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уделяется изучению химического сос-
тава растений, так как растение выс-
тупает интегральным биотестом, ко-
торый достаточно в чувствительной 
форме реагирует на все почвенно-гео-
химические изменения, потребляя и 
накапливая то или иное количество 
химических элементов.[5,6] 
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 Өндірістік əдістердің қалыпта-
суына орография, ауа райы, гидрогра-
фикалық режим, топырақ, өсімдік қа-
баты, ландшафт белдеуі сияқты таби-
ғи орта ерекшеліктерінің əсер ететін-
дігін М.Г. Левин, Н.Н. Чебоксаров, 
Б.В. Андрианов, Я.В.Чеснов сияқты 
белгілі ғалымдар айтып кеткен бола-
тын. Адам мен табиғат арасындағы 
тығыз байланыс географиялық ортаға 
сəйкес шаруашылықтың қалыптасуы-
на əсер етті. Ғасырлар бойы адамзат 
тек табиғатқа икемделіп қана қоймай, 
оны өзгертуге тырысты. Қаншама су 
қоймалары, каналдар қазылды, адам 
көп қоңыстанған аймақтарда завод, 
фабрикалар салынып экологиялық 
жүйеге орасан зор зиян келтірілді. Та-
биғи ортаны тиімді пайдаланып, оның 
пайдасын өз қажетіне пайдалануда 
көшпенділер өте бағалы тəжірибе жи-
нақтады.  
 Еуразия даласын сонау ықылым 
заманнан бері мекендеп келе жатқан 
көшпелі қоғамның экалогиялық жүйе-
ге икемделген тиімді шаруашылық 

феномені осы күнге дейін оң шешімін 
таппаған ғылыми проблема. Еуро-
центризм ауруына шалдыққан батыс 
жəне кеңес дəуірінің ғалымдары «гео-
графиялық детерменизм» ықпалымен 
күресе отырып, көшпенділер шаруа-
шылығының экономикалық жағынан 
тиімділігін дəлелдеуге тырысты. Осы 
тақырыпқа қалам тартқан К.А.Аки-
шев, Ж.О.Артықбаев, А.М.Хазанов, 
Г.Е.Марков, Л.Н.Гумилев, С.Толыбе-
ков, Н.Е.Масанов,1 сынды ғалымдар 
көшпелі мал шаруашылығын жіліктеп 
шақса да, оның қоршаған табиғи ор-
таға байланыстылығын ғылыми тұр-
ғыдан, бұлтартпастай дəлелмен ше-
гендей алмады.  
 Ағылшын ғалымы А.Тойнби көш-
пенділерді тарихтан тыс жатқан ха-
лықтар қатарына жатқызды.2 Өрке-
ниетке қол жеткізген отырықшы көр-
шілеріне шапқыншылық жасап көш-
пенділер тарихи үрдіске əсер ете ал-
мады деген тұжырымы зерттеушілер-
дің келесі ұрпағына əдіснамалық негіз 
болды. Келесі бір зерттеуші Ф.Бро-
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дель көшпенділер адамзат өркениеті-
не зиянынан басқа ештеңе əкелмеді 
дегенді айтады3. Тіпті, оларды қойған-
да қазақ ғылымының ақсақалы атан-
ған С.Толыбековтың өзі қазақтың көш-
пелі мал шаруашылығын артта қал-
ған, ал олардың материалдық өндірісі 
қарабайыр (примитив) деп есептеді.4 
Шын мəнінде, көшпенді жұрттың 
əлемдік өркениетке қосқан үлесі шаш 
етектен. Ғұн этносының Еуропа мем-
лекеттілігінің негізін қалағандығын 
басқаны қойғанда, тарихшылардың 
өзі де біле бермейді.5  
 Шындығына келгенде, адам бол-
сын, адамзат қоғамы болсын табиғат-
тың бір бөлігі екендігін мойындайтын 
уақыт туған сияқты. Табиғаттың бер-
месін тартып аламын заманы кел-
меске кеткені шындық. Сондықтан да, 
көшпенділер шаруашылығының ерек-
шеліктерін, олардың əлемдік өрке-
ниетке қосқан үлесін əлемге паш ету 
заман талабы, ғылым алдындағы зор 
міндет.  
 Алдарыңыздағы шағын мақала 
алға қойған негізгі мақсатымыз – көне 
заманнан кешегі ХХ ғасырға дейін 
Еуразия белдігін мекендеген көшпелі 
ұлыстардың тұрмыс тіршілігінің қор-
шаған ортаға бейімделіп, əлемде тең-
десі жоқ шаруашылық тиімділігіне 
қол жеткізгендігін дəлелдеу. Мақсат-
қа жетер жолда мына төмендегі мін-
деттерді іске асыруға тырыстық. Бі-
ріншіден, номадтар иемденген терри-
торияның географиялық ерекшелікте-
ріне баға беру. Екіншіден, көшпелі 
шаруашылықтың типологиясын анық-
тау. Үшіншіден, қазақ жеріндегі көне 
ұлыстардың жерге орналасу тəртібін 
көрсету.  
 Көшпелі мал шаруашылығының 
тиімділігіне əсер ететін бірден-бір 
фактор – экология. Көптеген зерттеу-
шілердің мəлімдеуінше, əр түрлі тари-
хи кезеңдерде номадтар шаруашылы-
ғы климат пен табиғи ортаның өзге-
руіне байланысты не гүлденіп, немесе 
керісінше, дағдарысқа ұшырап отыр-
ған. Кез келген қоғам өз тіршілігінде 

арнаулы бір геобиценоз шеңберінде 
өмір сүреді. Ал, оның негізінде ланд-
шафт жатқандығы баршамызға мəлім. 
Ауа райының өзгеруі ландшафтың 
өзгеруіне əкеліп соқса, ал кейінгісі қо-
ғамдағы саяси процеске əсер етеді.  
 Тарих үрдісінде табиғат белгілі бір 
уақытта өзгеріске ұшырап отырады. 
Тіпті кейбір зерттеушілер оның себеп-
терін де анықтады. Əсіресе, осы тақы-
рыпты жете зерттеген О. Петтерсон, 
А.И.Шнитков сынды ғалымдардың кон-
цепциялары көңілге қонымды.6 Олар-
дың айтуынша табиғат 1800-1900 жылда 
бір өзгеріске ұшырап отырады екен. Бұл 
тұжырымды М.С.Эйгенсон, Л.С.Берг, 
Н.А.Белинский сияқты ғалымдар өз ең-
бектерінде одан əрі дамытты.7  
 Тарихшылар Еуразия даласын-
дағы саяси жүйелерді зерттеу барысы-
нда бұл тұжырымды ұтымды пайдала-
нуы қажет. Адамзат тарихының соңғы 
алты мың жылында табиғат төрт рет 
өзгеріпті. Яғни ол төрт рет ылғалда-
нып, үш рет қуаңшылыққа ұшыраған. 
Ылғалды əрі салқын дəуір 3-5 ғасыр-
ға, қуаңшылық уақыт бір мың жылға 
созылған. Ал олардың арасында 2-3 
ғасырды алып жататын өтпелі дəуір 
болған.  
 Қазіргі Қазақстан жерінде 4500-
4000 жыл бұрын жаңбырдың деңгейі 
осы күнгіден 50-100 мл көбірек болған. 
Ландшафт шекарасы оңтүстікке қарай 
1-2 подзонаға жылжыған. Ол заманда 
бүкіл Солтүстік Қазақстан жерін ор-
манды дала зонасы алып жатқан8.  
 Біздің жыл санауымызға дейінгі 
ХVІІІ ғасырда құрғақшылық бас-
талып, ХV-Х ғасырларға дейін созыл-
ды. Міне, дəл осы кезде алғашқы қола 
дəуірінің өркениеті – Арқайым дағ-
дарысқа ұшырап, ал оның тұрғындары 
қазіргі Иран, Солтүстік Индия жеріне 
қоныс аударған.  
 Біздің жыл санауымызға дейінгі 
екінші мыңжылдықтың аяғы мен бі-
рінші мыңжылдықтың басында ыл-
ғалданудың келесі бір дəуірі бастал-
ды. Бұл үрдіс біздің эрамызға дейінгі 
VІІІ-VІ ғасырларына дейін созылды. 
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Міне, дəл осы кезде Қазақстан жерін 
мекендеген тайпалар жартылай 
көшпелі мал шаруашылығымен ай-
налыса бастады.  
 Біздің жыл санауымызға дейінгі 
ІV-ІІІ ғасырларда өтпелі кезеңді ба-
сынан өткізген ауа-райы біздің дəуір-
міздің бірінші мыңжылдығында қуаң-
шылық кездескен. Оның ең бір ауыр 
уақыты ХVІІ-ХІІ ғасырларды қам-
тиды. ХІІІ-ХVІ ғасырларда таби-
ғаттың ылғалдануы байқалады. Ал ен-
ді ХІХ ғасырдан осы күнге дейін та-
биғаттың бірте-бірте жылыну процес-
сі жүріп жатыр. Орталық Азияны те-
рең зерттеген белгілі тарихшылар мен 
география мамандарының айтуына қа-
рағанда бұл жердің табиғи – ауа-райы 
жағдайы жиі-жиі өзгеріп тұрған. 
Л.Гумилевтың теориясы бойынша 
Қазақстан жері белгілі бір уақыт ара-
лығында құрғап, немесе керісінше ыл-
ғалданып отырған. Оның пайымдау-
ынша біздің жыл санауымызға дейінгі 
екінші мыңжылдықта Еуразия дала 
өлкесі егіншілікпен айналысуға ың-
ғайлы болған. Бірақ, біздің жыл са-
науымызға дейінгі VІІІ-VІІ ғасырлар-
да Еуропа жеріне салқын түсіп, ыл-
ғалданды да, керісінше дала өлкесі 
кенеттен құрғақшылыққа ұшырады. 
Міне, осы тұста бұл өлкені мекенде-
ген көптеген ұлыстар көшпелі мал 
шаруашылығы кəсібіне ауысты. Л. 
Гумилев осыдан кейін де қазақ дала-
сының біресе құрғап, біресе ылғал-
данғандығын дəлелдеп берді. Əлбет-
те, даланың ылғалданған кезіне көш-
пелі мал шаруашылығы өз дамуының 
шегіне жетсе, қуаншылық жылдары 
күйзеліске ұшыраған.  
 Белгілі географ Грумм-Гржимай-
ло да орталық Азияның «біртіндеп 
құрғау» концепциясын ұстанды. Де-
генмен де кейбір географ ғалымдар 
бұл пікірді қолдамады. Мысалы, 
Л.Берг Орталық Азия керісінше ХІХ 
ғасырдың соңғы онжылдығы мен ХХ 
ғасырдың басында ылғалданғандығын 
баса көрсетеді.9 Əлем ғалымдарын 
осы күндері алаңдатып отырған жағ-

дай – табиғаттың жаһандық жылыну 
үрдісі.  
 Көшпелі мал шаруашылығының 
икемділігі арқасында табиғат каток-
лизмасына қарамастан осы күнге 
дейін ол адамзат тіршілігінің негізі 
болып отыр.  
 Дүние жүзін мекендеген халық-
тардың көпшілігі көшпенділік дəуірді 
басынан өткізгендігі баршамызға мə-
лім. Бірақ, кейбіреулері болмаса, олар 
уақыт өте келе шаруашылықтың басқа 
түрлерін меңгерді. Көшпелі мал ша-
руашылығын тұрмыс-тіршіліктің не-
гізгі тұтқасы етіп ұстап қалғандардың 
бірі қазақ халқы. Бір кереметі қазақ-
тың көшпелі мал шаруашылығы сол 
сақ дəуірінен кешегі ХХ ғасырдың 20-
шы жылдарындағы жаппай ұжымдас-
тыруға дейін көп өзгерістерге ұшы-
рамай негізінде сақталып қалған. Бұ-
ған қандай себеп деген сұраққа жауа-
бымыз төменгідей. 
 Еуразия континентінің белдік 
шені көбіне дала жəне орманды дала 
зонасына жатады. Табиғаты қатал, 
континенталды, қысы – қарлы, суық, 
жазы – құрғақ, ыстық. Қысы-жазы 
жел соғып тұрғандықтан егіншілікпен 
айналысуға қолайсыз. Қазақ даласы-
ның табиғаты – тарихи жағдайы тек 
қана суырмалы егіншілікпен айналы-
суға мүмкіндік берді.  
 Көшпелі мал шаруашылығы қа-
зақ даласында тез қарқынмен дамыды. 
Оның пайда болуына тек қана геогра-
фиялық фактор əсер етті десек қате-
лескен болар едік. Біздің эрамызға 
дейінгі VІІІ-VІІ ғасырлардағы қоғам-
дағы əлеуметтік қатынастардың да-
муы, өнім айырбасының пайда болуы 
көшпенділер шаруашылығын қар-
қындатты. Малдың жекеменшікке 
ауысуы қоғамдағы əлеуметтік теңсіз-
дікті, мүлік теңсіздігін туғызды. Қо-
ғамдық құрылымның өзгеруі шаруа-
шылықтың қоршаған ортаға икемде-
ліп, оның тиімділігін арттырды.  
 Жоғарыда айтылған пікірлердің 
тобықтай түйіні, Қазақстан жерін 
көне заманда мекендеген тайпалар 
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мен ұлыстар қатал табиғаттың 
талабына сəйкес шаруашылықтың жа-
ңа бір түрін дүниеге əкелді. Оның 
ерекшеліктеріне тоқталар болсақ, бі-
ріншіден, шаруашылықтың басым 
түрі – мал өсіру. Екіншіден, оның си-
паты – экстенсивті. Үшінші бір ерек-
шелігі – жылдың төрт мезгілінде жай-
ылым айырбастау болса, төртіншісі – 
қоғамның көпшілігі көшпелі ұлысты 
құрайды. Сонымен бірге, мұндай ша-
руашылықтың негізгі белгісі – тұр-
мыс-тіршілікке қажетті заттардың 
барлығы өз ішінде (натуралды) өнді-
рілді. Сонымен, көшпелі мал шаруа-
шылығы зерттеліп отырған тарихи 
дəуірі де өндіруші шаруашылық – 
негізгі бір түріне айналды.  
 Осы ерекшеліктер мен геогра-
фиялық белдеулерді ескере отырып, 
көшпелі мал шаруашылығының бес 
түрін анықтау мүмкіндігі туады; Сол-
түстік Африкалық – алдыңғы азия-
лық, африкалық (Сахарадан оңтүстік-
ке қарай), Еуразиялық, Тибеттік, Сол-
түстік Азиялық. Бірінші түрінде негі-
зінен қой-ешкі мен түйе өсіреді, екін-
шісінде – қара мал, Тибеттік түріне – 
як, ал Солтүстік Азиялық түрінде бұ-
ғы шаруашылығымен айналысқан.  
 Біздің тақырыбымыздың негізгі 
арқауы Евразия көшпенділері болған-
дықтан, шаруашылықтың осы бір тү-
ріне толығырақ тоқталайық. Ұлы дала 
төсін мекендеген көне тайпалар мен 
ұлыстар біздің эрамызға дейінгі бірін-
ші мыңжылдықтың орта шенінде 
көшпелі шаруашылықты классикалық 
дəрежеге дейін жеткізді.  
 Еуразия көшпенділері, оның 
ішінде қазіргі Қазақстан жерін мекен-
дегендері елдің географиялық жағдай-
ына байланысты шаруашылықтың 
бірнеше түрін басынан өткізді. Көрші 
елдердің қысымына шыдай алмаған 
малшылар тайлы-таяғымен үдіре кө-
шеді, жайлы қоныс іздейді, бір жерде 
тұрақтап тұра алмайды. Күні бұрын 
белгілеген маршрут жоқ. Бұл көшпен-
діліктің бірінші түрі. Екінші түрі та-
биғаттың қолайсыздығына байланыс-

ты. Көшке ере алғандардың бəрі қа-
тынасады. Негізгі мақсат малға жайлы 
жайылым, адамға жайлы қоныс іздеу. 
Көбіне маршрут мердианды немесе 
радиалды – айналу болып келеді. 
Мұндай құбылыс Қазақстанның шө-
лейт жəне шөлді аймақтарында, Түр-
кіменстан жəне Монголия жерлерінде 
байқалады.  
 Көшпенді шаруашылықтың үш-
інші түріне жататындардың тұрақты 
қыстауы бар. Маршруты белгілі. Көш-
ке барлығы бірдей қатынасады. Егін-
шілікпен айналыспайды. Жаңа заман-
да қалмақтар мен қазақ халқының 
кейбір ұлыстары көшпенділіктің 
осындай түріне жатқан.  
 Көшпенділіктің төртінші түрі қа-
зақ халқы үшін дəстүрлі. Ғасырлар 
бойы халқымыз жаз жайлауда, қыс 
қыстауда өмірін өткізген. Əр тайпа-
рудың өзінің меншікті, қыстауы, көк-
теуі, жайлауы, күздеуі бар. Көш мар-
шруты негізінен мердианалды немесе 
вертикалды болып келеді. Малшы-
лықпен қатар өз қажеттілігін өтеу 
үшін егіншілікпен де айналысты. Де-
генмен, бұларда мал шаруашылығы 
басым.  
 Қоғам екіге бөлінген. Бір бөлігі 
мал шаруашылығымен, екінші оты-
рықшы егін шаруашылығымен айна-
лысады. Малшылар аздап егін себеді, 
егіншілер де аздап мал ұстайды. Ке-
дейленген малшы отрықшылықа ауы-
сады, керісінше байыған егінші мал 
сатып алып кəсібін өзгерткен. Бұл 
көшпенді шаруашылықтың бесінші 
түрі.10 

 Шаруашылықтың соңғы түрін 
көшпенді дегеннен гөрі жартылай 
көшпелі санатына қосқан дұрыс сияқ-
ты. Айта кетер болсақ, мал шаруа-
шылығының бірінші екі түрі тарихта 
сирек кездеседі.  
 Топырақ зерттеуші В.Боровский, 
У.Успанов сынды ғалымдар жер қыр-
тысының қалыптасуы климат жағдай-
ына байланысты екендігін дəлелдейді. 
Олардың айтуынша Қазақстан жерін 
бірнеше зоноға: орманды дала, дала, 
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құрғақ дала (шөлейт) жəне шөл дала 
жəне жоғарғы таулы белдеу болып 
бөлінеді.11  
 Таблицаға қараңыз:  
 
№ Зона Топырағы Ылғал 

мөлшері, 
мм 

1 Орман-
ды дала 

Қара 
топырақ 

300-340  

2 Дала Қара 
топырақ 

300-340  

3 Шөлейт Каштан 
түсті 

200-280  

4 Шөл Күлгін 120-170  
5 Жоғарғы 

таулы 
белдеу 

 200-750  

  

 
Жоғарыда көрсетілгендей қазақ 

жері егіншіліктен гөрі мал шаруа-
шылығымен айналысуға өте қолайлы. 
Сондықтан келешекте экономиканы 
жердің бедерін, қадыр-қасиетін ескере 
отырып дамытқанда ғана, одан тиімді 
пайда табатынымыз анық.  
 Жоғарда айтылғандарды қоры-
тындылайтын болсақ, толық көшпенді 
шаруашылық жоқ. Малшылар жайы-
лымын ауыстыра жүріп шаруашылық-
тың басқа да түрлерін шама-шарқын-
ша дамытқан. Еуразия даласын көне 
заманнан кешегі ХХ ғасырға дейін қо-
ныс қылған этностар жартылай көш-
пелі мал шаруашылығымен айналыс-
қан. Бұл тек біздің ғана пікіріміз емес, 
мұны қазіргі таңда ғалымдардың көп-
шілігі қолдап отыр.  
 Табиғаттың еркесі атанған көш-
пенділер қоршаған ортаға икемделе 
отырып, өздері айналысқан шаруашы-
лықты даму шегіне жеткізді. Үнемші-
лікті, өндірген заттарын толық пай-
даға асыруды, табиғатты аялай білуді 
солардан үйрену қажет сияқты. Əсіре-
се, қазіргі азық-түліктің қат заманын-
да, көшпелі мал шаруашылығының 
ішкі механизмдерін тереңірек зерттеп, 
олар жинақтаған тарихи тəжрибені іс-
ке асыру мəселесін қолға алса да бо-
лар еді.  
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ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вопросы изучения ветровой эро-
зии в Костанайской области освеще-
ны в работах Э.А. Гольдаде (1960) [1], 
Т.Ф. Якубова (1958) [2], А.Е.Дьяченко 
(1959) [3] и др. Материалы этих 
исследователей свидетельствуют о 
том, что выдувание почв и гибель 
сельскохозяйственных культур или 
естественной растительности проис-
ходит главным образом на легких 
(песчаных, супесчаных и легкосуг-
линистых) почвах при неправильном 
землепользовании. Проявление ветро-
вой эрозии наблюдается большей час-
тью в весенний и летний периоды, а 
при определенных условийях– осенью 
и зимой. Интенсивность проявления 
пыльных бурь связано с климатом, в 
засушливые годы она увеличивается, 
а при прочих равных условиях про-
явление эрозии на юге области значи-
тельнее, чем на севере.  

Наиболее сильному выдуванию 
подвергаются участки, лишенные рас-
тительности: это, как правило, поля, 

распаханные под чистый пар или 
зябь, или территории, лишенные рас-
тительности в результате выпаса ско-
та. Растительность играет огромную 
роль в предупреждении эрозии не 
только потому, что закрепляет поверх-
ность почв, но и как фактор, влияю-
щий на скорость ветра в приземной 
части. По данным А.Е. Дьяченко [3], в 
зависимости от фона скорость ветра 
распределяется следующим образом: 
если скорость ветра на высоте 150 см 
принять за 100%, то на вспаханной 
площади без растительности на высо-
те 15 см от поверхности ветер теряет 
30% своей скорости, на всходах пше-
ницы высотой 10 см – 41% и на стер-
не пшеницы высотой в 23 см – 61%. 

На характер и интенсивность вы-
дувания оказывает влияние и рельеф. 
На равнинных территориях дефляция 
более равномерна. В условиях волни-
стого рельефа сильно подвергаются 
эрозии ветроударные склоны и вер-
шины увалов, в то время как подвет-
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