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Аннотация  
В данной статье показаны результаты которые являются целью формировать 

устойчивые линии к твердой головне, следовательно было получено результате скрещ-
ивание отечественных сортов пшениц и образцы устойчивых к болезням гексаплоидных 
синтетических пшениц, которые сортированные из университета Киото в Японии, а также 
определен коэффициент образования зерна. 
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Annotation  
Тhis article shows that the goal was to form stable lines to a solid head, hence the result 
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coefficient of grain formation was determined. 
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Аңдатпа 
Орман өрті – ағаштың жылдық сақиналарының ені күрт төмендеуін тудыратын, ең 

маңызды оқиғалардың бірі болып табылады. Орман өрттерінің негізгі себебі адам 
болғанымен, ауа-райы немесе климаттың өзгеруі өрт жиілігі мен қауіптілігіне ықпал етуі 
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мүмкін. Бурабай МҰТС-ғы Ақылбай жəне Бурабай орманшылықтары аумағынан өрт 
белгілері бар бес ағаштан көлденең кесінділер алынды. Жылдық сақиналары анық көріну 
үшін алынған ағаштың көлденең кесінділерінің беттері арнайы зымпаралы жабдықпен 
тегістеліп, тазартылды. Тегістеуден кейін өрт болған жылдар мен кезеңдері жəне соңғы 
300 жылда 15 өрттің болғандығы анықталды. Өрт арасындағы орташа интервал 27 жыл, 
минималды жəне максималды өрт интервалы 9 жəне 53 жыл. Өрт əсерін жəне дəрежесін 
анықтау үшін үш учаскеден алынған кəдімгі қарағайдың (Pinus sylvestris L.) хронологиясы 
пайдаланылды.  

Кілт сөздер: Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи саябақ, дендрохронология, орман 
өрті, өрт белгілері, өрт режимі, жылдық сақина.  

 
Кіріспе  
Орман өрттері құрғақшылық жерлерде мал жаю, орман шаруашылық жұмыстарын 

дұрыс жүргізілмеуі жəне табиғи немесе антропогендік құбылыстардың əсерінен пайда 
болады. Жаз айларында температура жоғарылап, ауа-райы мен климат өзгергенде орман 
өрттері көп болады жəне де тағы бір маңызды мəселе - қатты желдер жоғары жылдам-
дықтағы өрттің таралуына себепші болады. Орман өрттері жиілігі, тарихи хронологиясы 
бойынша көптеген ғалымдар жұмыстар жүргізуде, мысалы Лондондағы Еуропа экология 
жəне политика институтының (Англия) профессорлары С.Басси жəне М.Кеттунен 
климаттың өзгеруі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында өрт қаупінің өсу 
нəтижесінде жаһандық жылыну орын алуы мүмкін деп болжаған [1].  

Сонымен қатар ағаштың жылдық сақиналары арқылы өткен жылдардағы өрттердің 
жиілігін жəне бағыттарын табу мүмкін болады [2]. Соңғы онжылдықта, өртке байланысты 
оқиғалар, олардың статистикасы туралы мəліметтер көптеген елдерде жүйелі түре 
тіркелген. Сондай-ақ ағаштың жылдық сақиналарын пайдалану арқылы АҚШ, Еуропа 
жəне Моңғолияның құрғақ аймақтарында көптеген өрттің тарихи хронологиясы 
жасалынды [2-7]. Бұл зерттеулер нəтижесінде табиғи орман өрттері - құрғақшылық 
кезеңдерде жəне мал жаю негізінде пайда болатындығы анықталды [8-9]. Моңғолия мен 
Сібірде, ағаштың жылдық сақиналары негізінде бірнеше зерттеулер жасалынған, 
нəтижесінде Виргиния қаласындағы Батыс Виргиния университетінің профессоры (АҚШ) 
А.Е. Хесл Моңғолияда сексеуілдері бар жартылай шөлейт ормандарда жүйесіз мал жаю 
өрт режимдеріне үлкен əсер етуі мүмкін екенін белгілі болды. Бұл ғалым Моңғолияда 
соңғы онжылдықта құрғақшылық жəне қарқынды мал жаюдың əсерінен 1900 жылға 
дейінгі болған өрттердің белсенділігін,  жиілігін ағаштың жылдық сақиналары арқылы 
анықтаған [7].  

Көрші елдерде кешенді зерттеулердің нəтижесінде бұрын болған өрт туралы 
ақпараттар берілгенімен, Қазақстанда тарихи өрттер туралы ешқандай ақпарат жоқ. 
Зерттеу жұмысымызда, Қазақстанда алғашқы рет өрттердің ұзақ мерзімді тарихы туралы 
ақпарат беру мақсатында, Бурабай МҰТС аймағынан алынған ағаштардың кесінділерінен 
талдау жұмыстары жүргізілді. Бұл аймақта өртті есепке алу жұмыстары тек соңғы 
онжылдықта жүргізіле бастаған [10], сондықтан, өрттің тарихын білу орман шаруашы-
лығын жүргізу, рекреациялық мақсатта жоспарлау  жұмыстары жəне т.б. маңызды ақпарат 
бере алады.  

Зерттеу əдістері мен материалдары  
«Бурабай» МҰТС-ғы Ақылбай (ATF) жəне Бурабай (BUF) орманшылықтары аумақ-

тарының таулы беткейлерінен өсуін тоқтатқан (қураған) ағаштардан 5 см-лік көлденең 
кесінділері алынды (1-сурет). 
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1-сурет. Бурабай МҰТС аумағындағы ағаштың көлденең 
кесінділері (қызыл) мен үш учаскенің хронологиясы (жасыл) алынған жерлер. 

 
Əрбір ағаштың көлденең кесінділерінде үш өрттің белгілері байқалды, Ақылбайдың 

таулы жерлерінен (ATF01, ATF02, ATF03) жəне Бурабайдан алынған  (BUF01 - BUF02) 
барлық үлгілерде учаскенің коды жылдық сақиналарда жазылды (2-сурет). 

 Ағаштың көлденең кесінділерімен қоса, Ақылбай орманшылығы аумағының таудың 
жоғарғы жəне төменгі беткейлерінен (AKT), тегіс, жазық (AKP) жəне Бурабай орман-
шылық аумағынан (BUR) жалпы 100 ағаштан бір-біріне қарама-қарсы бағытта жарамды 
176 ағаш керндары алынды. Бұл өрт белгілері бар кесінділер өрттің нақты қай жылдары 
болғанын анықтау үшін пайдаланылған болса, екінші жағынан, бұлар арқылы хронология 
жасалынып, өрттің əрбір күндерінің салыстырмалы ұзақтығын бағалауға  көмектесті. 

Ақылбай орманшылығы аумағының таулы беткейінде (АКТ) 20 ағаштан 37 ағаш 
керндары (1699-2016жж.), тегіс, жазық жерлерінде (AKP) 29 ағаштан 58 ағаш керндары 
(1859-2014 жж.) жəне Бурабай орманшылық аумағында 27 ағаштан 48 ағаш керндары 
алынып (1797-2015жж.), хронологиясы жасалынды. Бірінші кезеңде ағаштардың көлденең 
кесінділерінен жылдық сақиналарын анық көріну үшін, зымпаралы жабдықта ағаштың 
беті тегістеліп, тазартылды (2-сурет). Содан кейін жылдық сақиналарды өлшеу 
жұмыстары LINTAP-TSAPWin (Rinntech, Германия) өлшеу жүйесін пайдалана отырып 
орындалды. Екінші кезеңде, сол аймақтың AKP, AKT жəне BUR хронологияларын 
пайдалана отырып, ағаштадың көлденең кесінділерін даталадық жəне дөңгелек 
кесінділердегі жылдық сақиналардан күнтізбелік жылдар жазылды. Содан кейін, ағаш 
кесінділерінен өрт белгілері бинокулярлық микроскоп Leica LINTAP-TSAP өлшеу арқылы 
анықталды. Ағаштың көлденең кесінділерінен өрт белгілерін Аризона қаласындағы 
Аризона университетінің профессорлары П. Брюер жəне Д.А.Фалктың FHAES бағдар-
ламасында талдау үшін файлда сақталынды [12]. 
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2-сурет. Зерттелетін ағаштың көлденең кесінділері. 

 
Өрт болған жылдардағы өрттің белгілері ең аз екі ағаштан көрілгенде ғана нақты деп 

табылды [13]. Өрт болған жылдардағы ағаштардың жалпы санынан зақымдалған ағаш-
тардан ең төменгі, жоғары аралықтағы өрттердің орташа пайыздық көрсеткіштері 
анықталып, олардың «Өрт карточкасы» жасалынды [6,14]. 

Зерттеу нəтижелері мен талдау  
Жүргізілген зерттеу жұмыстарымыздың нəтижелерін үш бағытта беріп отырмыз:          

1) Өрт болған жылдардың табылуы - учаскелердің хронологиясын пайдалана отырып, 
ағаштың көлденең кесінділері секцияға бөлінді. Ағаш кесінділері қабықпен жəне 
қабықсыз алынғандықтан, соған байланысты бөлінді. Мысалы, ATF01 жəне ATF03 
қабығы бар екі үлгілер 1997 жəне 2015 жылдарға сəйкес белгіленді (3-сурет), ал қабығы 
жоқ қалған үлгілердің сыртқы сақиналарымен бірге 1950, 1977 жəне 1937 жылдарға 
сəйкес даталанды. Бұл кесінділер үш ғасырды 18-20 ғғ. қамтыды. Ақылбай орманшылық 
аумағының таулы беткейінде (ATF01) ең кəрі ағаштар 1699 жылғы, ал ең жас ағаштар 
Бурабай орманшылығы аумағында (BUR01), 1800 жылғы екендігі анықталды.  

Үлгілердегі өрт белгілері негізінде «Өрт карточкасы» құрастырылды (3-сурет).  

 
 

3-сурет. Екі түрлі аумақтағы бес ағаштың көлденең кесінділерінен алынған өрт  
карточкасы жəне өрт қауіптілік көрсеткіші. 



Ізденістер, нəтижелер – Исследования, результаты. № 3 (75) 2017 
ISSN 2304-334-02 

 

280 
 

Суретте көрсетілгендей, бұл аумақтарда барлығы 15 өрт жəне оның 13-нің жазғы 
уақытта болғандығы анықталды. Көлденең кесінділердегі өрттен қалған белгілер саны 
BUF01-3 ал,  ATF01-11-ге дейін өзгерді.  

Екі учаскеден алынған бес ағаш кесінділерінің төртеуінде 1797, 1833 жəне 1871 
жылдарда үш өрттің болғаны, ал екі учаскедегі үш ағаштың көлденең кесінділерінде 1824 
жылы, яғни бір өрттің болғаны анықталды. Сондай-ақ екі учаскеде екі ағаштың көлденең 
кесінділерінде 1759, 1852, 1899 жəне 1952 жылдарда өрттің болғаны байқалды. Тек бір 
ағаштың көлденең кесіндісінде 1749, 1779, 1807, 1817 жəне 1840 жылдардағы өрттер 
анықталды .  

Алынған көлденең кесінділерден өрт белгілері арқылы олардың нақты датасы 
анықталды. Өрттің белгілері əдетте құрғақ жылдарда көрінді, ал өрт болған жылдарда тар 
жылдық сақиналар пайда болды (3-сурет, 4-сурет).  

 

 
 

4-сурет. Ақылбай орманшылығы аумағының таулы беткейінен (ATF01) алынған ағаш 
кесінділеріндегі өрт белгілері. 

 
Суретте көрсетілгендей, 1759 жылы өрт болған, оны ерте көктемгі сүректің кейбір 

бөліктері күйіп қалғандығынан анықталды. Ал, 1871, 1899 жəне 1952 жылдардағы өрт 
белгілері жанып тұрған от сияқты ашық қызыл түсімен анықталды. 

2) Орман өрттерінің мезгілдері. Өрт белгілерінен мерзімдер арасындағы   ұқсастығы 
табылды. Барлық мезгілдегі өрттер ерте сүрек қалыптастыру кезінде орын алған. 
Жүргізілген жұмыста алынған ағаш кесінділерінің көбінде 1871 жылдағы өрт белгілерін 
анықтау мүмкін болмады, алайда, бұл өңделген ағаш керндарынан байқалды. Маусымдық 
өрт кезіндегі оқиғалардың 78%-ы көктемгі сүректі қалыптастыру кезеңінің ортасында 
болды, ал  22% ерте көктемгі сүректі қалыптастыру кезінде орын алды. Елімізде В.А. 
Архиповтың [11] зерттеулерінде Бурабай МҰТС аумағында вегетациялық кезең сəуірдің 
ортасында басталады деп мəлімдеген. Бұл біздің зерттеулерімізбен сəйкес болып отыр.  

3) Өрт  əсерлерінің ұзақтығы жəне олардың аумақты қамтуы. Бір-бірінен шамамен 8 
км қашықтықта орналасқан екі учаскедегі ағаш үлгілерінің барлығынан 1797, 1824, 1833, 
1852, 1871 жəне 1899 жылдардағы өрт белгілері анықталды. Бұл жылдардағы өрттер кең 
аумақты қамтыған ірі өрт ретінде қарастыруға болады. Ағаштың көлденең кесінділерінде 
1759, 1779, 1871 жəне 1952 жылдардағы өрттер ағаштардың өсуіне ұзақ уақыт теріс əсерін 
тигізген. 1871 жылы болған өрттен кейін  жылдық сақиналары өте тар жəне олардың 
қалыптасуы 4-8 жылға дейін созылған. 

 Сонымен қатар, 1952 жылы болған өрттің əсерінен, сол аумақтағы 1953 жылғы 
жылдық сақиналар ағаш кесіндісінен мүлдем көрінбеді, олар 1952-1956 жылдарда үш 
учаскеден алынған ағаш керндарының хронологиялардан байқалды. Бұл нəтижелерден 
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1952 жылы болған орман өрті Бурабай мен Ақылбай орманшылық аумақтарынының үлкен 
көлемін өртенгенін көрсетті.  

Қорытынды  
Бұл зерттеу жұмыстары бойынша Бурабай МҰТС аумағында орман өрттерінің 

тарихы бірінші рет анықталды. Орман қорғау жəне орман шаруашылық шараларға 
байланысты жүргізілген жұмыстар бойынша деректерде орман өрті соңғы он жылдан бері 
тіркелген. Орман өрттерінің ұзақтығы бір жылдан он жылға дейін өзгеріп отырғандығы 
анықталды. Өрттен зардап шеккен кейбір ағаш діңінің өртенген бөліктері қайта қалпына 
келген, тіршілігін жалғастырған, оларда  бірнеше жыл бойы тар сақиналар пайда 
болғандығынан байқадық. 1759, 1797, 1871 жəне 1952 жылдардағы болған өрттер  
ағаштардың жылдық сақиналарына ұзақ уақыт теріс əсер еткен. Осылайша, біз осы 
аумақтағы үлкен өрттің болғаны туралы нақты тұжырым жасай аламыз, өйткені екі 
учаскеден ағаштардың көлденең кесінділері жəне ағаш керндары бойынша сараптама 
жасадық.  
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Мазаржанова К., Копабаева А., Унал Аккемик, Несибе Косше 

 

ИСТОРИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА В ТЕРРИТОРИИ ГНПП «БУРАБАЙ» ПРИ ПОМОЩИ 
ДРЕВЕСНЫХ КОЛЕЦ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Аннотация 
В статье приведены исторические пожары в Акылбайском и Боровском 

лесничестве на территории ГНПП «Бурабай», их частота и время года.   
Были собраны пять поперечных спилов имеющие рубцы от пожаров с двух разных 

мест - Акылбайского и Боровского лесничества. После шлифования поперечных 
поверхностей поперечных сечений были определены годы и сезоны. 

За последние 300 лет в регионе мы выявили 15 пожаров. Средний интервал между 
пожарами составляет 27 лет, минимальный и максимальный интервалы огня - 9 и 53 года 
соответственно. Три локальных хронологии Pinus sylvestris L. также использовались для 
определения влияния и степени пожаров.  

Ключевые слова: ГНПП «Бурабай», дендрохронология, лесной пожар, пожарная 
подсушина, пожарный режим, годичное кольцо.  
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FOREST FIRE HISTORY OF SNNP «BURABAY» FROM TREE RINGS  

OF PINUS SYLVESTRIS 
 

 
Annotation  
The article presents the historical fires in of Akylbai and Burabay forestry on the territory 

of SNNP "Burabay", their frequency and seasons.  
Five cross sections having fire scars were collected from two different sites - Akylbay 

and Burabay. The years and seasons of fire scars were determined after sanding the transversal 
surfaces of the cross sections.  

Over the past 300 years, we have identified 15 fires in the region. The average interval 
between fires is 27 years, the minimum and maximum fire intervals are 9 and 53 years 
respectively. Three local chronologies of Pinus sylvestris L. were also used to determine the 
impact and extent of fires.   

Keyword: SNNP "Burabay", dendrochronology, forest fire, fire scar, fire regime, tree 
ring. 
  


