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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 (топырақтық) 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 картографиялық 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 биологиялық 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%, Азияда20% 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 қоныстанған аудандарда, әсіресе елдің оңтүстік-шығыс бөлігінде табиғи жайылымдардың күрт сарқылуы
орын алды. Статистикалық мәліметтерге сәйкес шөлденген және деградацияға ұшыраған жерлердің 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 жақсартуға 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 экожүйелердің жай-күйі туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін қашықтықтан әдістерді қолдану
арқылы шешіледі. Ауылшаруашылық жерлерін жедел және ауқымды бақылау әдісі ретінде ғарыштық 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 практикалық жағынан да өзекті болып табылады. Республиканың одан әрі экономикалық дамуы жағдайында 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 деградацияланған жайылымдарды басқару мен қалпына келтірудің ақпараттық жүйесін құру» жобасының
маңызды бөлігі болып табылады.
2019 жылы Республиканың шөлейт және құрғақ дала аймақтарында жайылымдық деградацияның әртүрлі деңгейлері бойынша цифрлы картографиялық материалдар дайындалды.
Бағдарламаның мақсаты жерді қашықтықтан зондтау, дала жұмыстары және деградацияның
физикалық және биологиялық көрсеткіштерін пайдалана отырып, зерттеулердің нәтижелері бойынша шөлейт және құрғақ дала аймақтары жайылымдарының топырақ және өсімдік көрсеткіштерін анықтау, деградация дәрежесін бақылау және бағалау жүйесін құру және оларды қалпына
келтіру.
Зерттеу нысаны мен әдістері. Далалық зерттеулер мен цифрлық технологиялардың мәліметтерін 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 сипаттамаларына 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 Республиканың азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешуге қажет жайылымдарды қалпына келтірудің жайкүйі 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 географиялық әдіс; ауыл шаруашылығының дамуын, экологиялық жағдайын бағалау әдістері; интегралды 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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1-сурет
1
- Бағдаарламаны іске асыру схемасы
ы

ф
Далаллық зерттеуулер әрбір базалық аллаңда (спуттниктік суреттерден тааңдалған) физикалық
(топырақттық) және биологиялық
б
қ (өсімдік ж
жамылғысы) индикаторл
лары бойыннша жүргізіл
лді. Деректер базалық учаскеллерде жайыл
лымның дегградациясын
ның 4 деңггейі бойынш
ша алынды: 1 - әлсіз,
2 - орташаа, 3 - күшті және 4 - тоззу.
Биолоогиялық көррсеткіштерге арналған ииндикаторлаар тізімі:
- өсім
мдіктер қауы
ымдастығын
ның атауы (ф
фон);
- түрллердің құрам
мы (1 м2х4) және өсімдііктердің боттаникалық құрамы
қ
(%);
- улы және желін
нбейтін өсім
мдік түрлері (дақылдың %),
- өсім
мдіктермен топырақтың
т
ң біркелкі жаабыны (%);
- жайы
ылымның өнімділігі
ө
(таабиғи ылғаллдылықтағы
ы т/га);
- азыққтың сапасы
ы (азық-түлік бірлігі);
- мал жаюдың боолуы/болмау
уы.
өрсеткіштерін көрсететіін фондық қауымдасЖобаа биологиялық индикатторлардың ццифрлық кө
тықтың ггеоботаникаалық сипатттамасы менн антропогеендік модификациясынның нысанын құрастырды. Ж
Жайылым деградациясы
д
ының әртүррлі деңгейііндегі өсімд
дік контурлларының шекаралары
ш
арасындағғы қашықты
ық өлшенді және
ж
бекітіллді.
Биолоогиялық көррсеткішке байланысты
б
ы ғылыми-зеерттеу жұмы
ыстары келлесі бекітілгген әдістемелік нұсққауларға сәй
йкес жүргізілді [10].
Физиккалық (топы
ырақ) көрсеткіш бойыннша зерттеулер дәстүрл
лі әдістерге негізделген
н. Далалық
зерттеу ж
жұмыстарын
н жүргізу кезеңінде моррфологиялы
ық әдістермеен жүргізілдді. Топырақтты зертханалық жәәне аналитиккалық зертттеу жалпы ққабылданған
н әдістерге сәйкес жүрргізілді. Топ
пырақ картасы қашы
ықтықтан зоондтау үшін
н ГАЖ техноологиясын қолдана
қ
оты
ырып, карта жасау әдісім
мен құрастырылды.. Топырақ индикаторлар
рының келеесі көрсеткіш
штері зерттеелді:
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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 локализациялау 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 ғарыштық кескіндер кіреді. Сонымен, мәліметтер базасына 1:200000, 1:100000 және 1:50000 масштабтарының топографиялық карталары енгізілді.Тақырыптық карталар:топырақ картасы, гидрогеологиялық, жемшөп алқаптарының картасы. Негіз ретінде 1:1 000 000 масштабтағы жемшөп алқаптарының картасы пайдаланылды.
1-кесте - Жайылымдардың деградациясын локализациялау (оқшаулау) шаралары
Жайылым деградациясының
деңгейі
I - деградация деңгейі
II - деградация деңгейі

III - деградация деңгейі

IV - деградация деңгейі (тозған)

Жайылым деградациясымен күресу шаралары
Жайылымның 3 маусымдық, үш жылдық ауысымын қолдану. Жүктеме-есептік.
Өршіту (стравливания) коэффициенті 65 % дейін. Жайылымды пайдалану маусымда бір рет.
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.
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.
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 көпбұрыштарды 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 қабылдағыштан көпбұрышты нысандар түрінде енгізілді және далалық күнделіктер мен бланктті атрибуттық 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 (LDINDVI, LDI-TCW) қолдануға негізделген. Қазақстандық жайылымдар жағдайында бұл индекстер
жоғары ақпараттық мазмұны бойынша айтарлықтай ерекшеленбейді. Олардың негізінде жасалынған спутниктік суреттерге негізделген деградация ошақтарын есептеу әдісі өсімдік жамылғысының 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 біркелкі жамылғының азаюы, топырақ жамылғысының тықырлануы табиғи немесе антропогендік
факторлардың әсерінен болады.
Жер бетінің негізгі кластарын бөлектеу үшін спутниктік суреттерді өңдеу әдістемесі: Деградацияны анықтау үшін осы сыныптың көрінетін және инфрақызыл спектрлерінің минималды және
максималды сіңімділігі бар толқын ұзындығын ескере отырып жасалған арнайы спектрлік жарықтылық көрсеткіштері қолданылады. Есептеу үшін пайдаланылатын негізгі спутниктік көрсеткіштер:
- 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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А 0-12 см, Қоңыр
Қ
(7,5 YR
R 5/4), жоғаррғы 5 см
шымдаанған, сәл ылғалды,
ы
кессекті-ұнтақталғған, ұсақ
кеуектіі, орташа тығы
ыздалған, ұсақ
қ тамырларменн тесілген,
бірең-ссараң ұсақ қиы
ыршық тасты, ортақұмбалшы
о
ықты, HClдан қаатты қайнайд
ды, түсі бойы
ынша біртінддеп келесі
қабатқаа ауысады;
B1 12-22 см, Қоңыр
Қ
(7,5 YR
Y 5/4), сәл ылғалды,
ұнтақты, ұсаққ кеуекті,
тығызддалған, кесеккті-жұмырлы-ұ
ортақұұмбалшықты, ұсақ тамырл
лармен тесілгеен, сирек
қиырш
шық тастар, көрінетін
к
карб
бонаттар, HCll-да қатты
қайнай
йды, түсі боойынша бірттіндеп келесіі қабатқа
ауысадды;
B2 22-46 см, Қоңыр
Қ
(7,5 YR
R 5/4), сәл ылғғалды, өте
й жерлерде өтее ұсақ қиыршы
ық тасты d
тығыз, жұмырлы, кей
мм, құмбалшы
ықты (орташадан ауырға деййін), майда
= 2-5 м
кеуектіі, ұсақ тамырршалы, түсі бойынша келессі қабатқа
ауысуы
ы айқын;
С 46-665 см, Қоңыр (7,5 YR 5/4), біркелкі боялм
маған, сәл
ылғалдды, өте тығыз, кейбір жер
рлерде ірі құұмды ұсақ
қиырш
шық тастармен
н, ұсақ тесіктеер, балшықты
ы, біртұтас
ұсақ таамырлы, тұз қы
ышқылынан қаатты қайнайды
ы.

2-сурет - Карбонаттты қара-қоңыр
р топырақтың кескіні
к

Жабы
ынды қабатттың кескініінің генетиикалық гори
изонттарыны
ың морфоллогиялық беелгілерінің
көрсеткіш
штерінен және Арқалық
қ ауданыныңң Жалғызтаал жайылым
м алқабыныңң қара-қоңы
ыр топырағының құұрамы мен қасиеттерін
нің индикатторлық көрссеткіштерінен көретінім
іміз, жайылымдардың
деградаци
иясы тұтастай алғанда, топырақты
ың құнарлыл
лығын төмендетеді дегген қорытын
ндыға келдік. Алайда, учаскен
нің біркелкі емес топыррақ жамылғғысы жағдай
йында жайы
ылымдардың деградациялануы
ының өсу дееңгейіне әсеері топыраққ индикаторлары мәндеерінде жеткі
кілікті түрдее көрсетілмейді. Бізздің жағдай
йда ол елд
ді мекенге жақын орн
наласқан Баала-Терісақққан өзені аңғарының
а
террассасындағы, күш
шті деградаацияланған ж
жайылымдаардың орнын
нда пайда бболады. Жай
йылымның
өсімдік ж
жамылғысын
ның күшті деградацияс
д
сының деңггейіне қарам
мастан, бұлл учаскенің топырағы
орташа ж
және әлсіз дееградадацияяланғаннан (қарашірік қабаты сәйк
кесінше 21 және 22 см
м құрайды)
қарағандаа өте күштіррек қарашір
рік қабаты бар (27 см). Топырақттың жоғарғғы қабатынд
дағы қарашіріктің ққұрамы жоғғарыдағы зааңдылықтаррға сәйкес келеді.
к
Жай
йылым учасскесінің топ
пырақтары
грануломеетриялық құұрамы бойы
ынша балш
шықты болы
ып табылады
ы және оғанн деградаци
ия дәрежесінің әсеррі аз мөлшерде болса да, беткі ққабатының аз мөлшер
рде шаңды-ттозаңды фр
ракцияның
төмендеуіімен көрінед
ді. Топырақ
қ сортаңданббаған, кебірл
ленбеген азд
дап сілтілі рреакцияға иее және қол
жетімді аазотпен аз қамтамасыз
қ
етілген, дееградация дәрежесінің
д
олардың ккөрсеткіштееріне әсері
көрінбейдді (2-кесте).
Биолоогиялық индикаторлард
ды зерттеуддегі экспери
именттік дееректер бұлл учаскенің ешқандай
күшті дегградацияда
тозбағанддығын көрсетті. Топыр
рақтың өсім
мдіктермен біркелкі жамылғысы
ж
50-55% құұрайды, ортташа деград
дацияда 75--80% және әлсіз деграадацияда - 886%. Соным
мен қатар,
өсімдіктерр қауымдаастығында деградацияя дәрежесін
не байланы
ысты домиинанттардың өзгеруі
байқалады
ы. Мәселен, егер өсімд
діктер жамы
ылғысы күш
шті деградаацияда жусаан мен бетееге жалпы
массаның
ң 55 және 30%-ын
3
алсса, онда әлссіз деградац
цияда жусаанның орны
ына селеу шөп
ш
пайда
болады, оол жалпы массаның
м
50
0% құрайды
ы. Жайылым
м массасының өнімділіігі: күшті деградация
д
контуры ббойынша - 5,5
5 ц/га, ортаашада - 14,00 ц/га және әлсізде
ә
- 17,5 ц/га (3-кессте).
81

Reports of tthe National Academy
A
of scciences of the R
Republic of Kazakhstan
K
2-кесте - Қостанай обл
лысы, Арқалыққ ауданы, Жал
лғызтал ауылы
ының деградациияланған
жайылым
мдарының топы
ырақ индикато
орларның көрссеткіштері
Тер
реңдігі,
см

Көөрсеткіштері

IV-дәреже
өте тозған

Қараш
шірік қабатыны
ың
қуаттыллығы (А+В1), см
0-10
0
10-20
20-30
2
0-10
0
10-20
20-30
2

Қараш
шірік мөлшері, %
Сіңірілгеен негіздер жин
нағы
пырақтағы мг-экв)
(100г топ
және N
Na мөлшері (%
%
ж
жиынтығы)

0-10
0
10-20
20-30
2

Физикаалық балшық пен
п
шаңны
ың мөлшері (%
%)

0-10
0
10-20
20-30
2
0-10
0
10-20
20-30
2
0-10
0
10-20
20-30
2
0-10
0
10-20
20-30
2

Жеңіл ееритінтұздарды
ың
мөөлшері (%)
Су сусп
пензиясының рН
р
Жылж
жымалы
қореектік
элемен
нттердің
мөлшеері (кг
топыраққтағы мг)

Nгидр.
P2O5

Деград
дация дәрежессі
III –дәреж
же
II –дәәреже
күшті
орта
таша

I -дәреже
әл
лсіз (фон)

-

27

221

22

-

4,65
2,33
1,60

2, 18
1,334
1,556

2,36
1,82
1,78

-

29,81; 4
28,52; 3
25,81; 4

26,551; 3
27,770; 3
30,116; 4

28,62; 3
27,61; 4
30,00; 4

-

36,9; 62,7
7
37,6; 72,0
0
36,5; 73,0
0

38,0;; 64,7
38,1;; 71,1
35,4;; 72,0

38,8;
3
65,6
37,2;
3
72,3
34,7;
3
71,8

0,092
0,100
0,157
8,0
8,0
8,1
33,6
36,4
36,4
66
24
20

0,0085
0,0098
0,1151
7,,9
8,,0
8,,0
333,6
366,4
300,8
110
3
3

0,080
0,094
0,140
7,9
8,0
8,0
39,2
36,4
28,0
5
3
3

-

-

3-кесте - Қосстанай облысы
ы, Арқалық ауд
даны, Жалғызттал ауылының
деградаацияланған жай
йылымдарыны
ың биологиялы
ық индикаторларының көрсетткіштері
Көрсееткіштері
Біркелккі жабын, %
Өсім
мдіктер
қауымддастығының
аатауы
Түрлікк құрамы,
доминан
нтты өсімдік
түүрлері

Ботаникаллық құрамы, %
Улы жәнее желінбейтін
өсімдіктеердің түрлері
Жайылы
ым азығының
өнімдділігі, ц/га
Мал ж
жайылудың
дәррежесі

IV-дәрежеесі
өте тозғаан
-

-

-

Деграадациялану дәр
режесі
IIII –дәрежесі
II –д
дәрежесі
орташа
күшті
50-55%
75-80%
бетеггелі-жусандықиияқөлеңді
бетегее, жусан, қияқ,,
қияқөлеең, түймешетеен,
қоңы
ырбас, кермек,
аррамшытыр,
мы
ыңжапырақ
беттеге – 55%,
жуусан – 30%,
қиияқ – 10%,
қияяқөлең– 5%

I -дәрежесі әлсіз
он)
(фо
86
6%

бидайық
қты-жусандыалу
уаншөпті

бетегелі- сеелеу шөпті алуанш
шөпті

йық, жусан,
бидай
әрем,мы
ыңжапырақ,тө
скей,бақбақ
уаншөпті
алу

бетеге, сеелеу шөп,
таңқонаақ, қияқ,
жусан, рем, қияқөлең,
мыңжаапырақ,
алуан
ншөп

бидай
йық – 50%,
жусаан – 40%,
алуаншөп – 10%

селеу шө
өп – 50%,
бетеге – 40%,
алуаншө
өп – 10%

-

-

-

-

-

5,5

14,0

17
7,5

-

күшті

орташа

әлссіз

Деграддациялану
дәрежессі бойынша
жайыллымдардың
фотоссуреттері

82

ISSN 22244–5227

2. 2021

КА L
Landsat 8 жәәне Modis Terra ғарыш аппараттар
рынан алынғған жер беттінің ақпарааттары мен
мәліметтеері негізіндее топырақ-өсімдік жамы
ылғысының
ң деградация
ясының үш түрі үшін Жалғызтал
Ж
полигоны
ының карта-сызбалары салынды (111-сурет). Контурларды
К
ың шекаралаарының бассталуының
координатттарын келттіреміз: күш
шті деградацция кезінде-- N49º58'43.3; E067º14’557.3; орташ
ша деградацияланудаа-N49º58'49.8; E067º14'26.0 және әәлсіз деградаациялану кеезінде - N499º58'55.4; E0
067º14’17.5
(3-сурет).

33-сурет - Жалғызтал зерттеу нүктесі контуррларының орн
наласуы:күшті деградацияланну жағдайында;
және әлсіз дегградациялану жағдайында
ж
орташа дегградациялану ж

2019 ж
жылдың веггетациялық кезеңі үшінн Жалғызтал
л полигонын
нда деградаация дәрежеесін егжейтегжейлі зерттеу үш
шін әр конттур бойынш
ша NDVI веегетациялық
қ индексініңң мәндерініің графигі
салынды ((4-сурет).

4-сурет - Landsat 8 ғары
ыштық суреттері негізінде 5-нүктенің
ND
DVI вегетациял
лық индексініңң мәні, 2019 жы
ылдың мамыр--қыркүйек айллары

Зертттеу кезінде NDVI вегеетациялық индексінің мәні 0,23-0
0,25 диапаззонында бо
олды және
маусымны
ың екінші он
н күндігіне дейін сәйкеесінше 0,24--0,27 дейін өсті. Содан кейін 0,18--0-20 дейін
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төмендедіі. Сонымен қатар әлсіз деградацииясы бар ко
онтурдың орташа
о
катеегорияға ауы
ысуы атап
өтілді. Жаалпы, полиггон қалыпты
ы деградацияямен сипаттталады.
Шөлеейт және құрғақ
қ
далааның зерттеелген аймаағындағы өссімдіктердіңң индикато
орларының
талдауы ттөменде келттірілген:
1) Ж
Жайылымның
ң тозуының айқын ббелгілері жоқ.
ж
Тозған учаскелеррдегі (деграадацияның
IV дәрежеесі) деградац
цияның III сатысындағы
с
ы индикатор
рлармен (кү
үшті деградаация) бірдей
й.
2) Ш
Шөлейт жәнее құрғақ даала аймақтаарының зер
рттелген жаайылымдыққ учаскелер
рі деградациясының
ң барлық жаағдайларынд
да анықталғғаны:
• жай
йылымдық өсімдіктерд
ө
дің модификкациясы (наашарлау бағытына қаррай өзгеруі)), деградацияның ІІІІ сатысындаағы аймаққаа қарағанда,, жайылымн
ның фондық
қ түрі мүлдем
м өзгеше;
• фондық жайылы
ымдықтың жайылым
ж
аззығының өн
німділігі 5 және
ж
одандаа жоғары ц/гга-ға күшті
деградаци
ияланған учааскенің өнім
мділігінен еррекшеленед
ді.
Алын
нған мәліметтерден жайылымны
ж
ың деградац
циясы әлсііз учаскедее азықтың қоректік
құндылығғы деградац
ция дәрежесі күшті учааскеге қарағанда жоғары
ы болатынддығын көругге болады,
бұл табиғғи жағдай. Есеп
Е
беру жылының
ж
((2019 жыл) ерекшелігі--салыстырм
малы түрде жайылымдардың өөнімділігінің
ң төмендігінде, ол тоопырақтың жеткілікті мөлшеріндеегі ылғалды
ылық жағдайында ауа мен топырақ
т
теемпературассының жетккіліксіз бол
лғандығымеен анықтал
лады. Жер
бетіндегі зерттеулер мен орташ
ша және төм
мен рұқсаттты спутникттік түсірілім
м деректеріі негізінде
құрылған мәліметтеер базасын
нда Қазақсттанның шөлейт және құрғақ дала аймаақтарының
жайылым
мдық деградациясының картасы 1: 1 000 000 құрастырылд
қ
ды (5-суретт), бұл картаа бүкіл ҚР
территори
иясының жаайылымдық деградацияя картасын жасауға
ж
негіз болып таббылады.

5-сурет - 2019
2
жылдың ккүзгі кезеңі бой
йынша ҚР кей
йбір шөлейт
және құрғақ дала
д
аймақтары
ының деградац
циялану дәрежесінің картасы
ы

Зертттеу нәтижелеерін жалпыл
лау барысынндаРеспубл
ликаның шөл
лейт және құ
құрғақ дала аймақтары
а
елді мекеендерінің жайылымды
ж
қ жерлерінн мониторин
нгілеуде ол
лардың іс ж
жүзінде бар
рлығының
деградаци
ияланғандығғын көрсеттті. Соныменн қатар, жаайылымдард
дың деградаациялану дееңгейі елді
мекендергге жақындааған сайын
н арта түсееді, бұл табиғи құбыл
лыс, өйткенні ауыл тұ
ұрғындары
жағдайларрына байлан
нысты, алыс жайылым
мдарды пайд
далана алмаайды. Сонды
ықтан, іргел
лес жатқан
жерлердеггі жайылым
мға жүктемее өте жоғарры, өйткені олар арқыл
лы ауыл тұррғындарыны
ың барлық
малы елдіі мекендерден 5 шақыры
ымдай жердде жайылып
п жүреді.
Қоры
ытынды. Жүргізілген зерттеулер
з
ннәтижелері келесідей
к
қо
орытындыллар жасауға мүмкіндік
береді:
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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 ылғалдылығының 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.
Н. Ә. Әбдірахымов1, C. Қалдыбаев1,
А. С. Cейлхан2, Л. М. Мамбетова3, Д. Р. Күлмұханова2
1

2

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан;
Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Алматы, Казахстан;
3
Шымкентский Университет, Шымкент, Казахстан
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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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
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The introduction of research results into production is an irreplaceable basis for the effective use of pastures, their
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