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CHANGE OF FERTILITY MEADOW SALTMARSHES  
SAZ STRIP PIEDMONT PLAINS ILI ALATAU  

AFTER A LONG PERIOD OF POST RECLAMATION 
 

Abstract. This article presents the results of studies of fertility change meadow solonchaks saz piedmont plain 
band in Ili Alatau and reclamation state. 

Keywords: fertility, reclamation, humus, quantitative and qualitative composition of humus, nutrients, nitrate, 
mobile phosphorus, exchangeable potassium. 
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ІЛЕ АЛАТАУЫНЫҢ ТАУ ЕТЕГІНДЕГІ САЗДЫ БЕЛДЕУІНІҢ 
ШАЛҒЫНДЫ СОРТАҢ ТОПЫРАҚТАРЫНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ 
МЕЛИОРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ ҚҰНАРЛЫЛЫҒЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ 

 
Аннотация. Іле Алатауының тау етегіндегі сазды белдеуінің ұзақ уақыт мелиорацияланған тұзды топы-

рақтарының құнарлылығының өзгеруі жəне олардың мелиоративті жағдайын зерттеу нəтижелері баяндалған.  
Түйін сөздер: құнарлылық, мелиорация, гумус, гумустың сандық жəне сапалық құрамы, қоректік эле-

менттер, нитраттар, жылжымалы фосфор, алмаспалы калий.  
 

Кіріспе. Мелиорацияланған топырақтардың өнімділік қабілетіне мелиоративтік жағдайлармен 
қатар, олардың агрохимиялық қасиеттері де маңызды рөл атқарады, яғни өсімдіктің қоректік 
элементтерінің құбылымы – құнарлылықтың негізгі жағдайы. Топырақ құнарлылығы – бұл топы-
рақтың өсімдікті сумен жəне қоректік элементтермен қамтамасыз ету қабілеті, олар үшін ауа жəне 
жылу құбылымдарын жасау жəне соның арқасында өнімді қалыптастыру. 

Топырақтың құнарлылық жағдайына мыналар жатады: топырақтық-мелиоративтік – 
тұздардың құрамы жəне қоры бойынша топырақтың тұздалуы, топырақ ерітіндісінің уыттылығы, 
сіңіру кешенінің катиондық құрамының топырақтың су жəне тұздарының су ерітіндісінің pH; 
Агрохимиялық – топырақтың гумус жағдайы, өсімдіктің қоректік элементтерінің жалпы жəне 
жылжымалы түрлерінің мөлшері; Агрофизикалық – гранулометриялық құрамы, құрылымдық, 
топырақтың жайласу сипаты жəне қуыстылығы, топырақтың су, ауа, жылу қасиеттері жəне құбы-
лымдары; Биологиялық – микроағзалардың саны жəне түрлік құрамы, ферментативтік белсенділігі, 
нитрификация, азотфиксация жəне топырақтың ауа алмауы (СО2 бөлуі). 

Топырақ құнарлылығының аталған жағдайларын реттемелеу егіншіліктің негізгі міндеті. [1] 
атап өткендей, «топырақ құнарлылығын басқарудың аймақтық жүйесі ең алдымен, кері құбылыс-
тарды жою бойынша, топырақ мелиорациясын кең түрде енгізу, топырақтарда оңтайлы биохи-
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миялық ортасын жасау, топырақ құнарлылығын арттырудың барлық белгілі жолдарын кешенді 
пайдалану, сондай-ақ топырақ құнарлылығын жəне ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін 
арттырудың жаңа əдістері мен тəсілдерін əзірлеуді көздеуге тиіс. 

Топырақтың гумустық жағдайы. Гумус топырақтың қатты фазасының негізгі құрамды 
бөлігі болып табылады. Бастапқы топырақтүзілу үрдісінің жəне аналық жыныстан топырақтардың 
дамуы гумустың жинақталуымен тікелей байланысты. Оның құрамында өсімдіктің өсіп-дамуы 
үшін қажетті көміртегі, сутегі, оттегі, азот, фосфор жəне басқа элементтер бар. Гумус, əсіресе ме-
лиорацияланған топырақтарда ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімді өсуі жəне дамуын 
айқындайтын топырақтың агрофизикалық қасиеттерін реттемелейді. 

Топырақ құнарлылығының қалыптасуында гумустың рөлі зор. Гумустың мөлшері, қоры жəне 
фракциялық құрамы топырақтың биохимиялық, барлық агрономиялық құнды қасиеттері мен өнім-
ділігін айқындайды, топырақтың маңызды суфизикалық қасиеттері, топырақтағы өсімдік қорегінің 
негізгі элементтерінің қосылыстарының түрлері мен мөлшері гумусқа байланысты. 

Гумус жоғары мөлшердегі минералды тыңайтқыштардың жəне топырақтың тұздалуы жəне 
ластануы сияқты топырақ ортасының жағымсыз құбылыстарының биотаға кері əсерін жоюға 
қабілетті [1]. Гумус мөлшерінің деңгейі, оның құрамы жəне топырақтың гумустық жағдайларының 
үйлесуі əрбір топырақтар үшін оңтайлы болған кезде ғана жоғары өнімділік болуы мүмкін. Гумус-
тың агробиологиялық құндылығының жоғарылығы оны оңтайластыру əдістерін əзірлеу үшін 
топырақтың гумустық жағдайын белсенді зерттеу қажеттігін тудырады. 

Қазақстанда, тұздалған топырақтардың елеулі мөлшерде таралғанына қарамастан, осы топы-
рақтарда жүргізілген мелиоративтік іс шаралар мен тұздалуға байланысты олардың гумустық жағ-
дайы туралы мəселе өте нашар баяндалған. [2, 3] жұмыстарында тұздалған топырақтардың гумусы 
туралы жалпы түсінік берілген. 

Материалдар мен əдістер. Зерттеу нысаны Тескенсу шаруашылығындағы (Алматы облысы) 
Іле Алатауы тау алды жазықтығының сазды белдеуінің ертеде мелиорацияланған шалғынды 
сортаң топырағы. Аталған аумаққа ауданы 2,0 га жоңышқа дақылы (Жетісу сорты) егілген.  

Зерттеу танабында (жоңышқа егілген егістік астының топырағы) топырақ үлгілері əрбір 20 см. 
сайын 1 м-ге дейін алынып, зерттеулер жүргізілді. Нəтижелерді алуға далалық, стационарлық жəне 
зертханалық-аналитикалық əдістер қолданылды. 

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау. Шалғынды сортаң топырақтарды мелиорациялау 
(5000 м3/га сумен шаю, 3 жыл жоңышқа егу, 1989 ж.) жұмыстарынан кейінгі зерттеулеріміз. Бұл 
топырақтардың гумустық жағдайында органикалық көміртегінің (С) мөлшері 0-20 см. тереңдікте 
салыстырмалы түрде көтеріңкі -1,19% жəне гумус 2,88% екені анықталды. Топырақ кескіні бойын-
ша жайғасуында оларға тереңдеген сайын азаюы тəн (кесте). 

 
Ұзақ уақыт мелиорацияланған шалғынды сортаң топырақтардың гумусының топтық құрылымының өзгеруі 

 

Тереңдігі,  
см 

Гумус,  
% 

С, 
% 

Гумин қышқылдары, % Фульво-қышқылдар, % 
Гидролизден-беген 

қалдық, % г. қ. 
ф.қ 

топыраққа жалпы С топыраққа жалпы С топыраққа жалпы С 

Шаюдан кейін (5000 м3/га су), 3-ші жылғы жоңышқа, 1989 жыл 

0-20 2,88 1,19 0,121 6,24 0,120 4,28 1,28 83,33 1,00 

20-40 1,90 0,95 0,080 6,35 0,920 4,04 0,96 85,05 1,03 

40-60 0,92 0,54 0,078 6,10 0,085 3,78 0,53 76,47 0,92 

Ұзақ кезеңді мелиорациядан кейін, 2-ші жылғы жоңышқа, 2016 жыл 

0-20 3,08 1,98 0,128 6,51 0,123 6,28 1,75 84,35 1,04 

20-40 1,99 1,10 0,084 6,98 0,071 5,89 1,64 85,91 1,18 

40-60 0,94 0,61 0,080 5,89 0,081 9,21 0,56 86,21 0,98 

 
Гумустың топтық құрамында ерімейтін қалдықтың мөлшері жоғары болған кезде фульво-

қышқылдар басым болады, оның өзі топырақ кескінінің жоғары тұздануымен байланысты. Боз 
топырақтар үшін гумустың елеулі бөлігінің бекитіні тəн екені белгілі, алайда біздің жағдайда 
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сульфатты тұздардың əсері байқалады. Кальцийдің, сульфаттардың коагуляциялайтын қабілеті 
өседі, олардың артуына қарай соның нəтижесі ретінде гумустың еритін бөлігінің шығуы төмен-
дейді. Сондықтан зерттелетін топырақтардың гумусын жұмсақ пирофосфатты өңдеген кезде [4, 5] 
ондағы гидролизденбейтін қалдық 83,33%-ға жетеді. 

Гумус үшін оның ерігіштік бөлігінің аз шығуы, гумин жəне фульвоқышқылдарының арома-
тизациясының нашарлығы тəн. Сондықтан гумин қышқылы минералды қышқылдармен нашар 
шөгеді. Топырақ кескінінің төменгі бөлігінде гумустың барлық ерігіштік бөлігі негізінен фульво-
қышқылдардан тұрады. Гумустың құрамының жағымды өзгеруі болды. Жоңышқа егісінің əсерінен 
гумин қышқылдарының фульвоқышқылдарына қатынасы бірге жетеді жəне тіптен одан асып 
кетеді. 

Жоңышқа 3 жыл бойы өсірілген топырақтарда (1989 ж.) тəжірибенің көптеген жерлерінде 
гумус мөлшерінің өскені байқалады. Гумус құрамында гумустың еритін бөлігінің өзгеруі болды, 
гумин жəне фульвоқышқылдар топтарының ара қатынасы бойынша гумус құрамының жақсаруы 
туралы айтуға болады, ол бірге тең (1-кесте). 

Яғни, топырақ кескінінің тұздардан шайылуы (5000 м3/га су) жəне 3 жыл жоңышқа өсірілген 
топырақта биомассаның елеулі мөлшерде түсуі себебінен топырақтың гумустық жағдайын 
реттеудің қолайлы (оңтайлы су-тұз құбылымы) жағдайлар жасалды. 

Ұзақ кезеңді (27 жыл) мелиоративтік жұмыстардан кейінгі жүргізілген зерттеулер мəліметтері 
бұл топырақтардың гумустық жағдайында одан əрі жақсару белгілері байқалатынын көрсетеді – 
гумус мөлшері 2,88%-дан 3,08%-ға өскен (0-20 см), органикалық көміртегі (С) мөлшері 1,19%-дан 
1,98%-ға артқан жəне гумин қышқылының фульво қышқылға қатынасы 0-40 см қабатта 1,0-1,03 
тен 1,04-1,18-ге ұлғайған. 

Сондықтан, ұзақ кезеңді мелиоративтік жəне агробиологиялық іс шаралар топырақтың су-тұз 
құбылымының жақсаруымен (жеңіл еритін тұздар мөлшері) қатар, гумустың сапалық құрамының 
жақсарғандығын көрсетеді. 

Қоректік элементтердің жылжымалы түрлерінің құбылымы. Топырақтың қоректік құбы-
лымы жəне тыңайтқыштарды пайдалану тиімділігі топырақтағы қоректік элементтердің жалпы 
қорымен ғана айқындалмайды, ең бастысы олардың өсімдік үшін қол жетімді түрінің мөлшерімен 
айқындалады. Əрбір нақты жағдайларда қоректік элементтердің (N, P, K) мөлшері жəне жылжы-
малығы топырақтың биологиялық белсенділігіне, ылғалдылығына құрылымдық жəне мелиора-
тивтік жағдайларына жəне физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты. 

Ұзақ мерзімді мелиоративтік кезеңдегі қоректік элементтердің (N, P, K) маусымдық құбы-
лымын талдау жəне қорытындылау топырақ кескіні бойыншы олардың мөлшері мен жайғасуында 
кейбір заңдылықтарды анықтауға жағдай жасады. 

Нитраттар құбылымы. Топырақтағы азотты қосылыстардың тиімді түрлеріне аммиак жəне 
нитраттар жатады. Топырақта алмаспалы түрде əр түрлі бекуіне байланысты аммиакты азот, əсі-
ресе натрийге бай топырақтарда топырақтың азотпен қамтамасыз етілу көрсеткіші бола алмайды. 

Нитратты азот суда жақсы ериді, топырақпен сіңірілмейді, сондықтан өсімдіктерге қол жетім-
ді. Алайда нитраттар суғару жауын-шашын суларымен шайылудан, сондай-ақ топырақ ылғалды-
лығы жоғары жағдайда денитрификация жолымен топырақта жеңіл азаяды. 

Ұзақ уақыт (27 жыл) жүргізілген мелиорациялық шаралар (дренажды жүйеде 5000 м3/га сумен 
шаю, шайылымды суғару құбылымында жоңышқа жəне басқада ауылшаруашылығы дақылдарын 
егу) бір жағынан нитрификация үрдісі, яғни азоттың нитратты формаларының жинақталуы үшін 
қолайлы жжағдайлар жасайды, екінші жағынан – шаю құбылымы нəтижесінде топырақтың шайы-
луы жолымен азоттың жоғалуын арттырады. 

Шаюдан кейін тұзсыздандыру жəне 3 жыл жоңышқа егу (1989 жыл) нитратты азоттың мөл-
шеріне жағымды əсер етті. Егер көктемде топырақтың тамыр көп таралған қабатында (0-20 см) 
29,8 мг/кг болса, күзге қарай оңтайлы су-тұз құбылымы қалыптасуына жəне жоңышқаның азотты 
биологиялық фиксациялауына байланысты нитраттар мөлшерінің кейбір артуы (31,0 мг/кг) 
байқалады. 

Жылжымалы фосфордың құбылымы. Шалғынды топырақтардағы фосфор [6-8] көрсеткен-
дей темір мен алюминийдің қосылыстары түрінде өсімдік үшін тиімсіз түрінде болады. Біз зерттеп 
отырған топырақтағы шаюдан жəне 3 жыл жоңышқа егілгеннен кейінгі (1989 жыл) жылжымалы 
фосфордың мөлшерінің төмен болуы – 0-20 см қабатта 14,0 мг/кг (2-сурет) осымен түсіндіріледі. 



ISSN 2224

Тұзд
жəне де б
мөлшері м
жылжыма
магнийдің
фаттарды

Ұзақ
мының ж
ланысты 
мөлшерін
дəрежесі 

Алма
(суда ери
қорегіне қ
Топырақт
алмаспалы

[9] ш
минералд
К2О боса
тардың құ

Бұл қ
шаюға де

 

/

4-526Х            

1-сурет

2-сурет – 

ы топырақт
бұл мəселе н
мен тұздану
алы фосфор
ң (MgSO4) 
ың еруі қиын

 кезеңді (27
жақсарғанды
жылжымал
нің 35,3-29,
мен жылжы
аспалы кал
итін, алмасп
қатысады. Ө
тағы суда е
ы болып таб
шөл топырақ
дар негізінен
ап шығады.
ұрамында тұ
құбылыс біз
ейін  алмасп

0

5

10

15

20

25

30

35

40

к

м
г/
кг

                     

т – Нитратты а

Жылжымалы 

тарда тиімді
нашар зертт
у дəрежесі а
рдың жұмыл
болуы магн
н формаларғ
7 жыл) мели
ығын көрсет
лы фосфорды
6 мг/кг-ға 
ымалы фосф
лий құбыл
палы, алмас
Өсімдік үші
еритін кали
былады, оны
қтары мен 
н калийге б
 Кейбір зер
ұздалмаған 
здің зерттеу
алы  калийд

29,8

көктем

1

                      

азоттың (N-NO

фосфордың (P

і фосфордың
телген. Біз з
арасындағы 
лдырылуын
ний фосфаты
ға өтуіне жа
иорациялық 
теді (тұздар
ың кезеңдік
дейін ұлға

фор арасынд
лымы. Қазір
спайтын) ба
н суда ерит
ийдің мөлше
ың жалпы ка
боз топыра
бай гидросл
рттеушілерд
топырақтар
улерімізбен 
дің  мөлшер

26,4

жаз

1989 жыл

                     

 
85 

 

O3) кезеңдік жə

 

 

P2O5) кезеңдік 
 

ң мөлшерін
зерттеп отыр
байланыс а
а кері əсер 
ы түрінде х
ағдай жасайт
шаралар бі

 мөлшері –
к жəне маус
айғанын көр
ағы байланы
ргі кездегі 
арлық форм
тін жəне алм
ері аз. Сон
алийдегі үле
ақтардың то
людадан тұр
дің [8, 10-1
рға қарағанд
де расталад
і  1000 мг/кг

31

күз

                      

əне маусымдық

жəне маусымд

не қатысты з
рған топыра
анық көрінед
етеді. Топы
химиялық ш
тынын көру
ір жағынан 
– 0,530-0,44
сымдық құб
рсетеді. Яғн
ыстың раста
түсініктер 
малары əр т
маспалы K2O
ндықтан өсі
есі де аз (0,4
озаң фракци
рады жəне 
13] деректер
да калий бірш
ды: топырақ
г-нан  асты.

30,6

көктем

       Серия аг

қ құбылымы (0

дық құбылымы

зерттеушіле
ақтарда жыл
ді. Топырақ
ырақ ерітінді
шөгу жолым
уге болады. 
бұл топыра
0%) екінші 
былымы бұл
ни жоғарыд
алғанын көр
бойынша т
түрлі дəреж
O ең сіңіріле
мдік үшін 
4%). 
иясының құ
олар үгілге
рі бойынша
шама көп.  
қтың жырты
  Ал,  шаюд

27,4

жаз

2016 жыл

грарных наук

0-20 см) 

ы (0-20 см) 

ерде бірегей
лжымалы ф
қ грунтының
ісінде күкір
мен жылжым

ақтардың тұ
жағынан, с
л топырақта
да айтылға
руге болады
опырақтағы
жеде өсімдік
етін болып 
калийдің н

ұрамындағы 
ен кезде жы
а тұздалған

ылатын қаб
дан  кейін (5

34,2

күз

к. № 1. 2017 
 

 

 

й пікір жоқ 
фосфордың 
ң тұздалуы 
рт қышқыл 
малы фос-

ұз құбылы-
соған бай-
арда оның 
ан тұздану 
. 
ы калийдің 
ктің калий 
табылады. 
негізгі көзі 

екіншілік 
ылжымалы 
н топырақ-

баттарында 
5000 м3/га) 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан 
  

   
86  

 
 

3-сурет – Алмаспалы калийдің (К2О) кезеңдік жəне маусымдық құбылымы 
 
жəне 3-жыл жоңышқа егілгеннен кейін (1989 жыл ) вегетациялық суғарулардан кейін күзгі топы-
рақ үлгісінде алмаспалы калийдің мөлшері 675,5-590,1 мг/кг-ға дейін азайды (3-сурет). 

Бірақ мұның өзі бұл топырақтардың жоғары қамтамасыз етілген топқа сəйкес келетінін көр-
сетеді. 

Ұзақ кезеңді (27 жыл) мелиорациялық шаралардан кейінгі бақылауларымыз (2016 жыл) тұз 
құбылымының жақсаруына байланысты яғни олардың мөлшерінің азаюына байланысты алмас-
палы калийдің əлі де көрсеткіштерінің жоғары (520,2-580,4 мг/кг) екендігін көруге болады. 

Қорытынды. Сонымен, ұзақ кезеңді 27 жыл мелиорациялық шаралардан кейінгі бұл топы-
рақтың гумустық жағдайы мен қоректік құбылымдарын зерттеуіміз мынадай қорытындылар 
жасауға мүмкіндік береді: 

- ұзақ кезеңді мелиорациялық шаралардан кейін жалпы гумус мөлшерінің біршама көбей-
гендігін көрсетеді;  

- гумустың сапалық құрамы фульваттыдан фульватты-гуматты жəне гуматты жаққа өзгер-
гені анықталды; 

- қоректік элементтердің құбылымы туралы деректер нитратты азот мөлшерінің артқан-
дығын, ал жылымалы фосфор мен алмаспалы калий мөлшерлері жəне топырақтың тұздану дəре-
жесі арасында кері байланыс бар екендігін көрсетеді;  

Алайда қоректік элементтердің оңтайлы құбылымын жасау үшін органикалық жəне мине-
ралдық тыңайтқыштар енгізу қажет.  
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Аннотация. Изложены результаты длительного исследования об изменении плодородия луговых со-
лончаков сазовой полосы предгорной равнины Илийского Алатау и их мелиоративное состояние.  
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