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Ормандар маңызды шикізат ресурстарының бірі болғандықтан жердегі барлық 

ӛмірлік процестерге қарқынды әсер етеді. Ормандардың әлеуметтік-экономикалық мәні 

орман экожҥйелерінің тҧрақты дамуын сақтай отырып, қоғамның орман ӛнімдеріне 

және қоғамдық игіліктерге қажеттіліктерін қанағаттандыру міндеттерімен анықталады. 

Орман шаруашылығын дамыту мақсаттары мен міндеттері нақты қалыптасқан даму 

жағдайлары мен тенденциялары экономикалық және табиғи-географиялық                                                      

нақтыланады. Қоғамның орман ресурстарына қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

әлеуетті мҥмкіндіктерді келесідей кӛрсеткіштер сипаттайды: ормандылық; орман 

қорының жалпы ауданы мен орманмен қамтылған аудан; бір адамға шаққандағы 

орманмен қамтылған аудан; орман қорын қорғаныштық топтар мен санаттарға бӛлумен 

сипатталатын ормандардың халық шаруашылық бағытталуы; екпелердің тҧқымдық 

және жас қҧрамы. 

Барлық ормандар климатты реттейтін ортаны қҧру, егістік пен топырақты қорғау, 

су сақтау және санитарлық-гигиеналық функцияларды орындайды. Ормандардың, 

әсіресе олардың жағдайы мен орман шаруашылығын жҥргізу деңгейі туралы 

мәліметтерді орман қоры динамикасын талдау арқылы алуымызға болады. Оның 

нәтижелері орман шаруашылығы ӛндірісінің оң және теріс жақтарын бағалауға, соның 

негізінде оның даму перспективаларын анықтауға мҥмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық орман, сондай-ақ орман ӛсiмдiктерi 

ӛспеген, бiрақ орман шаруашылығының қажеттерiне арналған орман қоры жерлерi 

Қазақстан Республикасының орман қорын қҧрайды [1]. 2011 жылдың 1-қарашасындағы 

жер балансының мәліметтері бойынша орман қорының жалпы ауданы, уақытша 

пайдалануға берілген ормандарды қоса есептегенде, 23 029,0 мың га қҧрады. Орманмен 

қамтылған алқаптар 12,3 млн. га жерді немесе орман қоры жерлерінің жалпы кӛлемінің 

43 пайызын алып жатыр. Республиканың ормандануы 4,5 пайызды қҧрайды.   

Жер балансының 2011 жылдың 1-ші қарашасына берген мәліметтері бойынша 

республикада орман қоры жерлерінің басым бӛлігін Қызылорда (28,2%), Жамбыл 

(19,2%), Алматы (17,6%), Оңтҥстік Қазақстан (13,6%), Шығыс Қазақстан (9,3%) 

облыстары алып жатыр. Республиканың облыстары бойынша орман қоры жерлері 

ауданының динамикасы тӛменде келтірілген (1-кесте, 1-сурет). 
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Ерекше қорғалатын орман аумақтарының алаңы жаңа мемлекеттік табиғи 

қорықтарды, мемлекеттік ҧлттық табиғи саябақтарды, мемлекеттік табиғи 

резерваттарды ҧйымдастыру есебінен ҧлғайды, бҧл республиканың орман қорын 

басқарудағы оң фактор болып табылады.  

1-кесте. Қазақстан Республикасының облыстары бойынша орман қоры 

жерлерінің динамикасы  

мың га 

Облыстар аталуы 1991 ж. 2010 ж. 2011 ж. 

Ӛзгерістері (+, -) 

2011 жылды 

1991 жылға 

шаққанда, % 

2011 жылды 

2010 жылға 

шаққанда, % 

Ақмола 508.0 548.6 537.5 +29.5 -11.1 

Ақтӛбе 198.5 199.8 200.4 +1.9 +0.6 

Алматы 2 281.2 4 066.7 4 066.6 +1 785.4 -0.1 

Атырау 49.1 53.0 53.0 +3.9 - 

Ш-Қазақстан 3 161.0 2 140.9 2 140.9 -1 020.1 - 

Жамбыл 312.1 4 414.9 4 414.9 +4 102.8 - 

Б-Қазақстан 209.4 210.8 212.3 +2.9 +1.5 

Қарағанды 211.5 208.0 200.7 -10.8 -7.3 

Қызылорда 1 412.8 6 488.1 6 487.6 +5 074.8 -0.5 

Қостанай 422.6 520.0 520.0 +97.4 - 

Маңғыстау 242.4 242.4 242.4 - - 

Павлодар 451.0 127.5 127.5 -323.5 - 

С-Қазақстан 640.4 681.2 681.2 +40.8 - 

О-Қазақстан 79.0 3 131.0 3 128.0 +3 049.0 -3.0 

Алматы қ. 0.2 - - -0.2 - 

Астана қ. - 15.5 16.0 +16.0 +0.5 

Барлығы 10 179.2 23 048.4 23 029.0 +12 849.8 -19.4 

Ескерту:  ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің мәліметтері негізінде 

 

Жоғарыда келтірілген 1-кестеден кӛріп отырғанымыздай, есепті жылы орман қоры 

жерлерінің ауданы 19,4 мың га қысқарған. Негізінен, бҧл Ақмола (11,1 мың га) және 

Қарағанды (7,3 мың га) облыстарында орын алған. Бҧл осы аудандардың ерекше 

қорғалатын орман аумақтар жерлері категориясына аударылғанына байланысты. Қалған 

облыстарда орман қоры жерлерінің аудандарында аудандарды анықтау есебінен 

айтарлықтай емес ӛзгерістер байқалған. 

Облыстар шеңберінде алқаптар тҥрлері бойынша орман қоры жерлерінің бӛлінуі 

2-кестеде келтірілен. 

 

2-кесте. 2011 жылдың 1 қарашасына облыстар бойынша орман қоры жер 

алқаптарының қҧрылымы 

Облыстар 

аталуы 

Барлығы 

жерлер, 

мың га 

соның ішінде 

ауыл 

шаруашылығы 

алқаптары 

орман аудандары 

және ағаш-бҧта 

екпелер  

басқа жерлер 

мың га % мың га % мың  га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ақмола 537.5 157.3 29.3 350.4 65.2 29.8 5.5 
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Ақтӛбе 200.4 36.2 18.1 83.9 41.9 80.3 40.0 

Алматы 4 066.6 2 001.8 49.2 1 741.4 42.8 323.4 8.0 

Атырау 53.0 11.9 22.5 23.5 44.3 17.6 33.2 

Ш-Қазақстан 2 140.9 338.8 15.8 1 432.5 66.9 369.6 17.3 

Жамбыл 4 414.9 2 913.3 66.0 1 012.0 22.9 489.6 11.1 

Б-Қазақстан 212.3 36.9 17.4 152.9 72.0 22.5 10.6 

Қарағанды 200.7 62.0 30.9 106.0 52.8 32.7 16.3 

Қызылорда 6 487.6 432.6 6.7 4 994.5 77.0 1 060.5 16.3 

Қостанай 520.0 174.6 33.6 286.3 55.0 59.1 11.4 

Маңғыстау 242.4 85.2 35.1 122.7 50.6 34.5 14.3 

Павлодар 127.5 14.1 11.0 110.1 86.4 3.3 2.6 

С-Қазақстан 681.2 67.8 10.0 592.0 86.9 21.4 3.1 

О-Қазақстан 3 128.0 2 484.0 79.4 556.0 17.8 88.0 2.8 

Алматы қ. - - - - - - - 

Астана қ. 16.0 0.1 0.7 11.7 73.1 4.2 26.2 

Барлығы 23 029.0 8 816.6 38.3 11 575.9 50.3 2 636.5 11.4 

 

Ескерту:  ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің мәліметтері негізінде 

 

2- кестеден кӛріп отырғанымызда, орман қоры жер алқаптарының қҧрылымында  

орман аудандары және ағаш-бҧта екпелер 11,6 млн. га алып жатыр, яғни – 50,3%. 

Республика облыстары бойынша ормандылық кӛрсеткіші жайлы айтатын болсақ, жалпы 

ҚР Орман кодексіне (2003 ж.) сәйкес, ормандылық - бҧл қайсыбір аумақта орман ӛсуге 

жарамды жердің жалпы ауданына орманмен қамтылған жердің қатысы арқылы 

анықталып, пайызбен белгіленеді. Республика облыстары бойынша ормандылық 

аумағы келесідей мәнге ие: 2001 жылдың 1-қарашасына орман қорын есепке алу 

жағдайы бойынша ең жоғары ормандылық кӛрсеткіші Қызылорда (77,0%) 

облыстарында байқалған. Орташа республикалық кӛрсеткіштен жоғары болған 

ормандылық аумағы Солтҥстік Қазақстан (86,9%) және Павлодар (86,4%) 

облыстарында, ал ең тӛмен ормандылық кӛрсеткіші Оңтҥстік Қазақстан (17,8%) және 

Жамбыл (22,9) облыстарына тән [2]. 

Республика облыстарының ормандылық деңгейінің тӛмен болуы қатаң климаттық 

аймаққа тән. Облыстар бойынша ӛңірлер ормандылығының айырмашылықтары, ең 

алдымен, оның табиғи-географиялық аймақтарының ерекшеліктерімен байланысты. 

Адамның шаруашылық қызметі әсерінен ормандар аумақта біркелкі орналаспаған. 

Орман алқаптары негізінен Қазақстанның солтҥстік облысында және таулы жерлерінде 

шоғырланған. Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Оңтҥстік Қазақстан облыстарының 

ҥлесіне мемлекеттің орман қорының жалпы кӛлемінің 61%-ы жатады. 

Солтҥстік Тянь-Шань тауларын шыршалы қалың ормандары кӛркемдейді. 

Кӛктеректер мен жабайы жеміс ағаштарынан - алма және ӛрік ағаштарынан қҧрылған 

жапырақты орман белдеуі жақсы кӛрінеді. Балқарағай, Сібір шыршасы, самырсын, 

майқарағайдан тҧратын тайга типті ормандары басым Алтай таулары ең кӛп 

ағаштарымен ерекшеленеді. Қайыңды, қарағайлы қылқан жапырақты орман және 

Синегор майқарағай шоғы – орман топтанулардың телімдері бірегей. Қазақстанның 

солтҥстігінде орманды Бурабай және қайың ормандары сирек кездеседі. Батыс Алтай 

қорығы Алтайдың қара қылқан жапырақты ормандарын қорғауға арналған. 

Республикамыз 20 жыл тәуелсіздік ішінде бҥкіл экономикасын нарықтық 

қатынастарға кӛшіруде ҥлкен табысқа жетіп, тек Орталық Азия емес, бҥкіл ТМД 

елдерінің алдына шықты. Орман ресурстарын орнықты басқару мен сақтауды, сондай-

ақ табиғи-климаттың ӛзгеруін ілгері жылжыту мақсатында БҦҦ Бас Ассамблеясы 2011 
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жылды Халықаралық орман жылы деп жариялады. Республикамыздың орман 

шаруашылығы саласы да осы негізде дамуды басшылыққа алып, нарықтық ортада 

жҥргізіле бастады. Бірақ республикамызда нарықтық жағдайда орман шаруашылығын 

жҥргізу тәжірибесі әлі жетімсіздеу. Қазақстанның орман шаруашылығы тҧрақты даму 

сатысына әлі кӛтеріле қойған жоқ. Сондықтан біздің елге әлемдік орман 

шаруашылығын жҥргізу тәжірибелері ӛте қажет. Олар ҧлттық орман саясатын ҧтымды 

қҧрып, орман шаруашылығы саласының басым бағыттарын дҧрыс таңдауға 

кӛмектеседі. 

____________________ 

1. ҚР Орман кодексі. - Алматы, 2011. - 100б. 

2. Қазақстан республикасының 2011 жылғы жер жағдайы және оны пайдалану 

туралы жиынтық талдамалы есебі. - Астана, 2012. – 250 б. 

*** 

Мақалада Қазақстан Республикасы орман шаруашылығының қазіргі жағдайы 

туралы статистикалық мәліметтер келтірілген. 

*** 

В статье приведены статистические данные о современном состоянии лесного 

хозяйства Республики Казахстана. 

*** 

The article highlights the issues concerning the existing conditions of the forestry in the 

Republic of Kazakh. 

 

 

ӘОЖ 631.15 (075.8) 

 

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН НАРЫҚТА СЕГМЕНТТЕУ 

 

SEGMENTATION OF LAND RESOURCES IN THE MARKET 

 

Абылқасымова К. М., Балқожа М. А ., Бектұрғанова А. Е 

K. M. Abilkasymova, M. A. Balkozha, A. E. Bekturganova  

 

Қазақ ұлттық аграрлық университет 

 

Кілт сӛздер: жердің нарықтық ерекшеліктері, жер ресурстарын ҧтымды пайдалану. 

Жер ресурстарын нарықта сегменттеу – маркетингтің тиімді қҧралдарының бірі. 

Ол кәсіпорын ресурстарын ҧтымды пайдалануға негізделеді және тҧтынушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жҥргізіледі. 

Нарықты сегменттеу фирма ҥшін маңызды стратегиялық іс-әрекет болып 

табылады. Себебі ол фирманың әрекет ету шеңберін және нарықта табысқа жету ҥшін 

қажетті ӛзгермелілерді анықтауға мҥмкіндік береді. 

Нарықты сегменттеу мыналарға: 

- сатып алушылардың тауарларға деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға; 

- кәсіпорынның тауарларды шығару және ӛткізу шығындарын оңтайландыруға; 

- маркетингтің тиімді стратегиялық бағдарламасын жасап шығаруға; 

- сатып алушылардың мінез қҧлқы туралы ақпараттарға сҥйене отырып шешім 

қабылдауға; 

- кәсіпорын және оның тауарларының бәсекедегі артықшылықтарын кӛбейтуге 

мҥмкіндік береді. 


