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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРҒАҚ ДАЛА АЙМАҒЫНДАҒЫ  
КАРБОНАТТЫ ҚАРА-ҚОҢЫР ТОПЫРАҚТАРДЫҢ 

ДЕГРАДАЦИЯЛАНҒАН ЖАЙЫЛЫМДАРЫН БАҒАЛАУ 
 
 Аннотация Мақалада Қазақстанның құрғақ даласының карбонатты қара-қоңыр топырақтарының 

деградацияланған жайылымдары сипатталып, оларға жан-жақты толық баға берілген. Физикалық (топы-
рақтық) және биологиялық (өсімдік жамылғысы) көрсеткіштері келтірілген. Құрғақ дала аймақтары 
жайылымдарының геоақпараттық мониторингісі жасалған. ГАЖ технологиясы мәліметтері мен далалық 
зерттеулер нәтижелері арқылы құрғақ далалық жайылымдарының деградациялану дәрежесінің картография-
лық моделі ұсынылған. Сонымен қатар, мақалада ең күрделі мәселелерді іс жүзінде шешу, жайылым 
аумағындағы табиғи жем-шөп ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану жөніндегі шараларды ғылыми 
негіздеуге және жасауға мүмкіндік берілетіндігі көрсетілген, бұл тұтастай ауылшаруашылық өндірісін 
нығайтуға және кеңейтуге ықпал етеді. Зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу мал шаруашылығын дамытуда 
жайылымдық жерлерді тиімді қолдану мен оларды қалпына келтіруде, жақсарту үшін үлкен негіз болып 
табылады. 

 Түйін сөздер: құрғақ дала, қара-қоңыр топырақтар, жайылым, деградация, физикалық және биология-
лық индикаторлар, жерді қашықтықтан зондтау, геомәліметтік база, географиялық ақпараттық жүйелер 
(ГАЖ). 

 
Кіріспе. Әлемдегі жайылымдардың қазіргі жағдайы қанағаттанарлықсыз деп бағаланады. 

Күшті шөлейттену (өсімдіктер мен топырақтың деградациясы) Солтүстік Америкада-27%, Азияда-
20% және Австралияда-65% құрайды. Қазақстан Республикасында табиғи жайылымдар 186,4 млн.га 
жерді алып жатыр. Жыл сайынғы маусымдарда қайта қалпына келетін жемшөп қорының қоректік 
құндылығы бойынша 23,0 миллион тоннадан асып жығылады. Мал жайылымдары Республиканың 
ұлттық қазынасы, барлық тарихи кезеңдердегі ел тіршілігінің негізі. Соңғы жылдары ауылдық елді 
мекендерге жақын жерде мал жайылымы проблемасы болды, сонымен бірге халық тығыз қоныс-
танған аудандарда, әсіресе елдің оңтүстік-шығыс бөлігінде табиғи жайылымдардың күрт сарқылуы 
орын алды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес шөлденген және деградацияға ұшыраған жерлер-
дің ауданы республика аумағының 15 % құрайды, 186,4 миллион гектар жайылымның ішінде күшті 
деградацияға ұшырағаны (тозғаны) 27,1 миллион гектарға жетті. Жайылымдық жерлердің тозуы 
жануарлардың шектеулі аумақта көп шоғырлануына, пайдаланылған учаскелердің маусымдық 
және айналу принциптерінің бұзылуына, жайылымдық жүктемелердің сақталмауына, пайдалану 
мерзіміне және т.б. байланысты [1]. 

Республикада жайылымдардың жай-күйі мен тиімді пайдаланылуын бақылайтын жүйе іс 
жүзінде жоқ. Мұндай жүйені дамыту фермер үшін жемшөп базасын пайдалану жағдайын жақсар-
туға мүмкіндік береді және мал басы мен олардың өнімділігінің айтарлықтай өсуіне серпін береді 
[2,3,4]. 
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Ғылымның техникалық және технологиялық деңгейінің қазіргі даму жағдайында ақпарат алу 
және жер бетінің жай күйі проблемалары республиканың кең аумағындағы жайылымдық экожүйе-
лердің жай-күйі туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін қашықтықтан әдістерді қолдану 
арқылы шешіледі. Ауылшаруашылық жерлерін жедел және ауқымды бақылау әдісі ретінде ғарыш-
тық зондтаудың бүгінгі таңда баламасы іс жүзінде жоқ. 

Географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ) ауылшаруашылығымен айналысатын адамдарға 
шешім қабылдау сапасын жақсарту үшін кестелік және картографиялық ақпарат көздерін оңай 
біріктіруге және пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жүйелер жемшөпті тұрақты басқару және 
жайылымдық ресурстарды интегралды басқару қағидаларын қолдануды көрсету үшін күшті серпін 
береді [5,6,7].  

Жайылым ресурстарын тұрақты басқарудың ақпараттық жүйесін құру ғылыми және практика-
лық жағынан да өзекті болып табылады. Республиканың одан әрі экономикалық дамуы жағ-
дайында аграрлық сектор және елдің азық-түлік қауіпсіздігі маңызды орын алады. Зерттеулер ең 
күрделі мәселелерді іс жүзінде шешу, жайылым аумағындағы табиғи жем-шөп ресурстарын сақтау 
және ұтымды пайдалану жөніндегі шараларды ғылыми негіздеуге және жасауға мүмкіндік береді, 
бұл тұтастай ауылшаруашылық өндірісін нығайтуға және кеңейтуге ықпал етеді [8,9]. 

Бұл іс-шара «Жайылымдық жерлердің тозу дәрежесін, жем-шөп құндылығын және топырақ 
жамылғысын зерттеу нәтижелері бойынша Қазақстанның әр түрлі аймақтарындағы деградация-
ланған жайылымдарды басқару мен қалпына келтірудің ақпараттық жүйесін құру» жобасының 
маңызды бөлігі болып табылады. 

2019 жылы Республиканың шөлейт және құрғақ дала аймақтарында жайылымдық деграда-
цияның әртүрлі деңгейлері бойынша цифрлы картографиялық материалдар дайындалды. 

Бағдарламаның мақсаты жерді қашықтықтан зондтау, дала жұмыстары және деградацияның 
физикалық және биологиялық көрсеткіштерін пайдалана отырып, зерттеулердің нәтижелері бо-
йынша шөлейт және құрғақ дала аймақтары жайылымдарының топырақ және өсімдік көрсеткіш-
терін анықтау, деградация дәрежесін бақылау және бағалау жүйесін құру және оларды қалпына 
келтіру. 

Зерттеу нысаны мен әдістері. Далалық зерттеулер мен цифрлық технологиялардың мәлімет-
терін қолдана отырып, шөлейт және құрғақ дала аймақтары жайылымдарының деградациясы 
жөніндегі зерттеулер түбегейлі жаңа методологиялық және әдістемелік негізде жүргізілуі керек 
(сурет 1). Осы жоба барысында қолданылған ғылыми зерттеулердің әдістемесі, әдістері мен 
нысандары алдыңғы қатарлы ғылыми әзірлемелердің негізгі бағыттарына сәйкес келеді. Зерттеудің 
барлық кезеңдері алғаш рет деградацияға ұшыраған жайылым жерлердің жергілікті сипаттамала-
рына негізделген. Бұл жұмыста картографиялық әдіс деградацияланған жайылым ресурстарын 
көрсетудің жетекші әдісі болып табылады және жайылым жерлерін табиғи-ауылшаруашылық 
жүйелерінің басқа компоненттерімен өзара байланысын зерттеуді қамтиды. Қашықтан зондтау 
мәліметтерін шифрлау әдісіне көп көңіл бөлінеді, бұл оларда бұзылу процестерінің көрінісі бар 
сипаттамалық объектілерді дәл анықтау арқылы туындаған мәселелерді жылдам шешуге мүмкіндік 
береді; олардың мемлекетінің шекаралары мен сипаттамаларын белгілеу және нақтылау. Жайылым 
ресурстарын бағалау саласында сандық технологиялар мен далалық зерттеулердің қашықтықтан 
зондтау әдістерін қолдану малдың өнімділігін арттыру, жерді тұрақты пайдалану және Республи-
каның азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуге қажет жайылымдарды қалпына келтірудің жай-
күйі мен мүмкіндіктерін шынайы бағалауға мүмкіндік береді.  

Жайылым ресурстарын зерттеудің негізгі формаларының бірі-негізгі бағыттар бойынша 
әртүрлі зерттеу әдістерін қамтитын далалық экспедициялық зерттеу. Зерттеу процесінде мыналар 
пайдаланылды: жайылымдардың динамикалық жағдайын бағалау мен талдауға арналған геогра-
фиялық әдіс; ауыл шаруашылығының дамуын, экологиялық жағдайын бағалау әдістері; интег-
ралды және жеке индикаторлар бойынша жайылымдардың антропогендік бұзылуы; зертханалық 
талдау әдістері (топырақ және өсімдік); математикалық модельдеу және статикалық мәліметтерді 
зондтау математикалық өңдеу әдістері; аумақты функционалды дыбыстық әдістері; қоршаған 
ортаны шектеу және реттеу әдістері; жайылымдық деградацияның даму қаупін болжау және 
бағалау әдістері; жоба нәтижелерін көрсету және тарату әдісі және т.б. 
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- қарашірік горизонтының қуатын анықтау; 
- қарашірік горизонтындағы қарашіріктің мөлшері 
- алмасатын катиондардың мөлшері мен құрамын анықтау; 
- топырақтың гранулометриялық құрамын анықтау; 
- топырақ рН анықтау; 
- жеңіл еритін тұздардың мөлшерін анықтау; 
- топырақтың жылжымалы қоректік заттарын анықтау (N, P, K) [11-15]. 
Дала жұмыстарын жүргізу кезінде топырақтың толық профильді бөліктері салынды, олардың 

профильдері сипатталды және генетикалық горизонт бойынша топырақ үлгілері алынды. Әр түрлі 
деградация аймақтарында -0-10 см, 10-20 см және 20-30 см тереңдіктен топырақ үлгілері алынды. 
Топырақ анализі және қоректік заттардың құрамын бағалау тиісті сертификаттары бар арнайы 
мамандандырылған зертханаларда жүргізілді. 

Шөлейт және құрғақ дала аймақтарында жайылымдардың деградациялану дәрежесін зерттеу 
үшін дала жұмыстары Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Қостанай, Ақмола облыстарының 
базалық аудандарында өтетін маршрут бойымен жүргізілді. 

1-кестеде әр түрлі деградация деңгейінде жайылымдық жерлердің деградациясын локализа-
циялау шаралары көрсетілген. 

Жерді қашықтықтан зондтау ЖҚЗ мәліметтері бойынша зерттеу. Қашықтықтан зондтау 
мәліметтерін қолдана отырып, жайылымның деградациясын анықтау.  

а) Кіріс мәліметтері. Жобаның ГАЖ зерттеу аймағындағы барлық қол жетімді картографиялық 
материалдарды тарта отырып және спутниктік деректерді өңдеу нәтижесінде алынған тақырыптық 
карталармен толықтырыла отырып жасалды. 

Картографиялық материал. Растрлық мәліметтерге картографиялық материалдар мен ғарыш-
тық кескіндер кіреді. Сонымен, мәліметтер базасына 1:200000, 1:100000 және 1:50000 масштаб-
тарының топографиялық карталары енгізілді.Тақырыптық карталар:топырақ картасы, гидрогеоло-
гиялық, жемшөп алқаптарының картасы. Негіз ретінде 1:1 000 000 масштабтағы жемшөп алқапта-
рының картасы пайдаланылды. 

 
1-кесте - Жайылымдардың деградациясын локализациялау (оқшаулау) шаралары 

 
Жайылым деградациясының 

деңгейі 
Жайылым деградациясымен күресу шаралары 

I - деградация деңгейі Жайылымның 3 маусымдық, үш жылдық ауысымын қолдану. Жүктеме-есептік. 
Өршіту (стравливания) коэффициенті 65 % дейін. Жайылымды пайдалану - 
маусымда бір рет. 

II - деградация деңгейі Жайылымның 3 маусымдық, үш жылдық ауысымын қолдану. Жүктеме 
есептелгеннен 10 % төмен. Өршіту(стравливания) коэффициенті – 60 % дейін. 
Жайылымды пайдалану - маусымда бір рет. Кейбір учаскелерде 1-2 жыл демалу 
мүмкін. 

III - деградация деңгейі Жайылымның 3 маусымдық, төрт жылдық ауысымын қолдану. Жүктеме 
есептелгеннен 20 % төмен. Өршіту коэффициенті 60 % дейін. Жайылымды 
пайдалану - маусымына 1 рет. Беткі қабатта жақсарту жұмыстары жүргізілуі 
мүмкін. 

IV - деградация деңгейі (тозған) Мұндай жайылымдарды ауылшаруашылық алқаптардан уақытша шығару және 
қорғау (ҚР Жер кодексінің 96-бабы).Түбегейлі жақсарту жүргізілуі мүмкін. 

 
Өсімдік жамылғысының негізін нақтылау үшін геоботаникалық карта қолданылды. Орташа 

ажыратымдылықтағы ғарыштық суреттерді дешифрлау кезінде практикалық қолдануға ұсақ 
масштабты геоботаникалық карталар қолайлы болып табылады. Демонстрациялық учаскелердің 
аумағы ірі массивті жемшөп алқаптарының карталарымен жабылуы керек. Барлық деректер бір 
географиялық проекцияға сәйкестендіріледі. 

Жерді қашықтықтан зондтау деректері. Ғарыштық суреттер каталогқа сәйкес вегетация 
кезеңіне сай келеді. Орташа рұқсаттағы жерсеріктерден алынған мәліметтер (Landsat 8, Sentinel 2, 
Modis TERRA) - жерсеріктік зерттеу мақсатында (деградация дәрежесін анықтау және көпбұрыш-
тарды егжей-тегжейлі жіктеуді жүргізу, содан кейін жер мен ғарыш туралы ақпаратты тексеру).  
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Векторлық мәліметтер: Тақырыптық қабаттарда қажетті атрибуттық ақпараты бар тақырыптық 
карталарды цифрландыру туралы мәліметтер бар. Дала зерттеулерінің деректері GPS қабылда-
ғыштан көпбұрышты нысандар түрінде енгізілді және далалық күнделіктер мен бланктті атрибут-
тық ақпараттармен жаңартылды. 

в) Жерді қашықтықтан зондтау әдістері: Топырақтың деградациялану ошақтарын анықтау 
және бағалау үшін спутниктік суреттерді өңдеу әдістемесі. 

Есептеу әдісі топырақтың деградациясын бағалауға арналған екі спектралды индексті (LDI-
NDVI, LDI-TCW) қолдануға негізделген. Қазақстандық жайылымдар жағдайында бұл индекстер 
жоғары ақпараттық мазмұны бойынша айтарлықтай ерекшеленбейді. Олардың негізінде жаса-
лынған спутниктік суреттерге негізделген деградация ошақтарын есептеу әдісі өсімдік жамылғы-
сының табиғаты мен динамикасы (NDVI арқылы), жердің ылғалдылығы (TCW), жерсеріктік 
бейненің қызыл каналындағы беттің жарықтылығы сияқты параметрлерді ескереді, мұнда ашық 
топырақтар ең жоғары жарықтықтағы сипаттамаларға ие. 

Есептеудің осы әдісін әртүрлі аумақтарда зерттеу Landsat 8, Sentinel 2, Modis TERRA 
спутниктік деректерінде суреттің уақытына немесе жылына қарамастан кескіндерде анықталатын 
топырақ жамылғысы үнемі тозған жерлерді анықтайтын индекс мәндерінің белгілі бір ауқымы бар 
екенін көрсетеді. Сонымен қатар, топырақ жамылғысының маусымдық өзгерістері сипатталатын, 
мысалы, уақытша су объектілерінің жағалауы мен табанының кебуі сипатталатын бірқатар 
көрсеткіштер анықталды. 

Топырақ-өсімдік жамылғысының деградациясы-өсімдіктер биомассасының және жалпы бір-
келкі жамылғының азаюы, топырақ жамылғысының тықырлануы табиғи немесе антропогендік 
факторлардың әсерінен болады. 

Жер бетінің негізгі кластарын бөлектеу үшін спутниктік суреттерді өңдеу әдістемесі: Деграда-
цияны анықтау үшін осы сыныптың көрінетін және инфрақызыл спектрлерінің минималды және 
максималды сіңімділігі бар толқын ұзындығын ескере отырып жасалған арнайы спектрлік жарық-
тылық көрсеткіштері қолданылады. Есептеу үшін пайдаланылатын негізгі спутниктік көрсет-
кіштер: 

- NDVI (нормаланған әртүрлі өсімдіктер индексі) 
- SAVI (топыраққа байланысты түзетілген вегетативті индекс) 
- BareSoilIndex (тықырланған топырақ индексі) 
- SalinityIndex (тұздылық индексі) 
- Top-SoilGrainSizeIndex (Құм фракциясының индексі)  
Жоғарыда аталған индекстерді ескере отырып, беткі қабаттың келесі түрлері бөлінеді: 
- өсімдік жамылғысы тығыз, сирек, орташа, төмен, суға жақын, қамыс; 
- топырақтар (балшықты, құмды, тақырлар және сортаң топырақтар; 
- тықырланған топырақтар (әлсіз, орташа, күшті); 
- су, батпақтар, таяздар. 
Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 
Жалғызтал зерттеу нүктесі Қостанай облысының Арқалық ауданының аумағында. Аймақ – 

құрғақ далалы. Жер бедері - жазық. Ландшафттың аспектісі–ашық жасыл.  
Қостанай облысы, Арқалық ауданындағы Бала-Терісаққан өзенінің сол жағалауындағы 

террассада қазылды (25.05.2019). Кесіндінің координаттары 49º59.108', 067º14.057'. Абсолюттік 
белгі-354 м. Жер аздап тықырланған жайылымдық. Табиғи өсімдіктері түймешетен, селеу шөптер, 
бетеге, таңқонақ, қияқ пен жусан. Біркелкі жабыны 80-85%. Топырақтың бетінде ұсақ жарықтар 
бар. Төменде карбонатты қара-қоңыр топырақ кескінінің морфологиялық және генетикалық 
горизонттарының сипаттамасы келтірілген (2-cурет). 
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1. Республикамыздың шөлейт және құрғақ дала жайылымдары жағдайларын анықтаудың 
жербеттік және ғарыштық әдістері мен бағдарламасы әзірленді. Мұндай әдісті өндіріске енгізу, 
жайылымдардың мал азықтық қорларының жағдайларын анықтауға және олардың өзгеруін жедел 
ескере отырып оларды тиімді қолдану, демалыс беру және жақсартудың объективті және 
уақытылы шараларын қабылдауға жағдайлар жасайды. 

2. Құрғақ дала аймағының жайылымдарының топырақ және өсімдік жамылғылары туралы 
алынған мәліметтер: нақтылы бір территория жайылымдарының деградацияланған дәрежесін 
анықтауға; олардың деградациялануының одан ары қарай ұлғайып кетпеуі үшін әзірленген 
адаптивті технологияларды қолдану арқылы оларды қайта қалпына келтіру және жақсартуға қол 
жеткізеді. 

3. Шөлейт және құрғақ дала аймақтары жайылымдарының мәліметтер базасына төмендегідей 
көрсеткіштер кіргізілген: физикалық индикаторы бойынша-топырақтың типі және типшесі, 
топырақ кескінінің морфологиясы, қарашірік қабатының қалыңдығы, гранулометриялық құрамы, 
суда еритін тұздардағы қарашірік мөлшері, 0-30см қабаттағы сіңірілген натрий, биологиялық 
индикатор бойынша-біркелкі жабын, түрлік ботаникалық құрамы және жайылымның малазықтық 
өнімділігі. 

4. Ауа мен топырақ температураларының төмен болуынан көктемде топырақ ылғалдылы-
ғының жоғары болуы салдарынан жайылымдардың өнімділігінің төмен болуы. 

5. Жербеті зерттеулер мен рұқсаттығы орташа және төмен ғарыштық мәліметтер негізінде 
жайылымдардың деградациялануының карта-схемасы жасалды және олар деградациялану 
дәрежесіне байланысты контурларға бөлінді. 

6. Әрбір полигонның деградациялану контурлары бойынша NDVI вегетациялық индексіне 
талдау жасалды. 

7. Қазақстанның шөлейт және құрғақ дала жайылымдарының деградациялану дәрежесінің               
М 1:1000000 карталары құрастырылды, олар жайылым деградациясының М 1000000 сандық 
картасын 2020 жылдың күнтізбелік жоспарына сәйкес жасауға негіз болып табылады. 
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ОЦЕНКА ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩ КАРБОНАТНЫХ  
КАШТАНОВЫХ ПОЧВ СУХОЙ СТЕПИ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены деградированные пастбища карбонатных каштановых почв сухой 

степи Казахстана и дана их подробная оценка. Приведены физические (почвенные), биологические 
(растительные) показатели и геоинформационный мониторинг пастбищ сухой степи на основе спутниковых 
данных среднего и низкого разрешения. На основе результатов ГИС-технологий и полевых исследований 
представлена картографическая модель степени деградации пастбищ сухой степи. В статье также указаны 
возможности научно обоснованные и разработанные меры по практическому решению наиболее сложных 
задач сохранения и рационального использования природных кормовых ресурсов пастбищных территории, 
что будет способствовать укреплению и расширению сельскохозяйственного производства в целом. 
Внедрение результатов исследования в производство – это незаменимая основа для эффективного 
использования пастбищ, их восстановления и улучшения в целях развития животноводства в стране. 

Ключевые слова: сухая степь, карбонатно каштановая почва, пастбища, деградация, физические и 
биологические индикаторы, дистанционное зондирование, база геоданных, географические информационные 
системы (ГИС). 
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ASSESSMENT OF DEGRADED PASTURES OF CARBONATE CHESTNUT SOILS  
OF THE DRY STEPPE OF KAZAKHSTAN 

  
Abstract. The article examines the degraded pastures of carbonate chestnut soils of the dry steppe of 

Kazakhstan and gives their detailed assessment. Physical (soil), biological (plant) indicators and geoinformation 
monitoring of dry steppe pastures based on satellite data of medium and low resolution are presented. Based on the 
results of GIS technologies and field studies, a cartographic model of the degree of degradation of dry steppe 
pastures is presented. The article also indicates the possibilities of scientifically grounded and developed measures 
for the practical solution of the most difficult problems of conservation and rational use of natural forage resources of 
pasture territories, which will contribute to the strengthening and expansion of agricultural production in general. 
The introduction of research results into production is an irreplaceable basis for the effective use of pastures, their 
restoration and improvement in the development of animal husbandry in the country. 

Key words: dry steppe, light chestnut soil, pastures, degradation, physical and biological indicators, remote 
sensing, geodatabase, geographic information systems (GIS). 
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