райттар адам 
басқаратын бипланмен ауаға көтерілді. 
Ал қазір біз Айға сапар шегіп, жетік 
компьютерлер құрастырдық, өмірдің 
конструктивтік тұстарын пайдалана 
отырып, зертханаларда тірі ағзалар 
жасап шығардық. Ғылым және одан 
туындайтын технологиялардың дамуы 
соншалықты жылдам, оның ақыр 
соңында адамзатты қайда алып келерін 
болжап білу мүмкін емес. Осы бағыттағы 
қозғалысымыз жалғаса бере ме немесе 
даму бағыты өзгеріске ұшырай ма?
Қалай болғанда да ғылым тарихы 
адамзаттың бүгінгі өмірі бұрынғымен 
салыстырғанда жақсырақ, салауаттырақ 
және мазмұндырақ екеніне ешқандай 
күмән жоқ. Біздің планетамыз жаңа 
қиындықтарға кезігуі мүмкін, бірақ адам 
баласының өсіп-жетілуі және өмір сүріп 
жатқан планетамызды қорғау мәселелері 
біздің тапқырлығымыздың арқасында 
шешіледі деп сенуге себеп бар.

РОБЕРТ УИНСТОН
Бас редактор

Экстремофилдер мекені
АҚШ-тың Йеллоустоун ұлттық паркінде 
орналасқан Үлкен призмалық қайнардың (Гранд 
Призматик Спринг) жиегіне қабат-қабат 
жиналған түрлітүсті бактериялар оның ыстық 
суына айшықты түс беріп тұр. Қоршаған ортаға 
сай пигменттері бар әртүрлі бактериялар 
қолайлы температурада дамылсыз көбейеді.
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ҒЫЛЫМ ПАЙДА 
БОЛҒАНҒА ДЕЙІН 
2,5 млн. жыл бұрын – б.д.799 ж.
Еңбек құралдарын жасау және отты бағындыру сияқты көне 
эксперименттерден бастап адамдар біртіндеп астрономия, 
медицина және математика арқылы техниканы дамыта отырып, 
қоршаған ортаны басқаруды, оны зерттеу мен түсінуді үйренді.1



12

Екі заттың бетін бір-біріне үйкеген кезде кинетикалық қозғалыс 
энергиясы пайда болады. Фрикция деп аталатын осы әрекет 
атомдардың қызуына әкеледі. Заттардың беті неғұрлым тегіс 
болса, пайда болатын жылу соғұрлым көбірек болады; соңында 
бұл заттың жануына әкелуі мүмкін.

ҮЙКЕУ АРҚЫЛЫ ОТ ЖАҒУ

Шамамен 41. 000 жыл бұрын пайда болған Эль Кастильо (Испания) суреттері осы күнге дейін белгілі болған ең көне үңгірлік өнер үлгісі болып табылады. 
Табиғи пигменттерді пайдалана отырып жасалған суреттерде жылқылар мен бизондар, сондай-ақ абстрактілік шеңберлер мен нүктелер бейнеленген.

Тастан еңбек құралдарын жасау 
АЛҒАШҚЫ МАҢЫЗДЫ ҒЫЛЫМИ 
ҚАДАМ болды. Шамамен 2,5 млн. 
жыл бұрын алғашқы гоминидтер 
(Homo habilis – «шебер адам» немесе 
австралопитек) бір тасты екінші 
таспен ұрғылап, артығын бөліп 
тастау және қырын өткірлеу (қатты 
затпен ядроны (тасты) бөлшектеу 
әдісі ретінде танымал) арқылы тас 
кесектердің пішінін өзгерте бастады. 
Осы тас құралдар немесе қашаулар 
Олдован құралдары ретінде 
танымал. Олар жануарлардың етін 
мүшелеу, жілікті шағып, ішінен майын 
алу, теріні өңдеу үшін қолданылды. 
Олдовандық технология бүкіл 
Африкаға таралды, ол жерде 1,7 млн. 
жыл бұрын кезеңге дейін 
қолданылды. Алғашқы гоминидтер 
табиғи өрттерді көріп, оттың 
күш-қуатын түсінсе керек. Олар осы 
өрттен тұтатылған ағаш бұтақтарын 
жабайы жануарлардан қорғану, 
жылыну және жарықтандыру үшін 
пайдаланған болуы керек. 

1 млн. ж.б. оттың анда-санда 
бақылаумен пайдаланылғанын 
куәландыратын ықтимал жайттар, 
сондай-ақ шамамен 400. 000 жыл 
бұрын тұрақты пайдаланылғанын 
растайтын дәлелдер бар. 
Израильдегі Гешер-Бнот-Яаков 
(790.000 ж.б.) ерте палеолит 
тұрағында отты белсенді 
пайдалану белгілері табылды. 
Алғашқы адамдар үйкеу арқылы от 
жағу үшін отты соқа және отты 
бұрғы сияқты айлабұйымдарды 
пайдалануға қабілетті. От жылыну, 
қорғану, тасты бөлшектеу, ағаш 
құралдардың ұшын бекіту, 
сондай-ақ тамақ дайындау үшін 
маңызды болды. Ыстық 
температурада өңделген 
азық-түліктің ақуызы 
бөлшектенеді, оны 
қорытуды жеңілдетеді. 
Бұдан басқа бұл 
азық-түлікті жылдам 
бұзылудан қорғайды, 
тұтынуға болатын өсімдіктер 

қатарын кеңейтеді, мысалы, 
құрамында қыздырған кезде 
бұзылатын улары бар өсімдіктер 
есебінен. Азық-түліктің қыздыру 
арқылы өңделгенінің ең алғашқы 
дәлелдері Гешер-Бнот-Яаков (790.000 
ж.б.) тұрағынан белгілі болды. Ол 
жерде отқа күйдірілген бидай мен 
өзге де азық-түлік шоғырланған.

қыры өткір Леваллуа 
ұштықтары (келесі беттегі 
тақтаны қараңыз) және 
пышақтар, найза 
ұштықтары, сондай-ақ 
қажеттілігіне қарай 
ұшталған қырғыштар 
жатады. 

Кейінгі Орта және Жоғары 
палеолитте (шамамен 

35.000 -10.000 жыл бұрын) 
жаңа техника – тікелей емес 

соққылау бір жұмыр тастан 
бірнеше өткір жүздерді алуға 

мүмкіндік берді. Аспаптың соңғы 
даму кезеңі 70. 000 жыл бұрын 
уақытқа сәйкес келеді және мұз 
дәуірінен кейін 10.000 жыл бұрын 
таралды. Оның құрамына 
микролиттер – құрамды құралдарда 
пайдалануға арналған ұсақ 
ұштықтар мен өткір жүздер жатады. 
Тастар мен балталар алғашқы қару 
түрлері болып табылады, бірақ 
400.000 жыл бұрын адамдар 
таяқтарды найза және сүңгі 
ретінде пайдалануға бейімдеп 
алды. Бастапқыда таяқтардың басы 
сүйірленген болатын, кейін, 200. 000 
жыл бұрын тас ұштық қолданыла 
бастады. Бұл тиімді қару болатын. 
Алғашқы садақ шамамен б.д.д. 64 000 
жыл бұрын жасалған, бірақ табылған 
садақтардың ең көнесі б.д.д. 9000 
жылға жатқызылды, үлгілері б.д.д. 

2,5 МЛН. ЖЫЛ БҰРЫН – Б.Д.Д. 8.000 ЖЫЛ.

шамамен б.д.д. 

64.000 ж. алғашқы 

садақ жасалды

шамамен б.д.д.  3
0.000 ж. 

алғашқы сүйек ине, 

Еуропада табылды

шамамен 1,76 

млн ж.б. 

алғашқы 

Ашельдік қол 

балталары
шамамен б.д.д. 500.000 ж. 

Боксгровте, Англия, 

табылған арқар сүйегін
ен 

жасалған ерте аспаптар

шамамен 2,5 млн 

ж.б. О
лдовандық 

тас еңбек 

құралдары 

жасалды б.д.д.  1
25.000 жылы 

Леваллу техникасында 

жасалған Мустьер үшкір 

еңбек құралдары Еуропада 

басымдықпен тараған
шамамен  790.000 ж.б. 

алғашқы отты басқарып 

пайдалану Гешер-Бнот-

Яаков, И
зраильде табылды

шамамен б.д.д. 39.000 ж.б.  

алғашқы белгіл
і үңгір

лік 

суреттер, Эль Кастильо, 

Испания

жоғарғы және 
төменгі бөліктер 
бір-біріне 
үйкеледі

шөпшекті пайдалану 
арқылы жағылған алау

екі бөліктің беті 
қызады 2 – БӨЛІКТІҢ БЕТІ

1 – БӨЛІКТІҢ БЕТІ

Шамамен 1,76 млн. ж.б. 
жетілдірілген еңбек 
құралдары пайда бола 
бастады. Олдован 
құралдарымен 
салыстырғанда, Ашель 
еңбек құралдары, атап 
айтқанда, «көп мақсатты» 
қол балтасы мұқият 
өңделген. Қатты затпен 
ядроны (тасты) 
бөлшектеу (жұмыр 
таспен тастың 
қабаттарын ұрғылап 
бөлу) әдісі құралдың 
ұшын тұрпайы өңдеу 
үшін қолданылған. Ол 
жынысы жұмсақтау тас, 
сүйек немесе арқардың 
мүйізін пайдалану арқылы 
кішірек кесектерді бөлу 
арқылы жақсартылды.
Мустьер еңбек құралдары 
ішінара неандерталь адамдарға 
байланысты және шамамен 300 000 
жыл бұрын пайда болды. Олардың 
құрамына жұмыр тастан бөлінген 

Oлдован құралдары
Осындай қашаулар алғашқы еңбек 
құралдары болған. Олар аңдардың 
терісін кесу сияқты жұмыстарды 
орындау үшін пайдаланылған.

От тұтату
Алғашқы адамдар от жағу 

үшін отты бұрғыны немесе 
отты соқаны 

пайдаланған. Ол 
үшін екі бөлік ағаш 
бір-біріне үйкеледі. 

Температура ағаш 
тозаңының 

тұтануына әкеледі, 
осылайша жанған 

отты үлкен алау 
жағу үшін 
пайдалануға 

болады. 

Жоғарғы палеолиттің 
жапырақты ұштығы
Шебер жасалған осы құрал  
сүйектің немесе арқар 
мүйізінің өткір қырын 
пайдалана отырып үлкенірек 
жұмыр тастан кішігірім 
кесекшелерді бөлу арқылы 
жасалған.

тас қашалған өткір қыр

шамамен б.д.д. 

30.000 ж. алғашқы 

рет ит қолға үйретілді  

шамамен б. д.д. 400.000 ж. 

Грёнингенде, Ге
рмания, 

табылған көне ағаш 

найзалар
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Бір дәнді бидай қазіргі бидайдың бабасы болып табылады, осы күнге дейін оңтүстік шығыс Азия 
елдерінде көптеп кездеседі. Оның құрамындағы ақуыз мөлшері үй бидайындағыдан көбірек.

9000 жылдарға жатқызылды. Осы 
кезеңнің жебелерінде қауырсын 
болғаны байқалады, қауырсын 
қондырылған жебе дәлірек және 
жылдамырақ болады. Отты күйдіру 
үшін алғашқы арнайы қолдану б.д.д. 
24.000 жылға жатқызылды, Чех 
Республикасындағы Дольни 
Вестоница деген жерде 
керамикалық Венера мүсіні 
табылған. Шамамен б.д.д. 18.000 
жылдары жасалған алғашқы қыш 
ыдыстардың үлгілері Қытайдағы 
Сянрен үңгірінен табылды. Алайда 
Жапониялық Дзёмон ыдыстары 
үлкен мөлшерде сақталған ең көне 
қыш ыдыстар болып табылады, олар 
б.д.д. 14.000 жылдарға жатқызылды 
және олар азық-түлік дайындау үшін 
пайдаланылған болуы ықтимал. 
Қоныс-мекендер тұрақтылығының 
артуы азық-түлік сақтау, сондай-ақ 
тамақ дайындау үшін қолайлы қыш 
ыдыстардың таралуына ықпал еткен 

шамамен б.д.д. 18.000 жыл, 

қыш ыдыстың алғашқы 

белгіл
і болған үлгіл

ері 

Қытайдағы Сянрен үңгір
інде 

табылды шамамен б.д. 10.500 

жыл өсімдіктердің 

қолмен өсірілуі: И
рак 

еліндегі А
бу Хурейрада 

өсірілген қарабидай
б.д.д. 10.000 жыл, үй 

салу үшін қолданылған 

саз балшықтан 

жасалған кірпіш 

туралы алғашқы 

дәлелдер

шамамен б.д.д. 8.500-

жыл, қойдың алғашқы 

қолға үйретілуі

шамамен б.д.д. 

8.000-жыл, ешкінің 

алғашқы қолға үйретілуі 

шамамен б.д.д. 

10.000-жыл, бір дәнді 

бидайдың (ж
абайы 

бидай түрі) а
лғашқы 

қолмен өсірілуі 

шамамен б.д.д. 

14.000 жыл, 

жапондық Дзёмон 

құмыраларының 

алғашқы белгіл
і 

болған үлгіл
ері

шамамен б.д.д. 18.000 

жыл, арқанның (беріктік 

үшін біріктіріп өрілген 

талшықтар) алғашқы 

белгіл
і болған 

қолданылуы

шамамен б.д.д. 24.000 жыл, 

алғашқы керамикалық 

фигуралар, Дольни 

Вестоницеде табылды, Чех 

Республикасы

Осы техника арқылы жұмсақ және қатты ұрғылау арқылы 
«тасбақа» тәрізді жұмыр тас қалыптастырылады. Тастың 
жиектерінен сынықтарды бөлу арқылы бір жағы түпкілікті сынық 
түріне келтіріліп, жұмыр тастар бөлініп алынады. Түпкілікті 
алынған сынықтың барлық жақтары өткір болады және ол одан 
әрі өзгертпестен қолданылады.

ЛЕВАЛЛУА ТЕХНИКАСЫ

сынықтары 
бөлінеді

тас 
ядросы 

ядроның «тасбақа» пішіні 
біртіндеп көріне 

бастайды 

Жиектерінен 
сынықтар бөлінеді

Сүйектен жасалған біз
Сүйектен жасалған инелер мен біздер жануарлар ішегін немесе зығыр 
шүйдесі сияқты табиғи талшықтарды пайдалана отырып 
материалдарды біріктіруге арналған алғашқы құралдар болды.

Дзёмон құмырасы
Осы ыдыс түрі 10 000 
жыл бұрын Жапонияда 
шығарылған. Ертерек 

жасалған даналарының 
түбі сүйір болған.

болуы 
мүмкін.
Алғашқы 
ыдыстар 
негізінен шымшу 
(ылғалды сазды қолмен пішіндей 
отырып) немесе саздан иленген 
таспаны жоғары қарай құмыраның 
пішініне дейін біртіндеп орау 
арқылы жасалған. Осындай 
құмыралар жерде қазылып, 

«Құнарлы жарты айдың» үстірт аймақтары, Оңтүстік 
Шығыс Азияның салыстырмалы құнарлы жерлері 
жабайы астық тұқымдастырының, қойлар мен 
ешкілердің отаны. Шамамен б.д.д. 10 000-жылдарда 

климаттың суытуы жабайы астық тұқымдастардың 
жауын-шашын мол түсетін аймақтарда шоғырлануына әкелді. Осы 
өсімдіктердің дәндерін жинау өте күрделі болғандықтан,  
қауымдастықтар оларды өздерінің тұрақ-мекендері маңында өсіре 
бастады. Қой мен ешкі де еті үшін қолға үйретілді. Өнімділігі жоғары 
азық-түлік көздері халық санының артуына әкелді,  сонымен қатар 
егін өсіру үшін қажетті уақыт пен еңбекке деген қажеттілік елді 
мекендердің өсуіне және отырықшылықтың дамуына әкелді.

ЕГІНШАРУАШЫЛЫҒЫ 

айналасы отынмен 
қоршалатын ошақ 

шұңқырларында немесе алау 
ошағында күйдірілді.

Батыс Азияда күйдірілмеген саз 
балшық бастапқыда кірпіш жасау 

үшін қолданылды. Алғашқы 
қалыптар гипстен және әкті күйдіру 
арқылы жасалатын әк ерітіндісінен 
жасалған. Осылайша б.д.д. 6900 ж. 
Түркиядағы Чайоню сияқты 
тұрақ-мекендерде керамикалық 
ыдыс пайда болғанға дейін 
жалғасты. 
Еуропада табылған алғашқы 
сүйектен жасалған инелер б.д.д. 
30.000 ж. жатқызылды. Мүмкін олар 
аңдардың шектері мен сіңірінен 
жасалған жіптерді пайдалана 
отырып жануарлар терісін 
бір-біріне жалғау немесе 
бақалшақ немесе моншақ 
сияқты тесігі бар заттарды 
тізбектеу үшін қолданылған 
болар. Саз балшықтың бетіне 
бедері түскен көне тоқыма 
бұйымдары алғашқы тоқыма киім 
ретінде б.д.д. 27.000 ж. 
жатқызылды. Шамамен б.д.д. 
18.000 ж. жіптердің күшін 
арттыру үшін талшықтарды 
біріктіріп есу арқылы арқан 
жасалған. Осындай үш талшықты 
арқан оңтүстік Францияның 
Ласко үңгірлерінде табылды. 

13.000 жыл бұрын алғашқы адамдар 
аңшылықпен және жинаушылықпен 
айналысты. Өсімдіктердің, атап 
айтқанда, үй жағдайында 
өсірілуінің (өсімдіктерді 

культивациялау үшін егжей-
тегжейлі іріктеу және олармен 
іс-әрекетер) алғашқы дәлелдері 

шамамен б.д.д. 10.500 жылға 
жатқызылды, атап айтқанда, 
Ирактағы Абу Хурейра елді 
мекенінің маңында қарабидай 
егіліп орылған. Шамамен бір мың 
жыл өткеннен кейін, жабайы 
астық тұқымдастар тобы, 
әсіресе бидайдың екі түрі – бір 

дәнді бидай (Triticum boeoticum) және 
екі дәнді бидай (Triticum dicoccoides) 
және жабайы арпа (Hordeum vulgare) 
қолға үйретілді. 
Осы астық тұқымдастарды 
культивациялау оңтүстік шығыс 
Азияда, атап айтқанда, Орта 
Шығыстың Парсы шығанағы мен Таяу 
Шығыс жағалауы аралығындағы 
«құнарлы жарты айда» кең таралды. 
Шамамен б.д.д. 7000 ж. арпа 
Үндістан субконтинентінде де 
игерілді. Алайда, қытайда 
өсімдіктердің әртүрлі топтары, 
әсіресе тары мен күріш б.д.д. 
8-мыңжылдықтан бастап қолмен 
өсірілді.
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Соай  қойы – Шотландия жағалауының батысында орналасқан шағын аралды мекендейтін жергілікті 
тұрпайы қой түрі, Еуропада алғашқы қолға үйретілген қойға өте ұқсайды.

Шамамен б.д.д. 30.000 жыл бұрын 
адамзат қолға үйреткен АЛҒАШҚЫ 
ЖАНУАРДЫҢ БІРІ – ит, ол қолға 
үйретілген қасқырдан іріктеу 
арқылы шығарылды және аңшылық 
үшін пайдаланылды. Б.д.д. 8.500 жыл 
бұрын Азияның оңтүстік батысында 
адамдар қой мен ешкіден бастап 
жануараларды қолға үйрете бастады. 
Шамамен б.д.д. 7000 жыл бұрын 
әлемнің түкпір-түкпірінде сиырлар 
мен шошқалар, сондай-ақ шамамен 
б.д.д. 3000 жыл бұрын көптеген өзге 
жануарлар, оның ішінде екі 
Америкада да теңіз шошқасы (б.д.д. 
5000 жыл бұрын) және ламалар 
(шамамен б.д.д. 4500 жыл бұрын) 
қолға үйретілді. Шамамен б.д.д. 
9000-жылдан бастап алғашқы ірі 
көлемді тас ғимараттар белгілі. 
Анатолияның (қазіргі Түркия) 
солтүстік батысындағы Гёбекли Теп 

деп аталатын салт-жоралғы 
мақсаттарына пайдаланылған 
құрылыс дөңгелектелген тұйық 
аласа қабырғаның ішкі жағында 
бөлек-бөлек тұрған Т-тәрізді 
көптеген бағандардан құралады. 
Шамамен б.д.д. 8000 жыл бұрын 
Палестинадағы Иерихон тұрақ-
мекені жанында алғашқы қабырға 
тұрғызылды. Тастан тұрғызылған 
осы қабырғаның биіктігі 5 м (16 фут), 
шеңберінің ұзындығы 600 м (1970 
фут). Архитектуралық әдістер жетіле 
түсті. Б.д.д. 4000 ж. Еуропаның 
солтүстік шығысында кірпішті құлата 
қалау (күмбезді төбе салу үшін) әдісі 
қолданылған. 
Шамамен б.д. 3400 ж. Месопотамияда 
қабырғаларды бекіту үшін тіреулер 
қолданылған. Шамамен б.д.д. 5000 ж. 
ірі тастарды – мегалиттерді 
пайдалана отырып ірі құрылыстар 

салу тәжірибесі Батыс Еропада кең 
тараған. Осылайша Францияның 
Бретань өңіріндегі Карнак тастары 
(шамамен б.д.д. 4500 ж., жатқызылды), 
Ирландиядағы Ньюгрэйндж дәліздік 
мазары (б.д.д. 3400 ж.), Англиядағы 
Стоунхендж (б.д.д. 2500 ж.) сияқты 
құрылымдар пайда болды. Шамамен 
б.д.д. 6500 ж. Мергар (қазіргі 
Пәкістан) адамдары қамыстан 
тоқылған кәрзеңкелерін су 
өтпейтін ету үшін мұнай кен 
орындарынан шығып жатқан тұтқыр 
сұйықты – битумды пайдаланған, ал 
б.д.д. 2600 ж. Инд өзенінің алабын 
мекендеген адамдар битумды 
кірпіштен салынған бассейннің 
қабырғаларынан су өткізбеу үшін 
пайдаланған.
Б.д.д. 4-мыңжылдықтан бастап 
Месопотамияда құрылыс ерітіндісін 
жасау үшін битумды құммен 
араластырған және қайықтардың 

Б.Д.Д. 8.000 – 3.000 ЖЫЛ

15МЫҢ – БҮГІНГІ 
КҮНІ ӨМІР СҮРІП 
ЖАТҚАН СОАЙ 
ҚОЙЛАРЫНЫҢ 
ТАРАЛУ САНЫ 

шамамен б.д.д. 5500 жыл, 

оңтүстік шығыс Еуропада 

және Таяу Шығыста мыс 

балқытылды 
шамамен б.д.д. 

7000 жыл, ір
і қара 

мал және шошқа 

қолға үйретілді,  Т
аяу 

Шығыс және басқа да 

аймақтарда шамамен б.д.д. 

6500-жыл, алғашқы 

рет суды өткізбеу 

үшін битум 

қолданылды, 

Мергар, Пәкістан

шамамен б.д.д. 8000 ж. 

Палестинада – 

Иерихонде, алғашқы тас 

қабырға салынған
шамамен б.д.д. 6000 ж. 

алғашқы қыш құмыра 

өндірісі пайда болды, хассун 

мәдениеті, М
есопотамия

шамамен б.д.д. 7000 ж. 

ерте себет тоқу  

дәлелдері  И
ракта – 

Ярмода табылды
шамамен б.д.д. 

5500 ж., 

ирригациялық  

каналдар салынды. 

Чога Мами, И
ракшамамен б.д.д. 6000 ж. 

алғашқы ерте ұршық 

блоктары, Чатал Хоюк, 

Түркия

Тау баурайларындағы жерді өңдеу
Шамамен б.д.д. 4000 ж. Йеменде 
террасалар пайдаланыла бастады, бұл 
таулы жерлерді игеруге мүмкіндік берді. 
Қытайда және Перудің таулы 
жерлерінде де  террассалар кең тарады.

тесіктерін бітеу үшін шайырды 
пайдаланған.
Жер өңдеу үшін жауын-шашын 
жетіспейтін жерлерде шаруалар өз 
алқаптарына су жеткізу үшін 
ирригацияны пайдаланды. Б.д.д. 
6000 ж. Шығыс Ирактағы Чога Мами 
маңында Тигр өзенінен су арналары 
тартылған, ал б.д.д. 4000 ж. батыс 
Азияның жекелеген аймақтарында 
суды арнайы су қоймаларда сақтау 
үшін дамбалар мен бөгеттер 
салынған. 
Мысырда Ніл өзені жыл сайын тасып, 
алқаптарды су басатын, ақыр 
соңында шамамен б.д.д. 3000 ж. 
адамдар тасқын суларды сақтау үшін 

бұрып ағыза бастады. 
Шамамен б.д.д. 4000 ж. Йеменде 
террасалық жер шаруашылығы 
дамып, тау баурайында өңделген 
жер учаскелерін суару үшін арналар 
пайдаланылған. Қытайда күріш 
(аршылмаған күріш) алқаптарын 
суару және құрғату үшін жағалаулық 
үймелер және арналар жүйесі 
салынған. Металды, алтын немесе 
мыс сияқты металл кесектерін 
салқын өңдеу (соғу немесе 
тоқпақтау) б.д.д. 8000 жылдан бұрын 
қолданыла бастады. Балқыту – 
металл рудасын қыздыра отырып, 
оның көлемін азайту арқылы таза 
металл алу (б.д.д. 1800-700 жж.) б.д.д. 
6500 ж. бұрын Түркияда Чатал 
Хоюкте пайда болды.
Технология кең таралды: б.д.д. 5500 ж. 
оңтүстік шығыс Еуропадан Оңтүстік 
Азияға дейін; б.д.д. 3000 ж. бүкіл 
Еуропада; 

Бір немесе бірнеше металдар қосындысынан 
алынған қорытпалардың сипаттамалары 
бастапқы материалдан өзгеше болады. 
Шамамен б.д.д. 3200 ж. Азияның оңтүстік 
батысында нағыз қола жасала бастады. Б.д.д. 
5-мыңжылдықтың ортасында аздаған күшала 
мен мыстың қорытпасынан мысқа қарағанда 
берік және мықты күшәла қоласын алуға 
болатыны анықталды. Шамамен б.д.д. 3200 ж. 
Азияның оңтүстік батысында күшәланың 
орнына қалайыны пайдалану арқылы алынған 
нағыз қоладан 2-ғасырдың мүсіншесі сияқты 
заттар жасала бастады. Б.д.д. 
3-мыңжылдығының соңында мыс пен 
мырыштың қорытпасынан жез алынды.

ҚОРЫТПАЛАР

шамамен б.д.д. 6500 ж., 

мыс балқыту дәлелдері, 

Чатал Хоюк, Түркия
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Францияның Бретань өңіріндегі Карнак тастары, 3000-нан астам тігінен тұрған  мегалиттер 
жиынтығы. Ең көне тастар шамамен б.д.д.  4500 жылға жатқызылған.

тығыз ұстап тұрған).
Ерте егіншілік кезінде егін алқабы 
қолмен қазғыш немесе ағаш 
кетпеннің көмегімен жыртылды. Ірі 
қара малды тартқыш күш ретінде 
пайдалану соқа түренін қолдануға 
мүмкіндік берді. Кейде металл ұштық 
қондырылатын бұл қарапайым ағаш 
соқаның ізі терең болмайтын. Оның 
алғашқы дәлелдері бізге б.д.д. 
4-мыңжылдықтан жетіп отыр. Соқа 
Мысыр, батыс Азия және Еуропада 
кең таралды. Б.д.д. 6-мыңжылдықта 
қыш құмыралар күйдірілетін 
пештер, арнайы салынған 
камералар енгізілгеннен кейін 
керамиканың сапасы арта түсті. 
Шамамен б.д.д. 6000 жылдары 
Месопотамияның Хассун 
мәдениетінде ауа ағыны жоғары 
көтерілетін екі камералы пештер 
(төменгі камерада от жанып тұрады) 
пайда болды.
Шамамен б.д.д. 5000 жылдарда 
шиыршықты құмыра әдісі құмыра 

Төрт доңғалақты арбалар шамамен 
б.д.д. 3500 ж. Польша аумағында 
және Балкан түбегінде, сәл кейінірек 
Месопотамияда пайда болды. 
Бастапқыда доңғалақтар арбамен 
ағаш өспен жалғанған тұтас диск 
түрінде болған, бірақ б.д.д. 2000 ж. 
шабақты доңғалақтар ойлап 
шығарылды. Бұл көлікті жеңілдетіп, 
жылдамдығын арттырды.

шамамен б.д.д. 4500 ж. 

көзеші ш
еберханаларына 

арналған турнет 

доңғалағы (айналма үстел) 

ойлап шығарылды

шамамен б.д.д. 5000 ж. 

Перуде теңіз 

шошқалары қолға 

үйретілдішамамен б.д.д. 5000 ж. 

Месопотамияда соқа 

түрені пайдаланылды

шамамен б.д.д. 3200 ж. 

нағыз қола алу үшін мыс 

пен қалайы балқытылды

шамамен б.д.д. 3100 ж. 

Месопотамияда жегін
 

жануарларды арбаларға 

бейімдеуге арналған тиімді 

жегу әбзелдері ж
асалды

шамамен б.д.д. 

4000 ж. ы
лғалды 

күрішті өсіру 

басталды 
шамамен б.д.д. 3500 ж. 

Месопотамияда нағыз 

көзеші ш
еңбері ойлап 

шығарылды

шамамен б.д.д. 5000 ж. 

Оңтүстік Азияда мыс 

балқыту таралды
шамамен б.д.д. 3000 ж. 

Месопотамияда, М
ысырда 

және Инд өзенінің алабында 

стандартталған салмақ және 

ұзындық өлшемдері 

ұсынылды

шамамен б.д.д. 4000 ж. 

Месопотамияда алғашқы 

металл заттар құйылды

шамамен б.д.д. 4000 ж. 

Йеменде алғашқы 

суарылатын террассалар 

жасалды
шамамен б.д.д. 3500 ж. 

Еуропада алғашқы 

доңғалақты көлік 

құралдары пайдаланылды 

шамамен б.д.д. 5000 ж. 

құрылыста мегалиттер 

қолданыла бастады

сондай-ақ 
б.д.д. 2000 ж. 
оңтүстік шығыс Азияда 
пайдаланылды.
Б.д.д. 5-мыңжылдықта металл 
заттарды қалыпқа құю дамыды. 
Алғашқы бізге дейін жеткен 
құйылған зат Месопатамияда б.д.д. 
3200 жылы жасалған. Өңделмеген 
талшықтардан жіп иіру б.д.д. 
7-мыңжылдыққа дейін басталған 
болуы ықтимал, өйткені осы кезең 
Түркиядағы Чатал Хоюк тұрағында 
табылған ұршықтың жасына сай 
келеді. Тоқыма тоқу кейінгі 
палеолит дәуіріндегі ау және 
кәрзеңке жасау дағдыларынан 
туындаған болуы мүмкін. Тоқыма 
білдегі (станок) – жіп қатарын (негіз) 
ұстап тұруға арналған қалып немесе 
кергі, ал қайықтың көмегімен осы 
негізге көлденең жіптер тоқылады. 
Б.д.д. 4-мыңжылдықта Батыс Азияда 
және Мысырда алғашқы пайда 
болған кезде әдеттегі шыбықтарға 
тартылған жіп қатарлары мен артқы 
белдік орнағынан құралған 
(тоқымашының жамбасындағы 
белдік жіп арқылы шыбықтарды 

Иірілген жіп
Ұршықтар тоқыма тоқудың алғашқы дәлелі 

болып табылады, ұршыққа айналдырылған 
жіп орамы. Әдетте ұршықтар жеңіл болады; 

егер олар ауырлау болса, 150 гр (5 унция) жіп 
жиі үзіледі.

Саз құмыра 
Саз балшықтан жасалған арба 
пішініндегі  мына құмыра орталық және 
оңтүстік Еуропаға тән ерте 
доңғалақты көлік құралын бейнелейді, 
б.д.д. 3000 ж. жатқызылған.

астындағы жай бұрама үстел (турнет) 
арқылы жетілдірілді. Б.д.д. 3500 ж. 
Оңтүстік Месопотамияда турнет 
жылдам және тұрақты айналатын 
ауыр тастан жасалған нағыз көзеші 
ұршығына ауыстырылды. Бұл 
көзешіге айла бұйымның ортасына 
саз балшықтың кесегін салып, 
дөңгелекті айналдыра отырып, оны 
белгілі бір пішінге келтіруге 
мүмкіндік берді. Жаяу жүріс көптеген 
мыңдаған жылдар бойына 
адамдардың жер бетімен 
қозғалуының негізгі әдісі болатын. 
Финляндияда 
табылып, 
шамамен б.д.д. 
6800 ж. 
жатқызылған ит 
шана (нарт) және 
шамамен б.д.д. 6300 ж. 
Ресейде қолданылған 
шаналар алғашқы жасанды 
қосалқы қозғалыс құралдары 
болатын. Доңғалақтың ойлап 
табалуы көлік құралдарының 
дамуына әкелді.

Шамамен б.д.д. 3100 ж. 
Месопотамияда жегін жануарларға 
арналған жегу әбзелдері пайда 
болды, бұл ауыр жүктерді тиеуге 
және үлкен қашықтыққа 
тасымалдауға мүмкіндік берді. Сауда 
қарым-қатынастары күрделене 
түскен сайын тауарларды өлшеу 
қажеттілігі туындады. Б.д.д. 
4-мыңжылдықтың аяғында 
Месопотамияда, Мысырда және Инд 
өзенінің алаптарында 
стандартталған салмақ және 
ұзындық өлшемдері ойлап табылды. 
Алғашқы таразылар салмағы бірдей 
арпа немесе бидай дәнін жиі 
пайдаланған. Стандартты ұзындық 
бірлігі ер адамның шынтағының 
ұзындығына негізделді.

АРПА СЕН ҮШІН БАСТЫРЫЛДЫ, 
БИДАЙ СЕН ҮШІН ОРЫЛДЫ, СЕН АЙ 
САЙЫН ОСЫНЫ ТОЙЛАЙСЫҢ, СЕН 
ЖАРТЫ АЙ САЙЫН ОСЫНЫ 
ТОЙЛАЙСЫҢ
Пирамидалардағы ежелгі мысыр мәтіні, шамамен б.д.д. 2400-2300 жыл. 

құмыраның 
тұтқасы 

тұтас диск түріндегі 
доңғалақ 

“ “
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қызыл эмаль

Ұшы иілген 
семсер 

Иректелген жылан 
бейнесі 

өрнектеу

егін оруға арналған 
майыстырылған 
жүзі бар орақ

Б.д.д. 6500 ж. бастап металлургияның дамуы 
таңғаларлықтай әдемі өрнектері бар заттарды, сондай-
ақ ағашқа қарағанда едәуір мықты құрал-саймандар 
мен қару-жарақ жасап шығаруға мүмкіндік берді.

Ежелгі металл өңдеу салқын соққылау, яғни металл кесектерін тоқпақтау арқылы 
жүзеге асырылды. Металл балқыту (руданы қыздыру және металл бөліп шығару) 
дамығаннан кейін технология дами түсті. Шамамен б.д.д. 5000 ж. металл құйыла 
бастады, ал б.д.д. 5-мыңжылдықта қорытпалар белгілі болды. Ежелгі кезең 
аяқталғаннан кейін алтын жалату және оюлау сияқты технологиялар қолжетімді 
болып, металл өңдеу әлемнің басым бөлігіне таралды.

Англосаксондық белдік айылбасы. 
Шамамен б.д. 620 ж.

Мына белдіктің алтын айылбасы өзара ширатылған 
жыландарды бейнелейді, бет қабаты күміс, мыс және 
күкірт қорытпасынан жасалған эмаль тәрізді 
субстанциямен жалату арқылы қарайтылған.

Алтын Минос алқасы
шамамен б.д.д. 1700-1550 ж.
Ұясына бал алып келе жатқан араларды бейнелейтін 
мына алқа түйіршіктеу (ұсақ алтын түйіршіктерді 
заттың бетіне дәнекерлеу) және өрнектеу 
жұмысының (жіңішке металл талшықтарын қондыру) 
көрсеткіші болып табылады.

Қола түйреуіш.
Шамамен 1200 ж.
Басы тегістелген 
түйреуіштер Қола 
ғасырында Еуропада киімді 
түймелеу үшін кеңінен 
қолданылған әшекей 
бұйым.

Күйме арбаның безендірілуі 
Шамамен б.д.д. 100 ж. – б.д. 100 ж.
Шамамен б.д.д. 1200 ж. эмальдау немесе балқытылған 
әйнекті металмен қосу ойлап табылды. Мына кельт 

күймесінің безендірілуінен көрініп тұрғандай, кейінгі 
Темір ғасырында эмальдау үшін қызыл әйнекті 

пайдалану кеңінен таралды. 

Қола кельт түйреуіші
шамамен б.д.д. 800 ж.
Мына түйреуішті Австрияда  Хальштат 
шебері жасап шығарған. Шиыршықты сурет 
1500 жылдан астам уақыт кельттік көркемдік 
репертуардың бір бөлігі болды.

Шойын қалып
шамамен б.д.д. 300 жыл.
Б.д.д. 500 жылдары қытайлықтар  темір балқытуға арналған 
жоғары температуралық көрікті ойлап тапты. Ол балқытылған 
металды мына қалыпқа ұқсас қалыптарға құю арқылы 
шойыннан жер өңдеу құралдарын жасауға мүмкіндік берді.

Қола семсер
шамамен б.д.д. 1200 ж.
Семсердің жүзі қоладан, мыс 
пен қалайының қорытпасынан 
жасалған. Франциядан 
табылған Қола дәуірінің 
мынадай семсері ауқатты 
адамдарда ғана болған.

Болат семсер
шамамен 500-700 ж.
Англосаксондар сесмсердің жүзін жасау үшін ширатылған металл 
шыбықтардан біртұтас түйін соғу техникасын пайдаланған. 
Кейіннен үстінен жиектері соғылған.

Орақ
Жасалған уақыты белгісіз 
Темір ғасырында металл егеу және жөндеу 

үшін қолжетімді және қолайлы болған 
сәттен бастап шақпақ орақтың орнын 
металл орақ басты.

Металл қайшы
Жасалған уақыты белгісіз
Италияда табылған металл қайшы 
қырықтықшылар пайдаланған қайшыға ұқсас. 
Ол Италияның Тренто провинциясындағы 
Рива дель Гарда елді мекенінде табылған. 

ЕЖЕЛГІ МЕТАЛЛУРГИЯ
ЕЖЕЛГІ МЕТАЛЛУРГТЕР ӘРТҮРЛІ ЗАТТАР – ҚАРУ-ЖАРАҚТАН БАСТАП ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАРҒА ДЕЙІН ЖАСАП ШЫҒАРДЫ 

құс басының 
қырынан кескіні 

Өткір ұшы шаншуға ыңғайлы

тұтқаның тегіс бастиегі

түйіршіктеу


