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ТИПОЛОГИЯ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ  
САЙРАМ-УГАМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

 
В составе приведены результаты проектно-изыскательских работ по типологии 

охотничьих угодий на территории национального парка «Сайрам-Угам». Всего 
типизировано 11 типов охотничьих угодий, из которых лесных 4 и нелесных 7. Например: 
лиственные леса, плодовые, кустарники, пастбищные угодья, сенокосное угодья, скалы, 
ледники, другие угодья. 
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TYPOLOGY OF HUNTING GROUNDS OF SAYRAM-UGAM NATINAL PARK 
 

In the article are given results of game management researches in Sayram-Ugam National 
Park. In all 4 forest and 7 not forest lands are distinguished. For example: deciduous woods, 
fruit, bushes, pasturable grounds, haying grounds, rocks, glaciers, other grounds. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ АШЫҚ БОЗ 

ТОПЫРАҒЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНА ТІК ДРЕНАЖДЫҢ ƏСЕРІ 
 

Аңдатпа. Туындап отырған жағдайлар топырақтардың антропогенді өзгеруін жəне 
топырақ жамылғысының эволюциясын зерттеуді талап етеді, бұл ғылыми бағытталған 
негіз топырақ түзілу үрдістерін қарқынды реттеудегі өзекті мəселелердің бірі болып 
табылады.   
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Мырзашөлдің суармалы егіс жағдайында қолайлы мелиоративті жағдай 
қалыптастыруда, тек тiк дренаждардың қатысуымен ғана iске асырылады. Бұрынғы 
Пахтаарал совхозында 1965-1969 жылдары 8,5 мың га ауданында тiк дренаждың 74 
ұңғымалары құрылып, кейін 1986 жылы бұрынғы үш ауданда (Жетісай, Пахтаарал, 
Киров), яғни қазіргі Мақтаарал ауданында тiк дренаждың 884 ұңғымалары жұмыс iстейді.   

Осы ұңғымалардың қызметіне байланысты бұрынғы Пахтаарал совхозының жер 
асты ыза сулары 2,33 метрден 3,07 метрге дейiн төмендедi. Оның нəтижесі топырақтың 
тұз құрамының айқын өзгерiстерiне əкелдi. Егер 1959-1960 жж. əр түрлi дəрежелерiндегi 
тұзданған топырақтардың жалпы көлемі 75% шамасын құраса, ал 1996 жылы онда 
тұзданған топырақтардың үлесі айтарлықтай төмендеді. 

Мақта дара дақылының егістік көлемі соңғы 15 жыл ішінде артты, дегенмен ғылыми 
негізделген мақта-жоңышқа ауыспалы егіс, агротехникалық жəне мелиоративті шаралары 
дұрыс қадағаланбау, сондай-ақ минералдық тыңайтқыштарды жеткіліксіз қолдану 
салдарынан топырақ құнарлылығы  ғана төмендеп қоймай, сондай-ақ түсімі де төмендеді. 

 Осы уақыт аралығында суармалы боз топырақтардың жалпы гумус мөлшері жəне 
қоректік элементтерінің қоры тың жерлермен салыстырғанда 40-50% азайды.   

Сондай-ақ, жер жəне су ресурстарын тиімсіз пайдалану минералданған жер асты ыза 
суының деңгейін көтеріп, екінші реттік тұздануға əкелді. Топырақтың əлсіз тұздануы 
салдарынан мақта түсімі  20-30%, ал күшті тұзданғаннан топырақты 80-90%-ға төмендеді, 
сол себептен бұл ізденіс жұмыстары өте өзекті.  

Суармалы ашық боз топырақтарынан алынған топырақ үлгілеріне топырақтану 
ғылымында жалпы қолданбалы əдістер пайдаланылды. 

Тұзданған топырақтарды 3 негізгі категорияда бағаланды: тұздану химизмі; тұздану 
дəрежесі; тұзды горизонттың орналасу тереңдігі [1,2]. Топырақтың тұздану химизмі 
аниондар мен катиондар құрамымен анықталынды [3-5].  

Зерттеу нəтижелерін қарайтын болсақ, боз топырақтың өнімділігіне жəне минералды 
тыңайтқыштардың тиімділігіне жылдам еритін тұздардың үлкен əсері бар. Тұздардың 
үлкен концентрациясы емес, олардың қатынасы маңызды. Хлоридтер сульфаттарға 
қарағанда зияны жоғары. Тұздың химизмі дақылдардың зиянды тұздарға əртүрлі 
төзімділік туғызады. Мақтаның өсуі мен дамуына ықтимал нормасы тұзданудың типіне 
тұздардың құрамына жəне осы тұздардың кампоненттердің қатынасына байланысты.  

Құрамында 0,01% хлоры бар тұзданған топырақтарда мақта дақылының өсу 
энергиясы біршама төмендейді, ал 0,02-0,04 % хлор болса, өсу энергиясы 40-50% - ын 
құрайды. Натрий жəне калий тұздары 30-60% - ға дейін болса, мақта көктемейді жəне өліп 
қалады. 

Тұзданған топырақты сумен, яғни нормасы 2-6 мың м3/га көлемінде шаю арқылы 
минералды тыңайтқыштардың тиімділігінің артқаны байқалады. Сондай-ақ, шаю 
жұмыстарын жылына бір рет жүргізгенде мақтаның өнімділігі 28,8 ц/га болса, ал жылына 
2 рет шаю жұмыстарымен салыстырғанда қосымша өнім -4,6 ц/га немесе 15,9% жəне 3 рет 
шаюда қосымша өнім 6,8 ц/га немесе 23% құрады. 

Талдау нəтижелері бойынша құрғақ қалдығы 0,864% бір метр қабат қалыңдығында 
мақта дақылының жетілген өсімдіктері тұздануды жақсы қабылдайды. Топырақтың 
салмағына байланысты тұздардың құрамында  HCO3 – 0,05 - 0,025%, Cl - 0,017 - 0,036%, 
SO4 – 0,121-  0,0411%, Mg – 0,015 - 0,04% болды [6]. Боз топырақтың физикалық қасиетіне 
тұздану кері əсерін тигізеді, яғни тығыздығын жəне суды ұстап тұру қабілетін 
жоғарылатады. Топырақтан ылғалдылықтың булануы жəне т.б. тұзданған дақтарда 
қарқынды жүреді.  

Тік дренаж жұмысының тəжірибе учаскесінің топырақ-мелиоративтік жағдайына 
əсерін зерттеу үшін тік дренаждың 50; 150; 300; жəне 500 метр аралықтары алынды. 
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Мақтаны себер алдында жəне жинау кезінде əрбір бөлінген қашықтықтан 1 жəне 2 м 
тереңдікке дейін топырақ үлгілері алынды.  

Топырақ талдау нəтижесінде, тəжірибелік алқаптың жырту қабаттарындағы жалпы 
қара шірінді 0,65-0,70% құрады, жеңіл гидролизденетін азот 28-30 мг/кг, жылжымалы 
фосфор 9-10 мг/кг аздау, ауыспалы калий 280-300 мг/кг, карбонаттар 7,35-7,42%, pH-8 - 
ден жоғары қышқылды орта. Жалпы қара шірінді, жеңіл гидролизденетін азот жəне 
жылжымалы фосформен қамтамасыз ету дəрежесі өте төмен, тек ауыспалы калийдің 
құрамы орташа.  

Топырақтың су сүзіндісінен топырақтың тұздану дəрежесін, шаюдың қажеттілігін 
жылдам əрі нақты анықтауға болады, ал табиғи суларды талдауда – олардың суаруда 
пайдалану мүмкіндігін анықтауға болады.  

Көктемде тұздардың құрамында күкірт қышқылды тұздар артып кетеді, ал 
хлоридтер айрықша жылжымалы болғандықтан шайлып кетеді, жаз – күз мерзімінде 
сульфат құрамы да артады, бірақ хлоридтің үлесі олардың төменгі қабаттардан көтерілуі 
есебінен арта түседі.  

Мақта өсімдігі үшін хлоридтер айрықша зиянды болып келеді. Көктеу кезеңінде 
тұзданбаған учаскеде метрлік қабатта хлорид құрамы 0,004% шамасында болса, ал қатты 
тұзданған учаскеде бірнеше есе жоғары болады (1,40%), ол өз кезегінде мақтаның өсуі 
мен дамуында байқалады (1-кесте).  
 
1-кесте. Топырақты көктемгі жəне күзгі шаюдан кейін 0-100см қабаттағы мақта шикізатын 

жинап алғаннан кейінгі абсолютті – құрғақ топырақтағы су сүзіндісі (%) 

Учаске 

Тұздар-
дың 

мөлше-
рі, % 

Сілтілік  

Сl- SО4
-- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

НСО3
- СО3

-- 

себуге дейін, сəуір 

Тұзданбаған 0,184 0,019 жоқ 0,004 0,118 0,025 0,013 0,011 0,002 

Қатты тұзданған  0,831 0,26 жоқ 1,40 8,51 4,34 3,16 3,0 0,02 

өнім жинаудан кейін, қазан 

Тұзданбаған 0,216 0,020 жоқ 0,009 0,128 0,027 0,014 0,016 0,002 

Қатты тұзданған 1,043 0,29 жоқ 1,84 10,6 4,71 3,52 4,14 0,03 

тік дренаждың əсері, мақта жиынынан кейін – қазан айында 

Əлсіз тұздан. 50 0,185 0,32 жоқ 0,118 2,33 1,33 0,988 0,41 0,038 

Орташа тұзд. 150 0,283 0,26 жоқ 0,48 3,51 1,48 1,184 1,42 0,058 

Орташа тұзд 300 0,360 0,25 жоқ 0,81 5,4 2,03 1,37 1,97 0,02 

Қатты тұзд. 500 0,409 0,23 жоқ 1,40 8,31 3,65 2,58 3,60 0,03 

 
Топырақ шайылудан кейін топырақтың тұздану дəрежесі қазан айында сəуір айымен 

салыстырғанда екі есеге артады. Сонымен, тұздану дəрежесі тұзбанбаған топырақта - 
0,216% жəне қатты тұзданған учаскеде - 1,043% құрайды. Бұл мерзімде су жəне тұз 
режимдеріне топырақты шаю жəне суару əсерінің тоқтауынан топырақ тұздануының 
тұрақтануы жүреді. Біз зерттейтін суармалы боз топырақ тұзданудың сульфатты типіне 
жатады, тұздардың жалпы мөлшерінде сульфат – иондардың үлесі 56-65% болса, қалған 
бөлігі кальций, магний, натрий, хлор жəне калий иондарына келеді.   

Мақта шикізатын жинап алғаннан кейінгі (қазан) зерттелген учаскенің беткі метрлік 
қабындағы тұздардың жалпы қоры: тұзданбаған учаскеде – 0,216%, ал қатты тұзданған 
учаскеде – 1,043%. Ал осы мерзімдегі тік дренаждың əр түрлі қашықтықтағы (тік 
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дренаждан 50; 150; 300; 500 м) топырақтың тұздану дəрежесі сəйкесінше 500 метрде – 
0,409%, ал тік дренажға жақындаған сайын, 50 метрде – 0,185% тұздардың мөлшері 
азаяды.  

Зерттелетін боз топырақтың тұз режимінде бір жылдың барысында екі кезең 
байқалады: максималды тұздардың жинақталуы күз мезгілінде байқалады, ал көктем жəне 
жаз мезгілдерінде минималды жинақталады, ол дақылдың жағдайына жəне суармалы – 
мелиоративтік іс – шараларға байланысты.   

Бұл мақалада тұздануға шалдыққан суармалы топырақтардың негізгі сұрақтары 
қарастырылды. Қазіргі кезде топырақтағы тұздардың көшу жəне оларды басқару 
мəселелері толығымен зерттелмегені байқалады, сол себептен аймақтық ерекшеліктерді, 
экономикалық жағдайды жəне экологиялық салдары ескеріліп мелиоративтік шаралар 
бойынша жаңа концепция құрылуы қажет.  
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ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СВЕТЛОГО 
СЕРОЗЕМА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В этой статье рассматривается антропогенное влияние на почву и эволюция 

почвенного покрова, при регулировании почвенного процесса основные научные 
направлений является актуальным. 

Ключевые слова: светлый серозем, орошение, вертикальный дренаж, засоление почв, 
плодородие почвы, хлопчатник. 
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INFLUENCE OF VERTICAL DRAINAGE ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF 

LIGHT GRAY SOILS MAKTAARAL DISTRICT OF SOUTH KAZAKHSTAN REGION 
 

This article discusses the human impact on the soil and the evolution of the soil cover, 
soil process in regulating the main research areas are relevant. 

 
Keywords: light gray soil, irrigation, vertical drainage, soil salinity, soil fertility, and 

cotton. 


