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АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАСЫЛ АЙМАҒЫНДАҒЫ ҚИҒАШ-ТОПТЫҚ ƏДІСПЕН 
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Аңдатпа. Мақалада Астана қаласы жасыл аймағындағы алқа ағаштардың ықтырма 

орман арасында қиғаш-топтық əдіспен отырғызудың зерттеу нəтижелері, сонымен қатар 
екпе ормандардың биометриялық көрсеткіштері, қиғаш-топтық əдіспен отырғызылған 
ағаш өсімдіктерінің жерсінуі мен биіктіктері келтірілген. Отырғызуда кəдімгі қарағайдың, 
қотыр қайыңның жəне шетен жапырақты үйеңкінің стандартты көшеттері пайдаланылды. 

 
Кілт сөздер: жасыл аймақ, құрғақшылық, қорғаныш орман жолағы, табиғи-

климаттық жағдай, шұғыл континенталдық, орман өсу жағдайы, биотоп, қиғаш-топтық 
əдіс, жерсіну, вегетациялық кезең, биометриялық көрсеткіштер. 

 
Кіріспе. Астана қаласының жасыл аймағы құрғақ дала аймағының қатаң топырақты-

климаттық жағдайларында құрылады. Жауын-шашынның аз болуы, ылғалдың қарқынды 
булануы, ауаның салыстырмалы төмен ылғалдылығы, жиі қайталанатын құрғақшылық 
пен аңызақ, аязды қыс, топырақтың тұздануы мен сортаңдануы, тұқымдардың 
ассортиментін іріктеуде жəне жоғарғы сəндік орман екпе ағаштарын өсіруде белгілі 
қиыншылықтарды тудырады. Орман екпе ағаштарын құрудың үмітті бағыттарының бірі 
ағаш отырғызудың қиғаш-топтық əдісі болып табылады.   

Еліміздің жазық далалы аудандарында қорғаныш орман жолақтарын құруды 1891 
жылы профессор В.В.Докучаевтың экспедициясы бастаған. Əсіресе, Каменная степь 
даласындағы экспедиция жұмысының маңызы зор. Мұнда жасалынған су қоймалары мен 
тоғандар, өсірген орман алқаптары даланың кейпін өзгертіп жіберген. Орман 
алқаптарының су режиміне əсерін В.В.Докучаевтың еңбегінен байқауға болады [1, 2]. 
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Өсімдіктер биотоптарының отырғызу алаңшаларын 10,0х1,5 м қиғаш-топтық 
орналастырғанда 40 жасқа дейін орман шаруашылық шараларын жүргізбей, тиімді селдір 
екпе орман алқабын қалыптастыруға болады. 

«ҚазОШҒЗИ» ЖШС зерттеулері көрсеткендей, қиғаш-топтық орналастыру арқылы 
құрылған тиімді селдір екпе орман алқабы қатарлап отырғызу арқылы құрылған екпе 
орманынан орташа есеппен 1 га-ға 21,7 % қаражатты үнемдеуге болады. 
 Ұзақ уақыт бойы елімізде екпе орман өсіру теориялық түсінік түрінде қарастырып 
келді. Далалы аймақта қорғаныш орман өсірудің ғылыми негіздемесін бастаған Ұлы-
Анадольск орман бөлімшесінің бірінші орман маманы - В.Е. Графф болды. Ол 1843-1866 
жылдар аралығында 150 га жақсы өсіп дамыған орман екпелерін отырғызған [3, 4, 5]. 

ХIX ғасырдың екінші жартысында ағаш түрлерін əртүрлі орналастыру арқылы, 
негізінен шегіршіндерді сепкен, бірақ олар 8-10 жылдан кейін қурай бастаған. Екпе 
ормандардың жаппай қурауын, В.О. Булатович (1893 ж.) алқа ағаштардың шамадан тыс 
көп отырғызуынан деп түсіндіреді. 

«Жасыл-Ел» бағдарламасында Астана қаласында жасыл аймақ құру жөнінде 
ерекше шешім жасалған. Топырақ жабындысын зерттеуді талдау нəтижесінде, осы 
аймақта орманға жарамсыз топырақтар, яғни аса кең тарағандары сортаңды кешендер, 
олардың əртүрлі қоспалары болып табылады [6, 7]. 

Материалдар мен əдістер. Астана қаласының жасыл аймағы Солтүстік 
Қазақстанның құрғақ далалы аумағының қатаң табиғи-климаттық жағдайында жасалуда. 
Климаттың шұғыл континенталдығы, қатаң топырақтық-гидрологиялық жағдай, жиі 
қайталанып отыратын қуаңшылық қала маңындағы жасыл аймақты құруда кедергі 
келтіруде. Қысы өте суық, жел мен қар бораны (оңтүстік-батыс) соғып тұрады. Өте суық 
жылдары температура 45; 490С дейін төмендейді. Төмен температура 1,5 м тереңдікке 
дейін топырақты тоң басады. Қыс 5-6 айға созылады. Тұрақты қар жамылғысы қарашада 
түзіледі, қалың қар ақпан-наурыз айында болады. Қардың еруі наурыздың екінші 
жартысынан басталып, 6-25 күнге созылады. 

Астана қала маңы аймағының орман өсу жағдайы топырақ түлеріне байланысты: 
орман өсіруге жарамды (9%), шектеулі орман өсіруге жарамды (13%), шартты орман 
өсіруге жарамды (39%) жəне орман өсіруге жарамсыз (39%) болып төртке бөлінеді. Ол 
жайында төменгі диаграммадан көруге болады (1-сурет). 

 
 

 
1-сурет.  Астана қаласы жасыл аймағы 

топырағының орман өсіруге  
жарамдылығы бойынша жіктелуі. 
 
 

  
 
 

 
Екпе ағаштарды қиғаш-топтық əдісімен отырғызу Қызылжар орманшылығының 79 

орамында мамыр айында жүргізілді. Ағаш отырғызуда кəдімгі қарағайдың, қотыр 
қайыңның жəне шетен жапырақты үйеңкінің стандартты отырғызылатын материалы 
пайдаланылды. Отырғызу сұлбасы - 10,0х1,5м. Топтарда өсімдіктерді 1 данадан 6 данаға 
дейін отырғызылды. Барлығы кəдімгі қарағай өсімдіктерінің саны 1876 данада 465 
биотобы,  қотыр қайың өсімдігінің саны 1199 данадан 320 биотобы жəне шетен 
жапырақты үйеңкі өсімдігінің саны 744 данадан 186 биотобы отырғызылды.  
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Жерсінуі келесі формуламен анықталынды: 
 

4
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 ;  

мұндағы, П – жерсіну, % 
Ж – тірі өсімдіктердің саны, дана 
С – күдікті өсімдіктердің саны, дана  
4 – нақты отырғызылған өсімдіктердің саны, дана  

Зерттеу нəтижелері. Жаз бойы КПП-2.2 агрегатымен 3 рет қопсыту (культивация) 
жүргізілді. Өсіп-өну кезеңінде ағашқа 30 л есебінен 40 см-ге дейін 4 рет суару жүргізілді. 
Сондай-ақ, топтардың ағаш отырғызу алаңдарында қолмен қопсыту жүргізілді.     

Тəжірибеде келесі бақылаулар мен есепке алулар жүргізілді:  
  орман өсімдіктерінің жағдайы; 
  биотоптардың санын есептеу; 
  екпе ағаштарын есептеу; 
  өсімдіктердің өсуін өлшеу. 
Кəдімгі қарағайдың көшеттерінің орташа биіктігі 14 см құрады, қотыр қайыңның 54 

см жəне шетен жапырақты үйеңкінің 74 см болды. Екі рет суару жəне өсіп-өну кезеңіндегі 
жылылықтың көптігі қотыр қайыңның 34 см-ге жəне шетен жапырақты үйеңкінің 59 см-ге 
өсуіне мүмкіндік туғызды. Суару жұмыстарын жүргізе отырып, кəдімгі қарағайдың 
көшеттерінің орташа биіктігі 68,2 см-ге жетсе, 2012 жылы қотыр қайыңның 207,1 см жəне 
шетен жапырақты үйеңкінің биіктігі 248 см жетіп отыр (2-сурет). 

 

2-сурет. Қиғаш-топтық əдісімен отырғызылған ағаш өсімдіктерінің биіктігі 

Вегетациялық кезеңнің жылы болуы мен екі мəрте суаруға байланысты қотыр қайың 
92,1 см-ге жəне шетен жапырақты үйеңкі 144,5 см-ге өсті (2-сурет, 1-кесте).  

Кəдімгі қарағайдың жылдық өсімі 35,4 см болды. Өсімдіктің қылқаны жасыл түсті, 
қылқандануы қалың. Кəдімгі қарағайдың өсуі бойынша өзгергіштік байқалады (32,9 %). 
Қотыр қайыңның өсімі 92,1 см-ді құрайды, ол өсу ортасының жақсы екендігін көрсетеді, 
мысалы: құнарлы топырақ, жылу мен ылғалдың мол болуы. Шетен жапырақты үйеңкінің 
өсімі орташа есеппен 144,5 см-ді құрайды. Жалпы айтқанда, тəжірибелік бөлімшедегі 
ағаш түрлерінің жағдайы жақсы.  

Вегетациялық кезең бойы 2 суару мен қатар аралықтарын 4 рет культивациялау, 
қатар ішін арамшөптерді жою үшін қолмен отау жүргізілді.  

Ағаш түрлерінің биометриялық көрсеткіштері (2-кесте) анықталынды жəне ағаш 
түрлерінің жерсінуі 3-суретте келтірілді. 

Орман өсімдіктерінің жерсінуі тəжірибеде 43,0 – 53,3% құрады. Тəжірибе 
учаскесінің топырағы қара-сарғылт қуаты аз сазды топырақ болды. Тереңдікпен 1,24% 
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дейін төмендеп 35-45 см. тереңдікте қара шіріктің мөлшерін жоғарғы қабатында 3,3% 
құрайды. Ортаның жоғарғы қабатындағы  реакциясы бейтарап (pH=6,67-7,17), төменге 
сілтіліге дейін ұлғаюмен (pH=8,92) ауыспалы қабатта 70-80 см.  

Тəжірибелі учаске топырағының бейімінде, 0,25-0,05 жəне 0,05-0,01 мм 
элементтерімен көрсетілген құмды фракция басым болады. Лайдың мөлшерін жоғарғы 
қабатта 21,5% құрайды, ал төменде жатқаны 31,0%-ға дейін өседі. Саз балшықтың 
мөлшері жоғарғы қабатта 34,1 ден 40,0%-ға дейін құбылады. Осы топырақ гранулометрлік 
құрамы бойынша орта саздық түр бөлігіне жатады.  

Сулы сүзіндіні талдау нəтижелері, тəжірибелі учаскенің қара-сарғылт топырағы 
сортаңданбағанын көрсетеді.  

 
2-кесте. Қиғаш-топтық əдісімен 2012 жылы отырғызылған екпе ормандардың 
биометриялық көрсеткіштері. 

Ағаш түрлері Статистикалық 
көрсеткіштер 

Биометриялық көрсеткіштері 

Биіктігі, см Өсім, см Тамыр мойнындағы 
диаметрі, м 

Шетен 
жапырақты 
үйеңкі 

x ± m 248,08±10,8 144,5±8,1 1,22±0,07 
Д 54,1 40,6 0,35 

V,% 21,8 28,1 29,1 
P,% 4,36 5,6 5,8 

Кəдімгі 
қарағай 

x ± m 68,2±3,3 35,4±2,3 0,2±0,07 
Д 16,9 11,6 0,03 

V,% 24,7 32,9 13,1 
P,% 4,9 6,5 2,6 

Қотыр қайың x ± m 207,1±16,09 92,1±6,6 1,3±0,1 
Д 62,3 25,6 0,6 

V,% 30,09 27,8 49,02 
P,% 7,7 7,1 12,6 

 
 

 
 

3-сурет.  Қиғаш-топтық əдісімен отырғызылған ағаш өсімдіктерінің жерсінуі, % 

Нəтижелерді талдау. 1. Тəжірибелі учаскенің топырағы - қара-сарғылт механикалық 
құрамындағы орта сазды əдеттегі топырақ. Ағаш өсімдіктері үшін тез ерігіш тұздардың 
қысымы жоқ.   

2. Кəдімгі қарағайдың, қотыр қайыңның, шетен жапырақты үйеңкінің орташа 
өлшенген өсуіне сəйкес, 14 см, 54 см жəне 74 см құрады.  

3. Ағаш-бұта түрлерін қиғаш-топтық əдіспен отырғызғанда қатардағы қолмен 
қопсыту жүргізілмейді, сондықтан қол жұмысының қажеттілігін қысқартады.  
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4. Екпе ағаштарының жерсінуін 43,0-тен 53,3%-ға дейін құрады.  
5. Қотыр қайың (92,1 см) мен шетен жапырақты үйеңкінің (144,5 см) өсімі ең жоғары 

болды. 
6. Ағаш-бұта түрлерін қиғаш-топтық əдіспен отырғызғанда, орман екпелерін 

қатарлап отырғызғанмен салыстырғанда агротехникалық күтім жұмыстарына қарағанда 
19,9 есе аз шығын кетеді.  
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СОСТОЯНИЕ И РОСТ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ПОСАЖЕННЫХ ДИАГОНАЛЬНО – 

ГРУППОВЫМ МЕТОДОМ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ Г.АСТАНЫ 
 

В статье приведены результаты исследований посадки диагонально-групповым 
способам в межкулисных пространствах лесонасаждений зеленой зоны г.Астаны, в том 
числе приведены биометрические показатели лесных культур, приживаемость и высота 
древесных растений посаженных диагонально – групповым методом. В посадке 
использовались стандартные посадочные материалы сосны обыкновенной, березы 
повислой и клена ясенелистного. 

 
M.R. Razhanov, K.T. Abaeva, E.M. Kaspakbaev  

 
CONDITION AND GROWTH OF FOREST CROPS PLANTED DIAGONALLY BY GROUP 

METHOD IN A GREEN ZONE OF ASTANA CITY 
 

The article shows the results of studies of landing by diagonally group way in cross – link  
spaces of  green zone  reforestation of Astana city, also there is shown biometric indicators forest 
crops , acclimation rate  and height of trees planted by diagonally group method. The standard 
pine materials, birch and maple-leaved were used in planting. 


