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Сабақ № Тақырыпты 

оқытудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

Бөлім, тақырып атауы Саға

ттар 

саны 

Сабақ 

типі 

Үй 

тапсырм

асы 

Ескер

ту 

1  Кіріспе. Геология негіздері.  1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

2.  Жердің құрылымы және пайда 

болуы.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

3.  Минералды тау жыныстарының 

жіктелуі .  

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция 

 

4  Ең басты минералдар. Минерал 

жайлы түсінік.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

5.  Топырақ жайлы ғылымның даму 

тарихы 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

6.  Үгілу. Топырақ құраушы факторлар 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

7  Тау жыныстарының топырақтану 

ғылымында алатын орны. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

8  Үгітілу. Топырақ құраушы 

факторлар.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

9  Топырақтың минералдық бөлімі 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 



10  Су эрозиясы және жел эрозиясы.  1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

11  Негізгі топырақ түзуші жыныстар 

және олардың шығу тегі мен құрамы.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

12  Топырақтағы қара шіріндіні Тюрин 

тәсілімен анықтау 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

13  Топырақ түзілу процесі. Топырақ 

түзілу процесінің шарттары мен мәні.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

14  Геологиялық және биологиялық 

заттар айналымы. Топырақ пішінін 

қалыптастыру 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

15  Топырақтың салыстырмалы 

салмағын анықтау 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

16  Топырақтың минералды құрамы. 

Топырақтың минералды және 

химиялық құрамы.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

17  Топырақтың механикалық құрамы 

жайлы анықтама. Н.А.Качинский 

бойынша топырақтың  механикалық 

элементтері мен құрамынының 

жіктелуі. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

18  Топырақтың көлемдік салмағын 

анықтау 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

19  Механикалық құрамның топырақтың 

орман өсірушілігіне әсерін анықтау.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 



20  Топырақтың органикалық құрамы.  1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

21  Қылтүтікті  ылғалдылықты 

лабораториялық жағдайда анықтау 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

22  Орман қалдықтарының түрлері.  1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

23  Қарашірік түзілуі туралы ілім.  1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

24  Топырақтың морфологиялық 

қасиеттері 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция 

 

25  Топырақтың құрылысы мен 

морфологиялық белгілері  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

26  Топырақ коллоиды.  1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

27  Топырақ коллоиды. 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

28  Топырақтың сілтілік және 

қышқылдық қасиеттері.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

29  Топырақтың физикалық қасиеттері  1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

30  Құнарлы топырақ аймақтары .  1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 



31  Топырақтың физика-механикалық 

қасиеті. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

32  Топырақта судың мәні, топырақтағы 

судың формасы.  

 

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

33  Қазақстанның қара – қоңыр топырақ 

аймақтары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

34  Топырақ ерітіндісі. 1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

35  Топырақтағы жылулықтың маңызы 

және оның негізгі көздері.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

36  Қара – қоңыр топырақтың таралуы 

және жіктелуі 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

37  Топырақ құнарлылығы.  1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

38  Топырақ құнарлылығын арттыру 

жөніндегі іс-шаралар.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

39  Дала мен өзен, көл жағалауы 

жайылымдық топырақтары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

40  Құрғақ жерлердегі топырақ 

құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-

шаралар. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

41  Топырақты қорғау бойынша 

экологиялық негіздері. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 



42  Өзен жайыламасының топырағы мен 

құмдары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

43  Топырақ типтері мен зоналары 

жайлы түсінік.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

44  Топырақтың көлденең  және тік 

аймақтық зоналары. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

45  Таулы аймақтар топырағы 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция 

 

46  Қара топырақ зонасы.  1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

47  Қара топырақ құнарын арттыратын 

іс-шаралар.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

48  Құм және құмды жерлер 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

49  Қарашірінді қышқылдарының 

қасиеттерін зерттеу. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

50  Қазақстанның қызғылт топырағы 

зонасы 

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

51  Құмды топырақтардың физикалық 

қасиеттері. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

52  Қызыл топырақтың құнарлылығын 

арттыру шаралары. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 



53  Қазақстандағы сұр және сұр-қоңыр 

топырақ зонасы.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

54  Құмды жерлерді пайдалану 

мүмкіндіктері 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

55  Қазақстанның интразоналық 

топырақтары.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

56  Сор топырақтардың химиялық 

құрамы мен жіктелуі. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

57  Қоңыр, ашық қоңыр және сұр 

топырақтарды жақсарту және 

пайдалану технологиялары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

58  Сортаң топырақтар мен олардың 

құрамы және жіктелуі.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

59  Сұр – қоңыр топырақ зонасы..  1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

60  Сұр – қоңыр топырақ зонасы.. 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

61  Өзендер мен көлдердің топырақ 

алқаптары 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

62  Өзен алқабы топырақтарының 

сипаттамасы мен жіктелуі.. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

63  Қазақстан топырақ картасы 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 



64  Таулы аймақтардың топырақтары.  1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

65  Таулы аймақ топырақтарын ұтымды 

пайдалану. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

66  Топырақ құнарлығын 

қалыптастырудың маңызы. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция 

 

67  Көлденең топырақ зонасы. Топырақ 

түзілу шарттары.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

68  Құм және құмды аймақтар. 1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

69  Топырақ құнарлығын 

қалыптастырудың маңызы. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

70  Құмның минералды, химиялық және 

механикалық құрамы. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

71  Топырақты зерттеу әдістемесі және 

топырақ картасының жасалуы. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

72  Әртүрлі топырақтағы гумустың 

мөлшері 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

73  Топырақ қыртысы қимасының 

таралуы.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

74  Топырақтардың морфологиялық 

қасиеттерін анықтау.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 



75  Биік таулы шалғынды белдеудің 

ерекшеліктері 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

76  Топырақтың химиялық қасиеттерін 

далалық зерттеу.. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

77  Далалық топырақ зерттеу 

материалдарын камералы және 

зертханалық өңдеу.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

78  Жалпы физикалық қасиеттердің 

топырақты мекендейтін тірі 

организмдерге әсері 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

79  Жердің құрғауы жайында түсінік.  1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

80  Топырақтағы гидротехникалық 

шаралар жүргізу. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

81  Топырақ жылу режимін реттеу 

шаралары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

82  Құрғатылған топырақты аэрациялау 

режимі. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

83  Құрғатылған топырақтағы ағаш 

өсімдіктерінің эколого-биологиялық 

ерекшеліктері.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

84  Топырақтың су қасиеттері 1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

85  Жерді суару мен ылғалдандыру.  1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 



86  Мелиорациялық жүйелердің табиғи 

ортаға әсер ету аймақтары және оның 

өзгерістері. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

87  Топырақ су режимі және оның 

экологиялық маңызы 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция 

 

88  Мелиорация кезіндегі өсімдіктердің 

морфологиялық қасиеттері мен 

өзгерістері.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

89  Топырақты қалпына келтіру және 

аумақта эрозияға қарсы шаралар 

ұйымдастыру.  

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

90  Топырақтың ылғал және жылулық 

режимі. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

91  Техникалық және биологиялық 

қалпына келтіру шаралары.   

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

92  Топырақ эрозиясы мен оның зиянды 

тәсілдері. Эрозияның алдын алу 

шаралары. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

93  Ылғалдандырудың жағымсыз 

салдары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

94  Аумақта агротехникалық іс шаралар 

технологиясын ұйымдастыру. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

95  Аумақта агротехникалық іс шаралар 

технологиясын ұйымдастыру 

1 Теория

лық 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

96  Топырақты қалпына келтіру 

жұмыстары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 



97  Көгалдандыру обьктілеріне  арналған 

алаңдардың топырағын зерттеу. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

98  Орман өсіру шарттары мен 

топырақтарды талдау. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Канспект 

толтыру 

 

99  Көгалдандыру аймақтарының 

топырағына зерттеу жұмыстары. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

100  Орман өсіру шарттары мен 

топырақтарды талдау. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 

101  Орман өсіру жағдайларына сәйкес 

ағаш-бұта тұқымдыларының 

ассортиментін іріктеу 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция 

 

102  Топырақ эрозиясының алдын алу 

шаралары 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

беру 

 

103  Көгалдандыру аймағының 

топырағына зерттеу жұмыстары. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Презента

ция, 

слайд 

 

104  Топырақтың орман өсірушілік 

шарттары мен топыраққа зерттеулер 

жасау. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Реферат 

жазу 

 

105  Агротехникалық шараларды қолдану 

техникасы 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Қосымша 

материал

дар іздеу 

 

106  Топырақтағы орман өсірушілік 

сипатына сәйкес ағаш өсімдіктері 

ассортиментін таңдау. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Қосымша 

мәлімет 

іздеу 

 

107  Топырақтағы орман өсірушілік 

сипатына сәйкес ағаш өсімдіктері 

ассортиментін таңдау. 

1 Теория

лық 

сабақ 

Конспект 

толтыру 

 



108  Топырақтың орман өсірушілігіне 

байланысты ағаш өсімдіктерін 

таңдау. 

1 Тәжіри

белік 

сабақ 

Сұрақтарғ

а жауап 

жазу 

 

109  Үгілудің түрлері және соның ішінде 

физикалық үгілудің өзге түрлерінен 

айырмашылығы. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

110  Топырақ түзілу процесі. 

Биологиялық және геологиялық зат 

айналымы. 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

111  Топырақтың климаттық белдеулері, 

топырақтың биоклиматтық 

облыстары. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

112  Топырақтың морфологиялық 

қасиеттері. Морфологиялық 

құрылымның ерекшеліктері. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

113  Топырақ құрылымы және 

тығыздығы. Топырақ тығыздығына 

байланысты бөліну түрлері. 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

114  Топырақтың фазалық құрамы. 

Топырақ фазасының түрлері. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

115  Топырақ құрылымы және оның 

бұзылу себептері. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

116  Топырақтың механикалық құрамы. 

Механикалық құрамына байланысты 

бөліну түрлері. 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

117  Топырақтағы әртүрлі  

минералдардың үгітілуі. Тау 

жыныстарының түзілу түрлері. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

118  Шөгінд тау жыныстары. 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 



119  Топырақтың органикалық бөлігі 1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

120  Топырақтың минералды бөлігі 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

121  Топырақтың көлемдік салмағын 

анықтау 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

122  Құм және құмды жерлердің таралуы. 1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

123  Қазақстанның қызғылт 

топырақтарының аймағы, флорасы, 

фаунасы. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

124  Өзен жайыламасының топырағы мен 

құмдар., олардың өзге топырақтардан 

айырмашылығы. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

125  Топырақтың салыстырмалы 

салмағын анықтау 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

126  Топырақтағы су мөлшері және оның 

пайдасы. Шектен тыс су мқлшерінің 

салдары. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

127  Топырақтағы ауаның мөлшері. 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

128  Топырақ құнарлылығы және оның 

түрлері 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

129  Топырақтың ластануы, эрозияға 

ұшырауы. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

130  Су эрозиясы. 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 



131  Қазақстандағы таралған топырақ 

зоналары. 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

132  Қара топырақ зонасы 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

133  Қызыл топырақ зонасы 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

134  Сұр және қоңыр топырақ зоналары 1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

135  Тұзды топырақты жерлер 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

136  Топырақ таралуының жіктелуі. 

Топырақ зоналары. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

137  Тік және көлденең зоналар 1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

138  Жайылымды топырақтар.  1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

139  Таулы аймақтарының топырақтары. 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

140  Топырақ таралу зоналары. 1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

141  Топырақ жамылғысына 

антропогендік факторлар 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 

142  Құм  және құмды жерлер. 1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 

 



Сағаттың бөлінуі 

 

№ 

р/с 

Оқу уақытының 

бөлінісі 

Барлық 

сағат саны 

оның ішінде 

Теориялық 

сабақтар 

Практикалық 

және аралас 

сабақтар 

Курстық 

жоба/жұмыс 

1 Барлық сағат 144 72 72 - 

2 

Семестрге 

жоспарланған 

1 семестр-

72 

2 семестр-

72 

1 семестр-36 

2 семестр-36 

1 семестр-36 

2 семестр-36 - 

3 Бұрын өткізілген сағат - - - - 

4 

Келесі оқу жылына 

қалған - - - - 

 

 
 

143  Топырақ және ылғал. Топырақтың 

құрамындағы ылғалдылық 

1 Аралас 

сабақ 

Слайд  

144  Топырақ құрамындағы жылулық 

қасиеті. 

1 Аралас 

сабақ 

Презента

ция 
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АЛМАТЫ 2021 
 

«Топырақтану және гидротехникалық мелиорация негіздерімен» пәнінің 

оқу жұмыс бағдарламасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 

бекітілген үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 
 

  

Құрастырушы (лар):  ______________   Оразтай Ж.Қ. 

                                         (қолы)  
                                    

 

 

 

 

 «Топырақтану және гидротехникалық мелиорация негіздерімен» пәнінің 

оқу жұмыс бағдарламасы «Агроэкология»  пәндер бірлестігі отырысында 

талқыланды   №___ хаттама, «___»________ 2021 жыл. 

 

ПБ төрайымы   ______________   Тирбосынова А.А. 

                                  (қолы)  

 

 

 

 

 

 

 «Топырақтану және гидротехникалық мелиорация негіздерімен» пәннің 

оқу жұмыс бағдарламасы Еуразия аграрлық колледжінің әдістемелік кеңес 

отырысында қаралды және мақұлданды №___ хаттама, «___» ___________ 2021 

жыл. 

 

Директордың ғылыми әдістемелік жұмысы жөніндегі  

орынбасары  ______________ Мамбетов М.Б. 

                    

                                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ғылыми-әдістемелік бөлімде тіркелді № ____    «____» ________ 2021 ж. 



Білім алушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 

  «Топырақтану және гидротехникалық мелиорация негіздерімен» пәні бойынша 

2021-2022 оқу жылына арналған 

 

Негізгі мәліметтер  

Білім беру бағдарламасы 

(шифр, аты) 

08210100-«Орман шаруашылығы» 

Курс, семестр 1-курс, 1,2-семестр 

Пән статусы КМ  

Кредит саны  6 

Сабақ өтетін аудитория № 354каб., 3 оқу  ғимараты 

Дәріскер Оразтай Жазерке Қайратқызы,  орман шаруашылығы пәндерінің 

оқытушысы. 

8-776-210-29-65, 8-707-775-08-52 

jazerkeoraztay@mail.ru 

Практикалық сабақтарды 

жүргізетін оқытушы  

Оразтай Жазерке Қайратқызы,  орман шаруашылығы пәндерінің 

оқытушысы. 

Консультация мерзімі: сейсенбі сағат 13:45-14:20 және жұма күні сағат 

14:30-15:05 

№3 оқу ғимараты, №354 каб. 

8-776-210-29-65, 8-707-775-08-52 

jazerkeoraztay@mail.ru 

Пререквизиттер және постреквизиттер 

Пререквизиттер: Биология, химия    

Постреквизиттер:  Агрохимия, экология 

Қажетті құралдар, 

жабдықтар 

Аспасы бар таразылар, лупалар. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері 

Мақсаты – жердің тірі қабаты топырақ, табиғаттың денесі, қасиеттерінің түзілуі, эволюциялық 

дамуы туралы күрделі білімнің негізін қалыптастыру. 

Міндеттері: топырақ құнарлығының деңгейін анықтауды үйрету және далалық, лабораториялық 

жағдайларда топырақты зерттеу тәсілдерімен таныстыру. 

Жұмыс уақытының бөлінуі 

С
ем

ес
тр

  

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

Аудиториялық 

сабақтар 

Аудиториядан 

тыс жұмыс 

К
у
р
ст

ы
қ
 

ж
о
б
а 

Өндірістік 

оқыту/ 

кәсіптік 

практика 

Жалпы 

сағат 

саны 

Бақылау 

түрі 

д
әр

іс
 

зе
р
тх

ан
ал

ы
қ
-

п
р
ак

ти
к
ал

ы
қ
 Барл

ық 

сағат 

саны 
СОӨЖ СӨЖ 

    

1,2 6 72 36 144 
36 - 

- - 144 Бақылау, 

емтихан 

Пәнді оқығаннан кейін 

білім алушы:  

 

- топырақ құнарлығын көтерудегі агротехникальқ шараларды білуі 

тиіс; 

 -  топырақ картасы мен картограммасын дұрыс пайдалануға 

дағдысы болу керек; 

Курс саясаты 

 

Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын 

мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы 

телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша 



орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.  

Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық  және уақтылы 

орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға 

өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді 

(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға 

жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы 

және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.  

 Емтиханда білім алушы ең жоғарғы балл 100% алады. Жоғары 

балл алу үшін емтихан тапсырмаларында барлық сұраққа толық жауап 

беруі керек. Толық жауап болмаған жағдайда пайыз мөлшері азаяды. 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, іскерліктері, дағдылары мен 

құзыреттері) халықаралық практикада қабылданған цифрлық 

эквиваленті бар әріптік жүйеге және дәстүрлі жүйедегі бағаларға сәйкес 

келетін 100 балдық шкала бойынша (оң бағалар "А"-дан "D"-ға дейін 

азаю арқылы және "қанағаттанарлықсыз" - "FX", "F") балдармен 

бағаланады (әріптік жүйемен бағалау кестесі құжаттың соңында 

келтірілген). 

      "FХ" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ 

қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. 

      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" баға алған 

жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды 

қайта тапсырады. 

Емтихан тапсырмалары тест 4 нұсқа 100 сұрақ.  

Әр сұрақ 100 баллмен бағаланып, орта баллы шығарылады. 

Бағалау саясаты және 

аттестаттау 

Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне 

қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің 

қалыптасуын тексеру). 

Суммативті бағалау: аудиториядағылардың жұмыстарының белсенділігі 

мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …) 

Қорытынды бағаның есептеу формуласы. 

Пән бойынша қорытынды баға =(АБ1+АБ2)/2∙0,6+0,4ҚБ 

 

 

 

 

Сабақтың   бөліну  сағаты 

 

№ Тақырыптар Академиялық сағат саны Барлығы 

Дәріс  Тәжірибелік  сабақ СОӨЖ СӨЖ  

1 Кіріспе. Геология 

негіздері.  

1    1 

2. Жердің құрылымы 

және пайда болуы.  

1    1 

3. Минералды тау 

жыныстарының 

жіктелуі .  

 1   1 

4 Ең басты минералдар. 

Минерал жайлы 

түсінік.  

1    1 

5. Топырақ жайлы 

ғылымның даму 

тарихы 

1    1 



6. Үгілу. Топырақ 

құраушы факторлар 

 1   1 

7 Тау жыныстарының 

топырақтану 

ғылымында алатын 

орны. 

1    1 

8 Үгітілу. Топырақ 

құраушы факторлар.  

1    1 

9 Топырақтың 

минералдық бөлімі 

 1   1 

10 Су эрозиясы және жел 

эрозиясы.  

1    1 

11 Негізгі топырақ 

түзуші жыныстар 

және олардың шығу 

тегі мен құрамы.  

1    1 

12 Топырақтағы қара 

шіріндіні Тюрин 

тәсілімен анықтау 

 1   1 

13 Топырақ түзілу 

процесі. Топырақ 

түзілу процесінің 

шарттары мен мәні.  

1    1 

14 Геологиялық және 

биологиялық заттар 

айналымы. Топырақ 

пішінін 

қалыптастыру. 

1    1 

15 Топырақтың 

салыстырмалы 

салмағын анықтау 

 1   1 

16 Топырақтың 

минералды құрамы. 

Топырақтың 

минералды және 

химиялық құрамы.  

      1    1 

17 Топырақтың 

механикалық құрамы 

жайлы анықтама. 

Н.А.Качинский 

бойынша топырақтың  

механикалық 

элементтері мен 

құрамынының 

жіктелуі. 

1    1 

18 Топырақтың көлемдік 

салмағын анықтау 

 1   1 

19 Механикалық 

құрамның 

топырақтың орман 

өсірушілігіне әсерін 

анықтау.  

1    1 

20 Топырақтың 

органикалық құрамы.  

1    1 



21 Қылтүтікшелік 

ылғалдылықты 

лабораториялық 

жағдайда анықтау 

 1   1 

22 Орман қоқыстарының 

түрлері.  

 

1    1 

23 Қарашірік түзілуі 

туралы ілім.  

1    1 

24. Топырақтың 

морфологиялық 

қасиеттері 

 1   1 

25 Топырақтың 

құрылысы мен 

морфологиялық 

белгілері  

1    1 

26 Топырақ коллоиды.  1    1 

27 Қазақстанның 

қызғылт 

топырақтарының 

аймағы 

 1   1 

28 Топырақтың сілтілік 

және қышқылдық 

қасиеттері.  

1    1 

29 Топырақтың 

физикалық құрамы.  

1    1 

30 Құнарлы топырақ 

аймақтары .  

 1   1 

31 Топырақтың физика-

механикалық қасиеті. 

1    1 

32 Топырақта судың 

мәні, топырақтағы 

судың формасы.  

 

1    1 

33 Қазақстанның қара – 

қоңыр топырақ 

аймақтары 

 1   1 

34 Топырақ ерітіндісі. 1    1 

35 Топырақтағы 

жылулықтың маңызы 

және оның негізгі 

көздері.  

1    1 

36 Қара – қоңыр 

топырақтың таралуы 

және жіктелуі 

 1   1 

37 Топырақ 

құнарлылығы.  

1    1 

38 Жер қыртысын 

сапалық бақылау.  

1    1 

39 Дала мен өзен, көл 

жағалауы 

жайылымдық 

топырақтары 

 1   1 

40 Өнеркәсіптік 1    1 



кәсіпорындармен 

топырақтың ластануы. 

41 Топырақты қорғау 

бойынша экологиялық 

негіздері. 

1    1 

42 Өзен жайыламасының 

топырағы мен құмдар 

 1   1 

43 Топырақ типтері мен 

зоналары жайлы 

түсінік.  

1    1 

44 Топырақтың көлденең  

және тік аймақтық 

зоналары. 

1    1 

45 Таулы аймақтар 

топырағы 

 1   1 

46 Қара топырақ зонасы.  1    1 

47 Қара топырақ 

құнарын арттыратын 

іс-шаралар.  

1    1 

48 Құм және құмды 

жерлер 

 1   1 

49 Қарашірінді 

қышқылдарының 

қасиеттерін зерттеу. 

1    1 

50 Қазақстанның 

қызғылт топырағы 

зонасы 

1    1 

51 Құмды 

топырақтардың 

физикалық қасиеттері. 

 1   1 

52 Қызыл топырақтың 

құнарлылығын 

арттыру шаралары. 

1    1 

53 Қазақстандағы сұр 

және сұр-қоңыр 

топырақ зонасы.  

1    1 

54 Құмды жерлерді 

пайдалану 

мүмкіндіктері 

 1   1 

55 Қазақстанның 

интразоналық 

топырақтары.  

1    1 

56 Сор топырақтардың 

химиялық құрамы мен 

жіктелуі. 

1    1 

57 Қоңыр, ашық қоңыр 

және сұр 

топырақтарды 

жақсарту және 

пайдалану 

технологиялары 

 1   1 

58 Сортаң топырақтар 1    1 



мен олардың құрамы 

және жіктелуі.  

59 Сұр – қоңыр топырақ 

зонасы..  

1    1 

60 Қазақстан топырақ 

картасы 

 1   1 

61 Өзендер мен 

көлдердің топырақ 

алқаптары 

1    1 

62 Өзен алқабы 

топырақтарының 

сипаттамасы мен 

жіктелуі.. 

1    1 

63 Қазақстан топырақ 

картасы 

 1   1 

64 Таулы аймақтардың 

топырақтары.  

1    1 

65 Таулы аймақ 

топырақтарын 

ұтымды пайдалану. 

1    1 

66 Топырақ құнарлығын 

қалыптастырудың 

маңызы 

 1   1 

67 Көлденең топырақ 

зонасы. Топырақ 

түзілу шарттары.  

1    1 

68 Құм және құмды 

аймақтар. 

1    1 

69 Топырақ құнарлығын 

қалыптастырудың 

маңызы. 

 1   1 

70 Құмның минералды, 

химиялық және 

механикалық құрамы. 

1    1 

71 Топырақты зерттеу 

әдістемесі және 

топырақ картасының 

жасалуы. 

1    1 

72 Әртүрлі топырақтағы 

гумустың мөлшері 

 1   1 

73 Топырақ қыртысы 

қимасының таралуы.  

1    1 

74 Топырақтардың 

морфологиялық 

қасиеттерін анықтау.  

1    1 

75 Биік таулы шалғынды 

белдеудің 

ерекшеліктері 

 1   1 

76 Топырақтың 

химиялық қасиеттерін 

далалық зерттеу.. 

1    1 



77 Далалық топырақ 

зерттеу 

материалдарын 

камералы және 

зертханалық өңдеу.  

1    1 

78 Жалпы физикалық 

қасиеттердің 

топырақты 

мекендейтін тірі 

организмдерге әсері 

 1   1 

79 Жердің құрғауы 

жайында түсінік.  

1    1 

80 Топырақтағы 

гидротехникалық 

шаралар жүргізу. 

1    1 

81 Топырақ жылу 

режимін реттеу 

шаралары 

 1   1 

82 Құрғатылған 

топырақты аэрациялау 

режимі. 

1    1 

83 Құрғатылған 

топырақтағы ағаш 

өсімдіктерінің 

эколого-биологиялық 

ерекшеліктері.  

1    1 

84 Топырақтың су 

қасиеттері 

 1   1 

85 Жерді суару мен 

ылғалдандыру. 

1    1 

86 Мелиорациялық 

жүйелердің табиғи 

ортаға әсер ету 

аймақтары және оның 

өзгерістері. 

1    1 

87 Топырақ су режимі 

және оның 

экологиялық маңызы 

 1   1 

88 Мелиорация кезіндегі 

өсімдіктердің 

морфологиялық 

қасиеттері мен 

өзгерістері. 

1    1 

89 Топырақты қалпына 

келтіру және аумақта 

эрозияға қарсы 

шаралар 

ұйымдастыру.  

1    1 

90 Топырақтың ылғал 

және жылулық 

режимі. 

 1   1 

91 Техникалық және 1    1 



биологиялық қалпына 

келтіру шаралары.   

92 Топырақ эрозиясы 

мен оның зиянды 

тәсілдері. Эрозияның 

алдын алу шаралары. 

1    1 

93 Ылғалдандырудың 

жағымсыз салдары 

 1   1 

94 Аумақта 

агротехникалық іс 

шаралар 

технологиясын 

ұйымдастыру. 

1    1 

95 Аумақта 

агротехникалық іс 

шаралар 

технологиясын 

ұйымдастыру 

1    1 

96 Топырақты қалпына 

келтіру жұмыстары 

 1   1 

97 Көгалдандыру 

обьктілеріне  арналған 

алаңдардың 

топырағын зерттеу. 

 

1    1 

98 Орман өсіру 

шарттары мен 

топырақтарды талдау. 

1    1 

99 Көгалдандыру 

аймақтарының 

топырағына зерттеу 

жұмыстары 

 1   1 

100 Орман өсіру 

шарттары мен 

топырақтарды талдау. 

1    1 

101 Орман өсіру 

жағдайларына сәйкес 

ағаш-бұта 

тұқымдыларының 

ассортиментін іріктеу 

1    1 

102. Топырақ эрозиясының 

алдын алу шаралары 

 1   1 

103. Көгалдандыру 

аймағының 

топырағына зерттеу 

жұмыстары. 

1    1 

104 Топырақтың орман 

өсірушілік шарттары 

мен топыраққа 

зерттеулер жасау. 

1    1 

105. Агротехникалық 

шараларды қолдану 

 1   1 



техникасы 

 

106. Топырақтағы орман 

өсірушілік сипатына 

сәйкес ағаш 

өсімдіктері 

ассортиментін таңдау. 

1    1 

107 Топырақтағы орман 

өсірушілік сипатына 

сәйкес ағаш 

өсімдіктері 

ассортиментін таңдау. 

1    1 

108 Топырақтың орман 

өсірушілігіне 

байланысты ағаш 

өсімдіктерін таңдау. 

 1   1 

109 Үгілудің түрлері және 

соның ішінде 

физикалық үгілудің 

өзге түрлерінен 

айырмашылығы. 

  1  1 

110 Топырақ түзілу 

процесі. Биологиялық 

және геологиялық зат 

айналымы. 

  1  1 

111 Топырақтың 

климаттық 

белдеулері, 

топырақтың 

биоклиматтық 

облыстары. 

  1  1 

112 Топырақтың 

морфологиялық 

қасиеттері. 

Морфологиялық 

құрылымның 

ерекшеліктері. 

  1  1 

113 Топырақ құрылымы 

және тығыздығы. 

Топырақ 

тығыздығына 

байланысты бөліну 

түрлері. 

  1  1 

114 Топырақтың фазалық 

құрамы. Топырақ 

фазасының түрлері. 

  1  1 

115 Топырақ құрылымы 

және оның бұзылу 

себептері. 

  1  1 

116 Топырақтың 

механикалық құрамы. 

Механикалық 

құрамына байланысты 

бөліну түрлері. 

  1  1 



117 Топырақтағы әртүрлі  

минералдардың 

үгітілуі. Тау 

жыныстарының түзілу 

түрлері. 

  1  1 

118 Шөгінд тау 

жыныстары. 

  1  1 

119 Топырақтың 

органикалық бөлігі 

  1  1 

120 Топырақтың 

минералды бөлігі 

  1  1 

121 Топырақтың көлемдік 

салмағын анықтау 

  1  1 

122 Құм және құмды 

жерлердің таралуы. 

  1  1 

123 Қазақстанның 

қызғылт 

топырақтарының 

аймағы, флорасы, 

фаунасы. 

  1  1 

124. Өзен жайыламасының 

топырағы мен 

құмдар., олардың өзге 

топырақтардан 

айырмашылығы. 

  1  1 

125 Топырақтың 

салыстырмалы 

салмағын анықтау 

  1  1 

126 Топырақтағы су 

мөлшері және оның 

пайдасы. Шектен тыс 

су мқлшерінің 

салдары. 

  1  1 

127 Топырақтағы ауаның 

мөлшері. 

  1  1 

128 Топырақ 

құнарлылығы және 

оның түрлері 

  1  1 

129 Топырақтың 

ластануы, эрозияға 

ұшырауы. 

  1  1 

130 Су эрозиясы.   1  1 

131 Қазақстандағы 

таралған топырақ 

зоналары. 

  1  1 

132 Қара топырақ зонасы   1  1 

133 Қызыл топырақ 

зонасы 

  1  1 

134 Сұр және қоңыр 

топырақ зоналары 

  1  1 

135 Тұзды топырақты 

жерлер 

  1  1 

136 Топырақ таралуының 

жіктелуі. Топырақ 

зоналары. 

  1  1 



137 Тік және көлденең 

зоналар 

  1  1 

138 Жайылымды 

топырақтар.  

  1  1 

139 Таулы аймақтарының 

топырақтары. 

  1  1 

140 Топырақ таралу 

зоналары. 

  1  1 

141 Топырақ 

жамылғысына 

антропогендік 

факторлар 

  1  1 

142 Құм  және құмды 

жерлер. 

  1  1 

143 Топырақ және ылғал. 

Топырақтың 

құрамындағы 

ылғалдылық 

  1  1 

144 Топырақ 

құрамындағы 

жылулық қасиеті. 

  1  1 

Барлық  сағат  72 36 36  144 

 

 

Курстың тақырыптық жоспары  

 

Дәріс –72 сағат  

Дәрі

с 

№ 

Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы 

сұрақтар 

Сағат 

саны 

Қолданылат

ын көрнекі-

иллюстраци

ялық және 

басқа 

материалдар 

Тақырыпты 

қосымша 

өздігінен 

меңгеруіне 

қажетті әдебиет 

көздері  

1. Кіріспе. Геология негіздері. Топырақтану 

пәнімен толық танысып оның өзге ғылымдармен 

байланысын анықтау. Орман шаруашылығында 

топырақтанудың маңызы. 

1 

Конспект Негізгі 

әдебиеттер: 

[1-22] 

 

 

Қосымша 

әдебиеттер: 

[1-9] 

 

 1 БӨЛІМ. Геология негіздері   

  2. Жердің құрылымы және пайда болуы. Геология 

туралы түсінік. Жердің пайда болуы. Жер 

шарының құрылымы.  

1 

Топырақ 

картасы 

4. Топырақ жайлы ғылымның даму тарихы. Тау 

жыныстары туралы түсінік. тау жыныстарының 

шығу тегі бойынша магмалық, шөгінді, 

метаморфты болып  жіктелуі.   

1 

Конспект 

5 Тау жыныстарының топырақтану ғылымында 

алатын орны. 
1 

Интернет 

ресурстар 

6 Үгітілу. Топырақ құраушы факторлар. 

Физикалық, химиялық және биологиялық үгілу.  

Желдің, ағынды судың және мұздықтардың 

әсерінен топырақтың құнарының кетуі.  

1 

Топырақ 

үлгілері 

7 Су эрозиясы және жел эрозиясы. Және олардың 

алдын алу шаралары. 
1 

Контурлық 

карта 



8 Негізгі топырақ түзуші жыныстар және олардың 

шығу тегі мен құрамы. Топырақ құраушы 

жыныстардың топырақтың орман өсіру 

қасиеттері мен топырақ құрамын қалыптасуына 

әсері. 

1 

Интернет 

ресурстар 

 2 БӨЛІМ. Топырақтың құрылымы мен 

қалыптасуы туралы білім. 
 

 

9 Топырақ түзілу процесі. Топырақ түзілуі туралы 

түсінік.  Топырақ түзілу процесінің шарттары 

мен мәні. Топырақ түзілу факторлары.  

1 

Кітап  

10 Геологиялық және биологиялық заттар 

айналымы. Климат, рельеф, топырақ түзуші 

жыныстардың рөлі және топырақтың өзгеруі 

мен дамуындағы адамның шаруашылық 

қызметі. Топырақ пішінін қалыптастыру. 

1 

Қосымша 

материалдар 

11 Топырақтың минералды құрамы. Топырақтың 

минералды және химиялық құрамы. Олардың 

құнарлылығының мәні..  

1 

Топырақ 

үлгілері 

12 Топырақтың механикалық құрамы жайлы 

анықтама. Н.А.Качинский бойынша топырақтың  

механикалық элементтері мен құрамынының 

жіктелуі. 

1 

Электронды

оқулықтар 

13 Механикалық құрамның топырақтың орман 

өсірушілігіне әсерін анықтау.  
1 

Электронды

оқулықтар 

14 Топырақтың органикалық құрамы. Топырақтың 

органикалық құрамының қалыптасуының ортақ 

сұлбасы. Топырақтағы органикалық заттардың 

көздері. 

1 

Гербарий 

15 Орман қоқыстарының түрлері. Орман 

қоқыстарыны зияны. Органикалық 

қалдықтардың қарашірікке айналуы.  

 

1 

Кітаптар  

16 Қарашірік түзілуі туралы ілім. Топырақ 

гумусының құрамы мен органикалық заттардың 

ортақ санын реттеу жөнінде іс-шаралар. 
1 

Электронды

кітаптар 

17 Топырақтың құрылысы мен морфологиялық 

белгілері.  Топырақ морфологиясы туралы 

түсінік. Топырақ формасының құрылысы. 

Топырақтың морфологиялық тәсілдері:қабаттың 

қаттылығы мен топырақ формасы, механикалық 

құрамы, құрылымы, ылғалдылығы. 

1 

Көрнекті 

құралдар 

18 Топырақ коллоиды. Топырақтың сіңіргіштік 

қасиеті. Топырақ коллоидтары. Құрамы, 

құрылымы және шығу тегі.  

1 

Топырақ 

үлгісі 

  19. Топырақтың сілтілік және қышқылдық 

қасиеттері. Топырақтың аралық қасиеті және 

оның мәні. Топырақтағы артық сілтілік және 

қышқылдық қасиетінен арылу шаралары. 

1 

Интернеттен 

материалдар 

алу 

20 Топырақтың физикалық құрамы. Топырақтың 

физикалық құрамы: салыстырмалы тығыздығы 

және оның экологиялық мәні. 

1 

Конспект 

жазу 

21 Топырақтың физика-механикалық қасиеті: 

иілгішті, жабысқақ, ісіну, шөгу, 

байланыстылығы, қаттылығы. 
1 

Көрнекті 

құралдар 



22 Топырақта судың мәні, топырақтағы судың 

формасы, балансы, жергілікті су режиміне ағаш 

өсімдіктерінің  әсері. Топырақтағы су режимін 

реттеу бойынша іс-шаралар. Топырақ ауасы 

және оның құрамы, қасиеттері.  

 

1 

ҚР атласы 

23 Топырақ ерітіндісі: оның құрамы мен әсері. 

Топырақ ерітіндісі мен топырақ құнарының 

маңызы. 
1 

Көрнекті 

құралдар 

24 Топырақтағы жылулықтың маңызы және оның 

негізгі көздері. Топырақтың жылу қасиеттері: 

сіңіргіштігі, жылу сыйымдылық және 

температура өткізгіштік қасиеті.  

1 

Электронды

оқулықтар 

25 Топырақ құнарлылығы. Құнарлылық туралы 

түсінік. Топырақ құнарлылығының түрлері. 

Өсімдікке қажетті құнарлы 

элементтер.Топырақтағы қоректік заттардың 

түрлері және олардың өсімдіктерге 

қолжетімдігі.  

 

1 

Электронды

оқулықтар 

26 Жер қыртысын сапалық бақылау. 

Тыңайтқыштар мен олардың жіктелуі, 

қолданылуы. Микроэлементтер мен 

макротыңайтқыштар. Тыңайтқыштарды орман 

шаруашылығында қолдану. 

1 

Презентация 

27 Өнеркәсіптік кәсіпорындармен, 

автотранспорттармен және минералды 

тыңайтқыштармен, ағаш өңдеу 

кәсіпорындарымен топырақтың ластануы. 

1 

Топырақ 

картасы 

28 Топырақты қорғау бойынша экологиялық 

негіздері. Қайта құру мен топырақ қорғау, қайта 

қалпына келтіру және ұтымды пайдалану 

әдістері. 

1 

Контурлық 

карта 

 Бақылау жұмысы 1  

 3БӨЛІМ. ТМД және Қазақстан топырақтары    

29 Топырақ типтері мен зоналары жайлы түсінік. 

Топырақтың табиғи әртүрлілігі. Топырақтардың 

жіктелуі, топырақ зонасы.  

1 

Контурлық 

карта 

 

30 Қазақстан аймағы топырақ түрлері, картамен 

жұмыс. 

Топырақтың көлденең  және тік аймақтық 

зоналары. 

1 

Презентация 

31 Қара топырақ зонасы. Топырақ түзілуінің 

ерекшеліктері мен табиғи жағдайы: 

климаты,жер бедері, флорасы мен топырақ 

түзуші жыныстары. Қара топырақ 

құрылымының түзілуі және оның жіктелуі.  

1 

Контурлық 

карта 

 

32 Қара топырақ құнарын арттыратын іс-шаралар. 

Қара топырақтың халық шаруашылығында мәні 

мен маңызы.  

1 

Электронды

оқулықтар 

33 Қарашірінді және оның құрамында кездесетін 

негізгі элементтер. Қарашірінді 

қышқылдарының қасиеттерін зерттеу. 

1 

Электронды

оқулықтар 

 



34 Қазақстанның қызғылт топырағы зонасы. 

Топырақ түзілуінің табиғи-климаттық шарттары 

қандай? Қызғылт топырақ зонасының жіктелуі. 

1 

Контурлық 

карта 

 

 

35 Қызыл топырақтың құнарлылығын арттыру 

шаралары.Топырақ құрамындағы су-физикалық 

қасиеттері мен құнарын арттыру жолдары. 

1 

Кесте  

36 Қазақстандағы сұр және сұр-қоңыр топырақ 

зонасы. Топырақтың таралу аймағы мен 

шекаралары. Топырақ түзілу шарттары. 

Қалыптасуы, құрылымы, жіктелуі мен 

агрохимиялық сипаттамалары. 

1 

Көрнекті 

құралдар 

 

37 Қазақстанның интразоналық топырақтары. 

Таралу аймағы мен шекарасы.  1 
Электронды

оқулықтар 

 

38 Сор топырақтардың химиялық құрамы мен 

жіктелуі туралы білім. Олардың топырақ 

түзілуін арттыру шаралары. 
1 

Контурлық 

карта 

39 Сортаң топырақтар мен олардың құрамы және 

жіктелуі. Сортаң жерлердің топырақ 

түзілгіштігін арттыратын іс-шаралар. 

Шақатты топырақтар мен олардың құрамы және 

жіктелуі.  

1 

Сұрақтар  

40 Сұр – қоңыр топырақ зонасы. Топырақтың 

таралу аймағы мен шекаралары. Топырақ түзуші 

жыныстар.  

1 

Электронды

оқулықтар 

 

41 Өзендер мен көлдердің топырақ алқаптары. Су 

жайылма топырағы. Өзен аңғары және 

жайылма. 

1 

Контурлық 

карта 

 

42 Өзен алқабы топырақтарының сипаттамасы мен 

жіктелуі. Өзен алқабы топырағының 

қолданылуы мен топырақ құнарын арттыру. 

Өзен алқаптары топырақ түзілу ерекшеліктері. 

1 

Электронды

оқулықтар 

 

43 Таулы аймақтардың топырақтары. Таулы 

аймақтарда топырақ таралуы. Таулы аудандарда 

эрозиямен күресу шаралары. 

1 

Электронды

оқулықтар 

 

44 Таулы аймақ топырақтарын ұтымды пайдалану. 
1 

Көрнекті 

құралдар 

 

45 Топырақ вертикалды зонасы. Топырақ түзілу 

шарттары. Топырағының құрылуы, құрылымы, 

жіктелуі мен агрохимиялық қасиеті.  

1 

Электронды

оқулықтар 

 

46 Құм және құмды аймақтар. Құм жайлы жалпы 

мәлімет. Құмның минералды, химиялық және 

механикалық құрамы. 
1 

Электронды

оқулықтар 

 

47 Құм және құмды аймақтар. Құм жайлы жалпы 

мәлімет. Құмның минералды, химиялық және 

механикалық құрамы. 
1 

Электронды

оқулықтар 

48 Топырақты зерттеу әдістемесі және топырақ 

картасының жасалуы. Далалық зерттеу 

міндеттері. Топырақты зерттеуге дайындық. 

Дала топырағын зерттеу әдістері. 

1 

Контурлық 

карта 

 

49 Топырақ қыртысы қимасының таралуы. 

Топырақ қимасын сипаттау.  
1 

Контурлық 

карта 

 

50 Топырақтардың морфологиялық қасиеттерін 

анықтау. Өсімдіктерді зерттеу және оның 
1 

Контурлық 

карта 

 



топырақ түзілу процесіне әсері. 

51 Топырақтың химиялық қасиеттерін далалық 

зерттеу. Топырақ монолиттері мен үлгілерін 

жинау. 

1 

Көрнекті 

құралдар 

 

52 Топырақтар картасының жасау. Далалық 

топырақ зерттеу материалдарын камералы және 

зертханалық өңдеу. Картограммалар жасау және 

оның тәжірибелік мәні. 

1 

Контурлық 

карта 

 

 4 БӨЛІМ. Гидротехникалық шаралар. 

 
 

  

53 Жердің құрғауы. Жердің құрғауы жайында 

түсінік, оның әдістері мен технологиясы.  1 
Контурлық 

карта 

 

54 Құрғатудың топырақтағы биологиялық 

белсенділігіне әсері.  

Гидротехникалық шаралар жүргізу. 1 

Көрнекті 

құралдар 

 

55 Құрғатылған топырақты аэрациялау режимі 

және физикалық, механикалық және химиялық 

қасиеттерін қолдану.    

1 

Контурлық 

карта 

 

56 Құрғатылған топырақтағы ағаш өсімдіктерінің 

эколого-биологиялық ерекшеліктері. 

Гидромелиорацияның пайдасы мен жағымсыз 

әсері. 
1 

Контурлық 

карта 

 

57 Жерді суару мен ылғалдандыру. Суландыру 

жұмысының түрлері. Аумақты суарғанда және 

ылғандандырғанда топырақта пайда болатын 

өзгерістер.  

1 

Көрнекті 

құралдар 

 

58 Мелиорациялық жүйелердің табиғи ортаға әсер 

ету аймақтары және оның өзгерістері. 1 

Көрнекті 

құралдар 

 

59 Мелиорация кезіндегі өсімдіктердің 

морфологиялық қасиеттері мен өзгерістері. 

Топырақтың биологиялық белсенділігіне 

ылғалдың әсері. Ылғалдандырудың жағымсыз 

салдары мен оны жою жолдары. 

1 

Контурлық 

карта 

 

60 Топырақты қалпына келтіру және аумақта 

эрозияға қарсы шаралар ұйымдастыру. 

Топырақты ұтымды пайдалану үшін жерді 

қалпына келтірудің түсінігі мен мәні. 

1 

Контурлық 

карта 

 

61 Техникалық және биологиялық қалпына келтіру 

шаралары.  Жерді қалпына келтіру 

жұмыстарының негізгі бағыттары. 

1 

  

62 Топырақ эрозиясы мен оның зиянды тәсілдері. 

Аумақта эрозияға қарсы  күрес шаралары. 

Эрозияның алдын алу шаралары. 

1 

  

63 Аумақта агротехникалық іс шаралар 

технологиясын ұйымдастыру. 
1 

  

64 Аумақта агротехникалық іс шаралар 

технологиясын ұйымдастыру 
1 

  

65 Көгалдандыру обьктілеріне  арналған 

алаңдардың топырағын зерттеу. 
1 

  

66 Орман өсіру талдауы мен топырақ типтерінің 1   



өсу орнының шарттары. Орман өсіру шарттары 

мен топырақ талдауын анықтау. 

67 Орман өсіру шарттары мен топырақ талдауын 

анықтау. 
1 

  

68 Орман өсіру жағдайларына сәйкес ағаш-бұта 

тұқымдыларының ассортиментін іріктеу 
1 

  

69 Көгалдандыру аймағының топырағына зерттеу 

жұмыстары. 
1 

  

70 Топырақтың орман өсірушілік шарттары мен 

топыраққа зерттеулер жасау. 
1 

  

71 Топырақтағы орман өсірушілік сипатына сәйкес 

ағаш өсімдіктері ассортиментін таңдау. 
1 

  

72 Топырақтағы орман өсірушілік сипатына сәйкес 

ағаш өсімдіктері ассортиментін таңдау. 
1 

  

 Барлығы 72   

 

 

 

 

Тәжірибелік  сабақ – 36 сағат 

Тәж. 

сабақ  

№ 

 

Тәжірибелік  сабақ  тақырыптары 

 

 

Сағат 

саны 

Сабақты 

өткізуде 

қолданылатын 

әдістер мен 

формалар 

Тақырыпқа 

байланысты 

әдебиеттер  

мен 

әдістемелік 

ұсыныстар  

1.  Минералды тау жыныстарының жіктелуі 1 презентация Негізгі 

әдебиеттер: 

[1-22] 

 

 

Қосымша 

әдебиеттер: 

[1-9] 

 

 

 

 

2.  Үгілу. Топырақ құраушы факторлар 1 сөзжарыс 

(дискуссия) 

3.  Топырақтың минералдық бөлімі 1 пікір талас 

(диспут) 

4.  Топырақтағы қара шіріндіні Тюрин тәсілімен 

анықтау 

1 дөңгелек 

үстел 

5. Топырақтың салыстырмалы салмағын 

анықтау 

1 іскер 

ойындар,  

6. Топырақтың көлемдік салмағын анықтау 1 презентация,  

7. Қылтүтікшелік ылғалдылықты 

лабораториялық жағдайда анықтау 

1 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

8. Топырақтың морфологиялық қасиеттері 1 пікір талас 

(диспут),  

 

9. Қазақстанның қызғылт топырақтарының 

аймағы 

1 дөңгелек 

үстел 

 

10. Құнарлы топырақ аймақтары 1 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

 

11. Қазақстанның қара – қоңыр топырақ 

аймақтары 

1 презентация  

12. Қара – қоңыр топырақтың таралуы және 

жіктелуі 

1 сөзжарыс 

(дискуссия) 

 

13 Дала мен өзен, көл жағалауы жайылымдық 

топырақтары 

1 пікір талас 

(диспут) 

14 Өзен жайыламасының топырағы мен құмдар 1 дөңгелек 

үстел 



15 Таулы аймақтар топырағы 1 іскер 

ойындар,  

 

16 Құм және құмды жерлер 1 презентация,   

17 Құмды топырақтардың физикалық 

қасиеттері. 

 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

 

18 Құмды жерлерді пайдалану мүмкіндіктері  пікір талас 

(диспут),  

 

19 Қоңыр, ашық қоңыр және сұр топырақтарды 

жақсарту және пайдалану технологиялары 

1 дөңгелек 

үстел 

: 

20 Қазақстан топырақ картасы 1 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

 

21 Қазақстан топырақ картасы 1 презентация  

22 Топырақ құнарлығын қалыптастырудың 

маңызы. 

1 сөзжарыс 

(дискуссия) 

 

23 Топырақ құнарлығын қалыптастырудың 

маңызы. 

1 пікір талас 

(диспут) 

 

24 Әртүрлі топырақтағы гумустың мөлшері 1 дөңгелек 

үстел 

 

25 Биік таулы шалғынды белдеудің 

ерекшеліктері 

1 іскер 

ойындар,  

 

26 Жалпы физикалық қасиеттердің топырақты 

мекендейтін тірі организмдерге әсері 

1 презентация,   

27 Топырақ жылу режимін реттеу шаралары 1 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

 

28 Топырақтың су қасиеттері 1 пікір талас 

(диспут),  

 

29 Топырақ су режимі және оның экологиялық 

маңызы 

1 дөңгелек 

үстел 

 

30 Топырақтың ылғал және жылулық режимі. 1 дәстүрлі тәсіл 

және т.б 

 

31 Ыылғалдандырудың жағымсыз салдары 1 презентация  

32 Топырақты қалпына келтіру жұмыстары 1 сөзжарыс 

(дискуссия) 

 

33 Көгалдандыру аймақтарының топырағына 

зерттеу жұмыстары. 

1 пікір талас 

(диспут) 

 

34 Топырақ эрозиясының алдын алу шаралары 1 дөңгелек 

үстел 

 

35 Агротехникалық шараларды қолдану 

техникасы 

1 іскер 

ойындар,  

 

36 Топырақтың орман өсірушілігіне 

байланысты ағаш өсімдіктерін таңдау. 

1 презентация,   

 Барлығы: 36   

 

СОӨЖ тапсырмалары 36 сағат 

№  

СОӨЖ тақырыптары 

 

 

Сағат саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер және 

басқа әдеби көздер  

      1. Үгілудің түрлері. Оның ішінде физикалық үгілудің 

өзге түрлерінен айырмашылығы. 

1 Негізгі әдебиеттер: 

[1-22] 

Қосымша 

әдебиеттер: 

[1-9] 

2 Топырақ түзілу процесі. Биологиялық және 

геологиялық зат айналымы. 

1 

      3 Топырақтың климаттық белдеулері, топырақтың 

биоклиматтық облыстары. 

1 

4. Топырақтың морфологиялық қасиеттері. 1 



Морфологиялық құрылымның ерекшеліктері. 

5. Топырақ құрылымы және тығыздығы. Топырақ 

тығыздығына байланысты бөліну түрлері. 

1 

6. Топырақтың фазалық құрамы. Топырақ фазасының 

түрлері. 

1  

7. Топырақ құрылымы және оның бұзылу себептері. 1  

8. Топырақтың механикалық құрамы. Механикалық 

құрамына байланысты бөліну түрлері. 

1  

9. Топырақтағы әртүрлі  минералдардың үгітілуі. Тау 

жыныстарының түзілу түрлері. 

1  

10. Шөгінд тау жыныстары. 1  

11. Топырақтың органикалық бөлігі 1  

12. Топырақтың минералды бөлігі 1  

13 Топырақтың көлемдік салмағын анықтау 1  

14 Құм және құмды жерлердің таралуы. 1  

15 Қазақстанның қызғылт топырақтарының аймағы, 

флорасы, фаунасы. 

1  

16 Өзен жайыламасының топырағы мен құмдар., 

олардың өзге топырақтардан айырмашылығы. 

1  

17 Топырақтың салыстырмалы салмағын анықтау 1  

18 Топырақтағы су мөлшері және оның пайдасы. 

Шектен тыс су мқлшерінің салдары. 

1  

19 Топырақтағы ауаның мөлшері. 1  

20 Топырақ құнарлылығы және оның түрлері 1  

21 Топырақтың ластануы, эрозияға ұшырауы. 1  

22 Су эрозиясы. 1  

23 Қазақстандағы таралған топырақ зоналары. 1  

24 Қара топырақ зонасы 1  

25 Қызыл топырақ зонасы 1  

26 Сұр және қоңыр топырақ зоналары 1  

27 Тұзды топырақты жерлер 1  

28 Топырақ таралуының жіктелуі. Топырақ зоналары. 1  

29 Тік және көлденең зоналар 1  

30 Жайылымды топырақтар.  1  

31 Таулы аймақтарының топырақтары. 1  

32 Топырақ таралу зоналары. 1  

33 Топырақ жамылғысына антропогендік факторлар 1  

34 Құм  және құмды жерлер. 1  

35 Топырақ және ылғал. Топырақтың құрамындағы 

ылғалдылық 

1  

36 Топырақ құрамындағы жылулық қасиеті. 1  

 Барлығы: 36  

 

 

СӨЖ тапсырмалары -10 сағат  

№ 

апта 

Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар 

(тақырыптар) 

 

Сағат 

саны 

Ұсынылған 

әдебиеттер және 

басқа әдеби көздер  

Есеп беру 

формасы 

1 2 3 4 5 

1-7 1.Геология негіздері 

2.Жер қабаты 

3.Үгітілудің түрлері мен олардың 

айырмашылықтары. 

7 Негізгі әдебиеттер: 

[1-22] 

Қосымша 

әдебиеттер 

[1-9] 

Баяндама, 

Реферат, 

слайд, 

бақылау 

жұмыстар



4.Биологиялық және геологиялық зат 

айналым. 

5.Сұр, қоңыр топырақ зонасы. 

6.Жерді ылғалдандыру жұмыстары. 

Топырақты қалпына келтіру 

жұмыстары. 

7.Таулы аймақ топырақтары.  

ы 

8-15 1.Топырақ түзуші факторлар. 

2.Минералдар туралы түсінік. 

Олардың түрлері. 

3.Қара топырақты зоналар. 

3 Негізгі әдебиеттер: 

[1-22] 

Қосымша 

әдебиеттер 

[1-9] 

Семестрлік 

жұмыс, 

реферат  

 

 

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Жұмыс түрлері Позициялар Бағалар 

Балл Пайыз % 

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде: 
 

Дәріс Конспектілеуі, 

белсенділігі 
100 100 

Зертханалық сабақ Орындау сапасы, 

белсенділігі 
100 100 

Тәжірибелік сабақ  Белсенділігі, үй 

тапсырмасын орындауы 
100 100 

Межелік бақылау  

1) Бақылау жұмысы 

2) Бақылау жұмысы  

7 апта 

15 апта 

100 

100 

100 

100 

СӨЖ  

 График  (апта) Позициялар  Бағалар  

СӨЖ түрлері** 
Тапсырма

ны беру 

Жұмысты 

қабылдау 
Орындауы 

және 

мерзімінде 

тапсыруы 

Балл Пайыз % 

1.  

 

2.  

1 аптада  

 

8 аптада  

7  аптада 

 

15 аптада 

100 

 

100 

100 

 

100 

Ағымдық  бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық) жұмыс, 

межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта 

100 100 

Ағымдық  бақылау – АБ2 (ағымдағы  (аудиториялық) жұмыс, 

межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта 

100 100 

Қорытынды бақылау 

(ҚБ) 

Емтихан (Е)  

 2– семестр, емтихан тест сұрақ 

түрінде. 25 сұрақтан 4 нұсқа  

(100 сұрақ) 

100 100 

Барлығы  100 

 

 

 

 

 

 



 

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

 

 

 

 

 

 

Мұнда,  ҚБ – пәннің қорытынды бағасы; 

АБ1 және  АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау; 

Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен). 

Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» бағдарламасына 

енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік және сандық баламамен қойылады 

 

Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау 

 

Әріптік бағалау Сандық баламасы 

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мөлшері% 

 

Дәстүрлі жүйедегі 

баға 

А 4,0 95-100 
Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 
 

Жақсы  

 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз  

F 0 0-24 

 

 

 

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау 

 

Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын 

көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі болуы 

қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, оқытушымен 

бағаланады. 

 Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, 

оны аудитория алында қорғау керек. 

 Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол 

оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде талқыланады. 

 Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа бөлініп 

шығарылады және ол осы топпен қорғалады. 

 Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту 

алдында қорғайды. 

 Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар 

жазып, оны оқытушыға тексертеді. 

 Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім алушылар 

жазбаша жауап береді. 



 Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін 

жазбаша бақылау жұмысы болады, оған теориялық материалдар және есептер шығару 

жатады. 

 Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы тобына 

тапсырма біріледі және олар жасаған жобаларын топ алдында қорғайды. 

 

Сөздік (Глоссарий). 

 

Аллювий – өзен тасығанда шығып қалған құмдар, қиыршық тас- тар және т.б.  

Бонтировка – топырақтың сапалылығын бағалау. Бонитет – топырақ сапасының 

көрсеткіші.  

Геологиялық эрозия – табиғатта болуға тиісті биологиялық про- цесс, ол топырақты 

жаңартуға көмегін тигізеді.  

Дефляция – топырақ пен борпылдақ тау жыныстарының түйірлерін жел үрлеп 

ұшыруы.   

Дефляция эрозиясы – топырақтың желмен ұшып кету процесі.  

Диагенез – шөгінді лайлы жыныстардың қатаюы.  

Десукция – өсімдіктердің топырақ суын тамырларымен соруы. 

 Далалық ылғалсиымдылық – ыза суы терең орналасқан жағдайда топырақты үстіңгі 

жағынан сулағанда топырақтың ұстап қалған су мөлшері.  

Өрт заңдар – тығыз, шірік, қоңыр түсті темірдің қабыршықтары.  

Ортштейндер – темір мен марганец тотықтарының кесек немесе тары тәріздес.   

Рекультивация – топырақ жамылғысын қайта қалпына келтіру.  

Жасанды құнарлық – адамның еңбек нәтежиесінде пайда болады. Табиғи және 

жасанды құнарлылықпен қатар, экономикалық құнарлық құрастырады.  

Жерлерді бағалау – құнарлығын және тұрған орны жер учаскелердің сапалық 

жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша анықтау.  

Зонасыз топырақтар – табиғаттың барлық зоналарында өзен бойлары мен ойпатты 

жерлерде немесе құм жиындары бар жерлерде кездесетін топырақтар.  

Ирригациялық эрозия – адамдардың суды дұрыс пайдаланбауынан болатын эрозия. 

Кадастр – есеп, салық үшін жер бағасын есептеу. 

Қалыпсыз топырақтар – өзен мен көлдер аллювилері, жел үйінділері.  

Коагуляция – коллоидтардың ертіндіден тұнбаға көшу процесі.  

Криогенді су режимі – үнемі тоң болып жататын суға төзімді қабат түзіп, соның 

нәтижесінде жауын-шашынның аздығына қарамастан, жылдың жылы мезгілінде топырақтың 

суға қанығуы. 

         Қалыпты зоналық топырақтар – 5 топырақ типінен тұратын құрғақ шөп топырақтар           

         Құрғақшылықтың өлі қабаты – аспалы қылтүтік топырақ суының төменгі шегі мен 

ыза суының қылтүтік жиегінің жоғарғы шегінің арасында, қабат салу ылғалдылығына жақын 

жатқан ылғалды қалыңдылық.  

         Гравитациялық су – грунтты топырақта ауырлық күшінің әсерінен қылтүтіктерде 

ұстап тұрылмай, жоғарыдан төмен жылжитын су.  

Гигроскопиялық су – топырақтың ауадан сіңіре алатын бу тәрізді ылғалдылықтың ең 

жоғарғы мөлшері.  

Мезорельеф – рельефтің орташа мөлшері. Мысалы, тау аңғарлары, алқаптар, 

шұңқырлар.  

Макрокомбинациялар – мезокомбинацилардың жер бедерінің ірі өзгерістеріне 

байланысты алмасып отыруы.  

Микрорельеф – рельефтің өте ұсақ түрі. Мысалы, ұсақ құм төбелер, сор ойпаңдар 

және т.б.  

Пестицидтер – ауру туғызатын ұсақ бунақденелілерді жою үшін қолданылатын 

химиялық заттар.  

Сорланған топырақтар – құрамында суға тез ерігіш тұздардың біршама мол 

кездесетін топырақ түрлері.  



Сор топырақ – суға тез ерігіш тұздардың топырақтың беткі қабатынан бастап мол 

кездесуі.  

Сортаң топырақ – топырақтың коллоидты кешені негізінен на- трий катионына 

қаныққан топырақтар.  

Солодтар – қалдықты кварц және аморфты кремний балшығы көп топырақтар.  

Топырақ-биоклиматтық белдеу – топырақтардың көлбеулі зоналар мен биіктік 

белдеулердің радиациялык және жылу жағдайларының біртектестігі.  

Топырақ-биоклиматтық облыс – топырақ зоналарының тек радиациялық және жылу 

жағдайлары ғана емес, сонымен катар ылғалдану және құрғақтану жағдайларының 

біртектестігі.  

Топырақты бонитеттеу – топырақтың табиғи құнарлығын салы- стырып бағалау, 

оларды табиғи қасиеттер бойынша жіктеу.  

Топырақ провинциясы – топырақ зонасының кейбір топырақ және оның түзілу 

ерекшеліктеріне байланысты (ылғалдану, құрғақтану немесе температуралық өзгерістері) – 

зонаның бір бөлігі. 

Топырақ округі – топырақ провинциясының жер бедері топырақ түзуші жынысқа 

байланысты топырақ жамылғысын біркелкі құрылымда кездесетін топырақ провинциясынын 

бір бөлігі.  

Топырақ ауданы – топырақ округінің жергілікті жағдайларға тіпті, кейде әкімшілік 

бөлінісіне қарай бөлінетін ең кіші бөлігі.  

Топырақ зоналары – топырақ түрлерінің түзілуі мен генетикалық қасиеттері өзіндік 

биоклиматтық жағдайына сай қалыптасқан табиғи аймақтар.  

Топырақ типі – топырақ жіктелуінің басты белгісі.  

Топырақ құнарлылығы – топырақтың өсімдіктерді өніп-өсуіне қажетті су, қорек 

элементтерімен қамтамасыз етуі және олардың түсімділігіне керекті жағдай туғызу қасиеті.  

Топырақ пісуі – топырақтың жабысқақтығы мен байланысы маңызды агрономиялық 

қасиеті.  

Топырақтың тоңдануы – топырақтың қысқы аяздарда құрамындағы ылғалы мұзға 

айналып қатуы.  

Топырақ тегі – аналық  тау  жынысы  өзгешелігіне орай бөлінетін топырақ бөлігі ( 

кебірленген, сорланған,  корбонатты).  

Тип – топырақтың жіктелуінің басты белгісі. 

Топырақ аймағы – бір немесе екі аймақтық топырақ типінің және осыларға сәйкес 

интрааймақтық және аймақ ішіндегі топырақ типтері таралған жер кеңістігі.  

Топырақ аймақшасы – топырақ аймағына сәйкес таралған бір топырақ типшесі 

таралған жер аумағы.  

Топырақ фациясы – жылу режимінің және жыл мерзімдері ішінде ылғалдылығының 

ерекшелігі бар топырақ аймағының бір бөлігі.  

Топырақ округы және топырақ ауданы – жер бедерінің және топырақ түзуші тау 

жыныстарының ерекшелігіне байланысты қалыптасқан топырақ жиынтығы бар топырақ 

өлкесінің бөлігі.  

Тиксотропия – мәңгі тоңды өлкелердегі топырақтарда кең тараған құбылыс.  

Топырақтың тұздануы – өсімдіктер үшін зиянды болып келетін тұздардың 

топырақтың жоғарғы қабатына жинақталу процесі.  

Толық ылғалсыйымдылық – топырақтың толық сумен қанығуы.  

Топырақ провинциясы – топырақ және оның түзілу ерекшеліктеріне байланысты 

топырақ зонасының бір бөлігі. 
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Алматы  2021 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №1 

Сабақтың тақырыбы: Кіріспе. Геология негіздері.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Топырақтану пәнімен танысу, сабақ барысымен танысу, 

Негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтану — топырақтарды: олардың генезисін, 

даму тарихын, құрамы мен қасиеттерін, географиялық таралуын, сондай-ақ 

топырақты оңтайлы пайдалану мен оның құнарлылығын арттырудың жолдарын 

зерттейтін ғылым. Топырақтану ғылымының негізін орыс ғалымы 

В.В.Докучаев қалады. Оның Петербургте басылып шыққаң «Орыстың қара 

топырағы» (1883 ж.) атты еңбегінде топырақтың дүрыс анықтамасы, оның 

қасиеттері туралы ғылыми негізделген түсініктер берілген. В.В.Докучаев 

топырақ түзілу процесінің бес факторға байланысты екенін анықтады. Оларға: 

бастапқы аналық жыныстар,ауа райы, жер бедері, уақыт және өсімдіктер мен 

жануарлар жатады. Кейін ғылыми зерттеулердің нәтижесіне байланысты 

бұларға су (топырақ суы, жерасты суы) және адамның шаруашылық әрекеті 

қосылды. Топырақ жеке әртүрлі өлшемдегі қатты бөлшектерден тұрады.                

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 
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6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

Пәні: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1-дәріс. 

Мерзімі: 2 

Тақырыбы: Кіріспе. Геология негіздері. 

Сабақтың мақсаты: Жердің пайда болуы, эндогенді және экзогенді 

процестердің әсерінен жер қабығының құрылымдық аудандарының пайда 

болуы жайында білім беру 

1. Топырақ дегеніміз не? 

2. Топырақтың ең басты қасиеті? 

3. Топырақ неден жасалған? 

4. Докучаевтың топырақты биокосты деп атауы неліктен? 

               Топырақтану — топырақтарды: олардың генезисін, даму тарихын, 

құрамы мен қасиеттерін, географиялық таралуын, сондай-ақ топырақты 

оңтайлы пайдалану мен оның құнарлылығын арттырудың жолдарын 

зерттейтін ғылым. Топырақтану ғылымының негізін орыс ғалымы 

В.В.Докучаев қалады. Оның Петербургте басылып шыққаң «Орыстың қара 

топырағы» (1883 ж.) атты еңбегінде топырақтың дүрыс анықтамасы, оның 

қасиеттері туралы ғылыми негізделген түсініктер берілген. В.В.Докучаев 

топырақ түзілу процесінің бес факторға байланысты екенін анықтады. Оларға: 

бастапқы аналық жыныстар,ауа райы, жер бедері, уақыт және өсімдіктер мен 

жануарлар жатады. Кейін ғылыми зерттеулердің нәтижесіне байланысты 

бұларға су (топырақ суы, жерасты суы) және адамның шаруашылық әрекеті 

қосылды. Топырақ жеке әртүрлі өлшемдегі қатты бөлшектерден тұрады.                

             Қатты бөлшектер сумен және ауамен қоршалған. Сондықтан топырақты 

үш фазалы жүйе ретінде қарастырады. Топырақтың жоғарғы беті борпылдақ. 

Мүның құрамында көптеген өлі органикалық заттар бар (өсімдіктер қалдығы, 

қарашірік).  Бүл қарашірікті аккумулятивті А қабаты. Тереңірек, өте тығыз 

иллювиалды өтпелі В қабаты жатыр.  Оның астында топырақ түзуші - С қабаты 
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орналасқан. Барлық топырақтар бір-бірінен осы генетикалық қабаттарымен 

ажыратылады. Әр түрлі топырақтың генетикалық қабаттары 

қалыңдығымен,түстерімен, қүрылымымен, морфологиялық қасиеттерімен 

ерекшеленеді. Топырақтың қалыңдығы санмен көрсетіледі. Мысалы, кейбір 

топырақтарда А қабаты небары 0-5 см, ал кейбіреулерінде 0-50 см болады. 

Топырақтың типтеріне байланысты А, В,  С қабаттары бірнешеге бөлінуі 

мүмкін. Топырақ қабаты тереңдеген сайын аэрация нашарлайды. Оттегінің 

мөлшері азайып, көмір қышқыл газы мен органикалық заттардын ыдырауы 

кезінде бөлінетін басқа да газдардың мөлшері артады. Топырақтың жоғарғы 

қабаттарында өсімдікке қажетті фосфор, калий, азот, кальций және басқа заттар 

жинақталған. Топырақтың әртүрлі қасиетіне (қышқылдығы, тұздылығы, 

ылғалдылығы) байланысты өсімдіктерді көптеген экологиялық топтарға бөлуге 

болады. Мысалы, топырақтың қышқылдығына байланысты: рН 6,7-ден төмен 

қышқыл топырақта өсетін ацидофилді түрлер (сфагналы батпақ өсімдіктері); 2) 

рН 6,7-7,0 топырақта өсетін нейтрофилдер (көпшілік мәдени өсімдіктер); 3) рН 

7,0-ден жоғары топырақта өсетін базифилді өсімдіктер (аққурай). Механикалық 

құрамы (топырақ түйіршіктерінің мөлшері) бойынша топырақ құмды, құмдақ 

сазды және саз топырақ болып бөлінеді. Сазды топырақ Құламаларда тұрақты 

және су бұзып кетуіне қарсы келе алатын топырақ; жолдың негізі үшін жақсы 

материал болып табылады. Құмайт топырақ Ылғалды және құрғақ күйінде 

байланысы жақсы топырақ: құрғақ және тым ылғалды жерлерде жолға себуге 

пайдаланады. Шым тезекті топырақ Ылғалдылықтың тұрақсыздану кезінде 

көлемдік өзгерістерге зор бейімі бар, қатты сығылатын орамды грунт, жол 

себуге қолданылмайды. 

             Топырақтанудың ең маңызды тараулары болып мыналар саналады: 

— топырақтың қалыптасуы және дамуы (генезисі, жаралуы) туралы ілім; 

— топырақ жамылғысы туралы ілім; 

— топырақтың құнарлылығы туралы ілім. 

              Негізінен бастапқыда бұл ғылымды екі үлкен топқа жіктеуге болады, 

біріншісі  — жалпы топырақтану (іргелі), екіншісі – арнайы топырақтану 

немесе қолданбалы. Жалпы топырақтануда бағытында ғалымдар топырақтың 

негізгі қасмиеттерін, пайда болуын, таралуын, жіктелуін зерттейді. Ал арнайы 

топырақтану бағытында ғалымдар топырақты пайдалану барысында туатын 

мәселелерді зерттеп, анықтайды. Іргелі топырақтану ғылымының дамыған 

салалары: топырақ морфологиясы, топырақ физикасы, топырақ минералогиясы, 

топырақ географиясы, топырақ тарихы, топырақ құнарлығы, топырақты қорғау, 

топырақ картографиясы ж. т. б. 

             Арнайы топырақтану бағытында осы ғылымынң салалары: ауыл 

шаруашылық топырақтануы, орман шаруашылық топырақтануы, инженерлік 



топырақтану, мелиорациялық топырақтану, экологиялық топырақтану болып 

келеді. 

              Топырақтану ғылымы әсіресе ауыл шаруашылығымен, оның ішінде 

егіншілікпен тығыз байланысты. Сондықтан ауыл шаруашылығы немесе 

агрономиялық топырақтану ғылымы кең көлемде дамып жетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары№2 

Сабақтың тақырыбы: Жердің құрылымы және пайда болуы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Сабақ барысымен танысу, негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты ылғалдандыру көгалдандыру 

тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:  Қазіргі түсінік бойынша топырақ – жер бетінің майда 

ұнтақталған құнарлы қабаты, тірі және өлі табиғатқа тән бірнеше сипаттары 

мен қасиеттері бар ерекше құрылым. Топырақтың негізгі қасиеті – 

құнарлылығы деп, оның өсімдіктерді барлық қоректік заттармен және 

ылғалмен қамтамасыз етуін айтады. Табиғаттың жоғарғы туындысы – адам 

топырақ құнарын өсімдіктер мен жануарлар дүниелері арқылы өз мұқтажына 

пайдаланды. Өсімдіктер құнарлы топырақ қабатынан тамыр жүйелері арқылы 

қоректік затарды алып, суды бойына сіңіріп, жапырақтарына түскен күн сәулесі 

мен ауадағы көмірқышқыл газы арқылы жүретін фотосинтез нәтижесінде дене- 



сіне өте мол органикалық биофильді минералды заттар жинап, едәуір 

энергияны шоғырландырады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

Пәні: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен 

Мерзімі: 2 сағат 

Сабақтың тақырыбы: Жердің құрылымы және оның пайда болуы. 

Сабақтың мақсаты: Жердің құрылымы, жер шарының пайда болуы. Орман 

шаруашылығында топырақтанудың маңызы. 

           Геология- жердің қыртысын және ішкі қабаттарын, олардың құрамын, 

құрылысын, қозғалысын, даму тарихын, кен байлықтарының пайда болу, 

орналасу заңдылықтарын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының кешені. 

Геология жаратылыстану ғылымдарының жеке тармағы ретінде 18 ғ-дың аяғы 

мен 19 ғ-дың басында бөлінді. 20 ғ-дың бас кезінде біртұтас ғылым болып 

қалыптасты. 

         Жер негізгі 3 геосферадан тұрады: 

1. жер қыртысы, 

2. мантия, 

3. ядро. 

          Жердің физикалық қасиеттері мен температурасы тереңдеген сайын 

өзгереді. Жердің ішкі өзегін ядро деп атайды. Жердің ядросын радиусы 3486 

км-дей құрайды. Ол сыртқы және ішкі ядроға (субядроға) бөлінеді. Бұл 

екеуінің арасында сыртқы ядро құрамына кіретін аралық белдем бар. Ядро 

шекарасында бойлық сейсмикалық толқындардың таралу жылдамдығы 13,6 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE


км/с-тан 8,1 км/с-қа дейін кемиді, субядро шегіне тау 11,2 км/с-қа дейін артады. 

Субядродағы сейсмикалық толқындардың таралу жылдамдығы тұрақты. 

           Жердің келесі қабаты — мантия (гр. mantion—жамылғы). Мантия 

жоғарғы (900 км-ге дейін) және төменгі (900—2900 км) мантияға бөлінеді. 

Мантия жер көлемінің 83%-ын, жалпы салмағының 67%-ын құрайды. Жоғарғы 

мантияның 250—300 км тереңдігінде қаттылығы мен беріктігі төмендеу, 

тұтқыр қабат орналасқан, оны астеносфера деп атайды. 

            Жердің ең беткі жұқа қатты қабығы — жер қыртысы. Жер қыртысы деп 

- литосфераның жоғарғы қабаты, жер бетіндегі барлық сулар - гидросфера, 

жерден 20 шақырым биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі қабатын және 

бүкіл тірі ағзалардың өмір сүру аймағын айтамыз. Географиялық қабықтың 

пайда болуынан ірі табиғи кешендері материктер мен мұхиттар пайда болды. 

Дүние жүзінде 6 материк немесе құрлық бар. Олар: Еуразия, Африка, Солтүстік 

Америка, Оңтүстік Америка, Аустралия, Антрактида. Мұхиттардың саны 4: 

Тынық, Атлант, Үнді, Солтүстік мұзды мұхиттары. 

            

        1.Жердің ішкі құрылысы 

         Жердің құрылысы қабықтардаи тұрады. Ядроның төңірегінде қабықтың 

дұрысқа жақын шеңберлі қабаттары — орналасқан, олардың әрқайсысының 

өзіне тән құрамы мен қасиеттері бар. 

       Жердің сыртқы газ қабығы — атмосфера, онда барлығы 5,1 • 1015 т зат 

(Жердің массасының миллиардтай бөлігіне жуық) бар; атмосфераның үстіңгі 

шекарасы бірден білінбейді. Жердің мөлшерін және орташа тығыздығын 

анықтаған кезде бұл қабық есепке алынбайды. 

      Жердің сұйық қабығы — гидросфераның 1,4-1018 т массасы бар. Оның 

орташа қалыңдығы 4000 км шамасында. 

       Жердің қатты денесінің. тіқелей бақылауға , берілетін тереңдігі 8 км жер 

радиусымен салыстырғанда соншалықты мардымсыз келеді. Сейсмикалық 

гравитациялық, магниттік, электр магниттік, термикалық, ядролық және .басқа 

да зерттеулер мәліметтеріне қарағанда жердің ядросы (жер көлемінің 16% 

және г массасы 31,5%), оны қоршаған қалың қабығы — мантиясы (Жердің 

көлемі 83% және массасының 67%), оның бетінде жұқа жер қыртысы (көлемі 

1,2%, массасы 0,5%) бар. 

Жер қыртысы 

Жер қыртысы деп- литосфераның жоғарғы қабаты , жер бетіндегі барлық сулар 

- гидросфера , жерден 20 шақырым биіктікке дейінгі атмосфераның төменгі 

қабатын және бүкіл тірі ағзалардың өмір сүру аймағын айтамыз.  

Жердің ең беткі жұқа қатты қабығы — жер қыртысы. Оның орташа қалыңдығы 

мұхиттар астында 5 — 10 км, материктерде 35 — 40 км, ал биік таулы 

аудандарда 70 км-ге дейін жетеді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8B


     Жердің келесі қабаты — мантия (гр. mantion—жамылғы). Ол жер 

қыртысынан жұқа Мохоровичич қабаты арқылы бөлініп жатыр, оны 1909 жылы 

югославиялық сейсмолог А. Мохоровичич анықтаған. Ғалымдар мантияның 

температурасы бетінде 100—-150° С-тан ядроның шекарасында 3800° С-қа, 

дейін деп болжайды. Заттың тығыздығы тереңдеген сайын үздіксіз еседі: 3,5 

г/см3-ден 5,2 г/см3-ке дейін. Жоғарғы мантияда континеиттің астындағы 100;—

200 км, мұхиттың астындағы 50—60 км терендікте астеносфера (әлсіз сфера) 

жатыр. Астеносферада температура балқу температурасына жақын, бірақ үлкен 

қысым заттың балқуына мүмкіндік бермейді. Бұл зат өте тұтқырлы 

болғандықтан қысымның салдарынан баяу ағуы да мүмкін. Астеносферадан 

жоғары жатқан қабаттар: мантияның кристалды жыныстардан түзілген ң 

жоғарғы бөлігі мен жер қыртысы қосылып литосфера (тасты сфера) деп 

іаталады. Жарылулар арқылы плиталарға бөлінген литосфера «аққан» 

астеносферамен бірге жылжуы мүмкін. Жарықтар бойымен плиталарды 

жылжыта отырып, астеносфера заттары кейбір жерлерде жер бетіне 

көтеріледі.   

Мантиядан төмендегі, 2900-ден 6371 км аралығында орналасқан Жердің ішкі 

өзегін ядро деп атайды. Құрылымы жағынан ядро бірін-бірі көмкере 

орналасқан екі бөліктен тұрады.  

 

Географиялық  қабықтың құрамына: литосфера, гидросфера, атмосфера және 

биосфера кіреді. Бақылауға мүмкін, космостық кеңістікте Жерге ұқсайтын 

басқа аспан денелерідәл қазірге дейін байқалмайды. 

 

Жердің ішкі құрылысы барлық уақытта адамзатты қызықтырған және атам 

заманнан осы күнге дейін көп ғалымдар зерттеп келеді. 

Осыған қарамай жердің ішкі құрылысы туралы нақтылы, анық мәліметтер 

жеткіліксіз. Жердің құрылысын білу және үйрену ғылым мен практикада 

маңызы зор. 



 

Г р а н и т т і  қ а б ы қ ш а н ы ң - ең үлкен қалыңдығы қазіргі заман 

тауларының (жоталардың) астында болып (мысалы Памир, Альпы таулары), ең 

аз қалыңдығы мұхиттардың, ойпаттарының (Атлант, Үнді мұхиттары) түбінде 

ұшырайды. Гранитті қабаттың тығыздығы 2,6-2,7 г/см3 болып, ол гранит 

жыныстарынан тұрады. 

Б а з а л ь т т ы  қ а б ы қ  – бұл тікелей гранитті қабықтың астында жайғасқан. 

Оның қалыңдығы материкті тегістікте 30 км-дейін жетеді. Базальтты қабықтың 

тығыздығы 2,8-2,9 г/см3 болып, оның құрамының негізі  базальт және 

басқалардан құралып, кремний қышқылы болса аз мөлшерді құрайды. 

Литосфераның астында перидотитты қабық жатады, оның құрамында кремний 

қышқылы өте аз мөлшерде болады, керек болса базальт қабатындағы кремний 

қышқылы мөлшеріндей. Оның тығыздығы жоғарғы жағында 3,2-3,4 г/см3, 

төменінде 4-4,5 г/см3. 

П е р и о д т т ы  қ а б ы қ  1200 км тереңдікке дейін тарқалып жер шарының 

барлық жерін қамтиды. Одан төменде 2900 км тереңдікке дейін аралық қабық 

жатады. Академик А.Е. Ферсман бұл қабатты рудалы геосфера деп атаған. Бұл 

қабатты үлкен мөлшерде темір мен никель сияқты таза металдар құрайды. 

Жердің ішкі орталық бөлігі немесе ядро деп аталатын бөлігі 2900 км 

тереңдіктен басталып жердің орталығына (центріне) дейін барады немесе 6370 

км тереңдікке дейін. 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №4 



Сабақтың тақырыбы: Ең басты минералдар. Минерал жайлы түсінік. Модуль 

/ пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Топырақтың минералды құрамы. 

Механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты интерьерлерді ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ – күрделі дене, ол бірнеше фазалардан: қатты 

фаза (минералдық және органикалық), сұйық фазасы (топырақ ерітіндісі), газды 

фазасы (топырақ ауасы) және тірі фазасы (топырақтағы тірі организмдер) 

тұрады. Бұл фазалар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Топырақтағы 

химиялық элементтердің мөлшеріне қарай бірінші орында О мен Sі, екінші Al 

мен Fe, үшінші Са мен Мg, солардан кейін Na, К, т.б. элементтер орналасқан, 

Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген тау жыныстарының химиялық 

құрамынан айырмашылығы бар. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

4-сабақ. Ең басты минералдар. Минерал жайлы түсінік. 



Минерал (ескі лат. mіnera – кентас кесегі) – химиялық құрамы және физикалық 

қасиеттері бір текті табиғи дене. Ол жер бетіндегі немесе жердің (ғарыш 

денелерінің) қойнауындағы физикалық - химиялық процестерге байланысты 

пайда болып, тау жыныстарын, кентастар мен метеориттерді, т.б. құрайды. 

Минерал негізінен қатты денелер. Олар кристалды (пирит, галенит), аморфты 

(опал, лимонит) және метамикты (сырты кристалл тәрізді, ішкі құрылысы 

аморфты, шыныға ұқсас) болып жіктеледі. Әр Минерал өзіне тән құрамды, 

кристалды құрылымы бар табиғи қосынды. Жекелеген кристалдар, дәндер және 

басқа денелер Минералдық индивид деп, ал Минералдық индивидтердің бірігіп 

түзілгендері минералдық агрегаттар деп аталады. Табиғатта зерттелген 

Минерал түрлері 2,5 мыңға жуық, жыл сайын 30-ға жақын жаңа Минерал 

түрлері анықталады. Минералдардың көпшілігінде ионды құрылым кездеседі 

(кристалдық химия). Ковалентті және интерметалдық құрылымдар аз кездеседі. 

Минерал құрауға Менделеев кестесіндегі инертті (асыл) газдар мен ураннан 

соңғы элементтердің бәрі қатысады. Олардың кейбіреуі Минерал құрауда басты 

орын алады, ал құрылымы мен қасиеттері басты элементтерге ұқсастары (Pd, 

Ge, Іn, Cd, Ga, Tl, Se, І, Br, Re, Rb) Минералдардың құрамында изоморфтық 

қоспалар түрінде кездеседі. Изоморфтық қоспалар Минералдардың химиялық 

қасиеттерін өзгертеді. Табиғатта силикаттар (Минералдың жалпы санының 

25%-ы), сульфидтер (13%), фосфаттар мен ванадаттар (18%), тотықтар мен 

гидрототықтар (12%), түрлі табиғи химиялық қосылыстардың (32%) 

Минералдары бар. Жер қыртысының 92%-ы силикаттардан, тотықтардан, 

гидрототықтардан тұрады. Химиялық құрамы жағынан Минералдар таза 

элементтер және күрделі қосылыстар болып бөлінеді. Минерал кристалдары 

жай аниондардан (S2–, O2–, OH–, Cl–, т.б.), аниондық радикалдардан [CO3]2–, 

[SіO4]4–, [PO4]3–, т.б. құралады. Минералдарды кристалды химиялық жіктеу, 

құрылысының ерекшеліктеріне негізделген. Құрылымы бір типтес Минералдар 

құрамының изоморфизм процестерінен өзгеруі оларды құраушы атомдардың, 

иондардың атомдық (иондық) радиустарына, кристалдық - химиялық 

сандарына, химиялық байланыс түрлеріне байланысты болады. Минерал 

морфологиясы оның ішкі, құрылысына, пайда болу, қалыптасу жағдайларына 

қарай анықталады. Мысасылы, Қарағанды өңірінің талшықты родуситі – сұйық, 

ал бұршақ сияқты тығыз, борпылдақ родуситі – қою коллоид ерітінділерінің 

кристалдануынан түзілген. Жеке Минералдар сыңарларының өлшемі әр түрлі 

болады. Тарбағатай пегматиттерінен табылған кварц кристалдарының 

ұзындығы 6 метр, салмағы 72 тонна, қырларының ені 1 метрге жетеді. Кейбір 

коллоидтық Минералдардың көлемі бірнеше м3 болады. Табиғаттағы 

Минералдар сырт пішініне қарай көбіне дендриттер, оолиттер, сферолиттер, 

секрециялар, конкрециялар, дән, топырақ сияқты массалар, сталактиттер, 

сталагмиттер түрінде кездеседі. Минералдардың физикалық қасиеттері 

кристалдық құрылымына және химиялық құрамына байланысты. Тығыздығына 

байланысты Минералдар жеңіл (2500 кг/м3 дейін), орташа (2500 – 4000 кг/м3), 

ауыр (4000 – 8000 кг/м3) және өте ауыр (8000 кг/м3-тен жоғары) болып 

жіктеледі. Мөлдірлік қасиетіне байланысты мөлдір (тау хрусталі), шала мөлдір 

(сфалерит), мөлдір емес (магнетит) болып ажыратылады. Минералдар жаралу, 

өсу, өзгеру сатыларынан (Минералдар онтогениясы) өтеді. Минерал магмалық 

балқымаларда, ерітінділерде, газдарда түзіледі. Белгілі процестерден кейін 



бірнеше Минералдың топталуы Минералдар парагенезисі деп аталады. Пайда 

болған Минералдар ассоциациялары парагенетикалық талдау негізінде 

жасалған әр түрлі физикалық - химиялық диаграммалар бойынша анықталады. 

Табиғи реакцияларда түзілетін Минерал өзін қоршаған ортамен, ортаның 

фазалық қалпымен және физикалық - химиялық параметрлермен тығыз 

байланысты. Бұл жағдайлар Минералдардың құрамы мен түрлі қасиеттеріне 

әсер етіп, оған типоморфтық белгілер (Минералдардың кристаллографиялық 

ерекшеліктері, агрегаттарының сипаты, жеке сыңарларының өлшемі, кейбір 

физикалық - химиялық қасиеттер) береді. Минералдар экзогендік, эндогендік, 

метаморфогендік процестерде пайда болады. Минералдардың генезисін 

анықтау үшін олардың түзілу процестерінің химизмін, пайда болған ортаның 

фазалық қалпын, жүйенің физикалық - химиялық параметрлерін, түзілу, өсу, 

даму жолдарын, оны құраған заттардың түп негізін білу керек. Бұл 

аталғандарды анықтаудың басты жолдары: а) геологиялық жағдайларды 

зерттеу; ә) типоморфтық белгілерді анықтау; б) парагенетиканы талдау; в) 

онтогенды талдау; г) газ бен сұйық қосындысын зерттеу; ғ) табиғи 

реакциялардың термодинамикалық шамаларын есептеу; д) әр түрлі 

геотермометрлер мен газобарометрлер арқылы термодинамикалық 

параметрлерді анықтау; е) теңдеулердің физикалық - химиялық жүйесін 

зерттеу; ж) табиғатта түзілу жолдарын тәжірибемен қайталау; з) изотоптық 

құрамын анықтау. Минералдардың өндірісте қолданылуы олардың түрлі 

бағалы қасиеттеріне негізделген. Өте қатты Минералдар (алмас, корунд, гранат, 

т.б.) абразивтер ретінде, пьезоэлементтік қасиеті барлары радиоэлектроникада 

қолданылады; қатты әдемі түстілерінен зергерлік бұйымдар жасалады. 

Минералдардың физикалық қасиеттері олардың кендерін іздеуге, кентастарды 

байытуға мүмкіншілік береді. Қазақстанда кездесетін Минералдардан 

Менделеев кестесіндегі элементтердің 60-тан астамы өндіріледі. Қазақстанның 

әр жерінен жиналған Минералдардың таңдаулы коллекциялары Қазақстанның 

геологиялық мұражайларына қойылған. Бандунгтегі (Индонезия) геологиялық 

мекеменің мұражайында Семізбұғы кенінің корунд Минералы сақтаулы;[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №5 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ жайлы ғылымның даму тарихы. 

 Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация 

негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. 

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру.  

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ – күрделі дене, ол бірнеше фазалардан: қатты 

фаза (минералдық және органикалық), сұйық фазасы (топырақ ерітіндісі), газды 

фазасы (топырақ ауасы) және тірі фазасы (топырақтағы тірі организмдер) 

тұрады. Бұл фазалар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Топырақтағы 

химиялық элементтердің мөлшеріне қарай бірінші орында О мен Sі, екінші Al 

мен Fe, үшінші Са мен Мg, солардан кейін Na, К, т.б. элементтер орналасқан, 

Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген тау жыныстарының химиялық 

құрамынан айырмашылығы бар. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 
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5-сабақ. Топырақ жайлы ғылымының даму тарихы 

  

Топырақ туралы алғашқы білімнің дами бастауы өте ерте заманнан, жер бетінде 

адамдардың егіншілікпен шұғылдана бастаған уақытымен сәйкес басталып, 

одан кейін егіншілік туралы білімнің әрі қарай дами түсуімен байланысты 

болып отырды. Бірақ ертеде көптеген уақыт бойы адамдар топырақ туралы тек 

қана жекелеген мағлұматтар жинап, оның қасиеттеріне бақылау ғана жүргізіп 

отырды. 

Алғашқы топырақ туралы білімнің жүйеге келтіріліп сипатталуы біздің дәуірге 

дейінгі VIII ғасырымен біздің дәуірдің III ғасыры аралығында Грек–Рим 

цивилизациясы кезінде басталды. Осы кезеңде топырақ туралы көптеген 

мағлұматтар жиналып гректің, Римнің ғұлама, ойшыл философтарының 

трактаттарында баяндалды. Әр жер ауданында дамыған топырақтардың 

ерекшеліктері туралы, оларды түрлі егіншілік жүйесінде пайдалану жөнінде ой 

толғап, топырақты топтарға жіктеудің алғашқы талпынысы жасалды. Әсірісе 

Рим ойшылдары Катонның, Варронның, Вергилийдің және Колумелланың 

еңбектері – (трактаттары) кең қауымға белгілі болды. Солардың ішінде 

Колумелланың жазған дүние жүзіндегі бірінші ауыл шаруашылық 

энциклопедиясы – «Ауыл шаруашылығы туралы трактат» атты еңбегінде ол 

топырақтың құнарлылығы жөнінде, оны топтарға жіктеу, топырақты өңдеп-

баптау, тыңайту мәселелері хақында мол мағлұмат берді. 

Жаңа дәуірдің XVI-XVII ғасырлары аралығында феодалдық заманның салық 

жинау жүйесін үйлестіру үшін топыраққа баға беру жұмыстары үлкен 

қарқынмен жүргізілді. Топырақтың қасиеттерін зерттеу мәселелері осы кезеңде 

жақсы қолға алынбады, бірақ, әр аймақтың топырақтарын сипаттап оларға баға 

беру қарқынды жүргізілді. Жер кадастры көптеген елдерде жасалынып 

қолданылды. Осы кезеңнің аяғына таман топырақ туралы жаңа түсініктер 

қалыптаса бастады. Өсімдіктердің сумен қоректенуі (Френсис Бекон), 

топырақтан өсімдіктердің тұздарды сіңіруі (Бернар Палисси), табиғаттағы 

заттар айналымы (Леонардо да Винчи) туралы тұжырымдар айтылды. 

Топырақтанудың XVIII ғасырда дамуына неміс ғалымы Н.А.Кюльбельдің 

«Топырақтың құнарлылығы туралы кітабы» (1740ж.), француз оқымыстысы 

А.Тюргоның топырақтың құнарлығының кемуі туралы ілімі (1766ж.), швед 

ғалымы Н.Валериустың топырақтың қарашіріндісін зерттеп, өсімдіктердің 

қарашіріндімен қоректену ілімін (1761ж.) жазуы және Германияда 

Ф.Ахардттың шымтезектен сілтілермен шайуы арқылы қарашірінді ерітіндісін 

алып, оны күкірт қышқылымен тұндырып алуы (1786ж.) еңбектері үлкен үлес 

қосты. 

Осы кезеңде топырақ туралы жазылған жаңа оң пікірлер орыс ғалымдары 

М.В.Ломоносовтың, П.С.Палластың, И.А.Гюльденштедттің еңбектерінде 

жарық көрді. 



Еуропа егіншілігінде XIX ғасырда капиталистік өндірістік қатынастардың 

дамуы кезінде топырақтанудың агрогеологиялық және агромәдени-химиялық 

бағыттары қалыптасып дамыған кезеңі болды. 

Осы кезеңде агрохимия ғылымының негізін қалаған М.Г.Вольнидің, 

А.Д.Теердің, Г.Дэвидтің, М.Г.Павловтың, Я.Берцелиустың, Ю.Либихтың, 

Ж.Б.Буссенгоның еңбектері жарық көрді. 

Агрогеологиялық топырақтану бағытының дамуына неміс ғалымдары 

Ф.А.Фаллу, К.Шпренгельдің еңбектері үлкен үлес қосты. К.Шпренгельдің 1837 

жылы шыққан «Топырақтану немесе топырақ туралы кітап» атты еңбегінде 

бірінші рет «топырақтану» атауы қолданылды. Бұл кезеңде үлкен жер 

аймақтарының топырақ карталары жасалынды. Ресейде бірінші рет 1851жылы 

К.С.Веселовскийдің, екінші рет 1879 жылы В.И.Чаславскийдің басшылығымен 

топырақ карталары жасалынды. 

Топырақтанудың осы дамуы кезеңінде ғалымдар әлі де ескі көзқараста болып, 

топырақты өлі табиғи геологиялық дене ретінде қарады. Бірақта, осы кезең 

топырақтанудың ғылыми негізінің қалануына үлкен әсер етті. 

Қазіргі топырақтанудың ғылыми генетикалық негізі XIX ғасырдың аяғында, 

XX ғасырдың басында ұлы табиғат зерттеушісі, орыс ғалымы Василий 

Васильевич Докучаевтың және оның ізбасарларының қажырлы еңбектерінің 

арқасында қаланды. 

Петербург университетінде 1883 жылы 10 желтоқсан күні В.В.Докучаев ғылым 

докторы дәрежесін алу үшін жасаған «Орыстың қара топырағы» атты 

баяндамасын жемісті қорғап шықты. Осы күн қазіргі топырақтану ғылымының 

дүниеге келген күні болып саналады. 

В.В.Докучаевтың ашқан ғылыми жаңалығының басты өзегі -топырақтың жеке 

ерекше табиғи, тарихи дене екенін көрсетіп дәлелдеуі. Уақыт ағымының 

қатысуымен тау жыныстарынан ылғалдықтың, ауаның, ағзалардың өзара 

қарым-қатынасы әсерінен топырақтың пайда болатынын көрсетіп, оның басқа 

да табиғи денелер сияқты құрылысы, ерекше қасиеттері, жасы, жер бетінде 

таралу заңдылықтары, топырақтың өз «тіршілігі» бар дене екенін айқындап 

беруі. 

В.В.Докучаев қазіргі генетикалық топырақтану ғылымының басты теориялық 

және әдістемелік негізін салушы ғалым. Ол топырақ құраушы факторлар 

туралы ілімді, топырақтардың ендік және биіктік табиғи аймақтар бойынша 

таралу заңдылығы туралы ілімді қалыптастырып дамытты, топырақты далада 

зерттеу, топырақты картографиялау, топырақ сапасын бағалау 

(бонитировкалау) әдістемелерін жасады, құрғақшылықтан дала аймағын қорғау 

шараларын жүзеге асырды. 

В.В.Докучаев құрған топырақты зерттеу далалық экспедицияларға қатысқан, 

оның ізбасарлары мен оқушылары топырақтану ғылымын әрі қарай алға 

бастырып, ерекше дамытты. Олар: Н.М.Сибирцев., В.И.Вернадский., 

Н.Г.Высоцкий., К.Д.Глинка., С.А.Захаров., Н.А.Димо., Л.И.Прасолов., 

Б.Б.Полынов және т.б. 

Осы кезеңде АҚШ-та Е.В.Гильгарттың (1833-1916) және М.Уитнидің (1860-

1927), Батыс Еуропада М.Э.Вольнидің (1846-1901), Ю.Шлезингтің (1824-1919), 

М.Г.Мургочидің (1872-1925), Н.П.Пушкаровтың (1847-1948), П.Трейцтің (1868-

1935), А.Зигмондтың (1873-1939) топырақтанудан еңбектері жарық көрді. 



Көптеген елдерде 1916-1941 жылдары топырақ сипаттамасы жөнінде мол 

мағлұматтар жиналды. Осы кезеңде халықаралық топырақтанушылар ұйымы 

құрылды (1924), үш халықаралық топырақтанушылар конгрессі өтті (1927, 

1930, 1935). Осы жылдары дүниежүзілік ғылым саласында топырақтанудың 

В.В.Докучаев салған бағыты құпталып, бірауыздан мақұлданды. Топырақтану 

жаратылыстану ғылымының жеке саласы болып бөлініп шықты. Осы 

ғылымның физика, химия, география, минералогия, биология және ауыл 

шаруашылығы тараулары жеке-жеке сала болып бөлініп дами түсті. 

Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі отыз жыл ішінде жер 

шарының топырақтарын зерттеп, есепке алу және топырақтану бағытындағы 

халықаралық ынтымақтастық жұмыстардың қарқынды жүруі кезеңі болды. Осы 

кезеңде Азия, Африка, Оңтүстік Америка елдерінің топырақ жамылғысын 

зерттеу жұмыстарының мардымды жүруі байқалды. Осы жұмыстар негізінде 

1960-1978 жылдары дүниежүзілік топырақ картасы жасалынды. 

Қазіргі уақытта топырақтану ғылымының басты бағыты, XX ғасырдың екінші 

жартысында қалыптасқан жер планетасының экологиялық жағдайына қатысты 

болып отыр. Табиғи ресурстарды пайдаланудағы ғасырлар бойы жинақталған 

кері әсерлермен қазіргі заманның әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-

техникалық даму салдарынан, көптеген шешілмеген экологиялық мәселелер 

туып отыр. Осы мәселелер ішінде жер шарының топырақ жамылғысының әр 

түрлі тозу, құнарсыздану түрлеріне шалдығуы, халық санының күннен-күнге 

біртіндеп өсуі салдарынан топырақ ауданының салыстырмалы түрде алғанда 

кемуі, және дұрыс қолданылмағандықтан топырақтың істен шығуы, әр-түрлі 

ауыл шаруашылығы емес өндіріс салаларында топырақ жамылғысының 

жойылуы әсерінен топырақ ауданының абсолютты кемуінің байқалуы 

топырақтану ғылымы алдында осы күрделі мәселелердің оң шешуін табу 

қажеттілігінің тұрғанын көрсетеді. Адамзат алдында жер планетасының 

топырақ жамылғысын келер ұрпаққа сақтап, оны тозбаған, ластанылмаған, 

құнарлылығы жақсарып, артқан күйінде жеткізудің күрделі міндеті тұр. 

Сонымен қатар, топырақтың әр гектарынан өте жоғары, сапалы өнім жинап, 

күннен-күнге өсіп келе жатқан адамзаттың азық-түлікке қажеттілігін жеткілікті 

түрде өтеу мәселесі де өте өзекті болып отыр. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №7 

Сабақтың тақырыбы: Тау жыныстарының топырақтану ғылымында алатын 

орны. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Топырақтану ғылымы  жайлы 

анықтама. 

Міндеттері: Сабақ барысымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтану ғылымының қалыптасуы орыстың аса 

дарынды табиғаттанушы ғалымы В. В. Докучаевтың (1846-1903) есімімен 

тығыз байланысты. В. В. Докучаевтан кейін оның енбегін көптеген талант- ты 

шәкірттері жалғастырды. Генетикалық топырақтану ХХ ғасырдың басында 

табиғаттанудың жаңа бір саласы ретінде қалыптасты. Генетикалық деген 

түсінік «генезис», яғни топырақтың пайда бо- луы, дамуы деген ұғымды 

білдіреді.. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

7-сабақ. Тау жыныстарының топырақтану ғылымында алатын орны. 

        Жер қыртысын құраушы минералдық бір тектес заттарды тау жынысы деп 

атайды. Жердің сыртқы қыртыс қабаттары көбінесе қатты тастардан тұрады. Сол 

себепті тау жыныстарын анайы түсінікпен атағанда тастар деуге болады. 

Тастардың жер бетіне шыққан айқын күрделі түрлері тауларда кездеседі. Тау 

жыныстары деген сөздің өзі сол тастардың тауда кездесу түсінігінен шыққан. 

Олай болса тау жыныстарының орнына тастaр деген түсініктің өзін алуға да болар 

еді. Расында петрография деген сөздің өзі де сонан шыққан болатын (грекше петро 

— тас деген сез). Бірақ ерте кезде осылай алынғанымен қазіргі түсінікке ол дәл 

келе қоймайды. Өйткені жер кабаттарын құраушы минералдық бір тектес зат 

қатарына, яғни тау жынысы қатарына су, мұнай, көмір, топырақ, сияқты заттар да 

жатады. Бірақ бұларды тас деуге болмайды. Сондықтан тау жынысы деген 

түсініктің тастан көрі мағынасы кеңірек. Сонымен, петрография тау жыныстарын 

зерттеуші ғылым. 

         Тау жыныстарының шығу тегіне жалпы шолу жасап көрейік. Жердің үстіңгі 

қабатындағы тас қабықты құраған тау жыныстары алғашқыда балқыған тұтқыр 

заттан қатайып пайда болған. Демек, ол тау жыныстарын құраған минералдар мен 

кристалдар да алғашқыда сол балқыған заттан пайда болған. Онан кейінгі 

замандарда, жердің қатты тас қабығы құрыла бастасымен ондай тау жыныстары, 

күннің шағу, желдің қағу, судың шаю әсерінен бұзылып, бөлшектерге жіктеліп, 

ажырап үгітіле бастаған. 

         Тау жыныстарының үгітіліп ұсақталған түйіршіктері суға еріп, химиялық әр 

түрлі қосындыларға айналып, тұнып, тығыздалып, бірігіп, басқа түрлі 

минералдарға және тау жыныстарына айналған. Мұнан кейін олар екінші рет 

қайта өзгеріп, тағы басқа тау жыныстарының түріне айналған. Жердің жүздеген 



миллиондаған ұзақ тарихы бойында осы әрекет көп қайталанып отырған. Сонымен 

қатар бертін келе-келе тау жыныстары мен минералдардың бұзылып өзгеруіне 

және жиналып құралуына тіршілік дүниесі де көп әсерін тигізген. Жердің 

тереңдегі ішкі ыстық қабаттарынан балқыған заттар қосындысы да (магма) анда-

санда жер бетіне көтеріліп шығуын тоқтатқан жоқ . Олардың қатаюынан жаңа тау 

жыныстары пайда болады. Бұрын және жаңадан пайда болған тау жыныстары 

қайта өзгеріп, басқа минералдар мен тау жыныстарының түріне айналып отырады. 

Осы ретпен жер қыртысында пайда болған тау жыныстары мен минералдардың 

түрлері өте көп. Олардың бірсыпырасы адам баласының керегіне жұмсалады. 

Ондай минералдарды пайдалы қазындылар дейді немесе кен минералдары, кен 

тасы немесе руда дейді. Пайдалы қазындылардың жер қойнауынан шығатын 

орнын кен дейді. Жердің кен қазынасы таусылмас мол. Барлық асыл заттар, 

өнеркәсіп орындарының барлық керегі сол қазынадан табылады. «Асыл тастан 

шығады» дейтін халық мәтелі рас. Сол тастан шығатын асылды алмақ болып 

қарманудың арқасында адам баласы зор табыстарға жетті. Неше түрлі минералдар 

мен тау жыныстарының сырын ашып, түрлерін тапты. Қазіргі белгілі 

минералдардың түрі 3000 шамасында. Тау жыныстарының түрлері де 1000-ға 

қаралас. Бұлардың барлығын тізіп көрсетіп, жаттап алу мүмкін емес. Табиғаттың 

бүл сияқ ты көп түрлі заттарын тануда ғылымның тауып алған жеңіл әдісі бар. Ол 

әдіс — осы заттарды өзінің жаратылысына қарай белгілі топтарға бөлу, солардың 

әрқайсысына тән белгі қасиеттерін білу және әрқайсысының белгілі бір өкілдерін 

тани білу. Ботаника, зоология ғылымдарында, мысалы, өсімдіктер мен 

жануарларды топтарға, руларға, тұқымдарға, түрлерге бөледі, мұны систематика 

әдісі дейді. Сол сияқты минералдар мен тау жыныстарын да таптарға, топтарға, 

түрлерге бөледі. Сондай бөлінудің арқасында оларды тану, түсіну оңай болады. 

Тау жыныстарының негізгі топтарына тоқталайық. 

     Жер қабаттарын құрайтын барлық тау жыныстары үлкен үш түрлі топқа 

бөлінеді: 

-магмалық тaужыныстaры, 

-шөгінді тау жыныстары 

-метаморфтық тау жыныстaры. 

      Жер астынан балқып шыққан тас заттардан, яғни магмадан қатайып пайда 

болған тау жыныстарын магмалық деп атайды. Мысалы, бұған жоғарыда айтылған 

гранит т. б. жатады. Тау жыныстарының ұсақ кесек, қиыршық құмдарынан, 

саздарынан, судағы химиялық ерітінділер тұнбасынан, жануарлар мен өсімдіктер 

қалдығынан құралған тау жыныстарын шөгінді (тұнба) тау жыныстары дейді. 

Бұлай аталу себебі осы айтылған ұсақ кесектер мен қиыршық құмдар сумен ағып 

келіп, желмен ұшып келіп, өздерінің салмақтарына қарай тұнады. Мысалы, кұм, 

құмтас, тұздар, саздар, т. б. Метаморфоза — өзгеру деген сез. Тау жынысы 

өзгеріп, бір түрден екінші түрге айналса, оны метаморфтық тау жынысы дейді. 

Мысалы, бор (элемент емес) жер астының қысым күшіне және ыстық 

температурасына ұшыраса, ол тығыздалып кристалды ізбестасқа немесе мраморға 

айналады. Мрамор метаморфтық жыныс. Бұл айтылған үш түрлі тау 



жыныстарының ішінен ең көп кездесетіні қайсысы деген сұраққ а екі түрлі жауап 

беруге болады. Жердің ең үстіңгі қыртысын алатын болсақ , онда шөгінді тау 

жыныстары басымырақ : мұнда 75% шөгінді жыныстар, қалған 25% магмалық 

және метаморфтық жыныстар. Егерде жердің 16 километрлік қалың қабатын 

алатын болсақ , ондағы басым көпшілігі магмалық тау жыныстары, яғни онда 

магмалық тау жынысы 95% шамасында, қалған 5% шөгінді және магмалық тау 

жыныстары. Жердің онан арғы терең қабаттарындағы жыныстардың барлығы 

дерлік магмалық жыныстар. Тау жыныстарын зерттеуші петрография ғылымының 

негізгі маңызы мен мақсатына және зерттеу әдісіне келетін болсақ , ол мынадай. 

Петрография ғылымы — тау жыныстарының минералдық және химиялық 

(элементтік) кұрамын, құрылысын, жаратылысын, сырт бейнесін, геологиялық 

және географиялық таралуын, өз ара қарым-қатыстарын, осыларға байланысты кен 

байлықтарын зерттеуші ғылым. Демек, бұл аса күрделі және пайдалы ғылым. Осы 

аталған мақсаттарына қарай петрографияның өзіне тән әдістері бар. Осы 

әдістердің бірсыпырасы жоғарыда айтылған минералдарды зерттеу әдістерімен 

бірдей немесе соларға ұқсас. Өйткені петрография зерттейтін тау жыныстары 

минералдардан тұрады ғой. Сонымен қатар петрографияның өзгешелік әдістері де 

бар. Солардың ішінде, әсіресе, көбірек тарағаны — оптикалық (микроскоптық ) , 

минералдық , эксперименттік және геологиялық әдістер. Оптикалық әдіс 

минералогия бөлімінде айтылған минералдық әдістер арқылы тау жыныстарының 

құрамы мен құрылысын ажыратады. Қандай заттың болса да құрамы мен 

құрылысы оның жаратылыс жағдайына байланысты, сондықтан тау 

жыныстарының да жаратылысын білуге болады. Эксперимент жасағанда тау 

жыныстарын кептіру, қыздыру, еріту, балқыту, ұсату-жаншу сияқты әр түрлі 

термодинамикалық , физикалық және химиялық әдістер қолданылады. Бұл 

әдістердің арқасында, бірінші жағынан, тау жыныстарының қандай жағдайларда 

құрылғандығы айқындалса, екінші жағынан, оларды қалай пайдалануға 

болатындығы көрсетіледі, үшінші жағынан, техникалық петрография әдістеріне 

жол ашылады. Техникалық петрография ғылымның жаңа тарауы. Сондықтан 

бұған біраз тоқталып өтейік. 

       Қолдан жасалған көп заттар кұрамы мен құрылыстары жағынан табиғи тау 

жыныстарына өте жақын келеді. Мысалы, әр түрлі керамика, фарфор-фаянс, 

шыны сияқты заттар силикатты тау жыныстарына жақын. Цемент жасау, кірпіш 

ертеу сияқты істерде де табиғи тау жыныстарында болатын жағдайлар кездеседі. 

Ал металдар қорытатын заводтардан шығарылатын шлактарды алатын болсақ , 

олар вулкандық тау жыныстарына өте ұқсас. Қысқасын айтқанда қазіргі техникада 

көптеген жыныстар қолдан жасалады. Оларды техникалық петрография зерттейді. 

Техникалық петрография әдістері мен табыстары табиғи петрографияға да 

қолданылады. Демек, бұл да петрографиянын эксперименттік әдісінің бір түрі 

деуге болады. 

       Петрографияның геолгиялық зерттеу әдісіне келетін болсақ, ол алдыңғы 

айтылған әдістердің бәрінен де гөрі қажеттірек. Өйткені лабораториялар мен 

заводтарда қанша дәл зерттеулер жүргізілгенімен ол жер қойнауында болатын 

табиғи геологиялық күрделі зор өзгерістердің құбылысын дәл бере алмайды. Жер 

бетінің әрбір бөлшектерінде және терең қабаттарында түрліше геохимиялық және 

геофизикалық жағдайлар болады. Солардың әрқайсынына тән тау жыныстары 

құрылады. Тау жыныстарының құралуына, бірінші жағынан, сол жердің 



геологиялық тарихы мен ішкі құрылысы әсер ететін болса, екінші жағынан, оның 

физика-географиялық жағдайы әсер етеді. Осылардың барлығын тау 

жыныстарының табиғи орнындағы жағдайында зерттеп, олардың жатыстары мен 

қатыстарын өз ара салыстырмаса болмайды. Көбінесе әр аудандағы тау 

жыныстарының өзіне тән түрлі-түрлі өзгешеліктері болады. Көп зерттеп көзі 

қаныққан адамдар бір таудың тасын екінші таудікінен айыра біледі. Осыған 

сүйене отырып петрографиялық аудандар, зоналар және провинциялар 

белгіленеді. Мысалы, Алтай, Урал, Сарыарқа сияқты үлкен аймақтар 

петрографиялық провинциялар болып табылады. 

         Жоғарыда айтылған тау жыныстарыньщ өзіне тән сырт белгілері болады, 

оған бір түсініп, көзі қанық қ а н адам оларды оңай ажырата алады. Мысалы, 

магмалық тау жынысының жер астында қатайған интрузивтік (тереңдік) түрі 

болса, ол түгелдей кристалл түйіршіктерінен тұрады (гранит, сиенит, диорит, 

габбро, дунит т.б.). Магмалық тау жынысы жер бетіне шығып төгілген лавадан 

пайда болса, яғни эффузивтер болса, олардың кристалдары жай көзге көрінбейді, 

олар тұтас шыны немесе шлак сиякты болады (вулкандық жыныстар). Кей 

жағдайларда эффузивтік шынынық ішінде кристалдары бар аралас шұбар түрлері 

болады, оларды порфирлер дейді. 

         Шөгінді жыныстардың арасында сумен немесе желмен тұнған қабат- қабат 

тақталы іздері білініп тұрады. Сонымен қатар олардың арасында өсімдіктер мен 

жәндік қалдықтары немесе көл суынан пайда болатын тұз қабаттары кездеседі. 

Шөгінді жыныстардың кейбір бірігіп тығыздалған кесекті түрлері, мысалы кейбір 

құмтастар, кейде түйіршікті магмалық жыныстарға ұқсайды. Бірақ магмалық 

жыныстың кристалл түйіршігі мен кесекті шөгінділердің минерал қиыршығын бір-

бірінен оңай ажыратуға болады. Кристалл түйіршіктердің шеттері ұстара мен 

тілгендей түзу және өткір қырлы, қиюласып айқасқан болса, ал құмтас 

қиыршықтары суға шайылып домаланған жұмыр, сынық бөлшектерден тұрады. 

Бұл өзгешеліктер микроскоппен қарағанда тіпті айқын көрінеді. Метаморфтық 

жыныстар магмалық және шөгінді жыныстың екеуінен де пайда болады. 

Метаморфтық жыныстардың өзгешелігі сол, олардың көбінесе жаншылған-

тақталанған іздері байқалып тұрады немесе ыстық лепке түсіп өзгеріске ұшыраған 

белгісі болады. Мысалы, кристалды тақта тастарды алайық. Мұның тақталанған 

белгісіне қарағанда, оның ең басында шөгінді жыныс екені айқын. Бірақ оның 

ішіндегі кесек қиыршықтар метаморфизм әсерінен езгеріп, кристалдық түйіршікке 

айналған. Мұнда бір еске алатын «әрсе, метаморфизмге ұшыраған тау жынысы сол 

өзгерісті (метаморфизмді) тудырған орыннан алыстаған сайын біртіндеп өзінің 

бұрынғы өзгермеген қалпына қарай ауыса береді. Демек, осы бойынша өзгерілген 

(метаморфтық ) жыныстың қандай жыныстан пайда болғандығын геологиялық 

зерттеу арқылы білеміз. Шөгінді тау жыныстарының салыстырмалы жасын 

олардың арасындағы жәндіктер қалдығы (фауна) мен өсімдіктер қалдығы (флора) 

арқылы айыруға болады. Ондай қалдықтар магмалық жыныстарда болмайды. 

Бірақ олардың айналасын қоршаған шөгінді жыныстардың жасы анықталатын 

болса, соған қарай магмалық жыныстың да жасын анықтауға болады. Демек, бұл 

жерде де геологиялық әдіс қолданылады. 

Қолданылған әдебиеттер: 



Кристаллография, минералогия, петрография. Бұл кітап Абай атындағы Қазақтың 

мемлекеттік педагогты институтының, география факультетінде оқылған 

лекциялардың негізінде жазылды, 1990. ISBN 2—9—3 254—69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №8 

Сабақтың тақырыбы: Үгілу. Топырақ құраушы факторлар  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Үгілу туралы анықтама. Үгілудің түрлері. 

Міндеттері: Сабақ барысымен танысу. Үгілу түрлерімен танысу. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 



3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Үгілу — температураның ауытқуына байланысты 

болатын атмосфера, су және организмдердің әсерінен жер бетіндегі тау 

жыныстарының химиялық өзгерісі және үгілу процесі. Органикалық үгілуде 

де бактериялар, саңырауқұлақтар, қыналар, мүктер және т.б. организмдердің 

әсерінен болады. Олар таужыныстардың қуыстарында, жарықшаларында 

өніп-өсу барысында түрлі ерітінді заттар бөліп шығарады. Үгілу нәтижесінде 

жер бедерінің түрлі бітімдері қалыптасады. 

 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

8-сабақ. Үгітілу. Топырақ құраушы факторлар. 

опырақтың түзілуі үшін, ең алдымен қатты тау жыныстары майда ұнтақталған, 

кеуекті тау жыныстарына айналуы керек. Жер бетінде қатайған тау жыныстары 

табиғат күштерінің ғасырлар бойы үздіксіз әсерінен бірте – бірте қирап, 

бұзылып қопсыған жыныстарға айналады. Бұл құбылысты үгілу деп атайды. 

        Үгілудің физикалық, химиялық және биологиялық түрлері бар. Тау 

жыныстарының физикалық жолмен үгілу деп – оның химиялық құрамы 

өзгермей тек әртүрлі механикалық бөлшектерге бөлінуін айтады. 

        Физикалық үгілулерге қатысатын негізгі күштер : температура, жел күші, 

тасқын сулар мен көшпелі мұздар жатады. 

        Химиялық үгілу – тау жыныстары құрамындағы әртүрлі тұздардың немесе 

басқа қосылыстардың суд, қышқыл мен сілтіде еруінен және ауадағы оттегімен 



тотығуынан пайда болатын құбылыс. Мұның нәтижесінде химиялық құрамы 

жағынан жаңадан минералдық заттар пайда болады. 

       Биологиялық үгілу – қатты тау жыныстарынан қопсыған,ылғал сіңіргіштік, 

су өткізгіштік қасиеті бар ұнтақталған жыныстар пайда болады. Әдетте 

физикалық және химиялық үгілу кезінде босаған, суға ерігіш, өсімдіктерге 

қоректік минерал заттар ауқымды геологиялық заттар айналымына түседі де 

әртүрлі су ағыстарымен, өзендерге, теңіздерге тіпті мұхиттарға қосылып 

шөгінді жыныстарға айналады. Топырақ түзуге негізгі алты фактор : ауа – 

райы, тау жынысы жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдік пен жәндіктер, жер 

бедері, аймақтың геологиялық жасы және қоғамның өндіргіш күші қажет. 

     Тірі организмдермен олардың түзілуіне әсері. 

     Жер бетінде алғаш пайда болған тірі организмдер өсімдікте, жәндікте емес 

ультрабактериялар. Олар өздері өмір сүретін ортаға бейім келеді. Бұл 

микроорганизмдер табиғаттың ыстық – суығын, оттегінің бар – жоқтығы, 

ортаның қышқылдылығын не сілтілігін таңдамайды. Сондықтан олар 

табиғаттыңкез – келген жерінде кездеседі. Бактериялардан басқа алғашқы тау 

жыныстарында қыналар мен мүктер өсе батайды. Клетка сөлінде қымыздық 

қышқыл болғандықтан, қынаның тау жыныстарының бұзылуына әсері алғашқы 

микроорганизмдерге қарағанда әлде – қайда белсенірек болады. Қыналар жер 

таңдамайды. Тау шындарында оның сөлінің тасты ерітіп, орнында майда 

шұңқырлар қалдыратынын көруге болады. Сонымен алғашқы тірі организмдер 

су, жел және мұздармен бірге жердің тасты қыртысын бұзып, өздері өлгеннен 

кейін шіріп, ыдырап қарашірінді (гумус) құрады. Шырын желім тәрізді 

болғандықтан, қопсыған, үгітілген жыныстарды бір – бірімен біріктіреді, сөйтіп 

алғашқы құнары аздау топырақтар пайда бола бастайды. Бұл құбылыстар 

ғасырлар бойы созылып, алғашқы микроорганизмдер мен төменгі сатылы 

өсімдіктер өздерінен кейінгі дамып өсетіндерге жағдай жасайды. 

Ауа – райының топырақ түзудегі ролі орасан зор. Климатқа яғни ауадан түсетін 

ылғал мөлшеріне, ауа температрасының ыстық – суығына, уақыттың қысқа 

немесе ұзындығына қарай әр жерде әртүрлі өсімдік, жан – жануарлар мен 

микроорганизмдер тіршілік етеді. Олардың әрекетінен әр жерде әртүрлі 

топырақ түзіледі. Топырақ түзілу құбылысының жылдамдығы (белсенділігі) 

күн сәулесінің қуатына тікелей байланысты. Күн сәулесімен қатар тірі 

организмдерге ылғал қажет, осыған байланысты топырақ түзілу жылдамдығы 

күні жылы, әрі ылғалы мол аймақтарда өте жоғары, ал керісінше ылғалы аз күні 

суық немесе ыстық аймақтарда бұл құбылыстардың белсенділігі төмен. 

      Топырақ түзуші тау жыныстарының топырақ түзудегі ролі. 

      Түзілген топырақтың химиялық, минералдық, механикалық құрамы өзін 

түзген топырақ жыныстарының құрамына өте ұқсас келеді. Топырақ түзуші тау 

жынысын – топырақ түзуші аналық жыныс деп атайды. Аналық топырақ түзуші 



тау жынысы өзі түзген топырақтың көптеген химиялық, физика- химиялық 

және физикалық қасиеттерін анықтайды. Тіпті кейбір аймақтарда топырақ 

түзуші тау жыныстарының химиялық құрамы бұл аймақтарға тән емес, құрамы 

басқа топырақ түзеді. Тау жыныстарының өзі түзген топыраққа әсері әсіресе 

шөлді аймақтарда айқын көрінеді. Себебі бұл аймақтардыауадан түсетін ылғал 

аз болғандықтан, топырақ түзілу белсенділігі өте төмен болып тау 

жыныстарына оның әсері аз тиеді. 

       Топырақ түзудегі оның құнарлылығын арттыруда жер бедерінің 

тигізетін әсері. 

       Жер бедерінің әртүрлі болуына қарай, оған судың келуі, сумен бірге 

қоректік заттың ілесе келуі, тіпті күн сәулесінің түсуі түрліше болады. Тегіс 

жерлерде ауа ылғалды жақсы сіңеді, ал беткейлі, дөңесті жерлерде ылғал дұрыс 

сіңбей, су ойпатты жерлерде жиналады. Жер бедеріне қарай күн сәулесінде бір 

тегіс түспейді. Жер бедерінің біркелкі болмауы топырақ түзілуге және олардың 

құнарлылығына әсер етеді. Топырақ жер бедерінің оның аса биік (макро) 

немесе орта (мезо) немесе майда (микро) деп бөлінеді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №10 

Сабақтың тақырыбы: Су эрозиясы және жел эрозиясы.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Топырақтың минералды құрамы. 

Механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты интерьерлерді ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Су эрозиясы қатты нөсерлеп жауған жаңбырдан немесе 

қыста мол жиналған қардың тез еруі нәтижесінде пайда болады. Мұндай 

жағдайлар еңіс жері мол таулы беткейлерде жиі кездеседі. Бұл су ағындары тік 

беткейдегі топырақ бетін ғана шайып қоймай, көп жағдайларда сай, 

жыралардың пайда болуына әкеп соғады. Тау етегіндегі беткей алаптарын су 

эрозиясынан қорғау үшін бұл жерлерге а. ш. дақылдарын, жеміс ағаштарын 

отырғызып, қолдан ыңғайлы жер бедерлерін сатылап жасау (террасалау) әдісі 

де қолданылады. Топырақтың су эрозиясының бір түрі ирригациялық эрозия, 

ол адам қолдан суаратын жерлерде болады. Суармалы жерлерде судың өз 

ағысымен ағуы үшін оның бір бағытта еңісі бар жер бедері таңдалынып 

алынады.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

10-сабақ. Су эрозиясы және жел эрозиясы. 

 

      Топырақ эрозиясы (латынша erosіo – желіну) – топырақтың беткі 

ұнтақталған құнарлы қабатының жел күшімен немесе су ағынының шаюы 

салдарынан құнарының азаюы. Жел эрозиясы кез келген топырақ типінде 

кездесіп, жел күшімен топырақтың беткі қабатын, кейде өсіп тұрған 

өсімдігімен бірге басқа жаққа ұшырып әкетеді. Әдетте жел эрозиясы жер бедері 

жазық, құрғақ, ормансыз шөл аймақтарында жиі болады. Тіпті шөл 

аймақтарындағы құмды алқаптардың шөп өспейтін бөліктері жел әсерінен бір 

орыннан екінші орынға жиі жылжып отырады. Оларды жылжымалы құмдар 

деп атайды. Топырақ бетінде өсімдік жақсы өскен алқаптар жел эрозиясына 



ұшырай бермейді. Өсімдік тамырлары топырақтың беткі қабатын бекітіп ұстап 

тұрады, өскіндері жауын суының біразын өздеріне сіңіріп, қалғанын жер 

астына өткізеді, ал екпе ағаштар қар тоқтатуға және олардың топырақ бетінде 

біркелкі таралуына септігін тигізеді, желдің күшін азайтады, т.б. Ал бұл 

жерлерді кәдімгі қайырмалы соқамен жыртып, топырақтың майда ұнтақталған 

бос қабаты жер бетіне шыққан кезде олар желдің еркіне беріліп ұшады. 

Осындай жағдай тың игеру кезінде Қазақстанның солт. аймақтарында кең өріс 

алған. Табиғаттың бұл апатымен күресуде акад. А.И. Бараев басшылық еткен 

Қазақ астық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты жақсы нәтижелерге қол 

жеткізді. Топырақты жел эрозиясынан қорғау үшін жасалған жүйенің негізінде 

топырақты бұрынғыдай қайырмалы соқамен жыртудың орнына қайырмасыз 

етіп жыртып, терең қопсыту ұсынылған. Сонда топырақта өскен дақыл 

сабақтары топырақ бетінде қалып, қыста қар тоқтатуға, желдің күшін 

төмендетуге септігін тигізеді. Ең бастысы бос топырақ жер бетіне шықпай, 

біршама тереңдікте жатады. Жел эрозиясына жиірек ұшырайтын алқаптар 

жайылымдық жерлерде, топырағы жұқа шөл белдемдерінде кездеседі. Себебі 

шөл белдемдерінде өсімдіктер сирек өседі әрі жақсы дамымаған, сондықтан 

бұзылуға өте бейім топырақ түзіледі. Мал жиі жайылатын елді мекендер немесе 

мал суаратын пункттердің төңірегіндегі топырақ та жиі бұзылып, шаңы шығып, 

желге ұшады. Ондай жағдайларды болдырмау үшін ауыспалы жайылымдық 

жүйеге көшу қажет. 

 

       Су эрозиясы қатты нөсерлеп жауған жаңбырдан немесе қыста мол 

жиналған қардың тез еруі нәтижесінде пайда болады. Мұндай жағдайлар еңіс 

жері мол таулы беткейлерде жиі кездеседі. Бұл су ағындары тік беткейдегі 

топырақ бетін ғана шайып қоймай, көп жағдайларда сай, жыралардың пайда 

болуына әкеп соғады. Тау етегіндегі беткей алаптарын су эрозиясынан қорғау 

үшін бұл жерлерге а. ш. дақылдарын, жеміс ағаштарын отырғызып, қолдан 

ыңғайлы жер бедерлерін сатылап жасау (террасалау) әдісі де қолданылады. 

Топырақтың су эрозиясының бір түрі ирригациялық эрозия, ол адам қолдан 

суаратын жерлерде болады. Суармалы жерлерде судың өз ағысымен ағуы үшін 

оның бір бағытта еңісі бар жер бедері таңдалынып алынады. Сол бағытқа қарай 

майда суару арықшалары жүргізіледі, бірақ еңіс жерлерге қарай суды 

мөлшерлеп қана жіберу қажет. Олай болмаған жағдайларда, әсіресе, еңісі тіктеу 

суарылмалы беткейлерде топырақтың ирригац. эрозиясы өріс алады. 

Эрозияның бұл түрі тек суармалы алқаптарда ғана емес, сол суармалы 

алқаптарға су әкелетін арықтар мен канал бойларында, өзен жағалауларында 

(жағалаулар су әрекетінен бұзылып, шайылады) да кездеседі. Көктемгі нөсер 

жаңбырлар жауғанда немесе қар еріп, оның суы өзендерге қосылғанда, су 

деңгейі көп көтеріліп, жағалау беткейлерін жуып-шайып, тіпті кей жағдайларда 

арналарын бұзып, жаңа арнамен ағатын болады. Су эрозиясының бұл түрімен 

күресу үшін арнайы инж. құрылыстар салу, өзен бойларына ағаштар отырғызу, 

т.б. шаралар жүргізу қажет. Арықтар мен каналдар тез бұзылып кетпеуі үшін 

олардың жағаларына ағаш, бұталар отырғызу керек. Сонымен қатар артық 

суларды уақытша су қоймаларында жинап, қажет кездерінде пайдаланған 

орынды. Т. э-ның қарқындылығы жер бедеріне, беткейлердің тік болуына, 

жауын-шашынның түсу мөлшеріне, топырақтың түйіршікті құрамына, су 



сіңіргіштік қабілетіне, өскен өсімдіктеріне, т.б. байланысты. Эрозияға ұшырау 

мөлшері беткейлер мен шатқалдардың тіп-тігіне және су жиналатын алқаптың 

аум-на қарай әр түрлі болады. Т. э. көбіне ұсақ түйіршікті топырақтарда, 

жауын-шашын көп түсетін және күшті жел тұратын аймақтарда кездеседі. Т. э. 

күштірек болғанда топырақ құнарлылығын азайтып, себілген тұқым зиян 

шегеді, а. ш-ның жайылымдық жерлерін нашарлатады. Осының барлығы а. ш-

на орасан зиян келтіреді. Т. э-ның алдын алу үшін қорғаныш орман алқаптары, 

егістіктерді қорғайтын орман шаршылары отырғызылады, жайылымдық жерлер 

мен құмды жерлерге ағаштар отырғызу, топырақты қорғау үшін ауыспалы егіс 

жүйесін енгізу, топырақты аудармай өңдеу, тұқымды қатарлап себу әдісі, 

шатқалдарды сатыларға бөлу, су тоқтатын каналдар салу, т.б. шаралар 

жүргізіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №11 

Сабақтың тақырыбы: Негізгі топырақ түзуші жыныстар және олардың шығу 

тегі мен құрамы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 



1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Топырақ түзуші жыныстар. 

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты итопырақтарда ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Қатты бөлшектер сумен және ауамен қоршалған. 

Сондықтан топырақты үш фазалы жүйе ретінде қарастырады. Топырақтың 

жоғарғы беті борпылдақ. Мүның құрамында көптеген өлі органикалық заттар 

бар (өсімдіктер қалдығы, қарашірік).  Бүл қарашірікті аккумулятивті А қабаты. 

Тереңірек, өте тығыз иллювиалды өтпелі В қабаты жатыр.  Оның астында 

топырақ түзуші - С қабаты орналасқан. Барлық топырақтар бір-бірінен осы 

генетикалық қабаттарымен ажыратылады. Әр түрлі топырақтың генетикалық 

қабаттары қалыңдығымен,түстерімен, қүрылымымен, морфологиялық 

қасиеттерімен ерекшеленеді. Топырақтың қалыңдығы санмен көрсетіледі. 

Мысалы, кейбір топырақтарда А қабаты небары 0-5 см, ал кейбіреулерінде 0-50 

см болады. Топырақтың типтеріне байланысты А, В,  С қабаттары бірнешеге 

бөлінуі мүмкін. Топырақ қабаты тереңдеген сайын аэрация нашарлайды. 

Оттегінің мөлшері азайып, көмір қышқыл газы мен органикалық заттардын 

ыдырауы кезінде бөлінетін басқа да газдардың мөлшері артады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

11-сабақ. Негізгі топырақ түзуші жыныстар және олардың шығу тегі мен құрамы. 

 

       Жер бетінде алғашқы пайда болған тірі организмдер өсімдікте жәндікте 

емес – ультрабактериялар, олар өздері өмір сүретін ортаға өте бейім келеді. 

Олардың кейбірулері тіпті тастарда да өсе бастаған. Олар өздеріне керекті 

көмірқышқылы газы мен азотты ауадан ғана емес тастан да алды. Сөйтіп олар 



тіпті тасты бірті-бірте бұзып бүлдіре бастады. Ал үгілген ұнтақталған тау 

жыныстары оларға таптырмас мекен болды. 

        Бұл микрооргаизмдер табиғаттың ыстық–суығын, оттегінің барын я 

жоғын, ортаның қышқылдығын, я сілітілгін таңдамады. Сондықтанда олар 

табиғатта кез-келген жерде кездеседі. Олаға сумен қорек болса, жеткілікті. 

Бактериялардан басқа, алғашқы тау жыныстарында балдырлар, 

саңырауқұлақтар да өсіп-өнді. 

        Сонымен алғашқы тірі организмдер су, жел және мұздар мен бірге Жердің 

тасты қыртысын бұзып, өздері өлгеннен кейін шіріп қарашірінді құрады. 

Шырын желім тәрізді болғандықтан қопсыған үгітілген жыныстарды бір-

бірімен жымдастырып, біріктірді, сөйтіп алғашы құналы аздау топырақтар 

пайда бола бастады. Бұл құбылыстар ғасырлар бойы созылып алғашқы 

микроорганизмдермен төменгі сатылы өсімдіктер өздерінен кейінгі дамып 

өсетіндерге жағдай жасады. 

        Тау жынысының үгілуінен бөлінетін қоректік заттардың бір бөлігі енді 

топырақтың тіршілік көзі болып саналатын организмдер бойына ауыса 

бастады. Ал олар өліп, ыдыраған кезде, топырақтың жоғарғы қабаттарында 

және оның белгілі бір тереңдіктерінде қоректік заттарға айналып, топырақ 

құнарлығын арттырады. Бұл келесі өсетін өсімдіктерге қолайлы жағдай 

жасайды. 

       Сонымен араға ғасырлар салған уақыт өте келе алғашқы пайда болған 

топыраққа айналды, оларда өсетін өсімдіктер, мекендейтін жәндіктер көбейді, 

төменгі сатыдағы өсімдіктермен қатар, жоғарғы сатыдағы өсімдіктер өсіп, тірі 

жәндіктер мен жануарлар пайда болды. Топырақты мекендейтін, онда өсіп-

өнетін организмдердің молдығы топыраққа жай ғана әсер етіп қоймай, 

топырақтағы көптеген қосылысардың бағытына, олардың қасиеттеріне зор 

ықпал етті. 

         Топыраққа тек микроорганизмдердің ғана емес сонымен қатар онда мекен 

ететін көптеген зоофауналар , қарапайымдылар, төменгі және жоғарғы сатылы 

жан-жануарлар, құр-құмырсқалардың пайдасы көп. Мәселен, жауын құрты 

әртүрлі өсімдіктер қалдығымен қоректеніп, денесі арқылы органикалық 

заттарға бай, суға шыдамды топырақ түйінділерін шығарып топырақ 

қабаттарын әрі бері тесіп өтіп, ондағы су– ауа режимін жақсартады. Осыған 

байланысты Ч. Дарвиннің «Топырақты адам қоғамы соңғы мыңдаған жылдар 

бойы жыртып келеді. Ал оған дейін топырақты бірнеші жылдар бойы жауын 

құрты жыртып келген» деген тамаша айтылған тамаша сөзі бар. 

         Қазіргі кезде топырақта өмір сүретін организмдерді тек оны мекендейтін 

тіршілік иесі ретінде емес, оның белгілі бір бөлігі деп қарайды, яғни бұлaрда 

топырақ құрамына кіреді деген сөз Сондықтан да топырақты тірі дене деп 

есептейді. 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 



Сабақ жоспары №13 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ түзілу процесі. Топырақ түзілу процесінің 

шарттары мен мәні. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Топырақтың минералды құрамы. 

Механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты интерьерлерді ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ – күрделі дене, ол бірнеше фазалардан: қатты 

фаза (минералдық және органикалық), сұйық фазасы (топырақ ерітіндісі), газды 

фазасы (топырақ ауасы) және тірі фазасы (топырақтағы тірі организмдер) 

тұрады. Бұл фазалар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Топырақтағы 

химиялық элементтердің мөлшеріне қарай бірінші орында О мен Sі, екінші Al 

мен Fe, үшінші Са мен Мg, солардан кейін Na, К, т.б. элементтер орналасқан, 

Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген тау жыныстарының химиялық 

құрамынан айырмашылығы бар. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 



13-сабақ. Топырақ түзілу процесі. Топырақ түзілу процесінің шарттары мен мәні. 

 

        Топырақ - табиғат туындысы, табиғи әрі тарихи дене. Бір кездерде жер беті 

қазіргі ай планетасының ландшафты сияқты топырақсыз, өсімдіктерсіз, ауасыз, 

тіршіліксіз тып - типыл, мүлгіген дүние болған. Жер бетінің жамылғысы 

бастапқыда тығыз қатты тау жыныстарынан тұрады. Бұл ту жыныстары алғаш 

өздері пайда бола бастасымен - ақ, үздіксіз үгілу құбылыстарына ұшырады. 

Қатты тау жынысының үстіне топырақ түзіле қоймайтыны белгілі. Топырақтың 

түзілуі үшін, ең алдымен, қатты тау жыныстары майда ұнтақталған, кеуекті тау 

жыныситарына айналуы керек. Жер бетіндегі қатайғкан тау жыныстары 

табиғат күштерінің ғасырлар бойы үздіксіз әсерінен бірте - бірте қирап, 

бұзылып, қопсыған жыныстарға айналады. Бұл құбылысты геологияда үгілу 

(выветривание) деп атайды. Үгілу құбылысы тарихи топырақ түзілуден бұрын 

болған, сөйтіп ол топырақтың түзілуіне жағдай жасады. Тірі организдер мен 

олардың топырақ түзілуіне әсері. Жер бетінде алғашқы пайда болған тірі 

организмдер өсімдік те, жәндік те емес – ультрабактериялар. Олар өздері өмір 

сүретін ортаға бейім келеді. Олардың кейбіреулері тіпті тастар да өсе бастаған. 

Олар өздеріне керекті көмір қышқылы гпзы мен азотты бірте бұзып, бүлдіре 

бастады. Ал үгілген ұнтақталған тау жыныстары оларға таптырмас мекен 

болды.Сонымен алғашқы тірі организмдер, су, жел және мұздармен бірге 

Жердің тасты қыртысын бұзып, здері өлгеннен кейін шіріп, ыдырап 

қарашірінді (гумус) құрады. Шырын желім тәрізді болғандықтан, қынаның тау 

жынысының бұзылуына әсері алғашқы микрооргонизмдерге қарағанда 

әлдеқайда белсендірек болды. Тастар мен тауларды бүлдірумен қатар 

өсімдіктер өзі түзген топырақтытқорғай да алды. Қарашірік пен өсімдік 

тамырлары топырақ бөлшектерін біріктіріп, жымдастырып, желден, судың 

жуып - аюынан сақтады.  

        Тау жынысының үгілуінен бөлінетін қоректік заттардың бір бөлігі енді 

топырақтың тіршілік көзі болып саналатын организмдер бойына ауыса 

бастады. Ал олар өліп, ыдыраған кезде, топырақтың жоғары қабаттарында және 

оның белгілі бір тереңдіктерінде қоректк заттарға айналып, топырақ 

құнарлығын арттырады. Бұл келесі өсетін өсімдіктерге қолайлы жағдай 

жасады. Ауа райының топырақ түзудегі ролі орасан зор. Климатқа, яғни ауадан 

түсетін ылғал мөлшеріне, ауа температурасының ыстық, суығына, үсксіз 

уақыттың қысқа немесе ұзақтығына қарай әр жерде әр түрлі өсімдік, жан – 

жануарлар мен микрооргонизмдер тіршілік етеді. Олардың әрекетінен әр жерде 

әр түрлі топырақтар түзеді. Мәселен, шөлде шөл топырағы тзілсе, тундрада 

мәңгі тон астында дамымаған, одан түсетін ылғал мол, күн сәулесі жеткілікті 

аймақтарда бұл құбылыстардың белсенділігі төмен. Осы себептен де климат 

жағдайларына топырақтың химиялық және минералдық құрамдары тікелей 

байланысты. Топырақ түзуші тау жыныстарының топырақ түзуге әсері. 



Түзілген топырақтың химиялық, минералдық және механикалық құрамы өзін 

түзген тау жыныстарының құрамына өте ұқсас келеді. Топырақ түзуші тау 

жынысын топырақ түзуші аналық жыныс деп атайды. Осыдан топырақтың өзін 

түзген аналық жынысқа ұқсас болуы заңды нәрсе. Сонымен аналық топырақ 

түзуші жынысы өзі түзген топырақтың көптеген химиялық, физика – химиялық 

және физикалық қасиеттерін анықтайды. Тіпті кейбір аймақтарда топырақ 

түзуші тау жыныстарының химиялық құрамы бұл аймақтарға тән емес құрамы 

басқа топырақты түзеді. Тау жыныстарының өзі түзген топыраққа әсері, 

әсіресе, шөлді аймақтарда айқын көрінеді. Себебі бұл аймақтарда ауадан 

түсетін ылғал аз болғандықтан, топырақ түзу белсенділігі өте төмен болып, тау 

жынысына оның әсері аз тиеді. Сондықтан тау жыныстарының құрамына 

күрделі өзгерістер енгізе қоймайды. Топырақ түзуге, оның құнарлығын 

арттыруға жер бедерінің тигізетін әсері маңызды орын алады. Жер бедерінің әр 

түрлі болуына қарай, оған судың келуі, сумен бірге қоректік заттардың ілесе 

келуі, тіпті күн сәулесінің түсуі түрліше болады. Тегіс жерлерге ауа ылғалы 

жақсы сіңеді. Ал беткейлі, дөңесті жерлерге ылғал дұрыс сіңбей, су ойпатты 

жерлерге жиналады. Жер бедеріне қарай күн сәулесіде дұрыс түспейді. 

Топыраққа жер бедерінің әсерлері туралы айтқанда, оның аса биік (макро) 

немесе орта (мезо) немесе майда (микро) деп бөлінетінін естен 

шығармағанымыз жөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №14 

Сабақтың тақырыбы: Геологиялық және биологиялық заттар айналымы. 

Топырақ пішінін қалыптастыру. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Негізгі ұғымдарды сипаттау. Табиғаттағы зат айналымы 

түрлерімен танысу және оларды салыстыру. 

Міндеттері: Зат айналымы түрлерінің бір-бірінен айырмашылығы. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Қазіргі түсінік бойынша топырақ – жер бетінің майда 

ұнтақталған құнарлы қабаты, тірі және өлі табиғатқа тән бірнеше сипаттары 

мен қасиеттері бар ерекше құрылым. Топырақтың негізгі қасиеті – 

құнарлылығы деп, оның өсімдіктерді барлық қоректік заттармен және 

ылғалмен қамтамасыз етуін айтады. Табиғаттың жоғарғы туындысы – адам 

топырақ құнарын өсімдіктер мен жануарлар дүниелері арқылы өз мұқтажына 

пайдаланды. Өсімдіктер құнарлы топырақ қабатынан тамыр жүйелері арқылы 

қоректік затарды алып, суды бойына сіңіріп, жапырақтарына түскен күн сәулесі 

мен ауадағы көмірқышқыл газы арқылы жүретін фотосинтез нәтижесінде дене- 

сіне өте мол органикалық биофильді минералды заттар жинап, едәуір 

энергияны шоғырландырады. Осы энергиялар, яғни органикалық және органо-

минералдық қосылыстар бүкіл жан-жануарлар, адамзат тіршілігі үшін өмір 

өзегі болып табылады. Топырақ – асыраушы ана, күш-қуаттың қайнар бұлағы, 

тіршіліктің тірегі, ауылшаруашылығы өндірісінің негізгі өндіргіш күші.. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 



 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

14-сабақ. Геологиялық және биологиялық заттар айналымы. Топырақ 

пішінін қалыптастыру. 

 

 

        Кіші немесе биологиялық зат айналымы бұл - өсімдіктер, жануарлар, 

саңырауқұлақтар, микроорганизмдер және топырақ арасындағы зат айналымы. 

Биологиялық айналымның мәні екі қарама-қарсы, бірақ бір-бірімен байланысты 

процестердің нәтижесінде - органикалық заттардың түзілуі және олардың 

бұзылуы жүреді. Органикалық заттардың түзілуінің алғашқы этапы жасыл 

өсімдіктердегі фотосиндезбен, яғни көмір қышқыл газ, су, жай минералдық 

қосындылар және Күн энергиясының қатысуымен тірі заттардың түзілуі. 

Өсімдіктер (продуценттер) топырақтан күкірт, фосфор, кальций, калий, магний, 

марганец, кремний, мыс және басқа элементтердің ерітінділерін сіңіреді. 

Өсімдік қоректі жануарлар (I реттік консументтер) осы элементтердің 

қосылыстарын қорек ретінде пайдаланады. Жыртқыштар (II реттік 

консументтер) осы өсімдік қоректі жануарлармен қоректеніп одан да күрделі 

құрамды (белок, май, амин қышқылдары және басқазаттар) заттарды сіңіреді. 

Ыдыратушы микроорганизмдер (редуценттер) өлген өсімдіктер мен жануарлар 

қалдықтарын ыдыратып нәтижесінде топыраққа, суға жай минералдық 

қосылыстар түседі. Оны өсімдіктер сіңіріп, қайтадан биологиялық айналымның 

келесі орамы басталады.. 

 

         Геологиялық айналым -тау жыныстарының түзілуімен, үгілуімен және 

бүзылған өнімдердің - сынықтар мен химиялық элементтердің кейін басқа 

жерге ауысуымен байланысты. Бүл процестердегі басты ролді су мен топырақ 

бетінің термиялық қасиеті: күн сәулелерін сіңірілуі мен шағылуы, жылу 

өткізгіштігі және жылу сиымдылығы атқарады. Жер бетінің тұрақсыз 

гидротермиялық жағдайы атмосфера айналымының (циркуляция) планеталық 

жүйесімен бірге Жер дамуының бастапқы этаптарында құрлықтарды, 

мұхиттарды және қазіргі геосфераны түзумен байланысты болды. Биосфераның 

қалыптасуымен үлкен айналымға организмдердің тіршілік өнімдері де 

қосылды. Геологиялық айналым тірі организмдерді қоректік элементтермен 

қамтамасыз етіп көбіне олардың тіршілік ету жағдайларын анықтайды. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №16 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың минералды құрамы. Топырақтың 

минералды және химиялық құрамы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың минералды құрамы және химиялық құрамы 

бойынша жіктелуі. 

Міндеттері: Топырақтың минералды, химиялық құрамымен таныстыру және 

оның өзге де сипатты белгілері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Майда ұнтақталған тау жыныстары мен олардың 

топырақтағы минералды бөліктерінің өзінің пайда болу жағынан екі топқа 

бөлінеді: Алғашқы – магматикалық және метаморфикалық аса қатты үгілмеген 

минералдар. Екіншісі – жердің үгілу немесе топырақ қабаттарында алғашқы 

минералдардың көпжылдық үзіліссіз үгілуінің нәтижесінде, үгілудің соңғы аса 

майда ұнтақталған өнімдері түзілген биіктіктен ормандық белдеу басталады, 

онда самырсын, майқарағай, шырша, балқарағай және қайыңдар кездеседі.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 



 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

16-сабақ. Топырақтың минералды құрамы. Топырақтың минералды және 

химиялық құрамы.  

            Топырақ – күрделі дене, ол бірнеше фазалардан: қатты фаза 

(минералдық және органикалық), сұйық фазасы (топырақ ерітіндісі), газды 

фазасы (топырақ ауасы) және тірі фазасы (топырақтағы тірі организмдер) 

тұрады. Бұл фазалар бір-бірімен өте тығыз байланысты. 

Топырақтың минералдық құрамы. 

               Майда ұнтақталған тау жыныстары мен олардың топырақтағы 

минералды бөліктерінің өзінің пайда болу жағынан екі топқа бөлінеді: 

Алғашқы – магматикалық және метаморфикалық аса қатты үгілмеген 

минералдар. Екіншісі – жердің үгілу немесе топырақ қабаттарында алғашқы 

минералдардың көпжылдық үзіліссіз үгілуінің нәтижесінде, үгілудің соңғы аса 

майда ұнтақталған өнімдері түзілген биіктіктен ормандық белдеу басталады, 

онда самырсын, майқарағай, шырша, балқарағай және қайыңдар кездеседі. 

Топырақтың және оның қабаттарының түстеріне әсер ететін негізгі құрамдар: 1. 

Қара шірінді заттары. Олар топыраққа қара немесе қара қоңыр түс береді. 2. 

Темір марганец тотықтары. Сары, қызыл, сия түстер береді. 3. Кремний 

қосылыстары, әк, каолинит, алюминий гидроксиді және суға ерігіш тұздар 

(Хлоридтер және сульфаттар). Олардың түстері-ақ келеді.      Темірдің шала 

тотығы. Ол көкшіл, сұр сия түсті келеді. Үшбұрыш ақ, қара, қызыл түстер, ал 

олардың араларында осы үш негізгі түстердің азды-көптігіне байланысты неше 

түрлі түстер болады. Топырақтың түсін анық бір түспен айту қиын, сондықтан 

негізгі түске анықтама қосылады. Оның басым түсі соңына қойылады. Мысалы, 

қара қоңыр, сары құба, ашық сары деген сияқты. Топырақтың түсінің 

практикалық маңызы үлкен. Топырақ қабатының қалың қара түсті болуы қара 

шірінді молдығын көрсетеді. Көкшіл немесе көк түсті топырақтың 

батпақтануы. Мұндай жерлерді пайдалану күрделі мелиоративтік жұмыстарды 

қажет етеді. 

             Топырақтағы химиялық элементтердің мөлшеріне қарай бірінші орында 

О мен Sі, екінші Al мен Fe, үшінші Са мен Мg, солардан кейін Na, К, т.б. 

элементтер орналасқан, Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген тау 

жыныстарының химиялық құрамынан айырмашылығы бар. Мұнда 



органикалық элементтердің мөлшерлері көп: көміртегі 20 есе, азот 10 есе өседі. 

Сонымен қатар, оттегі және сутегі мөлшерінің көп, ал алюминий, темір, калий, 

кальций, магнийдің аз екені байқалады. Осы элементтер әр түрлі химиялық 

қосындылар түрінде топырақ құрамына еніп, топырақ типтерін анықтайды. 

Өсімдіктер мен топырақ арасындағы қарым-қатынасты белгілеуде бұлардың 

биологиялық маңызы өте зор. Көміртегі, сутегі, оттегі топырақтың органикалық 

заттарының құрамына кіреді, минералды түрде олардың карбонатты тұздары 

кездеседі. 

                 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №17 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Н.А.Качинский бойынша топырақтың  механикалық элементтері мен 

құрамынының жіктелуі. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Міндеттері: Білім алушыларды топырақтың химиялық құрамымен таныстыру 

және оның өзге де сипатты белгілері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтағы химиялық элементтердің мөлшеріне қарай 

бірінші орында О мен Sі, екінші Al мен Fe, үшінші Са мен Мg, солардан кейін 

Na, К, т.б. элементтер орналасқан, Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген 

тау жыныстарының химиялық құрамынан айырмашылығы бар. Мұнда 

органикалық элементтердің мөлшерлері көп: көміртегі 20 есе, азот 10 есе өседі. 

Сонымен қатар, оттегі және сутегі мөлшерінің көп, ал алюминий, темір, калий, 

кальций, магнийдің аз екені байқалады. Осы элементтер әр түрлі химиялық 

қосындылар түрінде топырақ құрамына еніп, топырақ типтерін анықтайды. 

Өсімдіктер мен топырақ арасындағы қарым-қатынасты белгілеуде бұлардың 

биологиялық маңызы өте зор. Көміртегі, сутегі, оттегі топырақтың органикалық 

заттарының құрамына кіреді, мине- ралды түрде олардың карбонатты тұздары 

кездеседі. 



5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

17-сабақ. Топырақтың механикалық құрамы жайлы анықтама. 

Н.А.Качинский бойынша топырақтың  механикалық элементтері мен 

құрамынының жіктелуі. 

           Органикалық тыңайтқыштар – жануарлар мен өсімдіктер 

қалдықтарының органикалық қосылыстары түрінде кездесетін қоректік заттар. 

Органикалық тыңайтқыштарға көң, қи, құс саңғырығы, садыра, жасыл 

тыңайтқыштар, сабан, т.б. өсімдік қалдықтары, залалсыздандырылған 

тұрмыстық және өндіріс қалдықтары, ақаба сулардың тұнбалары, т.б. жатады. 

Өнеркәсіпте моче- вина шығарылады. Органикалық тыңайтқыштар құрамында 

топырақтың ең маңызды агроникалық қасиеттеріне қажетті макро- және 

микроэлементтер бар. Топырақты қарашірікпен, қажетті химиялық 

элементтермен байытуға, оның ылғалдылығын молай- тып, ауа мен су 

режимінің реттелуіне, физикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді. 

Органикалық тыңайтқыштар ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 

жоғарылатып, сапасын арттырады. Құнарсыз топырақты құнарландыру үшін 

және сулан- дыру жүргізілген жерлерді игеру үшін міндетті түрде органикалық 

тыңайтқыштар себіледі. 

               Микроэлементтер. Кейбір химиялық элементтердің мөлшері 

топырақта өте аз (n10-3) болғандықтан, оларды: бор, молибден, мыс, жез, 

марганец, кобальт, мырыш, иод, фторды (В, Мn, Мо, Сu, Zn, Со, I, F), т.б. жеке 

топқа жатқызады. Микроэлементтер өсімдіктерге қоректік элемент ретінде 

тікелей сіңбейді, олар қоректік элементтер- мен бірге сіңіріледі және тірі 

организмдердің ферменттік құрамына кіреді де, топырақта биохимиялық 

алмасу процестерін жеделдетеді. Өсімдіктер өнімі мен оның сапасының және 

топырақтағы микроэле- менттер мөлшерлерінің арасында тікелей байланыс 

бар. Топырақта микроэлементтердін жетіспеуінен өсімдіктердің өнімі де, 

сапасы да төмендеп, тіпті, ауруға шалдығады. Микроэлементтер жетіспесе не- 

месе артық мөлшерде болса, онда ондай топырақты биохимиялық зарарлы 

эпидемия провинциялары деп атайды. Бұл табиғи фактор- лармен қатар, 



техногендік ластану, тыңайткыштарды артық қолдану салдарынан болуы 

мүмкін. 

             Топырақ  түрлі минералды (90-99%) және  органикалық заттар (1-10%) 

мен топырақ ауасынан тұрады. Топырақтың химиялық құрамының маңызы зор, 

ол құнарлығын айқындаумен қатар, өсімдік құрамына әсерін тигізеді. 

Топырақтың химиялық құрамына өсімдіктердің химиялық құрамы тәуелді 

деуге болады. Топырақ құрамы мен жер сулары арасында тікелей байланыс бар. 

Қандай да бір макро- және микроэлементтердің кемістігі немесе тым көп бо- 

луы азықтық өсімдіктердің өнімділігіне, сондай-ақ құрамындағы жекелеген 

элементтер мөлшеріне әсерін тигізеді. 

              Егер топырақта азықтық өсімдіктерде кальций және фосфор тұздары 

жетіспесе, жануарлар организмінде минералды алмасу бұзылып, нәтижесінде 

рахит (жас төлдерде), остеомаляция (ересек жануарларда,) іш тастау тәрізді 

аурулар байқалады. Топырақ пен азықтарда натрий мен магний жетіспеуінің де 

салдары ауыр. Каль- ций, фосфор, магний, натрий, көміртегі, сутегі, азот оттегі, 

күкірт, калий, темір, кремний, алюминий, хлор макроэлементтерге жатады.  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №19 

Сабақтың тақырыбы: Механикалық құрамның топырақтың орман 

өсірушілігіне әсерін анықтау.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың механикалық құрамы, механикалық эле- 

менттердің жіктелуі, топырақтың гронулометриялық құрамы бойынша 

жіктелуі. 

Міндеттері: Топырақтың механикалық құрамымен таныстыру және оның өзге 

де сипатты белгілері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру. Интерьерді таңдау.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың механикалық құрамының топырақ түзуде, 

топырақты ауыл шаруашылығы және басқа мақсаттарға пайдалануда маңызы 

зор. Топырақтың механикалық құрамы мен оның кеуектілігі, су сыйымдылығы, 

ылғал өткізгіштігі, ылғалды жоғары көтеру қасиеті, коректі заттарды жинау 

мүмкіншілігі, ауа-жылылық режимдері сияқты қасиеттері тығыз байланысты. 



5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

19-сабақ. Топырақтың механикалық құрамы 

 

Топырақтың түрлі қаиеттері оның байлығы мен құнарлылығы, көбіне оның 

бөлшектерінің құрамы мен ірілілігіне тығыз байланысты болады. Сондықтан да 

топырақ қандай бөлшектерден құралғандығын білудің маңызы өте зор. 

Топырақтың механикалық құрамына талдау жасағанда оның түрлі бөлшектерін 

ірілігіне қарай былай ажыратуға болады. Көлденеңі 0,01 миллиметрден 3 

миллиметрге дейінгі бөлшектерді “физикалық” құм, ал 0,001 әртүрлі 

топырақтар олардың пайда болған жеріндегі тау жыныстарының құрамына, 

түрлі климат жағдайларына, жан – жануарлар әсері және тағы да басқа табиғат 

ерекшеліктерінің әсеріне қарай әртүрлі механикалық құрамда болып келеді. 

Топырақтардың механикалық құрамын жете білудің маңызы зор.Механикалық 

құрамына қарай бөлудің еліміздің атақты топырақ зерттеуші ғалымы Н.А. 

Качинский жасаған классификациясын келтіріп отырмыз. 

Топырақтың механикалық құрамына қарай топқа бөлу. 

Саз 0,01 миллиметрден ұсақ 

бөлшектер (процент есебімен) 

Топырақтардың механикалық 

Құрамы бойынша аты 

80 процент көп Ауыр саз 

80-60% Орташа және жеңіл саз 

60-45% Ауыр саздық 

45-30% Орташа саздық 

30-20% Жеңіл саздық 

20-10% Құмдақ 

10-55% Байланысты құм 

5- проценттен аз Борпылдақ құм 



Түрлі топырақтар өз бөлшектерінің ірілігі жөнінен ғана емес, сонымен бірге 

құрамы жағынан да бір – бірінен айырмашылығы үлкен болып келеді. Мысалы 

: саз және саздақ топырақтарда түрлі минералдар көп болады. Олар дала 

шпаты, слюда, каолин, фосфорит, темірдің, алюминидің, марганецтің судағы 

тотық қоспалары тағы басқалар. Бұл минералдарда өсімдіктерге қажетті заттар, 

атап айтқанда фосфор, калий, кальций, темір және басқа да заттар кездеседі. 

Механикалық құрамы ауыр болып келетін топырақтарда көбінесе өсімдіктер 

жақсы өсіп, өнім берген жерде жыл сайын олардың қалдықтары да көптеп 

жиналады. Бұл қалдықтар топырақтағы түрлі микробиологиялық процесстердің 

және климат әрекеттерінің әсерінен бұзылып шіріндіге айналып, оның 

біршамасы өсімдіктерге аса қажетті топырақтың беткі қабатының негізгі 

қоректік заты – қарашірігін түзеді. 

Механикалық құрамы – жеңіл топырақтардың ауыр топырақтарға қарағанда, 

бұдан басқа кемшілігі – су және жел эрозиясына төзімсіздігі болып табылады. 

Мұндай жерлерде өсімдіктер нашар өсетіндіктен, оның беткі қабаты желдің (ал 

суарлармалы жерлерде -судың) әрекетінен үгіліп (жуылып) кетеді. 

Топырақтың пайда болу процесіне өзіне тән құрылымның бірі – топырақ 

пішіні түзіледі, яғни топырақтың морфологиясы қалыптасады. Осы 

морфологиялық көрсеткіштер арқылы тақырыптар бір-бірінен және өзі 

түзілген тау жыныстарынан ажыратылады. Морфологиялық құрылым - 

топырақтың сыртқы пішіні. Топырақ әр түрлі морфологиялық көріністерден 

құрылған табиғи дене. Сондықтан бұл көріністерді бір-бірінен сыртқы 

пішіндерімен айырмашылығы бар топырақтың генетикалық қабаттарынан 

көруге болады. 

Топырақтың морфологиялық құрылымын зерттеу үшін далалық жағдайда тік 

қазылған шұңқырларды пайдаланады. Бұл әдісті алғаш рет И.И.Докучаеи 

қолданған, осы күнге дейін бұл топырақтануда негізгі әдіс болып қалды. 

Шұңқырды қазып, бетін тегістеп, оған күн сәулесін түсіріп қараған кезде, 

топырақтың бірнеше қабаттарға бөлінгені байқалады. Топырақтың әр қабаты 

өзіне тән сыртқы пішінмен сипатталады. Осы қабаттардың түріне қарап, 

топырақтың түзілу процесі туралы көп мәліметтер айтуға болады. Әр түрлі 

топырақ типтері де осылай бір-бірімен ажыратылады. 

Топырақтың негізгі морфологиялық сипаттамаларына топырақтың түсі, 

құрылымы, тығыздығы, механикалық құрамы, әр түрлі қосылыстардың бары 

немесе жоғы, НСI-мен әрекеті т.б. жатады. 

Топырақ профилі. Топырақтың қазылғандағы тік қабаттары топырақтың 

профилі (пішіні) деп аталады. И.И.Докучаев топырақты бетінен төмен қарай 

негізгі үш қабатқа бөлді. А – қара шірікті қабат. В – өтпелі қабат, С – топырақ 

түзуші аналық тау жынысы қабаты. Олар тағы да өздерінің морфологиялық 

көріністеріне байланысты әрқайсысы бірнешеге бөлінуі мүмкін. Оларды А1А2, 

В1В2, С1С2 т.б. деп белгілейді. 

Топырақтың түсі – топырақтың морфологиялық көріністерінің ішінде ең 

негізгі белгі. Топырақ аттарының өзі де осы түстеріне қарай қойылған. 

Топырақтың және оның қабаттарының түстеріне әсер ететін негізгі құрамдар: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №20 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың органикалық құрамы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың органикалық құрамы жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы органикалық заттармен қарашіріндіні 

көбейту тәсілдері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың құрамындағы тірі ағзалар, өсімдіктердің, 

жәндіктердің, микроағзалардың қалдықтарымен олардың әрекетінің өнімдері 

және топырақ түзілуі кезінде пайда болған ерекше зат – қарашірінді оның 

органикалық бөлігін құрайды. Топырақтың дамуына, көптеген қасиеттерінің 

қалыптасуына оның органикалық бөлігі үлкен әсер етеді. Топырақтағы қоректік 

заттар қорының мол болуы, оның қолайлы физикалық қасиеттерінің 

қалыптасуы, топырақтың санитарлық қорғау әрекетінің жақсы дамуы 

топырақтың органикалық бөлігінің мөлшерімен тығыз байланысты.  



5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

20-Топырақтың органикалық бөлігі 

Топырақтың құрамындағы тірі ағзалар, өсімдіктердің, жәндіктердің, 

микроағзалардың қалдықтарымен олардың әрекетінің өнімдері және топырақ 

түзілуі кезінде пайда болған ерекше зат – қарашірінді оның органикалық 

бөлігін құрайды. Топырақтың дамуына, көптеген қасиеттерінің 

қалыптасуына оның органикалық бөлігі үлкен әсер етеді. Топырақтағы 

қоректік заттар қорының мол болуы, оның қолайлы физикалық қасиеттерінің 

қалыптасуы, топырақтың санитарлық қорғау әрекетінің жақсы дамуы 

топырақтың органикалық бөлігінің мөлшерімен тығыз байланысты. Сол 

себепті топырақтың органикалық бөлігін зерттеу жұмыстары ерте кезден 

басталған. XIX ғасырда топырақтың органикалық бөлігін зерттеу 

жұмыстарын Германияда Шпренгель, Швецияда Берцелиус, Ресейде Герман, 

Костычев т.б. жүргізген. XX ғасырдың басында осы жұмыстар бағытын 

В.Р.Вильямс, С.Оден, А.А.Шрайнер, Е.Шори, С.Ваксман жалғастырды. 

Кейінгі жылдарда топырақтың органикалық бөлігін зерттеу жұмыстарын 

қарқынды жүргізіп, құнды деректер жинаған ғалымдар: И.В.Тюрин, 

М.М.Кононова, Л.Н.Александрова, В.В.Пономарева, Д.С.Орлов, 

И.С.Кауричев, В.Фляйг, Ф. Дюшофур, М.Шнитцер т.б. 

       Қазақстанда осы бағытта үлкен ғылыми жұмыстар атқарған ғалымдар: 

Б.Н.Вишневская, Р.М.Білдебаева, В.И.Кирюшин, С.З.Елюбаев, 



А.Қ.Күрішбаев. Топырақ құрамындағы органикалық заттардың басым бөлігі 

ерекше органикалық қосылыс-қарашірінді болып келеді. Орташа есеппен 

оның мөлшері барлық органикалық заттардың 85 % құрайды. Ал 

органикалық заттар құрамына кіретін әлі толық ыдырамаған, көзге көрінетін 

өсімдіктермен жәндіктердің қалдықтары оның 10 % құраса, тірі ағзалар 

шамамен 5 % құрайды  

         Қарашірінді дегеніміз пайда болу тегінің, кейбір жалпы қасиеттерімен 

құрамының, құрылысының ұқсастығына байланысты топтастырылған, бірақ, 

әр топтың қасиеттерімен құрамының, құрылысының өзгешелігі бар жоғары 

молекулалы азотты органикалық заттардың қоспасы. Қарашіріндінің 

құрамына кіретін заттарды 2 топқа ажыратады. Бірінші топқа ерекше емес 

органикалық қосылыстар (аминоқышқылдар, ақуыз, органикалық 

негіздермен қышқылдар, сахароза) жатады. Олардың мөлшері қарашірінді 

құрамында аз – бірнеше пайыз ғана. Ал, екінші, негізгі бөлігін ерекше зат 

қарашірінді қосылыстары құрайды. Қарашірінді қосылыстары ерігіштігіне, 

ажыратып, бөлініп алуына қарай келесідей топтарға бөлінеді: 

фульвоқышқылдар, гумин қышқылдары, гуминдер және гиматомелан 

қышқылдары. 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №22 

Сабақтың тақырыбы: Орман қалдықтарының түрлері.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Орман — жер бетіндегі табиғи қорлардың, оның ішінде 

өсімдіктер жамылғысының басты бір типі. Құрамында бір-біріне жақын өскен 

ағаштың бір немесе бірнеше түрлері бар табиғи кешен. Құрамы мен өсуіне 

қарай мәңгі жасыл, қылқанды, ақшыл қылқанды, күңгірт қылқанды, 



жапырақты, ұсақ жапырақты, жалпақ жапырақты, тропиктік, муссондық, 

мангрлық және т.б. ормандар деп бөледі. Орманның құрылымы ортаның 

физикалық-географиялық жағдайларына, өсімдіктердің түрлік құрамы мен 

биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Ол топырақ түзілуіне, 

климатқа, ылғал айналу процесіне және т.б. әсері көп, тропосферамен өзара 

белсенді әрекетте болады да, оттек пен көміртектің алмасу деңгейін анықтайды 

(ең ірі орманды аймақтар атмосферадағы оттектің шамамен 50%-ын "өндейді"). 

Құрлықтың 27%-ынан астамын алып жатқан орман — географиялық ландшафт 

элементі. Орманда ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер, мүк, қына, т.б. өседі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

22-сабақ. Орман қалдықтарының түрлері. 

       Өндіріс қалдықтары-бұл негізгі өнімді өндіру кезінде пайда болатын және 

шикізат пен материалдардың тұтынушылық құнын ішінара немесе толығымен 

жоғалтқан шикізат, материалдар мен жартылай фабрикаттардың қалдықтары. 

Орман және ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс қалдықтарына аралау мен ағаш 

өңдеудің, Жиһаз және фанера өндірісінің, шпалопиленияның және т.б. кесек 

және жұмсақ қалдықтары жатады. 

Ағаш қалдықтары келесі материалдардан тұрады: 

- Қылқан жапырақты, жапырақты 

- Кесек 

- Кеспеағаштағы ағаш дайындау қалдықтарының құрамы 

- Діңнің, қылшық ағаштың, өлі ағаштың сынықтары 

 -Тәждің қалдықтары 

- Оның тамыры мен тамыры 

- Орман қоймаларындағы ағаш дайындау қалдықтарының мөлшері 



- Тәждің қалдықтары 

- Кесу қалдықтары 

- Аралау қалдықтары 

- Бөренелерді кесіңіз 

 -Ол Горбыль, рейка 

- Ағаш кесінділері 

- Ағаш өңдеу қалдықтары 

 Рейки, соңғы бөлімдер 

 Ағаш кесінділері 

 Ағаш қалдықтары 

 Қылқан жапырақты, жапырақты 

 Кесек 

 Фанера өндірісінің қалдықтары 

 Қарындаштар 

 Бөлік бөренелер 

 Шпон, фанер және фанер кесу 

 Отстриг 

 Жұмсақ 

 Аралау қалдықтары 

 Щепа 

 Үгінділер 

 Ағаш өңдеу қалдықтары 

 Үгінділер 

 Қырынуды 

 Құмдалған шаң 

 Қабығы 

 Ағаштың қабығы, қабығы 

 Қабығы 

 Ағаш қалдықтары 

 Қылқан жапырақты, жапырақты 



 Ағаш жасылдары 

 Ағаш дайындау қалдықтары 

 Жапырақ жапырақтары (инелер) 

 Ұсақ бұтақтары 

           Ірі қалаларда ағаштарды күтіп – баптау мақсатында ағаш кесу және 

көшелердегі, саябақтардағы, скверлердегі, орман саябақтарындағы және т.б. 

жасыл екпелерді күтіп-баптау процесінде санитарлық кесу кезінде пайда 

болатын ағаш қалдықтарын кәдеге жарату проблемасы ұсынылады. Сонымен 

қатар, қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау кезінде бөлінетін ағаш 

қалдықтары – ғимараттар мен үй-жайларды жөндеу кезінде ағаш қалдықтары, 

ағаштан жасалған бұйымдар, контейнерлер мен жиһаздар проблема болып 

табылады. 

          Қалдықтарды салалық принцип бойынша жіктеуге әрекет 80-ші жылдары 

жасалды – ТУ 13-539-85 "ағаш қалдықтары" әзірленді және бекітілді. 

Техникалық шарттар". Қазіргі уақытта ГОСТ Р 56070-2014 "ағаш қалдықтары. 

Техникалық шарттар". Өндірістің ағаш қалдықтары-ағаш кесу, аралау және 

ағаш өңдеу қалдықтары. Ағаш қалдықтары үш негізгі белгі бойынша жіктеледі: 

ағаш қалдықтарының түрі (тұқымдық құрамы, қалдықтардың түрі, мөлшері), 

салалық тиістілігі және қолдану саласы. 

                

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №23 

Сабақтың тақырыбы: Қарашірік түзілуі туралы ілім.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Қазақстан топырақтары . 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Қарашірінді (Гумус; лат. humus - жер, топырақ) — 

өсімдіктекті және жануартекті қалдықтардың биохимиялық ыдырауы 



нәтижесінде түзілетін, топырақтың жоғары қабатында жиналатын топырақтың 

қарақоңыр түсті органикалық заттегі. Топырақ құнарлылығы осыған 

байланысты. Қарашірінді органикалық қосылыстардың екі тобынан тұрады. 

Бірінші топ өсімдіктекті және жануартекті қалдықтарда (топырақтағы 

органикалық заттектің барлық массасының 10—15%-ы) болатын қосылыстар:  

белокгар, көмірсулар, майлар, шайырлар, лигнин және т.б. 

                Екінші топ қарашіріндінің негізгі қорын құрайды. Органикалық 

қалдықтар (гумин, гумин қышқылдары, фульвоқышқылдар және т.б.) 

синтезделген кезде түзілетін қарашірікті заттектерден тұрады. Топырақтың 

белдемдік типіндегі қарашірінді мөлшері физикалық-географиялык 

жағдайлармен тығыз байланысты. Қарашірінді мөлшері (тайгадағы) күлгін 

топырақтан (4—5%) даладағы қара топыраққа (10—15%) қарай артып, шөлдегі 

сұр топырақта 1—2%-ға дейін төмендейді.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

       23-сабақ. : Қарашірік түзілуі туралы ілім 

       Гумус (қарашірік) шіруі заттары топырақтың типіне қарай әр түрлі 

мөлшерде кездеседі. 

        Шымдыкүлгін топырақтың гектарында шамамен 70—90 тоннадай, ал қара 

топырақта ол 90-нан 300 тоннаға дейін барады. Егер гумуста орта есеппен 5%-

тей азот бар десек, шымдыкүлгін топырақта — 15 тоннаға дейін жетеді. 

Топырақ гумусының құрамы түрліше. Олардың құрамындағы әр түрлі зяттар 

микроорганизмдердің әсерінен түрліше жылдамдықпен ыдырайтыны 

тәжірибеде анықталған. Гумус өте баяу ыдырай-ды. Түрлі зерттеулер, қалыпты 

климат жағдайында бір жылда топырак гумусының жалпы қорының 1-ден 3%-

,ке дейінгі мөлшері-ыің ыдырайтынын көрсетті. Агрономиялық ғылымның 

негізін қалаушы В. В. Докучаев тапырақтың гумусқа баюы ондағы өсімдіктерге 

байланысты екенін көрсеткен. Гумус топырақта өзгеріске ұшырап, нәтижесінде 

одан бірнеше қышқылдар (ульмин, гумин, крен қышқылдары) түзіледі. 

Бүлардың әр қайсысының түзілуі микроорганизмдердің белгілі бір тобының 

тіршілік әрекетіне байланысты. Топырақ қүрамын жасау-да бүл 

‘қышқылдардың зор маңызы бар. Гумус көбінесе шөп басқан жерлерде, 



микробтардың тіршілік әрекетінің нәтижесінде пайда болады. Зерттеулерге 

қарағанда, бүл процеске көбінесе бактериялар катысады. Топырақка ауа көп 

енгенде гумус жақсы ыдырайды. Бүл процес-ке негізінен актиномицеттер 

қатысады. Топырақтың органикалық бөлігі өте күрделі қосылыстардан тұрады. 

Олардың көпшілігі гумин заттарына жатады. Ал гумин қышқылдарынан басқа 

онда езіндік қасиеттері бар түрлі қосылыс-тар да кездеседі. Бүған ферменттер, 

витаминдер, ауксиндер және кейбір амин қышқылдары жатады. Осылардың 

барлығын қосып, топыраіқтың биотикальщ заттары деп атайды. Биотикалық 

заттар микроорганизмдердің тіршілік әрекетінен түзіледІ. Сонымен катар 

кейбір өсімдіктердің тамырлары да топы-раққа осындай заттарды бөліп 

шығарады. Биотикалық заттардың едәуірі жануарлардың өлекселерінен де 

бөлінеді. 

Қарашірінді (Гумус; лат. humus - жер, топырақ) — өсімдіктекті және 

жануартекті қалдықтардың биохимиялық ыдырауы нәтижесінде түзілетін, 

топырақтың жоғары қабатында жиналатын топырақтың қарақоңыр түсті 

органикалық заттегі. Топырақ құнарлылығы осыған байланысты. Қарашірінді 

органикалық қосылыстардың екі тобынан тұрады. Бірінші топ өсімдіктекті 

және жануартекті қалдықтарда (топырақтағы органикалық заттектің барлық 

массасының 10—15%-ы) болатын қосылыстар: белокгар, көмірсулар, майлар, 

шайырлар, лигнин және т.б. Екінші топ қарашіріндінің негізгі қорын құрайды. 

Органикалық қалдықтар (гумин, гумин қышқылдары, фульвоқышқылдар және 

т.б.) синтезделген кезде түзілетін қарашірікті заттектерден тұрады. Топырақтың 

белдемдік типіндегі қарашірінді мөлшері физикалық-географиялык 

жағдайлармен тығыз байланысты.  

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №25 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың құрылысы мен морфологиялық белгілері.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Топырақтану пәнімен танысу, сабақ барысымен танысу, 

Негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтану — топырақтарды: олардың генезисін, 

даму тарихын, құрамы мен қасиеттерін, географиялық таралуын, сондай-ақ 

топырақты оңтайлы пайдалану мен оның құнарлылығын арттырудың жолдарын 

зерттейтін ғылым. Топырақтану ғылымының негізін орыс ғалымы 

В.В.Докучаев қалады. Оның Петербургте басылып шыққаң «Орыстың қара 

топырағы» (1883 ж.) атты еңбегінде топырақтың дүрыс анықтамасы, оның 

қасиеттері туралы ғылыми негізделген түсініктер берілген. В.В.Докучаев 

топырақ түзілу процесінің бес факторға байланысты екенін анықтады. Оларға: 

бастапқы аналық жыныстар,ауа райы, жер бедері, уақыт және өсімдіктер мен 

жануарлар жатады. Кейін ғылыми зерттеулердің нәтижесіне байланысты 

бұларға су (топырақ суы, жерасты суы) және адамның шаруашылық әрекеті 

қосылды. Топырақ жеке әртүрлі өлшемдегі қатты бөлшектерден тұрады.                

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

25-сабақ. Топырақтың морфологиялық белгілері 

       Топырақ түзілуі құбылыстарының әсерінен тау жынысынан пайда болған 

топырақта оған тән құрылыс, пішін, ерекше белгілер, қасиеттер мен жаңа 

қосылыстар пайда болады. Сөйтіп топырақ тау жынысынан өзінің 

құнарлылығымен ғана емес, құрылысымен және сыртқы морфологиялық 

белгілерімен ерекшеленеді. Осы морфологиялық белгілер арқылы топырақ 

түрлері бір-бірінен ажыратылады, топырақ түрлерге жіктеліп, оларға атау 

беріледі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC


        Басты морфологиялық белгілерге топырақтың құрылысы, топырақтың 

және оның қабаттарының қалыңдығы, түсі, түйіртпектілігі, жайласуы, 

гранулометриялық құрамы, жаңа жарандылар мен кірме заттар жатады. 

       Далалық жағдайда топырақтың морфологиялық белгілерін зерттегенде 

тік қазылған шұңқырлар пайдаланылады (25-сурет). Бұл әдісті алғаш рет 

топырақтанудың ғылыми негізін салушы В.В. Докучаев қолданды. Осы әдіс 

іс жүзінде топырақты далалық жағдайда зерттеуде осы күнге дейін 

қолданылып келеді. 

     Топырақтың кескінінің құрылысы – оның тік кескінінде кезектесіп 

орналасқан әр түрлі қабаттары. Бұл қабаттар бір-бірінен түсімен, 

түйіртпектілігімен, тығыздылығымен, химиялық құрамымен, кейде 

гранулометриялық құрамымен ерекшеленеді. Топырақтың кескіні құрылысы 

пайда болып, қабаттардың ерекшеленуі топырақ түзілу процесінің және 

топырақты өндірісте пайдаланудың ықпалынан болады. Әр топырақ типінің 

өзіне тән кескін құрылысы болады, яғни кескін құрылысына қарап 

топырақтардың типін, түрін анықтай аламыз. Топырақ түзілу үрдістері 

біртекті болған жағдайда топырақтың кескін құрылысы ұқсас болып түзіледі. 

Топырақ кескіні құрылысы ерекшелігіне байланысты бірнеше типтерге 

бөлінеді (26-сурет). 

      Қарапайым – бұл кескін топырақ құралуының алғашқы сатыларында 

қалыптасады, топырақ құралуы жыныстардың беткі қабатында ғана өтеді. 

Кескін қабаттарға әлсіз жіктелген, қалыңдығы бірнеше сантиметр ғана. 

      Толық дамымаған (жетілмеген)– тығыз кристальды-массивті жыныстарда 

немесе құлама беткейлерде қалыптасады (кескіннің қалыңдығы бірнеше 

сантиметр, бірақ генетикалық қабаттары түгел) – көбіне таулы жерлерде 

болады. Кәдімгі кескін. Топырақ кескінінде генетикалық қабаттары толық 

және жақсы дамыған топырақ кескінің кең тараған түрі. 

        Әлсіз жіктелген кескін. Тез бұзылатын минералдары аз топырақтарда 

қалыптасады (кварцті құмдар, көне-ферралитті). Жалпы кескін қабаттарға 

нашар бөлінген. 

 

Бұзылған кескін – жерді жыртқаннан, су немесе жел эрозиясына әр дәрежеде 

шалдыққан топырақтар . 

Қалдықты кескін – күрделі, осы кескінде генезисы әр түрлі көмілген қабаттар 

(немесе кескін түгел) кездеседі. Олар алдындағы топырақ құралу 

үрдістерінде пайда болып, кейіннен көміліп үстіне жаңа топырақ кескіні 

пайда болған. 



Көп мүшелі кескін. Әртүрлі құрылысты топырақ түзуші жыныстары көбіне 

100 см тереңдікке дейін кездескенде қалыптасады. 

Полициклді кескін. Топырақ түзуші материалдарды кезеңді шөгілу 

жағдайында қалыптасатын топырақтарға сай кескін. Мысалы, жайылма 

топырақтар кескіні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №26 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ коллоиды. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 



Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Топырақтану пәнімен танысу, сабақ барысымен танысу, 

Негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ көлемі әр түрлі бөлшектерден тұратын күрделі 

жүйе. Оның құрамында ірі, ұсақ бөлшектермен қатар өте майда, ұнтақталған 

коллоид бөлшектері де бар. Коллоидтардың көлемі 0,001-0,02 мкм болып 

келеді. Олар топырақ салмағының 1-2%-нан – 30-40%-на дейінгі мөлшерін 

алуы ықтимал. Коллоидтардың ең басты маңызы топырақтың сіңіру қабілетінің 

өте жоғары болуына ықпал етуі. Өйткені, біріншіден, топырақтың қатты 

бөлігінің жалпы бет ауданының негізгі үлесі коллоид бөлшектер арқылы 

қалыптасады. Екіншіден, коллоид бөлшектерінің физикалық және химиялық 

қасиеттері олардың бетінде сіңіру құбылыстарының белсенді жүруіне жағдай 

жасайды. Ірі бөлшектермен салыстырғанда ұнтақ бөлшектердің бет ауданы өте 

мол болады.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

 

 

 

  26-сабақ. Топырақ коллоиды. 

       Топырақ көлемі әр түрлі бөлшектерден тұратын күрделі жүйе. Оның 

құрамында ірі, ұсақ бөлшектермен қатар өте майда, ұнтақталған коллоид 

бөлшектері де бар. Коллоидтардың көлемі 0,001-0,02 мкм болып келеді. Олар 



топырақ салмағының 1-2%-нан – 30-40%-на дейінгі мөлшерін алуы ықтимал. 

Коллоидтардың ең басты маңызы топырақтың сіңіру қабілетінің өте жоғары 

болуына ықпал етуі. Өйткені, біріншіден, топырақтың қатты бөлігінің жалпы 

бет ауданының негізгі үлесі коллоид бөлшектер арқылы қалыптасады. 

Екіншіден, коллоид бөлшектерінің физикалық және химиялық қасиеттері 

олардың бетінде сіңіру құбылыстарының белсенді жүруіне жағдай жасайды. 

       Ірі бөлшектермен салыстырғанда ұнтақ бөлшектердің бет ауданы өте 

мол болады. Осы кестеде көрсетілген мәліметтер салмағы жағынан кем 

болып тұрса да, алатын бет ауданының мөлшеріне байланысты ұнтақ 

бөлшектер топырақта басты орын алатынын дәлелдейді. Топырақ 

салмағының 4% ғана құрап тұрған коллоид бөлшектер (0,00001мм) оның 

жалпы бетінің ауданының 81,0% қалыптастыруға қатысты болып келеді.  

        Топырақ коллоидтарының қасиеттері олардың құрамына және 

құрылысына байланысты. Коллоид бөлшектердің негізін оның өзегі (ядросы) 

құрайды (31-сурет). Ол аморфты немесе кристаллды құрылымды, күрделі 

құрамды химиялық қосылыстан түзіледі. Өзектің үстіне коллоидтың 

потенциялын анықтайтын қозғалмайтын иондар қабаты орналасқан. Өзекпен 

осы қабат бірігіп коллоид түйіршігін (грануласын) құрайды. Олар топырақ 

ертіндісінен өзіне потенциалы арқылы қарсы заряды бар иондарды тартып 

жинақтап, теңгеру иондары қабатын түзейді. Сөйтіп коллоид бөлшектің қос 

иондар қабаты құрылады. Екінші, соңғы қабат екіге жіктелген болып келеді. 

Оның ішкісі қозғалмайтын теңгеру иондарынан, ал сыртқысы жылжымалы, 

қозғалмалы иондардан құралған. Коллоидтың өзегі, потенциал анықтаушы 

және жылжымайтын теңгеру иондары қабаты коллоид түйірін (частицасын) 

түзейді. Ал барлық қабаттары бар коллоид бөлшегі - Г.Вигнер ұсынысы 

бойынша мицелла деп аталады. Коллоидтардың сыртқы жылжымалы 

иондары топырақ ерітіндісіндегі өзі тектес иондарға эквивалентті түрде 

ауысуға қабілетті болып келеді. Жоғарыда сипатталған ерекшеліктерінің 

себебінен коллоидтардың иондарды сіңіру қабілеті өте жоғары болады.  

Коллоидтар топырақта минералды, органикалық, органикалық- минералды 

қосылыстар түрінде кездеседі. 

           Минералды коллоидтарға балшықты минералдар, кремнийдің, 

темірдің, алюминийдің тотықтарының коллоидты түрлері жатады. Ал 

органикалық коллоидтарды қарашірінді және ақуыз тектес қосылыстар 

құрайды.  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №28 



Сабақтың тақырыбы: Топырақтың сілтілік және қышқылдық қасиеттері. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Топырақтану пәнімен танысу, сабақ барысымен танысу, 

Негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың актуалды қышқылдығы, топырақ 

ерітіндісінің қышқылдығы сутек ионының (Н+) гидроксил ионының (ОН-) кон- 

центрациясы артық болғанда байқалады. Топырақта өнебойы СО2 түзіліп 

тұрады. Ол топырақ ылғалымен әрекеттесіп, көмір қышқылын Н2СО3 түзіп, Н+ 

және НСО3- иондарына диссоциацияланады. Нәтижесінде топырақ 

ерітіндісінде сутек иондарының концентрациясы артады да, ерітінді 

қышқылданады. Сонымен топырақ ауасында СО2 концентрациясы неғұрлым 

жоғары болса, соғұрлым ерітінді қышқылданады. Егер топырақта сіңірілген 

күйде натрий ионы көп болса (сор және сортаң), онда ерітіндіде көмір 

қышқылды натрий тұздары түзіліп, ерітінді сілтілі келеді. Егер топырақта 

кальций мен магний карбонаттары және сіңірілген катиондар арасында кальций 

көп болса (сұр, қара топырақ), онда топырақ ерітіндісінде кальций бикарбонаты 

орын алып, топырақты әлсіз сілтілендіреді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

     28-сабақ. : Топырақтың сілтілік және қышқылдық қасиеттері. 



      Кез-келген топырақ белгілі бір реакцияға ие, ол сумен немесе тұз 

ерітінділерімен 

әрекеттескенде көрінеді және қышқыл, бейтарап немесе сілтілі болуы мүмкін. 

Топырақтың реакциясы өсімдіктердің дамуына және олардың қоректік 

элементтердің 

ассимиляциясына, топырақ микроорганизмдерінің өмірлік белсенділігіне, 

химиялық және биохимиялық процестердің жылдамдығы мен бағытына үлкен 

әсер етеді: топырақ минералдарының жойылуы, қиын еритін қосылыстардың 

еруі, органикалық қалдықтардың минералдануы және гумификация, 

коллоидтардың коагуляциясы және пептизациясы, топыраққа енгізілген 

тыңайтқыштардың тиімділігі. 

     Топырақтың реакциясы ондағы бос иондардың н+ және ОН–қатынасына 

байланысты. Егер топырақ ерітіндісінде осы иондардың концентрациясы 

бірдей болса, 

онда реакция бейтарап болады, Н+>ОН– қышқыл реакция, Н+<он– сілтілік 

реакция. 

Топырақ реакциясын көрсету үшін рН көрсеткіші енгізілді – кері белгімен 

алынған 

ерітіндінің 1 литріне граммдағы сутегі иондарының концентрациясының ондық 

теріс 

логарифмі (егер ион н+ в 1 л концентрациясы 0,001 г болса, онда рН = 3). 

Топырақтың 

реакциясы рН-метр аспаптарының көмегімен немесе индикатордың түсінің 

өзгеруі және оның шкаламен салыстырғанда колориметриялық түрде 

анықталады. 

      Топырақтың реакциясы рН 3,5 – тен 8-9-ға дейін өзгеруі мүмкін және 

әртүрлі 

топырақтар үшін 7 – кестеде келтірілген (қышқыл топырақтар үшін – 1Н KCl 

сорғышы, сілтілер үшін-сулы). Топырақ емес, мазмұнды негіз болады 

қышқылдығы, ол шақырылады иондарымен және сутек. Топырақ ерітіндісінің 

реакциясы мен топырақтың қатты фазасының реакциясы бар, сәйкесінше 

қышқылдықтың екі түрі бар – өзекті және ықтимал 

      Нақты қышқылдық топырақ ерітіндісіндегі бос сутегі иондарының 

концентрациясына байланысты. Олардың көзі-өсімдік қалдықтарының 

ыдырауынан пайда болатын органикалық қышқылдар, суда көміртегі диоксиді 

еріген кезде топырақта пайда болатын көмір қышқылы, сулы ерітінділерде 

ыдырайтын және қышқылды босататын AL3+ және Fe3+ гидролитикалық 

қышқыл тұздары: 

AlCl3 + 3 H2O = Al (OH)3 + 3 HCl→ Al (OH)3 + 3 H+ + 3 Cl–. 

Бұл құбылыстар негіздермен қанықпаған топырақтарда ғана байқалады. PPC 

құрамында Ca2+ және Mg2 + көп болатын топырақтарда іс жүзінде қышқылдық 

жоқ, 

өйткені сутегі иондары қатты фазалы катиондарға алмасады. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №29 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың физикалық құрамы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары:Топырақтану пәнімен танысу, сабақ барысымен танысу, 

Негізгі ұғымдарды сипаттау.  

Міндеттері: Пайдаланылуына байланысты топырақты ылғалдандыру 

көгалдандыру тәсілдері, жүргізілетін күтім жұмыстарымен таныстыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың физикалық қасиеттері. Топырақ табиғи 

дене болғандықтан, ол белгілі физикалық қасиеттермен ерекшеленеді.  

Топырақтың физикалық қасиеттеріне оның тығыздылығы, көлемдік массасы 

және қуыстылығы жатады.Топырақтың тығыздылығы деп оның қатты фазасы 

массасының 4 С-тағы судың сондай көлемдегі массасына қатынасын айтады. 

Негізінен топырақтың тығыздылығы оның қатты фазасы құрамындағы 

минералдық және органикалық бөлшектер мөлшерінің арақатынасына тікелей 

байланысты. Топырақ тығыздылығының жоғары болуы тамырдың  төмен 

бойлап өсуіне, тұқымның көктеп өсуіп шығуына кедергі жасайды. Топырақ 

тығыздылығының ең қолайлы мөлшері өсімдіктің биологиялық  ерекшелігіне 

байланысты өзгеріп отырады. Топырақ тығыздығының шамадан тыс жоғары 

болуынан ауылшаруашылық дақылдарының өнімі төмендейді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 



 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

29-сабақ.  Топырақтың физикалық құрамы. 

       Топырақтың физикалық қасиеттері. Топырақ табиғи дене болғандықтан, ол 

белгілі физикалық қасиеттермен ерекшеленеді.  Топырақтың физикалық 

қасиеттеріне оның тығыздылығы, көлемдік массасы және қуыстылығы жатады. 

Топырақтың тығыздылығы деп оның қатты фазасы массасының 4 С-тағы судың 

сондай көлемдегі массасына қатынасын айтады. Негізінен топырақтың 

тығыздылығы оның қатты фазасы құрамындағы минералдық және органикалық 

бөлшектер мөлшерінің арақатынасына тікелей байланысты.  Егер топырақта 

қарашірік көп болса, онда қатты фазаның тығыздылығы төмен болады. Құмды 

топырақтың қатты фазасының тығыздылығы -2,70 г/см, қара топырақтікі-2,37 

г/см, ауыр сазды топырақтікі-2,67 г/см болады. 

       Топырақ тығыздылығының жоғары болуы тамырдың  төмен бойлап өсуіне, 

тұқымның көктеп өсуіп шығуына кедергі жасайды. Топырақ тығыздылығының 

ең қолайлы мөлшері өсімдіктің биологиялық  ерекшелігіне байланысты өзгеріп 

отырады. Топырақ тығыздығының шамадан тыс жоғары болуынан 

ауылшаруашылық дақылдарының өнімі төмендейді. Сонымен бірге топырақ 

тығыздылығы ондағы органикалық заттардың мөлшеріне байланысты, себебі 

олардың тығыздылығы 1,25 г/см,-ден 1,80 г/см –ге дейін болса, ал 

минералдарда бұл көрсеткіштер 2,3 г/см –ден 3,0 г/см-ге дейін ауытқиды. Яғни, 

топырақта органикалық зат көп боған сайын , оның тығыздылығы төмендейді. 

Мысалы, қара шірігі мол қара топырақтың тығыздылығы 2,37 г/см. Топырақ 

тығыздылығына оның гранулометриялық құрамы, құрылымы үлкен әсер етеді. 

Топырақтардың көлемдік массасы. Табиғи күйдегі 1 см абсолютті құрғақ 

топырақтың массасын оның көлемдік массасы дейміз. Топырақтың көлемдік 

массасы оның тығыздылығынан әрқашан кем болады, әйткені топырақ 

түйіршіктерінің арасындағы ауаның тығыздылығы өте төмен. Көптеген 

дақылдар (дәнді, отамалы) үшін топырақтың  қолайлы көлемдік массасы 0,9-1,2 

г/см аралығында болады. 

        Топырақтың қуыстылығы немесе кеуектілігі-деп топырақтың жалпы 

көлеміне пайыз есебімен алынған қуыстылықтар  көлемінің жиынтығын 

айтады. Жалпы қуыстылықтар топырақтың гранулометриялық құрамына, 

қарашіріктің мөлшеріне, топырақ қабаты мен құрылым күйіне байланысты. 

Топырақтың үстіңгі қабатында қуыстылық  50-60 %-ға дейін, ал төменгі сазды 

және балшықты қабатында 35-49%, құмды қабатында 30-35%-ға тең. 



       Топырақта екі түрлі, яғни капиллярлық және капиллярлық емес 

қуыстылықтар болады. Әдетте капиллярлық қуыстылық (майда қуыстар) суға 

толып тұрады, ал ірі қуыстарда, яғни капиллярлық емес қуыстылықта ауа 

болады. Топырақтың қуыстылығы оның жалпы көлемінің 50-55 пайызына, ал 

капиллярлық және капиллярлық емес қуыстылықтардың арақатынасы 1:1 тең 

болғанда, өсімдіктер үшін топырақта ең қолайлы ауа ылғалдылық режимі 

қалыптасады. 

       Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттері. Топырақтың физикалық-

механикалық қасиеттеріне оның созымдылығы , 

ісінуі,шегуі,байланыстылығы,жабысқақтығы, физикалық «пісуі» жатады. 

Тұқымның бөртіп өнуі, өсімдік тамырының төмен қарай бойлап өсуі, топырақ 

пенг атмосфераның арасында газ алмасу, жер өңдеу сапасы топырақтың 

физикалық-химиялық қасиеттеріне тікелей байланысты. Топырақтың 

созымдылығы деп оның сыртқы күштің әсерінен өзінің пішінін өзгертуін және 

оны ұзақ уақыт сақтай алатын қабілетін айтамыз. Топырақтың ісінуі деп оның 

ылғалдану нәтижесінде көлемін ұлғайтуын айтамыз, ал, керісінше, топырақ 

кепкенде өзінің көлемін кішірейтуін топырақтың шөгуі деп атайды. Топырақ 

түйіршіктерін бір-бірінен ажыратуға әсер ететін сыртқы механикалық күштің 

әсеріне топырақтың  қарсы тұра алатын қасиетін оның байланыстылығы дейді. 

Жер өңдеу құралдарының жұмыс органдарына немесе басқа заттарға 

топырақтың жабысу  қабілетін оның жабысқақатығы деп атайды. 

        Топырақтың физикалық «пісіп-жетілуі» деп оның өңдеуге дайын болған 

кезін, яғни, топырақтың кеберсіп, оны өңдейтін  құралдардың жұмыс 

органдарына жабыспайтын жағдайын айтады. Піскен топырақ жеңіл өңделеді, 

құралға жабыспайды, кесекке айналмайды және т.б. Топырақ қабыршағы. Қар 

ерігенде, жауған сел жаңбырдан, немесе жерді суарғаннан кейін топырақ 

кеберсігенде оның бетінде қабыршақ түзіледі. Ол, әсіресе, балшықты және 

майдаланып үгілген құрылымсыз топырақтарда пайда болады. Қабыршақ пайда 

болған топырақта газ алмасу нашарлайды, одан булану нәтижесінде  ылғал көп 

мөлшерде жоғалады, тұқымның көктеп шығуы қиындайды, соның әсерінен 

өсімдіктер сирейді. 

       Жерді жылдан-жылға бір тереңдікке жырта берсе, соқаның табанымен 

топырақ нығыздалып, оның төменгі қабатында «соқа табаны» деп аталатын 

қабат пайда болады. Ол өте тығыз, қатты қабат болғандықтан, өсімдіктер 

тамырларының, ауаның, ылғалдың төмен қарай жылжуына кедергі келтіреді. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №31 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың физика-механикалық қасиеті. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың физика-механикалық қасиеті  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:          Топырақтың жалпы физикалық қасиеттеріне оның 

тығыздылығы (көлемдік салмағы), қатты бөлігінің тығыздылығы (меншікті 

салммағы) және кеуектілігі жатады. Топырақтың тығыздылығы дегеніміз - 

табиғи құрылымы бұзылмаған құрғақ топырақтың м3 көлемінің салмағы. Оны 

г/см3-мен өлшейді. Өсімдіктердің өсіп-өнуіне қолайлы топырақ тығыздылығы 

1-1,2 г/см3. Солтүстік Қазақстанның кәдімгі қара топырағының қарашірінді 

қабатының тығыздығы 1-1,1 г/см3 болып келеді. Ал қарашірінді аз, 

механикалық құрамы құмдақ нағыз қоңыр топырақтың үстіңгі қабатының 

тығыздығы 1,3-1,35 г/см3 болады. Топырақтың қатты бөлігінің тығыздығы - 

40С температурада топырақтың қатты бөлігінің 1 м3 көлемінің салмағының 

осындай көлемдегі судың салмағына қатынасы. Көптеген топырақтардың қатты 

бөлігінің тығыздылығы 2,4-2,65 г/см3 болып келеді. Оның мөлшері топырақ 

құрамында органикалық қосылыстар, қарашірінді мол болса, кеми түседі, ал ол 



аз болса, ұлғая түседі.5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа 

тақырыпты түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

31-сабақ. Топырақтың физик Топырақтың физикалық және физико-

механикалық қасиеттері. 

       Топырақтың жалпы физикалық қасиеттеріне оның тығыздылығы (көлемдік 

салмағы), қатты бөлігінің тығыздылығы (меншікті салммағы) және кеуектілігі 

жатады. 

      Топырақтың тығыздылығы дегеніміз - табиғи құрылымы бұзылмаған құрғақ 

топырақтың м3 көлемінің салмағы. Оны г/см3-мен өлшейді. Өсімдіктердің 

өсіп-өнуіне қолайлы топырақ тығыздылығы 1-1,2 г/см3. Солтүстік 

Қазақстанның кәдімгі қара топырағының қарашірінді қабатының тығыздығы 1-

1,1 г/см3 болып келеді. Ал қарашірінді аз, механикалық құрамы құмдақ нағыз 

қоңыр топырақтың үстіңгі қабатының тығыздығы 1,3-1,35 г/см3 болады. 

       Топырақтың қатты бөлігінің тығыздығы - 40С температурада топырақтың 

қатты бөлігінің 1 м3 көлемінің салмағының осындай көлемдегі судың 

салмағына қатынасы. 

       Көптеген топырақтардың қатты бөлігінің тығыздылығы 2,4-2,65 г/см3 

болып келеді. Оның мөлшері топырақ құрамында органикалық қосылыстар, 

қарашірінді мол болса, кеми түседі, ал ол аз болса, ұлғая түседі. 

      Топырақтың кеуектілігі - оның қатты бөлігі арасындағы қуыстардың 

қосындысымен есептеледі. Оны 1 м3 топырақ көлеміндегі кеуектердің 

(қуыстардың) үлесін % мөлшерімен өлшеу арқылы сипаттайды. 

       Топырақтың кеуектілігін есептеу үшін топырақтың тығыздығының (dv) 

және қатты бөлігінің тығыздығының (d) көрсеткіштерін қолданып, 

төмендегідей теңдеу арқылы анықтайды: 

К = {1 - dv/d} * 100. 



       Топырақтың кеуектілігі оның механикалық құрамына, құрылымына, 

органикалық заттар мөлшеріне, топырақ фаунасының әрекетіне және оны 

баптау өңдеу әдісіне байланысты. 

      Н. А. Качинскийдің сипаттауы бойынша егер топырақтың кеуектілігі 55-

65% болса, оған өте жақсы баға беріледі. Солтүстік Қазақстанның кәдімгі қара 

топырағының қарашірінді қабатының кеуектілігі 50-60%, ал саздақты ашық 

қара қоңыр топырағының кеуектілігі - 48-51% болып келеді. 

     Топырақтың физикалық-механикалық қасиеттері оны өңдеуге және өсімдік 

тамырлары дамуына тікелей әсерін тигізеді. Оларға топырақтың қаттылығы, 

байланыстылығы, иілгіштігі, жабысқақтығы, ісінуі және отыруы, меншікті 

кедергісі көрсеткіштері жатады. 

      Топырақтың қаттылығы - оның қабаттарына бойлата енгізген құрал білікке 

көрсететін кедергісі. Оның кг/см2 мөлшерімен сипаттайды. Топырақ 

ылғалдылығына, механикалық құрамына байланысты оның мөлшері 5-45 

кг/см2 дейін болуы мүмкін. Топырақтың қаттылығы мен оның меншікті 

кедергісі арасында тікелей қатынас бар. Қаттылығы жоғары топырақтың 

меншікті кедергісі оны жырту кезінде әр см3 топырақ бетіне жұмсалатын тарту 

күшін сипаттайды. Меншікті кедергі топырақтың механикалық құрамына, 

құрымына, ылғалдылығына, қаттылығына байланысты өзгереді. Мысалы, 

механикалық құрамы құмдақ топырақта бұл көрсеткіш 0,2-0,3 кг/см2, орташа 

саздақты топырақта 0,5-0,7, ал ауыр саздақты топырақта 0,7 кг/см2-ден көп 

болады. 

       Топырақтың байланыстылығы оның бөлшектерін бір-бірінен айыруға 

бағытталған күшке қарсыласу қабілетін көрсетеді. Байланыстылық топырақтың 

механикалық құрамына және ылғалдылығына байланысты. Саз балшық, саздақ 

топырақтардың байланыстылығы құм, құмдақ топырақтардың осы 

көрсеткішінен жоғары болады. Қазақстанның топырақтанушы ғалымдары осы 

көрсеткіші топырақтың эрозияға төзімділігін бағалауға қолданады. 

      Топырақтың байланыстылығы кеміген сайын оның жел эрозиясына 

төзімділігі нашарлайды. Алтыншы, бесінші топтағы топырақтар жел 

эрозиясына төзімсіз, ал бірінші, екінші топтағылардың төзімділігі жоғары 

болады. 

       Топырақтың иілгіштігі оның ылғалды күйінде икемдеп пішін беруге көнуін 

және оны сақтау қабілетімен сипатталады. 

        Құрғақ және өте ылғалды топырақтың басқа денелерге жабысу қабілеті - 

топырақтың жабысқақтылығын көрсетеді. Механикалық құрамы балшық, 

құрамында натрий иондары мол топырақтың жабысқақтығы жоғары болады. 

Ол топырақтарды өңдеуге көп күш жұмсалады. Топырақтың жабысқақтығы 

оның ылғалдылығына байланысты. Құрғақ топырақтың жабысқақтығы жоқ, ал 

ылғалдылығы өскен сайын оның жабысқақтығы арта түседі де, кейіннен 

ылғалдылық молайғанда тағы да жабысқақтық кемиді. Топырақтың 

жабысқақтығына байланысты егіншілікте топырақтың физикалық пісуі деген 

ұғым қолданылады. Ылғалды топырақты өңдегенде құралдарға жабыспай 

жақсы түйіршікті құрылымға бөліну қабілеті бар кезеңі оның физикалық піскен 



дәрежеде екенін көрсетеді. Осы кезеңде өңделген топырақтың құрылымы және 

фиизикалық қасиеттері қолайлы қалыптасады. 

       Топырақ ылғалданғанда оның ісінуі, ал құрғағанда - отыруы байқалады. 

Осы қасиеттер механикалық құрамы балшық және натрий иондары бар 

топырақтарда дамиды. Сондықтан осындай топырақтар ылғалданғанда қатты 

ісініп, ал құрғағанда көп отырып, топырақта үлкен жарықтар пайда болады. 

Сондықтан өсімдік тамырларына зақым келтіреді және ылғалдың артық 

булануына әсер етіп қолайсыз жағдай жасайды. 

       Топырақтың қолайлы физикалық және физикалық-механикалық қасиеттері 

оның құнарлығына үлкен әсер тигізіп және басқа да экологиялық қызметтерінің 

пәрменді жүруіне жағдай жасайды. Сондықтан осы қасиеттерін жақсарту үшін 

мол органикалық тыңайтқыш қолдану, егістікте және мал жайылымдарында, 

шабындықтарда алқаптарды ауыстырып отыру жүйесін қолдану арқылы 

топыраққа қолайлы әсер ету керек. Топырақты өңдегенде, одан өнім жинағанда 

оған аз қысым түсіретін техника қолданып, оның тығыздығын, құрылымын 

сақтауға жағдай жасалынуы керек. 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №32 

Сабақтың тақырыбы: Топырақта судың мәні, топырақтағы судың формасы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ суы жер беті маңында орналасып, топырақтағы 

қуыстарды толтырады. Әдетте бүл су гигроскоп, жарғақ немесе қылтүтік 

түрінде болады. Топырақ суының режимі өте тұрақсыз, яғни маусымдык 

температура ауытқуына тәуелді. Су жаз кезінде топырақ ысыса толық буланып 

кетеді, қыста қатып қалады, ал жауынды мерзімдерде топырақты мол 
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32-сабақ. Топырақта судың мәні, топырақтағы судың формасы. 

        1.Топырақ суы топырақ қыртысындағы әр түрлі минералдық тұздарға бай 

сұйық. Топырақ суын ауыз су ретінде, не шарушылық мақсаттарға пайдалануға 

болмайды. Топырақ суы өсімдіктер әлемінің негізгі қорегі, өсіп жетуіне қажетті 

су көзі.Құм топырақтар салмағынан 4-10 процентін, құмайт, құмды саздардың 

10-30 процентін, саз топырақтардың 25-30 процеттен астамын топырақ суы 

құрайды. Топырақ суының мөлшері ауа – райына жыл маусымдарына сәйкес 

өзгеріп отырады. Топырақ ылғалдылығы өсімдіктерге екі түрлі әсер етеді. 

Біріншіден, тамырдың өсуі мен тармақталуы топырақ ылғалдылығына 

байланысты, екіншіден, өсімдіктен ылғалды қабылдауы топырақтағы судың 

мөлшеріне де байланысты. 

       Топыраққа су жаңбыр , қар , бұршақ , шық түрінде түсіп отырады . Кейде 

ол топырақтың беткі қабаттарына төменнен көтеріледі. Бұл жер астындағы су 

немесе ыза суы топырақтың беткі қабатына таяу орналасқанда кездеседі. 

Қандай топырақта болмасын азды көпті ылғал болатыны белгілі. Топырақта 

кездесетін су түрлі құрамда болады , ол жыл мезгіліне , ауа температурасының 

өзгеруіне қарай түрліше күйге ауысып отырады. Мысалы топырақ кесектерінің 

арасындағы ауада кездесетін су топырақ температурасы жоғары болса көбіне 

бу күйінде болады , ал температура төмендесе ол су тамшысына айналады. 

        Топырақта кездесетін бу күйіндегі суды өсімдіктер пайдалана алмайды , 

оны топырақтағы судың пайдасыз қоры деп атайды. Аталған су өсімдіктерге 

тиімді болу үшін , топырақ түйіршіктерінің сыртын толығымен қапталдап , 



мөлшері өскенде ғана ол топырақ тіршіліктерінің аралықтарындағы қылтүтікке 

енеді де өсімдіктердің қоректік минимумынан қолайлы режімін реттеуге 

көмектеседі . 

        Құбылыстар жиынтығы арқылы анықталатын топырақ ылғалының 

жиналуы жылжуы , жұмсалуы және оның физикалық жағдайын 

өзгеруі топырақтың су режімі деп аталады. Топырақтың су тәртібі 

топырақтың құралуындағы ең маңызды фактордың бірі , ол оның құнарлығын 

арттыратын басты жағдайлардың бірі болып саналады. Топырақтың су 

тәртібінің мөлшер көрсеткіші , яғни ылғалдың жиналуы мен жұмсалуы 

жиынтығының барлық шамасын және белгілі бір кезең аралығында оның 

қорының өзгеруін су тепе – теңдігі деп атайды. Су тепе – теңдігінің 

көпжылдық орташа мөлшері топырақтың су тәртібінің түрлерін сипаттайды. Су 

табиғатта ең көп тараған сонымен бірге нағыз ерекше зат. өсімдік тіршілігіне 

қажетті су қорын негізінен топырақтан алады. Топырақ ылғалды жинайтын , 

сақтайтын және өсімдіктерді барлық , даму кезеңдеріне ылғалмен қамтамасыз 

ететін орны болып табылады. 

       Су өсімдікте өтетін барлық процестеріне міндетті түрде қатысады. 

Көптеген өсімдіктердің клеткаларында 80 – 90 процент , ал тұқымдарында 10 – 

15 процент су кездеседі. Өсімдік табиғатында су айналымы да елеулі роль 

атқарады. Топырақтағы судың мөлшері оның құнарлық тиімділігін анықтайтын 

судың технологиялық қасиетіне химиялық, физикалық – химиялық және 

микробиологиялық процестердің қарқынды өтуіне байланысты. 

       Топырақтағы судың түрлері: Топырақ ылғалы әр түрлі күйде болады. 

Олардың барлығы бірдей өсімдікке сіңе бермейді. Жалпы топырақ суларын 

мынадай түрлерге бөлуге болады. 

1. Химиялық байланыс күйіндегі су. Су көбінесе әр түрлі минерал 

кристалдарымен байланысты болады. Бұл су – заттың молекуласына гидроксид 

(OH) ион тобымен кіреді. Мысалы , Fe2O3 + H2O = 2Fe(OH)3 : ол топырақтан 

400 – 8000С жағдайында ажыратылады. 

Сондықтан топырақтағы биологиялық процестерге тікелей қатыса алмайды. 

2. Гравитациялық су деп – топырақтың түйірлерінің аралықтарын жайлап , өз 

салмағымен (гравитация арқылы) көбінесе төмен қарай жылжитын суды 

атаймыз. Оны өсімдіктер оңай сіңіре алады. Дегенменде, оның ағысы қылтүтік 

судан гөрі шапшаңырақ болғандықтан , өсімдіктерді ылғалмен қамтамасыз 

етуге тікелей қатыспайды. 

3. Қылтүтік (капилляр) суы. Топырақ түйінділерінің ішіндегі су барлық 

бағытта қозғалады. Соның ішінде , топырақтың төменгі қабатынан жоғары 

қарай түйіршік қуыстарындағы сорғыштық күштер арқылы ылғалданған 

жерден құрғаққа қарай жылжиды. Сондықтан бұл судың өсімдіктер үшін 

маңызы зор. Бұл суды өсімдіктер сіңіре алады. 

4. Жарғақты су. Топырақтың қатты бөлшектерінің сыртын молекулалық 

тартылыс күшімен , жарғақты қабат қоршап тұрады. Ол молекулалық тартылыс 

күшінің көмегімен қалың жарғақтанған күйінің жұқа жарғағына қарай 



жылжиды. Топырақ түйіршіктеріне 6 – 10 мың атмосфералы күшпен 

байланысып тұрғандықтан жарғақты суды өсімдіктердің тамырлары сіңіре 

алмайды. Бұл өсімдіктерге сіңбейтін күйіндегі су болап табылады. 

5. Гигроскопиялық су – гигроскопиялық ылғал топырақ түйіршіктерінің 

бетінді молекулалық тарту күшімен будан жиналған су. Ол қозғалмайды , 

өсімдікке пайдасыз. Ауыр және қарашірікке бай топырақтарда гигроскопиялық 

су көп болады. Топырақтан оны ажырату үшін оны 105 градус ыстықта 5 – 6 

сағат кептіреді. 

6. Қатты ылғал. Мұз төмен температурада (0 төмен) пайда болады. Ал 

жарғақты сулар – 78 градуста мұзға айналады. 

Топырақтың су қасиетттері мен ылғалдылығы.Топырақтың су қасиеттеріне 

су сыйымдылығы (топырақ өзінің құрамындағы судың белгілі бір мөлшерін 

ұстап, сақтап тұруы жатады) оның бұл қабілеті топырақтың су 

ұстаушы қасиеті деп аталады. 

Топырақтың қабатындағы судың осы қасиеттері түрлі физикалық күйіне және 

оның түрлеріне тығыз байланысты. 

2.Топырақтың су сиымдылық шегі – оны өз бойына белгілі мөлшерде суды 

сіңіріп ұстай алатын қасиеті. Ұсталған су түрлеріне қарай топырақтың су 

сиымдылығының бірнеше түрін ажыратады. 

Ең көп немесе толық су сиымдылық деп топырақтың табиғи кеңістігі сумен 

толған жағдайын айтады. 

Ауыл шарушылық дақылдарының өсіп, өнім бере алатын топырақ 

ылғалдылығының шегі егістіктің далалық толық су сыйымдылығының 50 – ден 

80 процентке дейін аралығында жатады. Дақылдардың әрбір түрлері мен 

сорттарына алынатын өнімнің мөлшеріне қарай топырақтың тиімді 

ылғалдылығы тәжірибе арқылы белгіленеді. Мысалы, орта Азияның сұр 

топырағында өсетін мақта дақылының суға деген қажеттілігі гүлденгенге 

дейінгі кезеңде топырақтың ылғалдылығы – 75 процент, гүлдену және жеміс 

түзу кезеңіндегі – 60 процент болған жағдайда қанағаттандырылады. 

Топырақтың барлық қуыстары жаңбыр суымен және көктемде қар суымен 

толады. Бұл өсімдікке зиян. Су топырақтағы барлық ауаны ығыстырады да 

өсімдіктердің тамырлары ауасыз тұншығады. 

Далалық су сыйымдылық, шегі – топырақтың табиғи құрылымында бос су өз 

салмағымен топырақ қабатына сіңіп кетеді. Осы жағдайда жер асты суы 

тереңде жатса, ал топырақ қабатындағы су буға айналмайтын болса, топырақ 

бойында ұсталып қалатын су мөлшерін далалық су сыйымдылық шегі деп 

атайды. 

Капиллярлық су сыйымдылық шегі деп судың топырақ түйіршіктері ішінде 

ұсталып қалатын қабілетін айтады. Капиллярлық су сыйымдылық шегі жер 

асты суының тереңдік деңгейіне және жоғарыдан келетін табиғи су мөлшеріне 

байланысты. Мұндай сулар капилляр түтіктері арқылы жоғары көтеріледі және 

керісінше жоғарыдан төмен қарай жылжиды. Соның нәтижесінде өсімдікердің 



әр түрлі тереңдікте орналасқан тамырларына, кезінде олардың өсіп дамуына 

елеулі әсер етеді. 

Сонымен капиллярлық суды өсімдіктер пайдаланып, оның мөлшерін азайтады 

да, топырақта жарғақты су қалады. Бұл су қорының шегі немесе топырақтың ең 

аз су сыйымдылық қасиеті. Ауаның су буымен толық қанған кезіндегі 

топырақта ұсталатын ең жоғарғы гигроскопиялық су мөлшерін максималдық 

гигроскопиялық шек дейді. Топырақ өзінің құрамындағы судың белгілі бір 

мқлшерін ұстап тұра алады. Оның бұл қабілетін су ұстаушылық күші деп 

атайды. Бұл топырақтағы коллойдтық бөлшектерінің гидратталуына 

байланысты. 

Судың бұл бөлігі коллойтық байланысқан су немесе гигроскопиялық су деп 

атайды. Мұны ылғалдың «пайдасыз қоры» деп атайды. Кейінірек ылғалдың 

пайдасыз қоры топырақтың екі еселенген максималдық гигроскопиялығына тең 

болатындығы анықталады. Топырақта судың өсімдіктер қабылдай алмайтын 

белгілі мөлшері бар кезде – ақ олардың сола бастайтыны байқалады. Бұл 

шаманы солу коэффиценті деп атаған. Бұл ұғым ылғалдың пайдасыз қоры 

ұғымына ұқсас. Топырақ коллойдтары өздері байланыстырып тұрған 

гигроскопиялық суды атмосфераға дейінгі күшпен ұстап тұрады. Тамырдың 

сору күші топырақтағы бұл суды соруға жеткіліксіз болады. 

Топырақтың су өткізгіштігі деп оның жоғарыдан төмен қарай су өткізу 

қасиетін айтады. Ол топырақтың түйіртпектігіне, механикалық құрамына 

органикалық қорына байланысты және мұның өзі сіңіру ылғалдану мен өткізу 

кезеңдерінен құралады. 

Суды жақсы өткізгіш топырақтарға – құм, құмайт ең аз су өткізгіш 

топырақтарға – балшықтар жатады. 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №34 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ ерітіндісі. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ ерітіндісі немесе топырақтың сұйықтық 

(сулық) фазасы — еріген органикалық және минералдық заттектерімен және 

газдарымен қоса сұйық күйдегі топырақта болатын су. Топырақ ерітіндісі — 

планетаның тарихындағы табиғи сулардың ең маңызды санаттарының бірі, 

В.И.Вернадскийдің айтқаныдай (1960), "биосфера механизмінің негізгі 

элементі" және "тіршіліктің негізгі субстраты". Тар мағынада топырақ 

ерітіндісі белгілі бір әдіспен (центри-фугалау, баспалау, орнын басатын 

сұйыкпен ығыстыру және тағы басқа) топырақтан шығарып алынған 

топырақтың сұйық фазасының бір бөлігі, мұндайда оның құрамы өзгермей 

қоймайды. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

   34-сабақ. Топырақ ерітіндісі. 

      Топырақтың құрамында оның сұйық бөлігі бар. Ол топырақ ерітіндісі. 

Топыраққа түскен ылғал оның қатты және газ бөліктерімен әрекеттеседі. 

Олардың құрамындағы заттардың бір бөлігін ерітеді. Сөйтіп, топырақ 

ылғалы ерітіндіге айналады. 

        Топырақ ерітіндісінің өсімдіктердің және микроағзалардың 

қоректенуіне қажетті заттар көзі ретінде үлкен маңызы бар. Сонымен қатар 

ол топырақтың дамуына, оның құрамындағы минералдық және органикалық 



заттардың өзгерістерге ұшырауына, олардың топырақтың тік кескіні 

бойынша жылжуына, шоғырлануына үлкен әсер етеді. Топырақ ерітіндісінің 

осмостық қысымы, оның қышқылды, сілтілі немесе бейтарап реакциясының 

болуы өсімдіктердің және басқа топырақ ағзаларының дамуына ауқымды 

ықпалын тигізеді. 

        Топырақ ерітіндісінің құрамының қалыптасуы абиотикалық, 

биотикалық жағдайларға, топырақтың және экологиялық жүйенің құрамды 

бөліктерінің әсерімен тығыз байланысты болып келеді. Оның құрамы 

атмосферадан түсетін жауын-шашын мөлшеріне, топырақтың қатты бөлігінің 

құрамына, өсімдіктердің және олардың қалдықтарының мөлшерімен 

құрамына, жәндіктер мен микроағзалардың әрекетіне байланысты. Әсіресе 

жоғары сатыда дамыған өсімдіктердің тамыр жүйесінің топырақ 

ерітіндісінен иондар мен қосылыстарды сіңіруі немесе оларды осы ортаға 

бөліп шығаруы оның құрамының өзгерістерге жиі ұшырауына қарқынды 

үлес қосады. 

      Топырақ ерітіндісінде ионды, молекулалы немесе коллоидты күйдегі 

минералды, органикалық және органикалық-минералды қосылыстармен 

газдар (СО2,О2) болады. 

        Топырақ ерітіндісінде жиі кездесетін келесідей катиондар - Са²+, Mg²+, 

Na+, K+, NH4
+, H+, AI³+, Fe³+, Fe²+ және аниондар – НСО3

¯ , СО3
² ¯, NO3

¯, NO2
¯, 

SO4
² ¯, CI¯, Н2РО4

² ¯ және т.б. 

         Органикалық қосылыстарға топырақ ерітіндісінде суда ерігіш 

органикалық қалдықтар және олардың ыдырауынан пайда болған заттар, 

өсімдіктердің және микроағзалардың тіршілігінен туындаған заттар 

(органикалық қышқылдар, амин қышқылдары, спирттер, ферменттер) 

жатады. 

         Топырақ ерітіндісінде органикалық және минералдық заттардың 

мөлшері топырақтың типіне байланысты өзгереді. Батпақты жер 

топырағының, шым, шымды–күлгін және кебір топырақтардың ерітіндісінде 

органикалық заттар, ал ащы, сор топырақтар ерітіндісі құрамында 

минералды заттар мөлшері басым болады. Қара топырақтың ерітіндісінде 

органикалық және минералды заттардың мөлшерінің қатынасы тең болып 

келеді. Сонымен бірге ерітіндіде осы заттардың мөлшері топырақтың 

генетикалық қабаттарында да өзгереді. Топырақтың үстіңгі қарашірінді 

қабатында ерітінді құрамында органикалық заттар мол болып, ал астынғы 

қабаттарында олардың мөлшері кеміп, минералды заттардың мөлшері ұлғая 

түседі. Топырақ ерітіндісіндегі коллоидтар органикалық, органикалық-

минералды, заттар түрінде және кремний, темір, аммоний тотықтарының 



коллоидтары түрінде кездеседі. Олардың мөлшері топырақ ерітіндісінің 10-

25% және одан аз бөлігін құрайды. Кебір топырақ ерітіндісінде коллоид 

заттар мөлшері мол болады. 

        Топырақ ерітіндісінің концентрациясы көбінесе шамалы болады. Оның 

әр литрінде еріген заттар бірнеше граммға жетеді. Ал ащы, сор топырақтың 

ерітіндісінің концентрациясы жоғары болады. Әр литр ерітіндісінде еріген 

заттардың мөлшері 10 г және одан да жоғары болуы мүмкін. 

        Топырақ ерітіндісінің осмостық қысымы оның концентрациясына және 

онда еріген заттардың диссоциациалану дәрежесіне байланысты болып 

келеді. Топырақ ерітіндісінің осмостық қысымының өсімдіктер үшін үлкен 

маңызы бар. Егер ол қысым өсімдіктердің жасушасы сөлінің қысымына тең 

немесе одан артық болса, өсімдік тамыры су сіңіруін тоқтатып, қурап 

қалады. Топырақ ертіндісінің осмостық қысымы ащы, сор топырақтарда 

жоғары болады, кейде ол 11-13атм. дейін жетеді. Ал қара топырақта ол 1-2 

атм. шамасында болады. 

        Топырақ ерітіндісінің концентрациясы және құрамы оның 

реакциясының әр түрлі болуына ықпалын тигізеді. Топырақ ерітіндісінің 

реакциясын pH көрсеткішімен сипаттайды. Ол теріс көрсеткішті ондық 

логорифм түріндегі сутегі иондарының концентрациясын көрсетеді. Егер pH 

7-ге тең болса топырақ ерітіндісі реакциясы бейтарап болады, ал ол 7–ден 

кем болса ерітінді қышқылдылығымен, ал 7–ден жоғары болса сілтілігімен 

сипатталады. Ерітіндісінің реакциясына байланысы топырақ келісідей болып 

жіктеледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №35 



Сабақтың тақырыбы: Топырақтағы жылулықтың маңызы және оның негізгі 

көздері. 

 Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация 

негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтағы жылудың ролі және оның көздері. Топырақтың 

жылулық қасиеттері: жылуды сіңіру, өткізу ұстау қабылеттіліктері. 

Температура өткізгіштік коэффициенті. Топырақтың жылу режимі: тәулік, 

айлық және жылдық температуралар, радиациялық және жылулық баланс.  

Міндеттері: Топырақтың жылу режимдерінің түрлері және оларды реттеу 

жұмыстары. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтар қою, 

сұрақтарға жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтардың дамуы мен өсімдіктердің өмірі үшін 

жылу керек. Топырақтың жылулық қасиеті де оның қажетті қасиеттерінің бірі. 

Топырақ жылуы белгілі бір мөлшерге жеткен кезде ғана онда өсімдіктер 

тамыры өсе бастайды. Жылу әсерінен микробиологиялық және химиялық 

процестердің қарқыны өзгереді. Топырақ жылуды негізінен күн сәулесінен, 

оған қоса топырақтың жоғарғы қабатынан, жердің ішкі қызған қабаттарынан 

да, сонымен бірге топырақтағы микробиологиялық процестерден, тірі 

жәндіктердің тыныс алуынан, өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарының 

шіруінен, топырақтың құрамындағы кейбір заттардың өзара қосылысқа 

түсуінен, су буларының суға айналуынан, судың булануынан алады. Сонымен 

топырақтағы жылу режимі - жылудың күн сәулесінің топыраққа түсіп, оның 

қабаттарына еніп, жоғарыдан төмен қозғалып, қайтадан ауаға оралу процесі. 

        Топырақтың жылулығы топырақтың температурасымен белгіленеді. 

Температура тәуліктік, апталық, айлық, маусымдық және жылдық 

көрсеткіштермен ажыратылады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру, дәптерлеріне жазғызу. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, сұрақтарға 

жауап беру, презентация жаасап келу, срс тапсырмаларын орындау. 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 



35-сабақ. Топырақтағы жылулықтың маңызы және оның негізгі көздері. 

Топырақ атмосферамен тұрақты қатынасып, климаттық жағдайлар ықпалында 

болады. Климат ықпалының негізі-топырақ бетіне келетін күн сәулесінің куаты. 

Күн қуатының белгілі бөлігі кұрлыкқа келіп топырақты жылытады, оның 

бетінен шағылысып. Қайта атмосфераға тарайды. Жылудың топыраққа енуі мен 

атмосфераға қайтуы құбылмалы болғандықтан, топырактың, жылу жағдайы 

тектік жиектер температурасымен сипатталады. Ал температура топырақтың 

жылу күйін сипаттайды. Топыраққа еніп жылжитын, онда жыйналатын және 

одан қайтып шығатын жылулық құбылыстар жыйнағы жылу құбылымы 

(режимі) деп аталады. Жылу мен су режимдері топырақ кұралу процесі бағыты 

жылдамдығын, топырактағы физика-химиялык, химиялық, биохимиялық және 

биологиялык процестер жағдайын анықтайды. Себебі, топырақтың 

құрамындағы қосындылардың еруі және тұнуы, кіші жандылар мен фауна 

тікелей температурамен байланысты жүреді. онішіндегі негізгі фактор жылу, 

олардың өнімі де жылуға бағынышты, соңдықтан топырақтың жылу кұбылымы 

зандылықтарын және оны реттеудің тәсілерін білу қажет. Топырақтың жылу 

қасиетері мен жылу құбылымын зертеуге А. Воейков, А. Чудповский, М. 

Будыко, А. Шульгин, В. Димо және т.б. ғалымдар үлкен үлес қосқан. 

Топырақтағы жылудың негізгі көзі-күн сәулесінің қуаты. Сонымен қатар, 

аздаған мөлшерде жылу топыраққа құрлық тереңдігінен химиялық, 

биологиялық және радибелсенді процестер арқылы келеді. Топыраққа енген 

күн сәулесінің қуаты жылуға айналып, оның төменті қабаттарына жылжиды, 

аздау бөлігі топыраққа сіңбей бетінен шағылысады. Топырақтың беткі 

қабатының температурасы құрлыкка таяу ауа кабаты температурасынан төмен 

болған жағдайда, топырақ өзінің бойына жинаған жылуды қайтып береді. 

Топырақка сіңген күн сәулесінің қуаты мен қайтарылған жылудың мөлшеріне 

байланысты, оның беткі және теменгі кабаттарының температуралық 

айырмашылығы артқан сайын, одан жылу шығу да өседі. Сондықган беткі 

топырақ кабатының ішінде жылы жағдай калыптасыуна тигізетін әсері зор. 

Топыраққа енген немесе шағылысқан жылудың мөлшері оның түсіне, 

ылғалдылығына, түйіртпектілітіне, өсімдікттер жамылғысына байланысты. 

Топырак бетіне келетін күн сәулесі куатының мөлшері географиялық аймаққа 

және кұрлық бедеріне, жыл маусымы мен ауа райына тәуелді. Солтүстік жарты 

шарда күн сәулесінің қуаты тұракты оңтүстік бағытта өседі. Қоңыр салқын 

аймақта түс кезінде минутына 1 шаршы сантиметрге келетін күн радиациясы, 

(қуаты) 0,8-1,5 калорийге тең. Топырықтың жылу қасиеттеріне жылуену, жылу 

сыйымы және жылу өткізу жатады. Топырактың- жылыну қабілетіне күн 

сөулесінің қуатынкабылдай алуы жатады, ол альбедомен сыйпатталады. 

Альбедо деп-жер бетіне жеткен жалпы қүн радиациясынын (сәулеттік куаттын) 

проценттік мөшерінен шағылысқан қысқа толқынды белігіні айтады. Альбедо 

көрсеткіші азайса-топырақ күн энергиясы көп жұтқанының белгісі. Ол топырақ 

түсіне, 

 

 

 



 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №37 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ құнарлылығы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи 

құнарлылық; 2. Жасанды немесе эффективті; 3. Экономикалық категориялары 

болады Бұл түсініктерді өз мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи 

құнарлылық табиғи күйіндегі ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін 

құнарлылық. Жасанды құнарлылық негізінен адам әрекетінің нәтижесінде 

(мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда болған құнарлылық. Ал экономикалық 

құнарлылы – жерден алынған өнімді бағалау. Сонымен, топырақ құнары 

дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді бүкіл өсу даму кезеңдерінде 

барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн сәулесі және ауамен 

қамтамасыз етуі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

37-сабақ. Топырақ құнарлылығы. 

          Осы заманның ғылыми әдебиеттерінде топырақ құнарлылығы жөнінде 

академик В. Р. Вильямстің (1936 ж.) анықтамасы жазылған. Оның айтуынша, 

топырақ құнарлылығы дегеніміз – топырақтың өсімдіктерді бір мезгілде 

үздіксіз сумен және қоректену элементтер- мен қамтамасыз етуі. 

           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи құнарлылық; 2. Жасанды немесе 

эффективті; 3. Экономикалық категориялары болады Бұл түсініктерді өз 

мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи құнарлылық табиғи күйіндегі 

ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін құнарлылық. Жасанды құнарлылық 

негізінен адам әрекетінің нәтижесінде (мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда 

болған құнарлылық. Ал экономикалық құнарлылы – жерден алынған өнімді 

бағалау. Сонымен, топырақ құнары дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді 

бүкіл өсу даму кезеңдерінде барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн 

сәулесі және ауамен қамтамасыз етуі. 

            Жоғарыда топырақтың құнарына әсер ететін көптеген топырақ 

қасиеттеріне сипаттама бердік. Топырақтардың ол қасиеттерін төменгі топтарға 

ажыратуға болады:  

1.  Топырақтардың физикалық қасиеттеріне оның суға төзгіш құрылымы, ауа 

өткізгіш кеуектілігі, ылғалды жақсы сіңіріп, оны ұстап тұруы, оңай өңдеуге 

болатын жақсы физикалық-механикалық қасиеттері жатады.  

2.  Топырақтардың химиялық және физикалық-химиялық қа- сиеттеріне: 

топырақта қара шіріндінің молдығы, өсімдіктерге сіңімді азот, фосфор, калий 

және микроэлементтердің неғұрлым жеткілікті болуы, топырақ ортасы 

реакциясының ыңғайлылығы, топырақ сіңіру кешенінің кальций катионына 

қанық болуы, топырақтың ау- амен қамтамасыз етіліп, оның тотығу-

тотықсыздану мүмкіндігінің мол болуы, зиянды, суға еритін тұздардың 

неғұрлым аз болуы не- месе болмауы жатады.  

3. Топырақтың биологиялық қасиеттеріне: микробиологиялық белсенділіктің 

жоғарылығы негізінен бактериялардың басым, соны- мен қатар ауадан азот 

жинаушы микроорганизмдердің, биологиялық белсенді ферменттерді 

шығаратын микроорганизмдердің, топырақ құрылымына және оны қопсытуға 

әсер ететін төменгі сатылы жәндіктердің болуы кіреді.  



4. Бүкіл өсімдіктердің өсіп-өнуі мезгілінде гидротермикалық режимнің, яғни 

өсімдіктерді кажетті ылғал мен жылумен қамтамасыз етудің болуы. 

          Топырақ құнарлылығына әсер ететін жағдайдың бірі – оның эрозияға 

ұшырауы. Бұл ғасырлар бойы түзіліп, жиналған топырақтың құнарлы беткі 

қабатының қатты соққан жел-дауылдың әсерлерінен немесе қатты нөсерлетіп 

жауған жаңбырдан, тез еріген қардан, кей жағдайларда суармалы егістік 

жерлерді суару кезінде суды мөлшерден артық жіберудің нәтижелерінде 

жуылып-шайылуынан болады. Әлемде топырақтың жел эрозиясына да, су 

эрозиясына да ұшыраған алқаптар аз емес. Сондықтан да табиғаттың бұл 

апатымен күресу жолдары – топырақтанудын бір саласы. 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №38 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи 

құнарлылық; 2. Жасанды немесе эффективті; 3. Экономикалық категориялары 

болады Бұл түсініктерді өз мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи 

құнарлылық табиғи күйіндегі ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін 

құнарлылық. Жасанды құнарлылық негізінен адам әрекетінің нәтижесінде 

(мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда болған құнарлылық. Ал экономикалық 

құнарлылы – жерден алынған өнімді бағалау. Сонымен, топырақ құнары 

дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді бүкіл өсу даму кезеңдерінде 

барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн сәулесі және ауамен 

қамтамасыз етуі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

38-сабақ. Топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар. 

         Топырақтану – топырақ және оның құрылымы, құрамы, қасиеттері және 

географиялық таралу заңдылықтары, түзілуі, табиғаттағы орны, экологиясы, 

тиімді пайдалануы мен жақсарту жолдарын зерттейтін ғылым. 

           Табиғатта топырақ жамылғысының түзілуі - өте ұзаққа созылатын 

құбылыс. Ұзақ геологиялық мерзімде таулар үгітіліп, мүжіліп, шыңдар 

аласарады. Құм мен саздар суға шайылып, желдің күшімен ауаға ұшады, 

шаңданады. Бұл процестер ғасырлар бойы жалғасады. Жаңбыр, жел қатты 

болса, жер беті өзгеріп тұрады. Топырақтың ең негізгі қасиеті табиғи 

құнарлылығы, яғни құрамында өсімдіктің тез әрі жақсы өсуіне жағдай 

жасайтын қоректік заттардың мол болуы. Сөйтіп, аналық тау жыныстарынан 

кейін топырақ түзуші жетекші фактор ағзалардың тіршілік әрекеті. Олар тасты 

бұзатын қышқылдар шығарады. Қышқылдар тау жыныстарын ерітуінен, одан 

шірінді (гуммус) пайда болған. Шірінді үгілген майда жыныстармен араласып 

кіріккен. Осылайша топырақ қалыптаса бастаған. 

             Топырақ құрылымы – топырақтың жетілген кезде көлемі мен пішіні, 

құрамы әр түрлі болатын жеке бөліктерге (құрылымдық бөліктер, агрегаттар) 

бөліну қабілеті. Топырақ құрылымы түзілген кезде өсімдік тамырлары мен 

топырақтың коллоидтарының жабысқақтық қасиеті үлкен рөл атқарады. Әрбір 

бөліктің топырақ ұнтақтары қарашірінді мен өсімдік тамырлары және кейбір 

топырақта жәндіктер (жауын құрты) әрекеттері арқылы бір-біріне жабысып, әр 

түрлі топырақ агрегаттарын түзеді. Мысалы, жауын құрты топырақты өсімдік 

қалдықтарымен бірге өз денесінен өткізу арқылы суға оңай берілмейтін 

капролитті құрылым құрайды. Топырақ құрылымы. топырақтың ауа мен су 

алмасу режимінің негізгі ерекшеліктерін анықтайды, сондықтан топырақ 

құнарлылығын арттырудың негізгі факторының бірі болып табылады. Оның 

құрылымы бірнеше рет өңдеу жүргізгенде, сонымен қатар хим. және 

микробиологиялық процестердің нәтижесінде бұзылады. Жыртылған 

топырақтың құрылымын сақтап, одан әрі жақсарту үшін көп жылдық шөп 



себіледі және басқа да агротехникалық шаралар жасалынады. Топырақ 

құрылымы мен топырақтың су сыйымдылығы, су өткізгіштігі, өңдеуге пісіп-

жетілуі, топырақ эрозиясына шыдамдылығы, тағы басқа тығыз байланысты. 

Табиғатта құрылымы жөнді түзілмеген құмдақ және құмды борпылдақ, жеңіл 

топырақтар және құрылымы қатты тығыздалған бағаналы топырақтар, 

сонымен қатар құрылымдары жақсы түзілген майда түйіртпекті, 

жаңғақты, майда кесекті топырақтар кездеседі. Құрылымдары борпылдақ 

топырақтар құмды аймақтарға тән. Тығыздалған бағаналы құрылымдар 

керісінше мех. құрамы ауыр, балшықты, тақырлы топырақтар мен сортаң 

топырақтарға тән. Кеңестік кезеңде жалпы топырақтану ғылымында, әсіресе 

Топырақ құрылымын жақсарту мәселелеріне көп көңіл бөлген КСРО ғылым 

академиясының акад. В.Р.Вильямс болды. Ол егіншіліктегі негізгі Топырақ 

құрылымын жақсарту үшін егіншілікке ауыспалы шөптанапты жүйені енгізуді 

міндеттеді. Астық тұқымдас шөптердің тамырлары майда шашақты болып, 

топырақтың беткі қабатында оның жақсы құрылымын құрайтынын дәлелдеді. 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №40 

Сабақтың тақырыбы: Құрғақ жерлердегі топырақ құнарлылығын арттыру 

жөніндегі іс-шаралар.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық сабақ  

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Күн жүйесіндегі планеталар ішінде тек қана Жерде 

тіршілік бар. Себебі мұнда құнарлы топырақ, ал топырақта әрқилы өсімдіктер 

өсіп, органикалық заттар қорын жинап ауаға оттегіні бөліп шығарып, басқа 

тіршіліктің дамуына жағдай туғызады. Дегенмен, планетамыз- да да тіршілік 

дамыған, яғни құнарлы топырақ қабаты бар аймақтар аса көп емес. Жердің 

басым көпшілігін, 71%-ын мұхиттар алып жа- тыр, онда тек су өсімдіктері, 

негізінен балдырлар өседі. Сонда құрғақ жердің үлесі небары 29% ғана. 

Құрғақ жердің барлығында бірдей құнарлы топырақ қаптап жатқан жоқ. Көп 

жерлерді мәңгі қарлар мен мұздар алып жатса, біраз аймақтарда жылжымалы 

құмдар мен жалаңаш тастар, біраз аймақтарды жалтыр, тақыр жерлер 



қамтиды. Құнарлы жерлердің көп аймақтарың халық мекендеген қалалар мен 

ауылдар, жолдар мен су қоймалары, аэродромдар, т.б. көптеген ком- 

муникациялар алып жатыр. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

40. Құрғақ жерлердегі топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-

шаралар.  

 

       Күн жүйесіндегі планеталар ішінде тек қана Жерде тіршілік бар. Себебі 

мұнда құнарлы топырақ, ал топырақта әрқилы өсімдіктер өсіп, органикалық 

заттар қорын жинап ауаға оттегіні бөліп шығарып, басқа тіршіліктің дамуына 

жағдай туғызады. Дегенмен, планетамыз- да да тіршілік дамыған, яғни құнарлы 

топырақ қабаты бар аймақтар аса көп емес. Жердің басым көпшілігін, 71%-ын 

мұхиттар алып жа- тыр, онда тек су өсімдіктері, негізінен балдырлар өседі. 

Сонда құрғақ жердің үлесі небары 29% ғана. Құрғақ жердің барлығында бірдей 

құнарлы топырақ қаптап жатқан жоқ. Көп жерлерді мәңгі қарлар мен мұздар 

алып жатса, біраз аймақтарда жылжымалы құмдар мен жалаңаш тастар, біраз 

аймақтарды жалтыр, тақыр жерлер қамтиды. Құнарлы жерлердің көп 

аймақтарың халық мекендеген қалалар мен ауылдар, жолдар мен су қоймалары, 

аэродромдар, т.б. көптеген ком- муникациялар алып жатыр. Бұл жөнінде жалпы 

мәліметтер 22-кестеде келтірілген. Ф. Н. Шипуновтың мәліметі бойынша (1968) 

құрғақ жерлердің мөлшері миллиард гектар есебімен. 



Құрғақ жерлерде 70%-ы аз өнім беретін алқаптар, онда 20%-ы өте салқын 

аймақта, 20%-ы өте құрғақ аймақта, 20%-ы өте биіктік бет- кейлерде 

орналасқан, ал 10%-ы топырақ қабаты өте жұқа. Сонымен, құрғақ жердің тек 

30%-ы ғана ауыл шаруашылығына пайдаланылып жүр. Оның ішінде 10%-ында 

егіншілік егілсе, 20%-пайызы жайы- лым, шалғынды және шабындық жерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораториялық-тәжірибелік сабақтар бойынша әдістемелік нұсқаулар 



 

«Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

                              ______________08210100- «Орман шаруашылығы»___________                              
(мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №3 

Сабақтың тақырыбы: Минералды тау жыныстарының жіктелуі . 

 Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация 

негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Тау жыныстарының  анықтамасы. 

Міндеттері: Топырақтың механикалық құрамымен таныстыру және оның өзге 

де сипатты белгілері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 



3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Минерал (ескі лат. mіnera – кентас кесегі) – химиялық 

құрамы және физикалық қасиеттері бір текті табиғи дене. Ол жер бетіндегі 

немесе жердің (ғарыш денелерінің) қойнауындағы физикалық - химиялық 

процестерге байланысты пайда болып, тау жыныстарын, кентастар мен 

метеориттерді, т.б. құрайды. Минерал негізінен қатты денелер. Олар 

кристалды (пирит, галенит), аморфты (опал, лимонит) және метамикты (сырты 

кристалл тәрізді, ішкі құрылысы аморфты, шыныға ұқсас) болып жіктеледі. 

Ал, Химиялық құрамы жағынан Минералдар таза элементтер және күрделі 

қосылыстар болып бөлінеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

3-сабақ. Минералды тау жыныстарының жіктелуі . 

Жер қыртысының жоғарғы қабаты әртүрлі тау жыныстарынан құралған болып, 

ол өз ретінде минералдардан тұрады. 

Минералдар бұл табиғи зат, олар химиялық құрамы, және физикалық қасиеттері 

бойынша бір түрлі болып жер қыртысындағы физикалық-химиялық 

процестердің нәтижесінде пайда болған. Қазіргі күнде 3000-астам минералдар 

белгілі. Осылардың ішінде құрылысқа керекті тау жыныстарын құрайтын 

минералдар небәрі 250-300. Осы тау жыныстарын құрайтын минералдардың 

ішінде басты (көкейтасты) және екінші дәрежелі минералдар болады. Әрбір тау 

жыныстарын құрайтын топтың өзіне тиісті минералы бар. Минералдардың 

көшілігі кристалдық заттардан тұрады. Олар түзу көпбұрышты болып келеді. 



Минералдар химиялық құрамы бойынша классификацияланады. (жіктелінеді). 

Осылардың ішінде көп таралғаны С.Д.Четвериковтың классификациясы. Бұл 

классификация бойынша минералдар 10топқа бөлінеді. Олар төмендегілер: 

1. Силикаттар              6.Сульфаттар 

2.Карбонаттар              7.Галоидтар 

3.Тотықтар                   8.Фосфаттар 

4.Су тотықтар              9.Вольфраматтар   

5. Сульфидтер             10.Өзінше пайда болған элементтер 

Осы минералдардың ішінде ең көбі – силикаттар. Олар барлық минералдардың 

2/3 бөлігін құрайды, яғни жер қыртысының 85% құрайды. 

Минералдарды бір – бірінен ажырату олардың физикалық қасиеттері бойынша 

анықталады. Негізгі физикалық қасиеттер бұлар: түсі, қаттылығы, 

біріктірілгендік(жапсырылып біріктірілген, жалтырақтық сынуы және 

басқалар).  

Түс(рең). Минералдардың түсі олардың химиялық құрамына байланысты 

болады, бірақ, кейбір кезде олардың түсі минералдардың ішіндегі 

қоспағабайланысты өзгеріп тұрады. 

Минералдар түсі бойынша төмендегі 2 негізгі топқа бөлінеді: 

1.Ақшыл минералдар, бұларға түссіз (реңсіз), ақшыл түстілер, ақ, боз, сары, 

қызғылт түсті минералдар. Мысалы – кварц, гипс, кальциттер. 

2.Күңгірт минералдар, бұларға аз мөлдірлі – қара, қара - жасыл, қара – бозғылт, 

сары – құба минералдар. Мысалы: роговая обманка(мүйізді алдаушы). 

Қаттылық. Қаттылық бұл бір минералдың екінші минералды сызу қабілеті 

арқылы анықталады.Минералдардың қаттылығы алдын-ала белгілі минералдық 

қаттылығымен салыстыру арқылы анықталады. Қаттылықты анықтағанда Маос 

шкаласынан пайдаланылады 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №6 

Сабақтың тақырыбы: Үгілу. Топырақ құраушы факторлар  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Үгілу туралы анықтама. Үгілудің түрлері. 

Міндеттері: Сабақ барысымен танысу. Үгілу түрлерімен танысу. 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Үгілу — температураның ауытқуына байланысты 

болатын атмосфера, су және организмдердің әсерінен жер бетіндегі тау 

жыныстарының химиялық өзгерісі және үгілу процесі. Органикалық үгілуде 

де бактериялар, саңырауқұлақтар, қыналар, мүктер және т.б. организмдердің 

әсерінен болады. Олар таужыныстардың қуыстарында, жарықшаларында 

өніп-өсу барысында түрлі ерітінді заттар бөліп шығарады. Үгілу нәтижесінде 

жер бедерінің түрлі бітімдері қалыптасады. 

 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

6-сабақ. Үгілу және топырақ түзілуі. 

      Топырақтың түзілуі үшін, ең алдымен қатты тау жыныстары майда 

ұнтақталған, кеуекті тау жыныстарына айналуы керек. Жер бетінде қатайған 

тау жыныстары табиғат күштерінің ғасырлар бойы үздіксіз әсерінен бірте – 

бірте қирап, бұзылып қопсыған жыныстарға айналады. Бұл құбылысты үгілу 

деп атайды. 



Үгілудіңфизикалық, химиялық және биологиялық түрлері бар. Тау 

жыныстарының физикалық жолмен үгілу деп – оның химиялық құрамы 

өзгермей тек әртүрлі механикалық бөлшектерге бөлінуін айтады. 

      Физикалық үгілулерге қатысатын негізгі күштер : температура, жел күші, 

тасқын сулар мен көшпелі мұздар жатады. 

        Химиялық үгілу – тау жыныстары құрамындағы әртүрлі тұздардың немесе 

басқа қосылыстардың суд, қышқыл мен сілтіде еруінен және ауадағы оттегімен 

тотығуынан пайда болатын құбылыс. Мұның нәтижесінде химиялық құрамы 

жағынан жаңадан минералдық заттар пайда болады. 

Биологиялық үгілу – қатты тау жыныстарынан қопсыған,ылғал сіңіргіштік, су 

өткізгіштік қасиеті бар ұнтақталған жыныстар пайда болады. Әдетте 

физикалық және химиялық үгілу кезінде босаған, суға ерігіш, өсімдіктерге 

қоректік минерал заттар ауқымды геологиялық заттар айналымына түседі де 

әртүрлі су ағыстарымен, өзендерге, теңіздерге тіпті мұхиттарға қосылып 

шөгінді жыныстарға айналады. Топырақ түзуге негізгі алты фактор : ауа – 

райы, тау жынысы жоғарғы және төменгі сатыдағы өсімдік пен жәндіктер, жер 

бедері, аймақтың геологиялық жасы және қоғамның өндіргіш күші қажет. 

Тірі организмдермен олардың түзілуіне әсері. 

Жер бетінде алғаш пайда болған тірі организмдер өсімдікте, жәндікте емес 

ультрабактериялар. Олар өздері өмір сүретін ортаға бейім келеді. Бұл 

микроорганизмдер табиғаттың ыстық – суығын, оттегінің бар – жоқтығы, 

ортаның қышқылдылығын не сілтілігін таңдамайды. Сондықтан олар 

табиғаттыңкез – келген жерінде кездеседі. Бактериялардан басқа алғашқы тау 

жыныстарында қыналар мен мүктер өсе батайды. Клетка сөлінде қымыздық 

қышқыл болғандықтан, қынаның тау жыныстарының бұзылуына әсері алғашқы 

микроорганизмдерге қарағанда әлде – қайда белсенірек болады. Қыналар жер 

таңдамайды. Тау шындарында оның сөлінің тасты ерітіп, орнында майда 

шұңқырлар қалдыратынын көруге болады. Сонымен алғашқы тірі организмдер 

су, жел және мұздармен бірге жердің тасты қыртысын бұзып, өздері өлгеннен 

кейін шіріп, ыдырап қарашірінді (гумус) құрады. Шырын желім тәрізді 

болғандықтан, қопсыған, үгітілген жыныстарды бір – бірімен біріктіреді, сөйтіп 

алғашқы құнары аздау топырақтар пайда бола бастайды. Бұл құбылыстар 

ғасырлар бойы созылып, алғашқы микроорганизмдер мен төменгі сатылы 

өсімдіктер өздерінен кейінгі дамып өсетіндерге жағдай жасайды. 

Ауа – райының топырақ түзудегі ролі орасан зор. Климатқа яғни ауадан түсетін 

ылғал мөлшеріне, ауа температрасының ыстық – суығына, уақыттың қысқа 

немесе ұзындығына қарай әр жерде әртүрлі өсімдік, жан – жануарлар мен 

микроорганизмдер тіршілік етеді. Олардың әрекетінен әр жерде әртүрлі 

топырақ түзіледі. Топырақ түзілу құбылысының жылдамдығы (белсенділігі) 

күн сәулесінің қуатына тікелей байланысты. Күн сәулесімен қатар тірі 



организмдерге ылғал қажет, осыған байланысты топырақ түзілу жылдамдығы 

күні жылы, әрі ылғалы мол аймақтарда өте жоғары, ал керісінше ылғалы аз күні 

суық немесе ыстық аймақтарда бұл құбылыстардың белсенділігі төмен. 

Топырақ түзуші тау жыныстарының топырақ түзудегі ролі. 

Түзілген топырақтың химиялық, минералдық, механикалық құрамы өзін түзген 

топырақ жыныстарының құрамына өте ұқсас келеді. Топырақ түзуші тау 

жынысын – топырақ түзуші аналық жыныс деп атайды. Аналық топырақ түзуші 

тау жынысы өзі түзген топырақтың көптеген химиялық, физика- химиялық 

және физикалық қасиеттерін анықтайды. Тіпті кейбір аймақтарда топырақ 

түзуші тау жыныстарының химиялық құрамы бұл аймақтарға тән емес, құрамы 

басқа топырақ түзеді. Тау жыныстарының өзі түзген топыраққа әсері әсіресе 

шөлді аймақтарда айқын көрінеді. Себебі бұл аймақтардыауадан түсетін ылғал 

аз болғандықтан, топырақ түзілу белсенділігі өте төмен болып тау 

жыныстарына оның әсері аз тиеді. 

Топырақ түзудегі оның құнарлылығын арттыруда жер бедерінің тигізетін 

әсері. 

Жер бедерінің әртүрлі болуына қарай, оған судың келуі, сумен бірге қоректік 

заттың ілесе келуі, тіпті күн сәулесінің түсуі түрліше болады. Тегіс жерлерде 

ауа ылғалды жақсы сіңеді, ал беткейлі, дөңесті жерлерде ылғал дұрыс сіңбей, 

су ойпатты жерлерде жиналады. Жер бедеріне қарай күн сәулесінде бір тегіс 

түспейді. Жер бедерінің біркелкі болмауы топырақ түзілуге және олардың 

құнарлылығына әсер етеді. Топырақ жер бедерінің оның аса биік (макро) 

немесе орта (мезо) немесе майда (микро) деп бөлінеді. 

Топырақ түзуге аймақтың геологиялық жасының әсері. 

Геологиялық жаңа аймақта топырақ жас, яғни жаңа түзіле бастаған топырақ, ал 

геологиялық ескі аймақтың топырағы да ескі. Кеі байтақ ТМД елдерінің теріс 

жағында жаңа жас топырақтар түзіліп жаста, Оңтүстік жағында көне дәуірден 

келе жатқан топырақтар кездеседі. Себебі теріскей жағы кейінгі дәуірлерде ғана 

мұздан арылған. Ал Оңтүстік аймақтардың мұздан арылғанына бірнеше 

дәурлер өтті. Тіпті Оңтүстік аймақтың көп жерлерін мұз баспаған. Сондықтан 

бұл алқаптарда топырақтың даму құбылыстары ерте басталған. 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 



Сабақ жоспары №9 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың минералдық бөлімі. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ жайлы анықтама, топырақтың минералды бөлімі. 

Міндеттері: Білім алушыларды сабақ барысымен таныстырып, топырақтың 

минералды бөлімімен таныстыру. Сабаққа қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Минерал (ескі лат. mіnera – кентас кесегі) – химиялық 

құрамы және физикалық қасиеттері бір текті табиғи дене. Ол жер бетіндегі 

немесе жердің (ғарыш денелерінің) қойнауындағы физикалық - химиялық 

процестерге байланысты пайда болып, тау жыныстарын, кентастар мен 

метеориттерді, т.б. құрайды. Минерал негізінен қатты денелер. 

Минералдардың көшілігі кристалдық заттардан тұрады. Олар түзу 

көпбұрышты болып келеді. 

             Минералдар химиялық құрамы бойынша классификацияланады. 

(жіктелінеді). Осылардың ішінде көп таралғаны С.Д.Четвериковтың 

классификациясы. Бұл классификация бойынша минералдар 10 топқа 

бөлінеді.. 

 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 



Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

9-сабақ. Топырақтың құрамындағы органикалық және минералды 

бөліктері. 

 

        Топырақ көп фазалы, күрделі жүйе.Ол 4 фазадан тұрады : қатты фаза 

(минералдық және органикалық), ылғал фаза (топырақ ерітіндісі), ауа фазасы 

(топырақ ауасы) және тірі фаза (топырақтағы тірі организмдер). Бұл фазалар бір 

–бірімен тығыз байланысты болады. Майда ұнтақталған тау жыныстарымен 

олардың топырақтағы минералды бөліктері өзінің пайда болуы жағынан екі 

топқа бөлінеді: 

Алғашқы магматикалық – аса қатты үгілмеген. 

         Екіншісі метаморфикалық – жердің үгілуі немесе топырақ қабаттарында 

алғашқы миералдардың көпжылдық үзіліссіз үгілуінің нәтижесінде үгілудің 

соңғы аса майда ұнтақталған өнімдері түзілген минералдар. 

         Бұл көбінесе екі минералдар топтарының арақатынастары әр топырақта 

әртүрлі аймақтарда орналасуына және минералдардың үгілгіштігіне немесе 

үгілуге берілмейтін қасиетіне қарай әртүрлі болуына байланысты. 

Алғашқы минералдар: химиялық құрамы жағынан тау жыныстарындағы 

алғашқы минералдар – негізінен элементтердің оттегі қосылыстары, тотықтар 

мен силикаттар. Тотықтарға кварц, гепатит, мгнетит, рутил т.б, ал 

силикаттарға дала шпаттары, слюдалар, пироксендер, амфиболдар және 

оливиндер жатады. 

         Екінші минералдардың түзілуі алғашқы минералдардың көп жылдар бойы 

үгілулерінің нәтижесінде майда ұнтақталған, яғни екінші минералдар пайда 

болады. Екінші минералдардың үгілуге және еруге шыдамдылығы жөнінен 

төмендегідей бөлінген. Саны өскен сайын шыдамдылығы артады. 

Гипс, галит, мирабилит, тұздар 

Кальцит, арогонит, доломит 

Хлорит, ноитронит 

Иллит, мускавит, серицит 

Вермукулит 

Монмориллонит, бейделлит 

Диоктаэрикалық хлорит 

Каолинит, галлуазит 

Беллит, гиббсит 

10.Гематит, гетит, лимонит 

       Топырақтың қатты фазасының біршама бөлігі органикалық қосылыстар 

үлесіне тиесілі. Жыл сайын топыраққа өсетін өсімдіктер майда жәндіктер мен 

микробтар топырақ бетінде, оның қабаттарында көптеген қалдықтар 

қалдырады. Бұл қалдықтардың құрамында май, смола, балауса, клетчатка, 

көміртегі, сутегі, лигниндер, белок, азотты заттар сонымен қатар көптеген 

элементтер болады. Топыраққа жылма – жыл түсетін өсімдіктер мен өлген 

жәндіктердің қалдықтары екі бағытта өзгеріске ұшырайды. Біріншіден 

топырақтағы микроорганизмдердің әсерінен ыдырап, шіріп, жай минералды 

қосылыстарға ажырайды. Екіншіден осы организмдер қалдықтары 

микробтардың әрекетінен күрделі биохимиялық өзгерістерге ұшырап, олардан 

тұрақты органикалық зат топырақ қара шіріндісі – гумус пайда болады. 



 

         Топырақтың қарашірігі (гумус) – оның құрамын түзетін негізгі заттардың 

бірі. Әдетте көп топырақтардың жоғарғы қабаты қоңыр, не қара қоңыр түске 

боялған болады. Түрлі топырақтарды қарашіріктің мөлшері де түрліше болады. 

Топырақ қарашірігі өсімдіктер мен жануарлардың және микроорганизмдердің 

қалдықтарының толық шіруінен және бұл шіру кезінде пайда болған жеке 

заттардың қайтадан өзара қосылуынан барып құралады. Өсімдіктермен 

жануарлардың қалдықтары микроорганизмдердің (бактериялар мен 

саңырауқұлақтар) әсерінен шіри келе, біртіндеп өзінің құрамындағы кейбір 

заттарды жоғалтады. Олардың бұрынғы түрі өзгереді, олар қарайып, 

қоңырланады. 

 

         Қарашірік (гумус) – түрлі бөліктерден құралады. Оның ең басты бағалы 

бөлігі – гумин мен ульмин заттары және олардың қышқылдары. Бұлар 

қарашіріктің ең тұрақты, ұзақ сақталатын бөліктері болып саналады. Ал 

қарашіріктің құрамына кіретін пртеиндер, су, ауа, температура және 

микроорганизмдердің әсерінен оңай өзгеріп отырады. Гумин және ульмин 

заттары баяу ыдырайды. Бірақ топырақ құнарлылығына олардың алатын орны 

зор : себебі олар топырақтың физикалық қасиеттерін жақсартуға көмектеседі, 

сөйтіп пайдалы бактериялар мен микроорганизмдердің тіршілік әрекеті болады. 

 

          Түрлі жерлердегі климаттың, топырақ түзілген аналық тау жынысының, 

өсімдіктің ерекшеліктеріне байланысты әрбір топырақтарда қарашірік мөлшері 

де әртүрлі болады. Профессор И.В. Тюриннің есептеулері бойынша 

шығарылған түрлі топырақтардағы қарашірікті келтірілген. 

 

        Түрлі топырақтардағы қарашірік қоры (т/га есебімен). 

 

Топырақ түрлері 0-20см қабаттағы гумус 0-100см қабаттағы гумус 

Күнгірт сұр орман топырағы 110 320 

Сілтісізденген қара топырақ 180 550 

Нағыз қара топырақ 140 450 

Оңтүстік қара топырақ 100 330 

Күнгірт қара топырақ 90 250 

Шық қара қоңыр топырақ 60 120 

Боз топырақ 30 80 

         Топырақ қарашірігінің қоректік маңызы зор. Өсімдіктер өніп- өсу кезінде 

топырақтан сумен бірге өздеріне қажетті заттарды алады. Ал бұл қоректік 

заттардың негізгі қоры – осы қарашірік болып табылады. Дұрыс пайдаланылған 

топырақтарда қарашірік қоры біразға дейін таусылмайды. Ол өсімдіктер, түрлі 

жәндіктер, микробтар қалдықтарынан топырақта шіруінен, ыдырауынан 

толығып отырады. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №12 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтағы қара шіріндіні Тюрин тәсілімен анықтау 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ жайлы анықтама. 

Міндеттері: Білім алушыларды сабақ барысымен таныстырып, топырақтың 

минералды бөлімімен таныстыру. Сабаққа қызығушылығын арттыру. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:          Топырақ қара шіріндісін анықтаудың бірнеше 

түрлері бар. Олардың ішінде академик И. В. Тюриннің әдісі көбірек 

қолданылады. Бұл әдіс топырақта жаңа түзілген органикалық қосындылардың 

және ыдырап бітуге жақын өсімдік қалдықтарының жалпы мөлшерін 

анықтауға мүмкіндік береді. Мұнда қара шіріндінің жалпы мөлшері жанама 

жолмен көміртегінің шамасына қарай анықталады. Әдіс органикалық заттың 

(гумустың) көміртегін 1:1 есебімен суда сұйытылған күкірт қышқылында 

дайындалған калий дихроматының (K2Cr2O7) ерітіндісімен тотықтыруға 

негізделген. Талдау көміртегінің мөлшерін анықтауға негізделгендіктен 

зерттеуге алынған топырақ үлгілері органикалық қалдықтардан өте тазарған 

болуы керек. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

12-сабақ. Топырақтағы қара шіріндіні Тюрин тәсілімен анықтау 
 

         И.В.Тюрин әдісімен топырақ қарашірігін (құнарлылығын)  анықтау - әдіс 

топырақтың органикалық заттарын хром қышқылымен тотықтыруға және 

көмірқышқыл газын түзуге негізделген. Органикалық көміртекті тотықтыруға 

жұмсалатын оттегінің мөлшері тотығу үшін алынған хром қышқылының және 

оның тотығудан кейін пайдаланылмаған мөлшерінің арасындағы 

айырмашылықпен анықталады. Тотықтырғыш ретінде бұрын сумен 

сұйылтылған 1: 1 қатынасында күкірт қышқылындағы К2Сr2O7 ерітіндісі 

қолданылады. 

       Реакциясы: 

2K2Cr2O7 + 8H2SO4 = 2K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 8H2O + 3O2 

3C + 3O2 = 3CO2 

      Осы мақалада да И.В.Тюрин әдісі ең кеңінен тараған әдіс ретінде 

көрсетілген. 

        Топырақ қара шіріндісін анықтаудың бірнеше түрлері бар. Олардың ішінде 

академик И. В. Тюриннің әдісі көбірек қолданылады. Бұл әдіс топырақта жаңа 

түзілген органикалық қосындылардың және ыдырап бітуге жақын өсімдік 

қалдықтарының жалпы мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Мұнда қара 

шіріндінің жалпы мөлшері жанама жолмен көміртегінің шамасына қарай 

анықталады. Әдіс органикалық заттың (гумустың) көміртегін 1:1 есебімен суда 

сұйытылған күкірт қышқылында дайындалған калий дихроматының (K2Cr2O7) 

ерітіндісімен тотықтыруға негізделген. Талдау көміртегінің мөлшерін 

анықтауға негізделгендіктен зерттеуге алынған топырақ үлгілері органикалық 

қалдықтардан өте тазарған болуы керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №15 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың салыстырмалы салмағын анықтау. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың салыстырмалы салмағын анықтау. 

Міндеттері: Топырақтың механикалық құрамымен таныстыру және оның өзге 

де сипатты белгілері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың кеуектілігі оның көлем салмағына, яғни 

тығыздылығына және топырақтың меншікті салмағына тікелей байланысты. 

Топырақтың көлем салмағы деп оның табиғи күйіндегі ылғал мен ауаны қоса 

есептегенде 1 см3 көлемдегі салмағы грамм есебімен өлшенетін шаманы 

айтады. Ал топырақтың меншікті салмағы, яғни оның қатты фазасының 

салмағы сол көлемдегі су салмағының қатынасымен салыстыру арқылы 

анықталады. Әдетте, топырақтар өздерінің құрамына қарай, олардың көлем 

салмақтары 1-1,6 г/см3-ге дейін, ал меншікті салмағы 2,4-2,8 г/см3 болып 

кездеседі. Міне осы мәліметтер арқылы топырақтардың кеуектілігі де 

анықталады. Ол үшін төмендегі формула қолданылады: 

Р=1-(v\d)*100. 

v-көлемдік салмағы, г/см3, d-сыбағалы салмағы, г/см3. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

15-сабақ.  

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың салыстырмалы салмағын анықтау. 

Сабақтың мақсаты: Топыраққа ылғалдың қажеттілігі мен сұраныстылығыныі 

қаншалықты маңызды екенін түсіну. 

 

        Топырақтың кеуектілігі оның көлем салмағына , яғни тығыздылығына 

және топырақтың меншікті салмағына тікелей байланысты. Топырақтың көлем 

салмағы деп оның табиғи күйіндегі ылғал мен ауаны қоса есептегенде 1 см3 

көлемдегі салмағы грамм есебімен өлшенетін шаманы айтады. Ал топырақтың 

меншікті салмағы, яғни оның қатты фазасының салмағы сол көлемдегі су 

салмағының қатынасымен салыстыру арқылы анықталады. Әдетте, топырақтар 

өздерінің құрамына қарай, олардың көлем салмақтары 1-1,6 г/см3-ге дейін, ал 

меншікті салмағы 2,4-2,8 г/см3 болып кездеседі. Міне осы мәліметтер арқылы 

топырақтардың кеуектілігі де анықталады. Ол үшін төмендегі формула 

қолданылады: 

Р=1-(v\d)*100. 

v-көлемдік салмағы, г/см3, d-сыбағалы салмағы, г/см3. 

         Топырақтың су өткізгіштігі де оның кеуектілігіне тікелей байланысты. 

Құрылымы жақсы топырақтарға су оңай сіңіп,өсімдік тамырларына тез жетеді. 

Мұндай топырақтарда сумен қатар жеткілікті мөлшерде ауа да сақталады. 

Сондықтан да бұл торпырақтарда судың булануы төмендейді де, топырақ 

сіңірген ылғал ысырап болмай біраз уақытқа шейін дұрыс сақталады. 

Топырақтың суды өз денесіне сіңіріп, ұстап қалу қасиетін оның су 

сыйымдылығы деп атайды. Әр түрлі топырақтың су сыйымдылығы әр түрлі 

болады. Топырақтың су сыйымдылығына оның кеуектілігімен қатар 

механикалық құрамы, топырақтағы қара шіріктің мөлшері де әсер етеді. 

Мысалы, қара шірікке бай 100 грамм балшықты топырақ 50 грамдай суды ғана 

ұстай алады. Ал органикалық заттарға өте бай шымтезекті топырақтардың 100 

граммы өзінен екі-үш есе артық көлемдегі суды сіңіре алады. 



          Топырақтың дұрыс құрылымы бұзылып, қажетті кеуектілігі сақталмаған 

жағдайда топырақ нығыздалып, ондағы қылтүтіктер бір-бірімен жалғасып, 

топырақ ішіндегі сулар осы қылтүтіктер арқылы тез буланып кетеді. Мұны 

болдырмас үшін топырақты дер кезінде өңдеп тұру қажет. Ал суармалы 

жерлерде топырақты суару шаралары қалай болса да солай жүргізілмей, мұнда 

оның су сыймдылығы , су өткізгіштігі т.б. сияқты қасиеттері ескеріледі. 

Топырақтың суды көтергіш қасиеті де оның механикалық құрамына тікелей 

байланысты. Мәселен, құрамы ірі құмдақ топырақтар жерасты ыза суларынан 

ылғалды не бары 50-60 см-ге ғана көтереді. Ал механикалық құрамы ауырлау 

саз балшықты топырақтар өздерінің майда қылтүтіктері арқылы жерасты ыза 

суларының ылғалын 3-3,5 метрге шейін көтере алады. 

         Топырақтағы ылғал режиміоған түсетін ылғалмен одан шығын болатын 

ылғалдар мөлшерімен анықталады. 

         Түсетін ылғалдар: а)ауа ылғалдары; еріген қар суы; в) будан түсетін 

ылғал; г) жерасты ыза суынан көтерілетін ылғалдар. 

         Шығын болатын ылғалдар:а) булану: б) топыраққа сіңбей ағатын 

ылғалдакр; в) өсімдіктер арқылы буланып транспирацияланатын ылғалдар; г) 

өсімдіктердің жапырақтары мен бұтақтарында қалатын ылғалдар. Түсетін 

ылғал мен шығын ылғалдың арақатынасы әр түрлі топырақтардың ылғалдану 

коэффмциентін анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №18 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың көлемдік салмағын анықтау. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың көлемдік салмағын анықтау. 

Міндеттері: Топырақтың көлемдік салмағымен танысу және оның маңызы. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың көлемдік салмағы (КС) деп сұлбасын 

бұзбай алған 1 см3 абсолютті құрғақ топырақтың грамм түріндегі салмағын 

айтады. Көлемдік салмақ топырақтың структурасына және ондағы қарашірік 

құрамына тәуелді. Топырақ құрамында қарашірік көп болса, көлемдік салмақ аз 

болады; топырақ структурасы айқын болған сайын, оның қопсуы мен көлемдік 

салмағы да аз болады. Топырақтың көлемдік салмағы қарашірікті 

горизонттарда өте аз болады – әдетте, 1,0-1,2 г/см3, орман төсенішінде және 

шымтезекте 0,2-0,4 г/ см3-не дейін түседі, төменгі минералдық горизонттарда 

1,4-1,7 г/см3 дейін өседі. Едәуір көлемдік салмақ батпақтанған топырақтың 

глейлі горизонттарында – 1,7-1,9 кейде 2 г/см3-ке дейін байқалады. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

18-сабақ. Топырақтың көлемдік салмағын анықтау  

       Топырақтың көлемдік салмағы деп-сұлбасын бұзбай алған 1 см3 абсолютті 

құрғақ топырақтың грамм түріндегі салмағын айтады. Көлемдік салмақ т 

      Топырақтың көлемдік салмағы деп-сұлбасын бұзбай алған 1 см3 абсолютті 

құрғақ топырақтың грамм түріндегі салмағын айтады. Көлемдік салмақ 

топырақтың структурасына және ондағы қарашірік құрамына тәуелді. Топырақ 

құрамында қарашірік көп болса, көлемдік салмақ аз болады; топырақ 

структурасы айқын болған сайын, оның қопсуы мен көлемдік салмағы да аз 

болады. 

       Топырақтың меншікті салмағы (МС) деп топырақтың қатты бөлшектері 

салмағының 4°С температурадағы осындай көлемдегі су салмағына қатынасы а  

Топырақтың меншікті салмағы (МС) деп топырақтың қатты бөлшектері 

салмағының 4°С температурадағы осындай көлемдегі су салмағына қатынасы 

айтылады. Меншікті салмақ топырақ құрамындағы қарашірікке және 

минералдық бөлшектердің сапалық құрамдарына тәуелді. Ендеше қарашіріктің 

меншікті салмағы 1,4-1,8ге тең, ал топырақты құрайтын минералдық 

бөлшектердің салмағы 2,2-ден 3,7-ге дейін барады 

        Кеуектілік немесе саңылаулылық (Н) деп топырақтардағы кеуектердің 

жалпы көлемі және белгілі көлемдегі берік топырақ бөлшектері мен 

түйіршіктер структурасындағы бос аралықтарды атайды. Кеуектілік – табиғи 

құрылымын бұзбай 

алынғаннан топырақтың жалпы көлемінің пайызбен өрнектелген мәні. 

        Топырақтың химиялық қасиеттері Топырақтағы химиялық элементтердің 

мөлшеріне қарай бірінші орында О мен Si, екінші мен , үшінші солардан кейін 

элементтер орналасқан. Топырақтың химиялық құрамы өзін түзген тау 

жыныстарының химиялық құрамына айырмашылығы көрінеді. Мұнда 

органикалық элементтерінің мөлшерлері көп: көміртегі 20 есе, азот 10 есе 

артық. Сонымен қатарп оттегі және сутегі мөлшерінің көп, ал алюминий, темір, 

калий, калций, магнийдің аз екені байқалады. Осы элементтер әр түрлі 

химиялық қосындылар түрінде топырақ құрамына еніп, топырақ арасындағы 



қарымқатынасты белгілеуде бұлардың биологиялық маңызы өте зор. Көміртегі, 

сутегі, оттегі топырақтың органикалық заттарының құрамына кіреді, 

минералды түрде олардың карбонатты тұздары кездеседі 

       Топырақты талдау барысында химиялық зерттеу жасаудың маңызы зор. 

Топырақтың химиялық ерекшеліктері, топырақтың өсімдіктің қоректенуіне 

Топырақты талдау барысында химиялық зерттеу жасаудың маңызы зор. 

Топырақтың химиялық ерекшеліктері, топырақтың өсімдіктің қоректенуіне 

қажетті элементтермен қамтамасыз етілуі , сол сияқты зиянды қосылыстардың 

бары немесе жоғы химиялық зерттеу жасау арқылы анықталады. Топырақта әр 

түрлі геохимиялық және биохимиялық үрдістер жүреді. Бір жағынан қарағанда 

топырақ геологиялық дамудың нәтижесінде топырақ түзуші тау 

жыныстарындағы элементтерге мұрагерлік жасаса, екінші жағынан оны 

гипергенез факторларының ықпалымен жылдам ыдыратады. 

         Өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарының ыдырауы кезінде немесе 

органикалық заттардың минералдануымен бір мезетте топырақта күрделі орга 

Өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарының ыдырауы кезінде немесе 

органикалық заттардың минералдануымен бір мезетте топырақта  күрделі 

органикалық заттар түзілу құбылысы - шірінді түзу жүреді. Шіріндінің 

химиялық құрамы, алғашқы шірінді түзілетін органикалық заттардың 

құрамынан күрделірек болады. Шіріндінің құрамында гумин және ульмин, 

фульво және амин қышқылдары т.б. кездеседі. 

      Шірінді ыдыраған кезде көміртегі, нитраттар, фосфаттар т.б. бөлінеді. 

Шіріндінің құрамына 5%-ке дейін азот кіреді. Әр түрлі топырақтардағы 

шіріндінің мөлшері әр қилы болады. Мысалы, қара топырақта 8-12-15 % дейін, 

сұрғылт тоғай топырағында 3-5%, сұрғылт топырақтарда 1-3 %, құм 

топырақтарда 0,5% болады. Топырақтың қышқылдығының экологиялық әсерін 

әр бір өсімдіктің белгілі бір рН мөлшерінде ғана жақсы дамитындығынан 

білеміз. Қышқылдық меж 

      Топырақтың қышқылдығының экологиялық әсерін әр бір өсімдіктің белгілі 

бір рН мөлшерінде ғана жақсы дамитындығынан білеміз. Қышқылдық межесіне 

(рН) қарай топырақ төменгі топтарға бөлінеді. 

1. Өте қышқыл топырақ - 4,5 

2. Орташа қышқыл топырақ - 4,6-5,0 

3. Сәл қышқыл топырақ - 5,1-5,5 

4. Қышқылтым топырақ - 5,6-6,0 

5. Бейтарап топырақ - 6,1-7,0 

6. Сілтілі топырақ - 7,1-8,0 

7. Өте сілтілі топырақ - 8,1 

Топырақ қышқылдығы екі түрге ажыратылады: айқын және көмескі 

(потенциалды) қышқылдылық. Айқын қышқылдылық деп топырақ 

ерітіндісіндегі сутегі иондарының межесін айтады. Ол топырақтағы 



органикалық және минералдық қышқылдардың деңгейімен айқындалады. Ал 

көмескі қышқылдылық - топырақ бөлшектерінің тұздармен әсері кезінде пайда 

болатын қосылымдардың ерітіндіге қышқылдық қасиет беруімен ерекшеленеді. 

Топырақ қышқылдылығын, ондағы минералдық элементтердің мөлшерін 

аналитикалық химия тәсілдерін пайдалана отырып, топырақтың судағы 

ерітіндісін зерттеу арқылы анықтауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №21 

Сабақтың тақырыбы: Қылтүтікті  ылғалдылықты лабораториялық жағдайда 

анықтау. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ қопсытылған су сыйымдылығы бар дене 

болғандықтан, оның құрамында әр уақытта азды-көпті ылғал болады. Топырақ 

ылғалы – оның құнарлылығының бір шарты. Ылғал топыраққа ауадан түскен 

жауын-шашын мен жер бетіндегі судан және жер астының ыза суынан келеді. 

Топырақ ылғалы әр жерде әрқилы. Бір жерлерде топырақтың ылғалдылығы мол 



болса, екінші жерлерде тапшылау. Топырақта кездесетін ылғалдың өзі де 

өсімдіктерге сіңімділігі әртүрлі болып келеді. Ылғалдың кейбір түрлері 

өсімдіктерге тіпті сіңбейді. Жалпы топырақтағы ылғал төмендегідей бірнеше 

түрге бөлінеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

 

21-сабақ. Қылтүтікті  ылғалдылықты лабораториялық жағдайда анықтау. 

          Топырақ қопсытылған су сыйымдылығы бар дене болғандықтан, оның 

құрамында әр уақытта азды-көпті ылғал болады. Топырақ ылғалы – оның 

құнарлылығының бір шарты. Ылғал топыраққа ауадан түскен жауын-шашын 

мен жер бетіндегі судан және жер астының ыза суынан келеді. Топырақ ылғалы 

әр жерде әрқилы. Бір жерлерде топырақтың ылғалдылығы мол болса, екінші 

жерлерде тапшылау. Топырақта кездесетін ылғалдың өзі де өсімдіктерге 

сіңімділігі әртүрлі болып келеді. Ылғалдың кейбір түрлері өсімдіктерге тіпті 

сіңбейді. Жалпы топырақтағы ылғал төмендегідей бірнеше түрге бөлінеді.  

           Химиялық байланысқан су топырақ минералдарының құрамына еніп, 

өте тығыз байланысқа түседі. Сондықтан топырақтағы биологиялық 

процестерге қатыспайды. 

          Бу күйіндегі су топырақ кеуектерінде кездесетін судың жоғары 

температурада булануынан пайда болады. Бу күйінде ол өсімдіктерге сіңбейді, 

тек тамшыға айналғанда ғана оны өсімдіктер жақсы сіңіре алады.               

           Гигроскопиялық су топырақтың беткі қабаты арқылы сіңірілген 

молекула күйінде болады. Ол өсімдіктерге пайдасыз. Топырақпен тығыз 



байланысқан бұл суды тек 100о-тан астам температураға дейін қыздыру 

арқылы ғана түгел буға айналдыруға болады.  

           Қылтүтік суы топырақ қылтүтіктерінде жоғары-төмен жылжи отырып, 

өсімдіктер бойына оңай сіңеді. 

           Гравитациялық су өз салмағымен топырақтың жоғары бетінен төменгі 

қабаттарына жылжиды. Өсімдіктерге оңай сіңеді. Бірақ өз салмағымен тез 

жылжитындықтан, өсімдіктер оны көп пайдала- на алмайды, ол су топырақ 

астына жерасты ыза суының қорына қосылады. 

           Қатты күйіндегі судың қатарына мұз, қар жатады. Қатты күйінде 

өсімдіктерге сіңімсіз, ал еріген кезде топыраққа сіңіп, өсімдіктер үшін пайдаға 

асады. Табиғатта олардың көлемі негізінен суық аймақтарда, Антарктида 

түгелдей, терістік мәңгі тоң тараған алқаптарда жыл бойы кездессе, кей 

аймақтарда тек жылдың кыс ай- ларында, ал кейбір аймақтарда тіпті, жылдың 

қыс айларында да бол- майды. Себебі әлемде қыс болмайтын жерлер де 

кездеседі. 

            Жерасты ыза суы топырақтың, ал көбіне, топырақ түзуші тау 

жыныстарының әртүрлі тереңдіктерінде әдетте, су өткізбейтін қабат үстіне 

жиналады. Жерасты ыза суы көбіне, топырақ қабатынан көп тереңдікте 

жататындықтан топыраққа және өсетін өсімдіктерге еш әсері тимейді.  

             Гравитациялык су деп топырақтың түйірлерінің аралықтарын жайлап 

өз салмағымен (гравитация аралық) көбiнесе, төмен қарай жылжитын суды 

айтамыз. Мұны өсiмдiктер оңай сіңіре алады. Дегенмен, оның ағысы қылтүтік 

судан гөрi шапшаңырақ болғандықтан, өсiмдiктердi ылғалмен қамтамасыз 

етуге тiкелей қатыспайды.  

Қылтүтiк (капилляр) суы.  

1. Химиялық байланысқан су топырақ минералдарының құрамына еніп, өте 

тығыз байланысқа түседі. Сондықтан топырақ биологиялық процестерге 

қатыспайды. 

 2. Бу күйіндегі су топырақ кеуектерінде кездесетін судың жоғары 

температурада булануынан пайда болады. Бұл күйінде ол өсімдікке сіңбейді, 

тек тамшыға айналдырған оны өсімдіктер жақсы сіңіре алады.  

3. Гидроскопиялық су – топырақтың беткі қабаты арқылы сіңірілген молекула 

күйінде болады. Ол өсімдіктерге пайдасыз.  

4. Қылтүтік суы топырақ түтіктерінде жоғары төмен жылжи оты- рып, 

өсімдіктер бойына оңай сіңеді.  

5. Гравитациялық су  өз салмағымен топырақтың жоғары бетінен төменгі 

қабаттарына жылжиды. Өсімдіктерге оңай сіңеді.  



6. Қатты күйіндегі суға мұз, қар жатады. Қатты күйіндегі су өсімдіктерге 

сіңімсіз, ал еріген кезде топыраққа сіңіп, өсімдіктер үшін пайдаға асады.  

7. Жер асты ыза суы топырақтың ол көбіне топырақ түзуші тау жыныстарының 

әртүрлі тереңдіктерінде әдетте, су өткізбейтін қабат үстінде жиналады. 

               Топырақтың дұрыс құрылымы бұзылып,  қажетті кеуектілігі 

сақталмаған жағдайда топырақ нығыздалып, ондағы қылтүтіктер бір-бірімен 

жалғасып, топырақ ішіндегі сулар осы қылтүтіктер арқылы тез буланып кетеді. 

Мұны болдырмас үшін топырақты дер кезінде өңдеу  қажет. Ал суармалы 

жерлерде топырақты суару шара- лары қалай болса, солай жүргізілмей, мұнда 

оның су сыйымдылығы, су өткізгіштігі, т.б. сияқты қасиеттері ескеріледі. 

Топырақтың суды көтергіш қасиеті де оның механикалық құрамына тікелей 

байланысты. Мәселен, құрамы ірі құмдақ топырақтар жерасты ыза суларынан 

ылғалды не бары 50-60 см-ге ғана көтереді. Ал механикалық құрамы ауырлау 

саз балшықты топырақтар өздерінің майда қылтүтіктері арқылы жерасты ыза 

суларының ылғалын 3-3,5 метрге шейін көтере алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №24 

Сабақтың тақырыбы: Топырақтың морфологиялық қасиеттері  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 



3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ қопсытылған су сыйымдылығы бар дене 

болғандықтан, оның құрамында әр уақытта азды-көпті ылғал болады. Топырақ 

ылғалы – оның құнарлылығының бір шарты. Ылғал топыраққа ауадан түскен 

жауын-шашын мен жер бетіндегі судан және жер астының ыза суынан келеді. 

Топырақ ылғалы әр жерде әрқилы. Бір жерлерде топырақтың ылғалдылығы мол 

болса, екінші жерлерде тапшылау. Топырақта кездесетін ылғалдың өзі де 

өсімдіктерге сіңімділігі әртүрлі болып келеді. Ылғалдың кейбір түрлері 

өсімдіктерге тіпті сіңбейді. Жалпы топырақтағы ылғал төмендегідей бірнеше 

түрге бөлінеді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

 

24-сабақ. Топырақтың морфологиялық қасиеттері.  

         Топырақтың пайда болу процесіндегі өзіне тән құрылымының бірі - пішін 

түзуі, яғни топырақтың морфологиясының қалыптасуы. Осы арқылы 

топырақтар бір - бірімен және өзі түзілген тау жыныстарынан ажыратылады. 

Морфологиялық құрылым - топырақтың сыртқы пішіні. Топырақ - әртүрлі 

морфологиялық көріністерден құрылған табиғи дене. Сондықтан да бұл 

көріністерді сыртқы пішіндері мен айырмашылығы бар генетикалық 

қабаттардан  іздестіреді. 

       Топырақтың негізгі морфологиялық сипаттамаларына топырақтың түсі, 

құрылымы, нығыздығы, механикалық құрамы, әртүрлі қосылыстардың бары 

немесе жоғы, HCI- мен әрекеті т.б жатады. 



       Топырақтың морфологиялық белгілерін зерттеу кезінде оның құрамын, 

топырақтың қабаттары мен олардың қалыңдығын, түсін, түрін, кесектерінің 

мөлшерін, нығыздығын, әрқилы бөгде заттар мен түзілімдерін, сонымен бірге 

топырақтың механикалық құрамын және топырақ түзуші негіздердің тектерін, 

ылғалдылығын, органикалық заттар мен өсімдік тамырларының  мөлшерін, 

әртүрлі тереңдіктегі топырақ қабаттарының тұз қышқылымен әсерін т.т 

баяндап жазады. 

       Топырақтың қазылғандағы тік қабаттары топырақтың  профилі (пішіні) деп 

аталады.Топырақ негізінен 3 генетикалық тектік қабаттардан тұрады. Олар: 

қара шірікті-қоректік (А-қабат), өтпелі (В-қабат) және топырақ түзуші аналық 

жыныстар (С-қабат) қабаттары. Топырақ қабаттарын толық дәйектеу үшін 

оларды қазіргі сипаттамалар бойынша төменгі қабаттарға жіктеп, белгілі бір 

индекстермен белгілеген. А0-үстіңгі төсеніш қабат. А-шым қабат. А1-шірінді-

қорлы қабат. А2-элювиалдық қабат. В-илювиалдық қабат. С-аналық жыныстық 

қабат және Д-астыңғы төсеніш қабат. Кей жағдайда қабаттардың өзін бірнеше 

қабатшаларға бөледі, мысалы: А1; А2; В1; В2; С1; С2: 

       Топырақтың тектік генетикалық қабаттарының қалыңдағы бірнеше санти- 

метрден 1 метрге және одан да көпке жетуі мүмкін. Топырақ қабаттарының 

қалындығын бейнелеу үшін әр қабат пен қабатшалардың үстіңгі және астыңғы 

тегін анықтайды. Мысалы: қара топырақ үшін бұл сипаттама төмендегідей 

болады: А (0-25 см), Б (25-50см), ВС (50-80 см). 

        Демек, жоғарыдағы сипаттама топырақтың қабаттарының қалыңдығы 

жайлы ғана емес, олардың орналасу тереңдігі туралы да мәлімет береді. 

Әлбетте, бұл анықтамалар топырақтың түзілу ерекшеліктері мен құнарлылығы 

жайында ой түзуге мүмкіндік туғызады. 

       Топырақтың түсі – морфологиялық көріністерінің ішінде ең негізгі белгі. 

Топырақ аттарының өзі де осы түстеріне қарай қойылған. Топырақтың тектік 

генетикалық қабаттарының түсі топырақтардың түзілу ерекшеліктеріне, 

химиялық құрамына, гумустың мөлшеріне, темір, марганец, алюминий, 

кальций карбонаты т.б. қосылыстарға байланысты. Гумус топыраққа қара 

немесе қара қоңыр түс, темір мен марганец тотықтары сары, қызыл, сия түстер 

ал, кремний қосылыстары, әк, каолинит, алюминий гидроксиді және суға тез 

ерігіш тұздар (хлоридтер және сульфаттар) –ақ түс береді. 

 

        Әр түрлі топырақтардың тектік қабаттарының түсі әрқилы болады, 

мысалы: шірікті-қорлы қабат А сұрғылт (шымдауыт-сортаң топырақ), 

қоңырқай реңді сұрғылт (сұрғылт тоғай топырағы), қара (қара топырақ 

сарғылт-сұрғылт/сарғылт топырақ) түске ие болуы ықтимал. 

        Сонымен қатар топырақтардың түсі оның ылғалдылығына, жарықпен 

қанығуына және құрылымдық жағдайына да байланысты. Мысалы, кез-келген 

топырақ кіршең құрғақ кезінде кіршең сұрғылт болса, су кезінде сұрғылт болып 

көрінеді. Таңертең немесе кешкі уақыттарда, күндізгі мезетпен салыстырғанда, 

топырақ әрқашан күңгірт түсті болып келеді. Топырақ түсінің практикалық 



маңызы үлкен. Топырақ қабатының қалың қара түсті болуы гумустың 

молдығын көрсетеді. 

        Топырақтың құрылымы деп оның әртүрлі пішінді үлкенді-кішілі 

түйіртпекті агрегаттарға бөліну қасиетін айтады. Топырақ құрылымы ірі 

кесекті, кесек дәнді, үлкен-кіші жаңғақты, призмалы, қыш (плита) тәріздес тағы 

басқа түрлерге бөлінеді.Олар бір-бірімен жабысқан механикалық 

элементтермен: құм, шаң, балшықпен қосарласа жүреді. Әрбір құрылымдық 

агрегат біріккен органикалық және минералды бөліктерден тұрады. Жалпы 

топырақ құрылымының пайда болуы - күрделі биохимиялық және физика-

химиялық процесс. Топырақтың құрамында 0,5мм-лік микроагрегаттардан 

бастап одан әлденеше есе үлкен  макроагрегаттар бар. Құнарлы, бағалы 

топырақ  агрегаттарының көлемі 1мм-ден10мм-ге дейін кездеседі. Құрылымды 

топырақтарда су, ауа және жылу алмасу осыларға байланысты өсімдіктердің 

азықтық заттармен қоректенуіне қажетті биологиялық құбылыстармен 

жағымды бағытта жүреді. 

       Топырақтың нығыздығы - оның борпылдақ қуысты немесе нығыз болу 

қасиеті. Бұл көрсеткіш топырақтың тығыздығы мен жұмсақтығын және 

құрылым бөліктерінің арасындағы қуыстар дәрежесін білдіреді. Топырақ 

қуыстары ауа мен судың, жылудың жылжуына ықпал етеді. Топырақтың 

нығыздығы топырақтың құрылымына, механикалық құрамына,  органикалық 

және минералдық бөлшектерінің мөлшеріне байланысты. Нығыздық деңгейіне 

қарай топырақ мынадай түрлерге бөлінеді: өте тығыз, біртұтас топырақ, тығыз 

топырақ, тығыздау топырақ, борпылдақ топырақ және бос жылжымалы 

топырақ. 

       Топырақтың тығыздығы мен кеуектілігіне байланысты бір қасиеті - оның 

тұтқырлығы, былайша айтқанда, топырақ бөлшектерін айыру кезіндегі соқамен 

қарсылықты жоюға қажетті күш. Тұтқырлық мөлшері топырақтың 

механикалық құрамына және ылғалдылығына байланысты. Бөлшектерінің 

диаметрі-0,001 мм, кей топырақтардың сулы, сыздақ, құм мен құмдауыт 

топырақтарға қарағанда тұтқырлығы жоғары болады. Топырақтың ылғалдығы 

артуымен бірге оның тұтқырлығы кемиді, бірақ жабысқақтық пайда болады. 

        Топырақтың түзілуі құбылысының бағыты мен сипаты жайындағы 

мағлұматты оның құрамындағы түзілімдер мен бөгде заттардың түрлеріне 

қарай білуге де болады. 

        Топырақтың құрылымдағы түзілімдер химиялық көмірқышқылды әктің, 

темір мен марганецтің т.б. тұздардың қосылыстары және биологиялық 

құрттардың нәжістері, өсімдік тамырларының “табы” т.т. болып бөлінеді. 

Кейбір түзілімдердің арнайы атаулары болады.  

 

Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №27 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ коллоиды. 



Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақ көлемі әр түрлі бөлшектерден тұратын күрделі 

жүйе. Оның құрамында ірі, ұсақ бөлшектермен қатар өте майда, ұнтақталған 

коллоид бөлшектері де бар. Коллоидтардың көлемі 0,001-0,02 мкм болып 

келеді. Олар топырақ салмағының 1-2%-нан – 30-40%-на дейінгі мөлшерін 

алуы ықтимал. Коллоидтардың ең басты маңызы топырақтың сіңіру қабілетінің 

өте жоғары болуына ықпал етуі. Өйткені, біріншіден, топырақтың қатты 

бөлігінің жалпы бет ауданының негізгі үлесі коллоид бөлшектер арқылы 

қалыптасады. Екіншіден, коллоид бөлшектерінің физикалық және химиялық 

қасиеттері олардың бетінде сіңіру құбылыстарының белсенді жүруіне жағдай 

жасайды. Ірі бөлшектермен салыстырғанда ұнтақ бөлшектердің бет ауданы өте 

мол болады.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

 

 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

        27-сабақ. Топырақ коллоиды 



      Топырақ көлемі әр түрлі бөлшектерден тұратын күрделі жүйе. Оның 

құрамында ірі, ұсақ бөлшектермен қатар өте майда, ұнтақталған коллоид 

бөлшектері де бар. Коллоидтардың көлемі 0,001-0,02 мкм болып келеді. Олар 

топырақ салмағының 1-2%-нан – 30-40%-на дейінгі мөлшерін алуы ықтимал. 

Коллоидтардың ең басты маңызы топырақтың сіңіру қабілетінің өте жоғары 

болуына ықпал етуі. Өйткені, біріншіден, топырақтың қатты бөлігінің жалпы 

бет ауданының негізгі үлесі коллоид бөлшектер арқылы қалыптасады. 

Екіншіден, коллоид бөлшектерінің физикалық және химиялық қасиеттері 

олардың бетінде сіңіру құбылыстарының белсенді жүруіне жағдай жасайды. 

       Ірі бөлшектермен салыстырғанда ұнтақ бөлшектердің бет ауданы өте 

мол болады (16-кесте). Осы кестеде көрсетілген мәліметтер салмағы 

жағынан кем болып тұрса да, алатын бет ауданының мөлшеріне байланысты 

ұнтақ бөлшектер топырақта басты орын алатынын дәлелдейді. Топырақ 

салмағының 4% ғана құрап тұрған коллоид бөлшектер (0,00001мм) оның 

жалпы бетінің ауданының 81,0% қалыптастыруға қатысты болып келеді. 

        16-кесте. Орташа құмбалшықты топырақтың жалпы беті ауданының 

қалыптасуына әр көлемді бөлшектердің ықпалы (21) 

Бөлшектердің 

көлемі, мм 

Топырақтағы 

мөлшері, % 

1г топырақ 

құрамындағы бет 

ауданы, ш.м. 

Жалпы бет 

ауданы ішіндегі 

мөлшері, % 

0,25-0,05 
 

0,5 0,2 

0,05-0,01 
 

4,1 1,7 

0,01-0,005 
 

9,9 4,1 

0,005-0,001 
 

12,7 5,2 

0,001-0,0001 
 

18,8 7,8 

0,00001 
 

194,0 81,0 

Қосындысы 
   

 

       Топырақ коллоидтарының қасиеттері олардың құрамына және 

құрылысына байланысты. Коллоид бөлшектердің негізін оның өзегі (ядросы) 

құрайды (31-сурет). Ол аморфты немесе кристаллды құрылымды, күрделі 

құрамды химиялық қосылыстан түзіледі. Өзектің үстіне коллоидтың 

потенциялын анықтайтын қозғалмайтын иондар қабаты орналасқан. Өзекпен 

осы қабат бірігіп коллоид түйіршігін (грануласын) құрайды. Олар топырақ 

ертіндісінен өзіне потенциалы арқылы қарсы заряды бар иондарды тартып 

жинақтап, теңгеру иондары қабатын түзейді. Сөйтіп коллоид бөлшектің қос 

иондар қабаты құрылады. Екінші, соңғы қабат екіге жіктелген болып келеді. 

Оның ішкісі қозғалмайтын теңгеру иондарынан, ал сыртқысы жылжымалы, 



қозғалмалы иондардан құралған. Коллоидтың өзегі, потенциал анықтаушы 

және жылжымайтын теңгеру иондары қабаты коллоид түйірін (частицасын) 

түзейді. Ал барлық қабаттары бар коллоид бөлшегі - Г.Вигнер ұсынысы 

бойынша мицелла деп аталады. Коллоидтардың сыртқы жылжымалы 

иондары топырақ ерітіндісіндегі өзі тектес иондарға эквивалентті түрде 

ауысуға қабілетті болып келеді. Жоғарыда сипатталған ерекшеліктерінің 

себебінен коллоидтардың иондарды сіңіру қабілеті өте жоғары болады. 

       Коллоидтар топырақта минералды, органикалық, органикалық- 

минералды қосылыстар түрінде кездеседі. 

      Минералды коллоидтарға балшықты минералдар, кремнийдің, темірдің, 

алюминийдің тотықтарының коллоидты түрлері жатады. Ал органикалық 

коллоидтарды қарашірінді және ақуыз тектес қосылыстар құрайды. 

Қарашірінді коллоидтарының алмаспалы сіңіру қабілеті өте жоғары (400-

500м-экв 100г топырақта) және олар көбінесе шөгінді (гель) күйінде болады. 

Органикалық-минералды коллоидтар қарашіріндінің балшық 

минералдарымен және үш валентті металл тотықтарының шөгінділерімен 

қосылыстар түзуі арқылы құралады. Бұл коллоидтардың да сіңіру қабілеті 

жоғары болып келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №30 

Сабақтың тақырыбы: Құнарлы топырақ аймақтары. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақтың ылғал сыйымдылығы  жайлы анықтама. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Топырақтың өсімдіктерді қажетті мөлшерде минералды 

элементтермен, сумен, оның тамырларын ауамен, жылумен қамтамасыз етіп, 

өсімдіктің өсіп, өнім беруіне мүмкіндік бере алатын қасиетін оның 

құнарлылығы дейміз. Осы қасиетімен топырақ тау жыныстарынан, табиғаттың 

басқа туындыларынан ерекшеленеді. Топырақтың құнарлылығы оның негізгі 

және ерекше қасиеті болып саналады. Жер бетіндегі адамзаттың, 

жануарлардың, өсімдіктердің тіршілігі топырақтың осы қасиетімен тығыз 

байланысты. Өйткені, топырақ құнарлылығы жоғары болса, өсімдіктерден 

алынатын өнім жоғары болып, адамзатқа қажет азық-түлік, жануарларға керек 

жем-шөп қоры молаяды. Сонымен бірге өсімдіктердің белсенді дамуы олардың 

атмосфера құрамынан өз бойына көмір қышқылы газын сіңіруін және ауаға 

оттегінің бөлінуін жақсартып, атмосфералық ауаның құрамының теңдестігін 

сақтауға әсерін тигізеді.  

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу. 

 

 

 

 

 

 

 



Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

       30- Құнарлы топырақ аймақтары. 

      Топырақтың ауылшаруашылық өндірісінің негізгі құралы ретіндегі мақсаты 

оның негізгі қасиеті-құнарлылығымен анықталады. Құнарлылық-бұл 

топырақтың өсімдіктердің қалыпты өсуі мен дамуы үшін барлық қажетті 

жағдайларға (қоректік заттар, су, ауа, жылу және т.б.) қажеттілігін 

қанағаттандыру қабілеті. 

Топырақ құнарлылығы туралы ілімнің дамуы Орыс топырақтанушысы 

В. Р. Уильямстың есімімен байланысты. Ол топырақ қалыптастыру процесінде 

құнарлылықтың қалыптасуы мен дамуын зерттеді, топырақтың қасиеттерімен 

байланысын және оны ауылшаруашылық пайдалану кезінде арттыру жолдарын 

көрсетті. 

Құнарлылық-топырақтың ерекше ерекше қасиеті, ол оның тау 

жыныстарынан басты сапалық ерекшелігі болып табылады. Құнарлылық-бұл 

топырақ түзудің нәтижесі, ал ауыл шаруашылығында қолданылған кезде - өсіру 

нәтижесі. 

Топырақ құнарлылығының түрлері 

Құнарлылықтың келесі түрлері бар: табиғи (табиғи), жасанды, тиімді 

(экономикалық) және әлеуетті.   

Табиғи құнарлылық-бұл адамның араласуынсыз топырақтың табиғи 

күйінде болатын құнарлылығы. Табиғи құнарлылық бір жағдайда 

салыстырмалы түрде жоғары болуы мүмкін, екіншісінде өте төмен, бірақ 

әрқашан табиғи факторлар мен топырақ түзілу процестерінің үйлесімімен және 

бірлескен әсерімен анықталады. Тек тың жерлер таза түрінде табиғи 

құнарлылыққа ие. Ол биологиялық өнімділікпен, яғни бір ауданға бір жыл 

ішінде пайда болатын өсімдік массасының мөлшерімен анықталады. 

Жасанды құнарлылық-адамның мақсатты әсер етуі (өңдеу, тыңайтқыш, 

Мелиорация және басқа да өсіру әдістері) нәтижесінде топыраққа ие 

құнарлылық. Тың жерлер айналымға тартылып, топырақ өндіріс құралы мен 

адам еңбегінің өнімі болған сәттен бастап, ол табиғи құнарлылықпен қатар 

жасанды құнарлылыққа ие болады. Оның таза түрінде ол жылыжайларда, 

жылыжайларда және т. б. өсімдіктерді өсіру үшін субстраттар құру кезінде 

пайда болады. 

Жасанды құнарлылық белгілі бір дәрежеде өсірілген барлық 

топырақтарға тән. Алайда, топырақ қаншалықты жоғары өсірілсе де, ол 

жасанды топырақпен қатар әрдайым топырақтың табиғи қасиеттеріне 

байланысты табиғи құнарлылыққа ие. Ауыл шаруашылығы мәдениеті 

неғұрлым жоғары болса, топырақтың бастапқы қасиеттері соғұрлым өзгерді 

және жасанды құнарлылық соғұрлым айқын болады. Алайда, өсірілген топырақ 

құнарлылығының қай бөлігі оның табиғи құнарлылығына жататынын және 

қайсысы жасанды екенін анықтау мүмкін емес. Құнарлылықтың бұл екі түрі 

бір-бірімен тығыз байланысты және тиімді (экономикалық) құнарлылықты 

қалыптастырады. 

Тиімді (экономикалық) құнарлылық-бұл өсімдік өнімі түрінде 

сатылатын топырақ құнарлылығының бөлігі. Бұл жасанды және табиғи 



құнарлылықтың нақты көрінісі және белгілі бір әлеуметтік-экономикалық 

жағдайда адамның топыраққа әсерінің нәтижесі болып табылады. Демек, тиімді 

құнарлылық байланысты болатын негізгі факторларға табиғи құнарлылық 

деңгейі ғана емес, сонымен бірге топырақты өндірісте пайдалану шарттары, 

ғылымның, техниканың даму деңгейі және олардың жетістіктерін жүзеге асыру 

жатады және соңғыларының өсуімен бірге өсуде. Бұл топырақтың әлеуетті 

құнарлылығының бөлігі. 

Потенциалды құнарлылық-бұл топырақтың пайда болу процесінде 

алынған немесе адам жасаған (өзгерткен) қасиеттерімен анықталатын 

топырақтың жалпы құнарлылығы. Ол Өсімдіктердің қоректену элементтерінің 

қорларымен, олардың қосылыстарының формаларымен және өсімдіктерді басқа 

факторлармен – сумен, ауамен, жылумен қамтамасыз етудің қолайлы 

жағдайларында топырақтың қабілеттілігін анықтайтын барлық басқа 

қасиеттердің күрделі өзара әрекеттесуімен сипатталады (және бұл өсіру кезінде 

мүмкін) – ұзақ уақыт бойы өсімдіктерге қажетті мөлшерде қоректік заттарды 

жұмылдыру және тиімді құнарлылықтың жоғары деңгейін сақтау. Мысалы, 

шалғынды шымтезек зор әлеуетті құнарлылыққа ие, оны құрғатып, игергеннен 

кейін олар қосалқы Қордың ішінара тұтынылуына байланысты мәдени 

өсімдіктердің өте жоғары өнімділігіне ие болады. Кара топырақтары жоғары 

потенциалды құнарлылыққа ие, төмен подзоликалық. 

Әр түрлі өсімдіктер топырақ жағдайларына әр түрлі талаптар қояды. 

Сондықтан олар топырақтың салыстырмалы құнарлылығы туралы айтады, яғни 

өсімдіктердің белгілі бір түрлеріне немесе өсімдік формациясына қатысты. Сол 

топырақ кейбір өсімдіктер үшін құнарлы және басқа өсімдіктер үшін қолайсыз 

болуы мүмкін. Мысалы, батпақты топырақтар батпақты өсімдіктер үшін өте 

құнарлы және дала үшін жарамсыз, қышқыл подзоликтер орман өсімдіктеріне 

қатысты құнарлы, галофильді өсімдіктер сортаң жерлерде жақсы өседі. 

Топырақ құнарлылығының факторлары мен шарттары. 

Құнарлылықтың көбеюі 

 Топырақ құнарлылығының факторлары мен жағдайларын ажыратыңыз. 

Біріншісі-өсімдіктердің азоттық және күлдік қоректену элементтері, сәулелік 

энергия, су, ауа және жылу – өсімдіктердің тіршілігі мен өсуінің жер бетіндегі 

қажетті факторлары, екіншісі – күрделі өзара әрекеттесуі өсімдіктерді жер үсті 

факторларымен (физикалық және физика-химиялық қасиеттері, улы заттардың 

болуы және т.б.) қамтамасыз ету мүмкіндігін анықтайтын қасиеттер мен 

режимдердің жиынтығы. 

Топырақ құнарлылығының деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштерді 

(шарттарды) келесі топтарға біріктіруге болады: 

1) топырақтың физикалық қасиеттерінің кешені - механикалық құрамы, 

құрылымы, физикалық-механикалық қасиеттері, ауа, су және жылу қасиеттері; 

2) химиялық қасиеттер кешені-қарашірік құрамы, минералогиялық және 

химиялық құрамы, макро-және микроэлементтердің жылжымалы 

нысандарының саны, уытты заттардың болуы, жеңіл еритін тұздардың артық 

болмауы; 

3) физикалық-химиялық қасиеттер кешені-реакция, сіңіру 

сыйымдылығы, алмасу катиондарының құрамы, негіздермен қанығу дәрежесі, 

тотығу-тотықсыздану әлеуеті; 



4) биологиялық қасиеттер кешені-микроорганизмдердің саны, 

бактериялардың басым болуы (нитрификациялайтын, целлюлозаны бұзатын, 

азотты бекітетін), ферментативтік белсенділік, топырақтың "тынысы", 

фитосанитариялық жай-күйі; 

5) Топырақ режимдерінің кешені – қолайлы су-ауа, тамақ және жылу. 

Атап өту қажет, бұл құнарлылығы көрінеді нәтижесі ретінде күрделі 

өзара іс-қимыл мен өзара әсерін қасиеттері мен режимдері топырақ. 

Топырақтың қасиеттері оның құнарлылық деңгейіне оң және теріс әсер етуі 

мүмкін. 

Тың топырақты игергеннен кейін оның құнарлылығы топырақты өсіру 

шараларына байланысты өзгереді. Онда қолайлы бағытта (тамақтану 

элементтерінің жинақталуы, су-ауа режимінің жақсаруы және т.б.) немесе 

қалаусыз (құрылымның бұзылуы, эрозия және т. б.) болуы мүмкін сандық және 

сапалық өзгерістер орын алады.  
Еуразия аграрлық колледжі 

Сабақ жоспары №33 

Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның қара-қоңыр топырақ зонасы. 

 Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация 

негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ қабаттарын қайталау. Қазақстанның 

топырақзонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Қара қоңыр топырақ зонасы қара топырақтың 

оңтүстігінде орналасқан. Бұл Орталық Қазақстанның көп жерін, Каспий маңы 

ойпатының солтүстігін, Шығыс Қазақстан облысының жазықтарын алып 

жатыр. Бұл – республиканың оңтүстік дала (тым құрғақ далалы) және 

шөлейтті алқаптарын 90,6 млн гектар немесе республика жерінің 34%-ын 

алып жатқан зона. Қара қоңыр топырақ зонасы да үш зона аралығына 

бөлінеді: қуаң даланың күңгірт қара қоңыр топырақты өңірі; қуаң даланың 

жай қара қоңыр топырақты өңірі; шөлейт жердің ашық қара қоңыр топырақты 

өңірі. Топырақтың құнарлылығы оңтүстікке барған сайын кеми түседі. 

Күңгірт қара қоңыр топырақ пен кәдімгі қызыл қоңыр топырақтың гумусы 

(қара шіріндісі) 4,5-3,0%, ал шөлейт ашық қызыл топырағының гумусы 

азырақ, 3,0- 2,0%. Бұл топырақ зонасының солтүстігінде астық өндіру мен мал 

шаруашылығымен айналысады. Өйткені мұнда ылғал аз түседі. 



5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, сұрақтарға 

жауап беру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

33-сабақ.  Қазақстанның қара-қоңыр топырақ зонасы. 

Қара топырақты зона 

      Қара топырақты зона республиканың солтүстігінде тараған. Бұл зона 

Солтүстік Қазақстан облысын түгелімен, Қостанай облысының көп жерін, 

Ақмола, Павлодар, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарының солтүстік 

бөліктерін камтиды. Республика аумағының 25,5 млн гектар жерін (9,5%-ын) 

алып жатыр. Қара топырақты зона үш зона аралығына бөлінеді: сілтісізденген 

қара топырақ - орманды дала табиғат зонасының оңтүстігінде аз ғана бөлігін 

алып жатыр; кәдімгі қара топырақ және оңтүстіктегі қуаң даланың қара 

топырағы - дала зонасына тән. Құнарлылығы жағынан алдыңғы екі өңірдің 

топырақ құрамында гумусы (қара шіріндісі) мол (6-8%) қара топырақ орын 

алса, оңтүстігінде қара топырақтың қара шіріндісі аздау (4-6%) келеді. Қара 

топырақты зона ылғалмен қамтамасыз етілген жазық далада тараған, 

республиканың негізгі астық өндіретін алқабы саналады. 

Қара қоңыр топырақ зонасы 

       Қара қоңыр топырақ зонасы қара топырақтың оңтүстігінде орналасқан. Бұл 

Орталық Қазақстанның көп жерін, Каспий маңы ойпатының солтүстігін, 

Шығыс Қазақстан облысының жазықтарын алып жатыр. Бұл – республиканың 

оңтүстік дала (тым құрғақ далалы) және шөлейтті алқаптарын 90,6 млн гектар 

немесе республика жерінің 34%-ын алып жатқан зона. Қара қоңыр топырақ 

зонасы да үш зона аралығына бөлінеді: қуаң даланың күңгірт қара қоңыр 

топырақты өңірі; қуаң даланың жай қара қоңыр топырақты өңірі; шөлейт 

жердің ашық қара қоңыр топырақты өңірі. Топырақтың құнарлылығы 

оңтүстікке барған сайын кеми түседі. Күңгірт қара қоңыр топырақ пен кәдімгі 

қызыл қоңыр топырақтың гумусы (қара шіріндісі) 4,5-3,0%, ал шөлейт ашық 

қызыл топырағының гумусы азырақ, 3,0- 2,0%. Бұл топырақ зонасының 



солтүстігінде астық өндіру мен мал шаруашылығымен айналысады. Өйткені 

мұнда ылғал аз түседі. 

Қара қоңыр топырақты зона 

      Қара қоңыр топырақты зонаның оңтүстігінде шөлді аймақ топырақтары 

алып жатыр. Мұнда негізінен қоңыр және сұр қоңыр топырақ жамылғысы 

басым келеді. Топырақтың Бұл типі 120 млн гектар жерді, республика жерінің 

44%-ын алып жатыр. Қазақстанның оңтүстік бөлігін түгел камтыған. Бұл 

топырақтың гумусы аз (2,0-1,0%), сондықтан онда негізінен мал 

шаруашылығымен айналысады. Бұл өңірде суармалы егіс қана тиімді. 

       Солтүстік Қазақстандағы Батыс Сiбiр ойпатынан оңтүстіктегi Алатау 

өңiрлерiне дейiнгi аралық 1500 — 1600 км, Батыстағы Атырау алқабынан 

Алтай тауларына дейiнгi 3000 км-ге жуық өңiрлердi әр түрлi топырақтар 

жамылғысы басқан. Бұл топырақ жамылғысының әр аймақтарда түзiлiп, 

орналасуы географиялық белдемдiлiк заңына байланысты. Мысалы, 

Қазақстанның 86% жерiн алып жатқан жазық алқаптарында климаттың, 

топырақтың солтүстіктен оңтүстікке қарай өзгеруi көлденең белдемдiк заңына 

сәйкес өзгерсе, Қазақстанның 14% жерiн алып жатқан оңтүстік, оңтүстік-

шығыс таулы алқаптарында — тiк белдемдiк (биiктiк белдеулiк) заңына сәйкес 

болады. 
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қоңыржай дала белдемінен оңтүстікке жылжыған сайын ылғал азайып, күн 
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қалдырмайды. Сондықтан бұл қалдықтардың ыдырап, топырақ қара шірігін 
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36-сабақ. Қара – қоңыр топырақтың таралуы және жіктелуі. 

       Қара қоңыр топырақ - құрғақ және шөлді дала белдемінің топырағы. Қара-

қоңыр топырақтар ТМД мемлекеттерінде қолданылатын классификацияға 

сәйкес келесідей жіктеледі. Солтүстіктегі қоңыржай дала белдемінен 

оңтүстікке жылжыған сайын ылғал азайып, күн қатты ысиды. Осыған 

байланысты өсімдік түрлері азайып, сирей бастайды. Мұндай өсімдіктер 

топыраққа мардымды органикалық қалдықтар қалдырмайды. Сондықтан бұл 

қалдықтардың ыдырап, топырақ қара шірігін түзгенде, қара топырақты 

белдемдегідей қара түске боялмай, топырақ түсі қара қоңыр түске боялады. 

Қара қоңыр топырақ үш типшеге бөлінеді. Олар: күңгірт қара-қоңыр; нағыз 

қара-қоңыр; ашық қара-қоңыр топырақ типшелері. Бұл типшелерге бөліну 

негізінен олардың құрамындағы қарашіріндінің мөлшеріне байланысты. 

Қара қоңыр топырақтардың тектері келесідей: 

- кәдімгідей 

- карбонаты 

- кебірленген 

- тереңнен қайнайтын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%A9%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0


- сортаңданған 

- жетілмеген 

- әлсіз дамыған 

Бұл қара-қоңыр топырақ тектерінің негізгі диагностикалық белгілері қара 

топырақ типінің тектерінің белгілеріне сәйкес болып келеді. 

  Қара-қоңыр топырақты түрлерге А+В1 қабатының қалыңдығына 

байланысты жіктейді. Егер А+В1 қалыңдығы 50см-ден асса, ол қалың қабатты 

қара-қоңыр топырақ; ал ол 30-50см аралығында болса-орташа қалыңдықты; 

20-30 болса-жұқа; 20см-ден аз болса- өте аз жұқа қабатты топыраққа жатады. 

35-кесте. Қара-қоңыр топырақтың жіктелуі 

Типшесі Тегі 
А+В1 қабатының 

қалыңдығына сәйкес түрі 

Күңгірт қара-

қоңыр   Нағыз қара- 

қоңыр   Ашық қара- 

қоңыр 

Кәдімгідей Карбонаты 

Кебірленген Тереңнен 

қайнайтын Сортаңданған 

Жетілмеген Әлсіз дамыған 

: А+В1 >50см, 

қалың   А+В1 30-50 см, 

орташа   А+В1 20-30 см, 

жұқа   А+В1< 20 см, өте жұқа 

 

         Күңгірт қара-қоңыр топырақдамыған аймақшаның ауданы 27,7 

млн.га. Қара-қоңыр топырақ аймағының солтүстік бөлігінде, оңтүстік қара 

топырақ типшесімен шекаралас орналасқан. Бұл қара-қоңыр топырақтардың 

ішіндегі құнарлылығы, физикалық, химиялық қасиеттері жағынан ең 

бағалысы болып келетін топырақ. Қасиеттері, морфологиялық белгілері 

жағынан қарағанда оңтүстік қара топыраққа ұқсас болып келеді. 

        Кәдімгідей күңгірт қара-қоңыр топырақ жазықтарда, көне террасаларда, 

шоқылар арасындағы жазықтарда, шоқылар баурайында кездеседі. Бұл 

топырақтардың түзілуіне тереңде жатқандықтан ыза су ықпал жасамайды. 

Өсімдік жамылғысы бозды-бетегелі шөптесін өсімдіктер мен қуаңшылыққа 

төзімді мардымсыз аралас шөптерден құралған.  

Бұл топырақтың А қарашірінді жиналатын қабатының қалыңдығы 18-27см, 

бір тектес күңгірт қара-қоңыр түсті, түйіртпектігі кесекті, шаңды-кесекті 

болады. Тың жерде бұл қабаттың үстінде қалыңдығы 3-6см болып келетін 

АШ - дала киізі қабаты орналасады. 

В1 - қарашірінділі аралық қабаттың қалыңдығы 12-24см, түсінің күрең реңі 

айқын байқалады. Тығыздылығы А қабатына қарағанда арта түседі, кесекті 

түйіртпекті. Жалпы А+В1 қарашірінді қабатының қалыңдығы 34-45см-ге 

жетеді. 



В2 - қарашірінді тілдері қабаты қалыңдығы 11-31см-ге жетеді, біркелкі емес 

қошқыл күрең түсті, тығыздалған, біркелкі кесекті, призмалы кесекті немесе 

жаңғақша түйіртпекті болады. 

Тұз қышқылы ерітіндісінен топырақтың «қайнауы» 30-40см тереңдікте, ал 

карбонаттардың дақтары 35-45см тереңдікте байқалады. Карбонаттардың 

мол жиналған ВК иллювиалды қабат 45-65см тереңдікте кездеседі. Бұл қабат 

мол карбонаттар жиналуы әсерінен ашық түсті және өте тығыздалған болып 

келеді. 

Күңгірт қара-қоңыр топырақта, қара топыраққа қарағанда, қарашіріндінің, 

азоттың және басқа қоректік элементтердің мөлшері кем болып келеді.  

       Нағыз қара-қоңыр топырақ типшесі құрғақ дала аймағының орталық 

және оңтүстік бөлігіне орналасып жеке аймақша құрайды. Алып жатқан 

ауданы 24,3 млн. га. Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар 

облыстарында кең тараған. Ақмола және Қостанай облыстарының оңтүстік 

бөлігінде, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік бөлігінде де бұл топырақ 

типшесі біраз ауданды қамтиды. 

Бұл аймақшада ауа райының құрғақшылығы артып, өсімдіктер жамылғысы 

селдір болып келеді және оның құрамына астық тұқымдас, құрғақшылыққа 

төзімді шөптермен қатар жусан тобының шөптері кіреді. 

Қара-қоңыр топырақтың морфологиялық құрылысы келесідей қабаттардан 

құралған: AШ – A – B1 – B2 – BK – C. 

Қарашірінділі А қабатының қалыңдығы 15-20см, түсі нағыз қара-қоңыр, 

шаңды-кесекті түйіртпектігі. В1 – аралық, ауыспалы қарашірінділі қабаттың 

қалыңдығы 20-25 см, түсі күңгірт-күрең, түйіртпектігі жаңғақша-кесекті, 

призмаша-кесекті. 

Карбонаттар жиналған иллювиальды ВК қабаты 40-см тереңдікте кездеседі. 

Ол өте тығыздалған, түсі ашық күрең, бұл қабатта карбонаттардың ақ дақтар 

күйінде мол жиналуы айқын байқалады. Осы қабаттан кейін аналық тау 

жынысы орналасады, оның құрамында (80-120см тереңдікте) ғаныш және 

суда ерігіш тұздар кездеседі (К.Ш.Фаизов ж.т.б., 2001). 

Нағыз қара-қоныр топырақ типшесінің морфологиялық белгілері, химиялық, 

физикалық қасиеттері күңгірт қара-қоныр топырақ типшесіне ұқсас. 

Сонымен бірге, аймақшаның гидротермиялық ерекшелігі әсерінен күңгірт 

қара-қоныраққа қарағанда бұл топырақтың қарашірінді қабатының 

қалыңдығы жұқалау, қарашірінді мөлшері азырақ және карбонаттар мен 

ерігіш тұздар жиналуы қабаттары жоғарырақ орыналасуы сияқты 

ерекшеліктері бар. Бұл топырақтың үстіңгі А қабатында 2,5-3,5% қарашірінді 



0,150-0,200% жалпы азот бар. Қарашірінді қосылыстарының 

жылжымалылығы күңгірт қара-топыраққа қарағанда басым. Алмаспалы 

сіңген катиондар мөлшері 15-25 м-экв 100 г топырақта. Топырақ ертіндісінің 

реакциясы оның үстіңгі қабатында әлсіз сілтілі (рН 7,3-7,5), ал тереңіректе 

сілтілі (рН 8,0-9,0) болып келеді. Топырақтың жоғарғы 1м қабатында ерігіш 

тұздар шамалы (тұз қалдығы 0,3%-дан кем), ал аналық тау жынысында 

тұздардың мөлшері артады. 

Қара-қоңыр топырақ типшесі ішінде кәдімгідей, карбонатты, кебірленген, 

тереңнен қайнайтын, жетілмеген, әлсіз дамыған тектері кездеседі. 

Қара-қоңыр топырақ типшесі ішінде жеңіл, яғни гранулометриялық құрамы 

құм немесе құмайт болып келетін түршесі бар. Әсіресе «жеңіл» қара-қоңыр 

топырақ Қазақстанның солтүстік шығысында (Павлодар облысында) кең 

тараған. Бұл топырақтар көне дәуірдің аллювиальды құмдақ аналық тау 

жыныстары үстінде түзілген. Сондықтан олардың гранулометриялық құрамы 

өзгеше қалыптасқан (39-кесте). Осы топырақ құрамында әсіресе ірі-құм (1-

0,25 мм) және орташа құм (0,25-0,05мм) бөлшектерінің үлесі көпте, шаң мен 

тозаңға жататын бөлшектер үлесі аз. Физикалық балшыққа жататын 

бөлшектер (<0,01мм) топырақтың үстінгі бетінде 20%-дан аз. Сондықтан осы 

топырақтардың химиялық және физикалық, ылғалдылық қасиеттерінде 

ерекшеліктер байқалады (39,40–кестелер). 

        Ашық қара-қоңыр топырақ типшесі шөл далада (шөлейтте) дамыған. 

Бұл топырақ аймақшасы ауданы 38,4 млн. га. Батыс Қазақстан, Ақтөбе, 

Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында мол тараған және шамалы 

ауданды алып, Ақмола мен Павлодар облыстарының оңтүстік бөлігінде 

кездеседі. 

Ашық қара-қоңыр топырақтың морфологиялық ерекшелігі, оның қарашірінді 

қабатының және жалпы топырақтың қабаты тереңдігінің шамалы болуы, 

карбонаттардың және ерігіш тұздардың жоғары орналасуы және 15-30см 

тереңдікте тығыздалған иллювиальды кебірленген қабатының кездесуі. 

       Шөл дала аймағындағы ашық қара-қоңыр топырақтардың және олардың 

кебірлермен кешендерінің, кебірлердің құнарлылығы төмен болып 

қалыптасқан. Сонымен бірге ауа райы да өте құрғақ, ылғал тапшы. 

Сондықтан бұл топырақтар негізінен мал жайылымдары ретінде 

пайдаланылады. Өсімдік жамылғысы мардымды дамымаған, сондықтан 

жүйесіз мал жайғанда, мал басы артып, жайлымға үлкен жүк түскенде, олар 

жойылып, «тапталып» тез істен шығады, топырақтың азып-тозуы, эрозияға 

шалдығуы байқалады. Сондықтан шөл-дала аймағында ғылыми түрде 

ұйымдастырылған мал шаруашылығы жүйесін пайдаланып, жер қорын 

тиімді пайдалану қажет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №37 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ құнарлылығы. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 



2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи 

құнарлылық; 2. Жасанды немесе эффективті; 3. Экономикалық категориялары 

болады Бұл түсініктерді өз мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи 

құнарлылық табиғи күйіндегі ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін 

құнарлылық. Жасанды құнарлылық негізінен адам әрекетінің нәтижесінде 

(мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда болған құнарлылық. Ал экономикалық 

құнарлылы – жерден алынған өнімді бағалау. Сонымен, топырақ құнары 

дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді бүкіл өсу даму кезеңдерінде 

барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн сәулесі және ауамен 

қамтамасыз етуі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

37-сабақ. Топырақ құнарлылығы. 

          Осы заманның ғылыми әдебиеттерінде топырақ құнарлылығы жөнінде 

академик В. Р. Вильямстің (1936 ж.) анықтамасы жазылған. Оның айтуынша, 

топырақ құнарлылығы дегеніміз – топырақтың өсімдіктерді бір мезгілде 

үздіксіз сумен және қоректену элементтер- мен қамтамасыз етуі. 

           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи құнарлылық; 2. Жасанды немесе 

эффективті; 3. Экономикалық категориялары болады Бұл түсініктерді өз 



мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи құнарлылық табиғи күйіндегі 

ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін құнарлылық. Жасанды құнарлылық 

негізінен адам әрекетінің нәтижесінде (мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда 

болған құнарлылық. Ал экономикалық құнарлылы – жерден алынған өнімді 

бағалау. Сонымен, топырақ құнары дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді 

бүкіл өсу даму кезеңдерінде барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн 

сәулесі және ауамен қамтамасыз етуі. 

            Жоғарыда топырақтың құнарына әсер ететін көптеген топырақ 

қасиеттеріне сипаттама бердік. Топырақтардың ол қасиеттерін төменгі топтарға 

ажыратуға болады:  

1.  Топырақтардың физикалық қасиеттеріне оның суға төзгіш құрылымы, ауа 

өткізгіш кеуектілігі, ылғалды жақсы сіңіріп, оны ұстап тұруы, оңай өңдеуге 

болатын жақсы физикалық-механикалық қасиеттері жатады.  

2.  Топырақтардың химиялық және физикалық-химиялық қа- сиеттеріне: 

топырақта қара шіріндінің молдығы, өсімдіктерге сіңімді азот, фосфор, калий 

және микроэлементтердің неғұрлым жеткілікті болуы, топырақ ортасы 

реакциясының ыңғайлылығы, топырақ сіңіру кешенінің кальций катионына 

қанық болуы, топырақтың ау- амен қамтамасыз етіліп, оның тотығу-

тотықсыздану мүмкіндігінің мол болуы, зиянды, суға еритін тұздардың 

неғұрлым аз болуы не- месе болмауы жатады.  

3. Топырақтың биологиялық қасиеттеріне: микробиологиялық белсенділіктің 

жоғарылығы негізінен бактериялардың басым, соны- мен қатар ауадан азот 

жинаушы микроорганизмдердің, биологиялық белсенді ферменттерді 

шығаратын микроорганизмдердің, топырақ құрылымына және оны қопсытуға 

әсер ететін төменгі сатылы жәндіктердің болуы кіреді.  

4. Бүкіл өсімдіктердің өсіп-өнуі мезгілінде гидротермикалық режимнің, яғни 

өсімдіктерді кажетті ылғал мен жылумен қамтамасыз етудің болуы. 

          Топырақ құнарлылығына әсер ететін жағдайдың бірі – оның эрозияға 

ұшырауы. Бұл ғасырлар бойы түзіліп, жиналған топырақтың құнарлы беткі 

қабатының қатты соққан жел-дауылдың әсерлерінен немесе қатты нөсерлетіп 

жауған жаңбырдан, тез еріген қардан, кей жағдайларда суармалы егістік 

жерлерді суару кезінде суды мөлшерден артық жіберудің нәтижелерінде 

жуылып-шайылуынан болады. Әлемде топырақтың жел эрозиясына да, су 

эрозиясына да ұшыраған алқаптар аз емес. Сондықтан да табиғаттың бұл 

апатымен күресу жолдары – топырақтанудын бір саласы. 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №38 

Сабақтың тақырыбы: Топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 



Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық  сабақ 

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы:           Топырақ құнарлылығының: 1. Табиғи 

құнарлылық; 2. Жасанды немесе эффективті; 3. Экономикалық категориялары 

болады Бұл түсініктерді өз мағыналарына сәйкес үғыну қажет. Табиғи 

құнарлылық табиғи күйіндегі ешқандай адам әрекетін кажет етпейтін 

құнарлылық. Жасанды құнарлылық негізінен адам әрекетінің нәтижесінде 

(мелиорациялау, тыңайту, т.б.) пайда болған құнарлылық. Ал экономикалық 

құнарлылы – жерден алынған өнімді бағалау. Сонымен, топырақ құнары 

дегеніміз – оның өзінде өсетін өсімдіктерді бүкіл өсу даму кезеңдерінде 

барлық қажетті қоректік заттармен, ылғал, күн сәулесі және ауамен 

қамтамасыз етуі. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

 

38-сабақ. Топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар. 

         Топырақтану – топырақ және оның құрылымы, құрамы, қасиеттері және 

географиялық таралу заңдылықтары, түзілуі, табиғаттағы орны, экологиясы, 

тиімді пайдалануы мен жақсарту жолдарын зерттейтін ғылым. 



           Табиғатта топырақ жамылғысының түзілуі - өте ұзаққа созылатын 

құбылыс. Ұзақ геологиялық мерзімде таулар үгітіліп, мүжіліп, шыңдар 

аласарады. Құм мен саздар суға шайылып, желдің күшімен ауаға ұшады, 

шаңданады. Бұл процестер ғасырлар бойы жалғасады. Жаңбыр, жел қатты 

болса, жер беті өзгеріп тұрады. Топырақтың ең негізгі қасиеті табиғи 

құнарлылығы, яғни құрамында өсімдіктің тез әрі жақсы өсуіне жағдай 

жасайтын қоректік заттардың мол болуы. Сөйтіп, аналық тау жыныстарынан 

кейін топырақ түзуші жетекші фактор ағзалардың тіршілік әрекеті. Олар тасты 

бұзатын қышқылдар шығарады. Қышқылдар тау жыныстарын ерітуінен, одан 

шірінді (гуммус) пайда болған. Шірінді үгілген майда жыныстармен араласып 

кіріккен. Осылайша топырақ қалыптаса бастаған. 

             Топырақ құрылымы – топырақтың жетілген кезде көлемі мен пішіні, 

құрамы әр түрлі болатын жеке бөліктерге (құрылымдық бөліктер, агрегаттар) 

бөліну қабілеті. Топырақ құрылымы түзілген кезде өсімдік тамырлары мен 

топырақтың коллоидтарының жабысқақтық қасиеті үлкен рөл атқарады. Әрбір 

бөліктің топырақ ұнтақтары қарашірінді мен өсімдік тамырлары және кейбір 

топырақта жәндіктер (жауын құрты) әрекеттері арқылы бір-біріне жабысып, әр 

түрлі топырақ агрегаттарын түзеді. Мысалы, жауын құрты топырақты өсімдік 

қалдықтарымен бірге өз денесінен өткізу арқылы суға оңай берілмейтін 

капролитті құрылым құрайды. Топырақ құрылымы. топырақтың ауа мен су 

алмасу режимінің негізгі ерекшеліктерін анықтайды, сондықтан топырақ 

құнарлылығын арттырудың негізгі факторының бірі болып табылады. Оның 

құрылымы бірнеше рет өңдеу жүргізгенде, сонымен қатар хим. және 

микробиологиялық процестердің нәтижесінде бұзылады. Жыртылған 

топырақтың құрылымын сақтап, одан әрі жақсарту үшін көп жылдық шөп 

себіледі және басқа да агротехникалық шаралар жасалынады. Топырақ 

құрылымы мен топырақтың су сыйымдылығы, су өткізгіштігі, өңдеуге пісіп-

жетілуі, топырақ эрозиясына шыдамдылығы, тағы басқа тығыз байланысты. 

Табиғатта құрылымы жөнді түзілмеген құмдақ және құмды борпылдақ, жеңіл 

топырақтар және құрылымы қатты тығыздалған бағаналы топырақтар, 

сонымен қатар құрылымдары жақсы түзілген майда түйіртпекті, 

жаңғақты, майда кесекті топырақтар кездеседі. Құрылымдары борпылдақ 

топырақтар құмды аймақтарға тән. Тығыздалған бағаналы құрылымдар 

керісінше мех. құрамы ауыр, балшықты, тақырлы топырақтар мен сортаң 

топырақтарға тән. Кеңестік кезеңде жалпы топырақтану ғылымында, әсіресе 

Топырақ құрылымын жақсарту мәселелеріне көп көңіл бөлген КСРО ғылым 

академиясының акад. В.Р.Вильямс болды. Ол егіншіліктегі негізгі Топырақ 

құрылымын жақсарту үшін егіншілікке ауыспалы шөптанапты жүйені енгізуді 

міндеттеді. Астық тұқымдас шөптердің тамырлары майда шашақты болып, 

топырақтың беткі қабатында оның жақсы құрылымын құрайтынын дәлелдеді. 

 

Еуразия аграрлық колледжі 



Сабақ жоспары №39 

Сабақтың тақырыбы: Дала мен өзен, көл жағалауы жайылымдық 

топырақтары. 

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Тәжірибелік сабақ 

2. Мақсаттары: Дала мен өзен көл жағалауы жайылымдық топырақтары. 

Міндеттері: Топырақ құрамындағы ылғалдылықты анықтау жолдары мен оның 

түрлері. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы Дала зонасы 77 млн га жерге тараған Қазақстанның 

біраз аумағын, дәлірек айтқанда, 27%-ынан астамын алып жатыр. Дала зонасы 

орманды дала зонасының оңтүстігінен басталып, батыстан шығысқа қарай 

2200 км-ге созылған кең алқапты камтиды, шамамен 54°-50° с.е. аралығында 

орналасқан. Дала зонасына Батыс Сібір жазығының оңтүстік шеті, Торғай 

үстіртінің солтүстігі, Мұғалжар тауы түгелдей дерлік, Жалпы Сырт сілемдері, 

Каспий маңы ойпатының солтүстік жартысы, Орал етегі, Жем үстірті, 

Сарыарқаның солтүстігі мен орталық аудандары жатады. Дала климаты 

континентті, жазы ыстык әрі құрғак, жиі-жиі аңызак желі соғып тұрады. Ал 

қысы қатаң, қары жұқа болады. Қаңтардың орташа температурасы -16°-18°С, 

шілде айында солтүстігінде 18°С-тан, оңтүстігінде 23°С-қа дейін жетеді. 

Жылына 220-310 мм-ге дейін жауын-шашын жауады, бірақ мұның мөлшері 

солтүстіктен оңтүстікке қарай азая түседі. Климат жағдайлары егін 

шаруашылығымен шұғылдануға толық мүмкіндік береді. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты түсіндіріп, 

сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, презентация 

жасау. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 



Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

39-сабақ. Дала мен өзен, көл жағалауы жайылымдық топырақтары. 

        ТМД елдерінің оңтүстігінде түсетін ылғал мөлшері өте аз, сондықтан да 

мұнда биологиялық тіршілігі шамалы дамыған шөлді зона кездеседі. Шөлді 

зона ТМД елдерінің барлық жер көлемінің 9-10%-ға жуығын алып жатыр, 

көлемі 220 млн гектардан асады, оның ба- сым көпшілігі Қазақстан мен Орта 

Азия республикаларында, ша- малы бөлігі Каспий жағалауының терістік 

батысындағы Астрахань облысының территорияларында. Бұл зонаға күн 

сәулесі мол түседі, вегетациялық уақыт, ұзақ қорек- тік минералдық заттар 

жеткілікті, ал жеткіліксізі – тек ылғал мен орга- никалық заттар. Ауадан түсетін 

ылғалдың жылдық мөлшері 80-120 мм, ал жерден булану мүмкіндігі бұдан 10-

15 есе артық.  

         Дала зонасы 77 млн га жерге тараған Қазақстанның біраз аумағын, 

дәлірек айтқанда, 27%-ынан астамын алып жатыр. Дала зонасы орманды дала 

зонасының оңтүстігінен басталып, батыстан шығысқа қарай 2200 км-ге 

созылған кең алқапты камтиды, шамамен 54°-50° с.е. аралығында орналасқан. 

Дала зонасына Батыс Сібір жазығының оңтүстік шеті, Торғай үстіртінің 

солтүстігі, Мұғалжар тауы түгелдей дерлік, Жалпы Сырт сілемдері, Каспий 

маңы ойпатының солтүстік жартысы, Орал етегі, Жем үстірті, Сарыарқаның 

солтүстігі мен орталық аудандары жатады. Дала климаты континентті, жазы 

ыстык әрі құрғак, жиі-жиі аңызак желі соғып тұрады. Ал қысы қатаң, қары 

жұқа болады. Қаңтардың орташа температурасы -16°-18°С, шілде айында 

солтүстігінде 18°С-тан, оңтүстігінде 23°С-қа дейін жетеді. Жылына 220-310 

мм-ге дейін жауын-шашын жауады, бірақ мұның мөлшері солтүстіктен 

оңтүстікке қарай азая түседі. Климат жағдайлары егін шаруашылығымен 

шұғылдануға толық мүмкіндік береді. 

         Бұл өсімдіктердің қалыпты өсуіне жеткіліксіз: Мұнда шөлге бейімделген 

кейбір сирек өсетін бұта, сор шөптер шығады, ал кейбір жерлерде ол да жоқ. 

Топырағында қара шірінді өте аз (0,5-1,5%) болғандықтан, оның түсі ақшыл, 

бозғылт болып келеді. Зонаның терістік бөлігінде негізінен жусанды шөптер 

өсіп, онда құба (бурые) топырақ, ал зонаның оңтүстік бөлігінде жусанды-

соршөптер басым, мұнда сұр құба (серобурые) топырақ түзілген. Бұл 

аймақтағы топырақтарда сулану аз, булану көп болғандықтан,  топырақ 

құрамында карбонаттар, гипстер, суға тез еритін басқа да тұздар мол. Шөлдің 

көп жерлері жайылымды жерлер. Бұл аймақтарда өсуге жайылымдық сор 

шөптер бейімделген. Мұнда түйе, қой шаруашылығы, әсіресе, қаракөл 

тұқымын өсіру жақсы жолға қойылған. Бұл зонада тақыр мен құм басып жатқан 

жерлер де жеткілікті. Бұл зонаның жерін пайдалану жөнінде төменде 

толығырақ айтылады. 

           Болашақта жерасты суларын, жер бетімен ағатын өзендерді тиімді 

пайдаланып, бұл кең алқапты суландыру – кезек күттірмейтін іс. Сондай-ақ 

жайылымдық жерлерді топырақ эрозия сынан сақтау қажет. Эрозияның бұл 

түрі малды бір жерге қайталап жая бергеннен, шөптердің сиреуінен және мал 

тұяқтарымен беткі қабаттарының бұзылуынан пайда болады. Мұндай 

«түяқтесті» жайылымдар республикамызда миллиондаған гектарды алып 



жатыр. Қазақ халқының «мал шөпті аузымен емес, тұяғымен жейді» дегені 

тегін болмаса керек. Мұндай жайылым эрозиясына ұшыраған жерлер негізінен 

елді мекендер мен малды суаратын аймақтарда көп орын алады. 

 

 

Еуразия аграрлық колледжі 

 Сабақ жоспары №40 

Сабақтың тақырыбы: Құрғақ жерлердегі топырақ құнарлылығын арттыру 

жөніндегі іс-шаралар.  

Модуль / пән атауы: Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен. 

1. Жалпы мәліметтер 

Курс, топтар: ЛПХ-101 

Сабақтың типі : Теориялық сабақ  

2. Мақсаттары: Топырақ құрамындағы ерітіндісін анықтау.  Қазақстанның 

топырақ зонасының типтеріне анықтама. 

Міндеттері: Топырақтың типтеріне анықтама. 

2.1 Оқу -жаттығу барысында білім алушылардың меңгеретін кәсіби 

дағдылардың тізімі: Жаңа тақырыпты түсінгендері бойынша сұрақтарға 

жауап беру.  

3. Сабақтың жабдықталуы: оқу-көрнекілік құралдар. 

3.1 Оқу -әдістемелік құрал -жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер: 

Ж.К.Қабышева «Топырақтану» Алматы 2013  ISBN 9965-34-809-Х 

3.2 Техникалық жабдықтар, материалдар: Презентация, ноутбук. 

4. Сабақтың барысы: Күн жүйесіндегі планеталар ішінде тек қана Жерде 

тіршілік бар. Себебі мұнда құнарлы топырақ, ал топырақта әрқилы өсімдіктер 

өсіп, органикалық заттар қорын жинап ауаға оттегіні бөліп шығарып, басқа 

тіршіліктің дамуына жағдай туғызады. Дегенмен, планетамыз- да да тіршілік 

дамыған, яғни құнарлы топырақ қабаты бар аймақтар аса көп емес. Жердің 

басым көпшілігін, 71%-ын мұхиттар алып жа- тыр, онда тек су өсімдіктері, 

негізінен балдырлар өседі. Сонда құрғақ жердің үлесі небары 29% ғана. 

Құрғақ жердің барлығында бірдей құнарлы топырақ қаптап жатқан жоқ. Көп 

жерлерді мәңгі қарлар мен мұздар алып жатса, біраз аймақтарда жылжымалы 

құмдар мен жалаңаш тастар, біраз аймақтарды жалтыр, тақыр жерлер 

қамтиды. Құнарлы жерлердің көп аймақтарың халық мекендеген қалалар мен 

ауылдар, жолдар мен су қоймалары, аэродромдар, т.б. көптеген ком- 

муникациялар алып жатыр. 

5. Сабақ бойынша рефлексия: Білім алушыларға жаңа тақырыпты 

түсіндіріп, сұрақтарына жауап беру. 

6. Үйге тапсырма: Конспект жазу, өз бетінше материал іздеу, срс 

тапсырмаларын орындау, презентация жасау. 

 

 

 



 

 

 

 

Педагог : ___________ Оразтай Ж. Қ. 

Директордың ҒӘЖЖ  орынбасары ________Мамбетов М.Б. 

40. Құрғақ жерлердегі топырақ құнарлылығын арттыру жөніндегі іс-

шаралар.  

 

       Күн жүйесіндегі планеталар ішінде тек қана Жерде тіршілік бар. Себебі 

мұнда құнарлы топырақ, ал топырақта әрқилы өсімдіктер өсіп, органикалық 

заттар қорын жинап ауаға оттегіні бөліп шығарып, басқа тіршіліктің дамуына 

жағдай туғызады. Дегенмен, планетамыз- да да тіршілік дамыған, яғни құнарлы 

топырақ қабаты бар аймақтар аса көп емес. Жердің басым көпшілігін, 71%-ын 

мұхиттар алып жа- тыр, онда тек су өсімдіктері, негізінен балдырлар өседі. 

Сонда құрғақ жердің үлесі небары 29% ғана. Құрғақ жердің барлығында бірдей 

құнарлы топырақ қаптап жатқан жоқ. Көп жерлерді мәңгі қарлар мен мұздар 

алып жатса, біраз аймақтарда жылжымалы құмдар мен жалаңаш тастар, біраз 

аймақтарды жалтыр, тақыр жерлер қамтиды. Құнарлы жерлердің көп 

аймақтарың халық мекендеген қалалар мен ауылдар, жолдар мен су қоймалары, 

аэродромдар, т.б. көптеген ком- муникациялар алып жатыр. Бұл жөнінде жалпы 

мәліметтер 22-кестеде келтірілген. Ф. Н. Шипуновтың мәліметі бойынша (1968) 

құрғақ жерлердің мөлшері миллиард гектар есебімен. 

Құрғақ жерлерде 70%-ы аз өнім беретін алқаптар, онда 20%-ы өте салқын 

аймақта, 20%-ы өте құрғақ аймақта, 20%-ы өте биіктік бет- кейлерде 

орналасқан, ал 10%-ы топырақ қабаты өте жұқа. Сонымен, құрғақ жердің тек 

30%-ы ғана ауыл шаруашылығына пайдаланылып жүр. Оның ішінде 10%-ында 

егіншілік егілсе, 20%-пайызы жайы- лым, шалғынды және шабындық жерлер 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Білім алушылардың білім деңгейін бақылау мен бағалауға арналған 

материалдар 
 

«Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен» 
 (пәннің коды және толық атауы) 

 

 

             ___________________08210100- Орман шаруашылығы»___________                              
 (мамандықтың шифры және толық атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021 

1-нұсқа 

1.Генетикалық топырақтанудың негізін қалаған кім: 

А. Вильямс В.Р.     

В.Сибирцев Н.М. 

С.Костычев П.А. 

Д.Докучаев В.В 

Е.Тюрин Р.И. 

2. Топырақ агрегаттарының қандай мөлшері макро құрылымды: 

1. 10 мм-ден жоғары 

2. 10-0,25 мм 

3. 0,25-0,01 мм 

4. 0,01-0,001 мм 

5. 0,001 мм-ден жоғары 

3.Топырақтар қандай тау жыныстарында түзіледі: 

1. магмалық 

2. метоморфтық 

3. шөгінді 

4. интрузивті 

5. эффузивті 

4.Топырақтың негізгі морфологиялық белгілерін көрсет: 

1. құрылысы; қалыңдығы 

2. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы 

3. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы 

4. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы, қалыптасуы, жаңа 

жарандылар мен кіріспелер 

5. құрылысы; қалыңдығы; боялуы, құрылымы, механикалық құрамы, қалыптасуы, жаңа 

жарандылар мен кіріспелер, кеуектілік, 
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5.Өзендердің жайылуы нәтижесінде шөккен топырақ түзуші жыныстар қалай аталады: 

1. элювий 

2. делювий 

3. пролювий 

4. аллювий 

5. морена 

6.Тау жыныстарының бұзылуының қандай түрлері бар: 

1. химиялық, физикалық 

2. химиялық, физикалық, биологиялық 

3. химиялық, антропогендік, биологиялық 

4. биологиялық, физикалық 

5. химиялық, биологиялық, 

7.Физикалық балшыққа жататын бөлшектердің мөлшері қандай: 

1. 0,0001 мм-ден кіші 

2. 0,001 мм-ден кіші 

3. 0,01 мм-ден кіші 

4. 0,1 мм-ден кіші 

5. 1мм 

8.Мөлшері қандай топырақ элементтері тастар деп аталады: 

1. 3 мм-ден ірі 

2. 3-1 мм 

3. 1-0,05 

4. 0,05-0,0005 мм 

5. 0,0005-0,0001 мм 

9.Тау етегінде қысқа мерзімді күшті су және сел тасқындарынан кейін шөккен жыныстар 

қалай аталынады: 

1. элювий 

2. делювий 

3. пролювий 

4. аллювий 

5. морена 

10.Физикалық құмға жататын топырақ бөлшектерінің мөлшері қандай: 

1. 0,001 мм-ден ірі 

2. 0,01 мм-ден ірі 

3. 1 мм-ден ірі 

4. 2 мм-ден ірі 

5. 10 мм-ден ірі 

11.Мұз жылжуымен орын ауыстырған әртүрлі жыныстардың бұзылу өнімдері қалай 

аталынады: 

1. Элювий 
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2. делювий 

3. пролювий 

4. аллювий 

5. морена 

12.Механикалық құрамы қандай топырақтардың су ұстау қабілеті төмен: 

1. құмды, құмайт 

2. жеңіл құмбалшық, орташа құмбалшық 

3. жеңіл балшықты, орташа балшықты 

4. ауыр құмбалшықты 

5. ауыр балшықты 

13.Топырақтың органикалық заттарының негізгі көздерін көрсет: 

1. микроорганизмдер қалдықтары 

2. топырақ фаунасы қалдықтары 

3. топырақ фаунасы және микроорганизмдер қалдықтары 

4. жасыл өсімдіктер қалдықтары 

5. жасыл өсімдіктер, микроорганизмдер, топырақ фаунасы қалдықтары 

14.Қарашіріктің құрамына қандай заттар енеді: 

1. фульвоқышқылдары, гуминқышқылдары 

2. гуминқышқылдары және гумин 

3. фульвоқышқылдары, гумин қышқылдары, гумин 

4. фульвоқышқылдары, гумин қышқылдары, гумин және гиматомелан қышқылы 

5. фульвоқышқылдары және гумин 

15.Топырақ кеуектілігі жақсы жырту қабатын көрсет: 

1. жеңіл құмбалшықты қара топырақ 

2. жеңіл балшықты қара топырақ 

3. құмдақ қара топырақ 

4. жеңіл құмбалшықты қоңыр топырақ 

5. құмдақ қара топырақ 

16.Топырақ құнарлығындағы құрылымның маңызын терең зерттеген ғалым: 

1. Докучаев В.В 

2. Костычев П.А. 

3. Вильямс В.Р 

4. Гедройц К.К 

5. Качинский П.А 

17.Топырақтың кеуектілігі қанағаттанарлық жырту қабатын көрсет: 

1. 70 %-тен жоғары 

2. 65-55 % 

3. 55-50 % 

4. 50-40 % 

5. 40 %-тен төмен 
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18.Мегақұрылымға жататын топырақ агрегаттары мөлшерін көрсет: 

1. 10 мм-ден жоғары 

2. 10-0,25 мм 

3. 0,25-0,01 мм 

4. 0,01 мм-ден төмен 

5. 0,001 мм 

19.Топырақ құрылымының жел эрозиясына төзімді мөлшерін көрсет: 

1. 1 мм-ден жоғары 

2. 0,1 мм-ден жоғары 

3. 0,01 мм-ден жоғары 

4. 0,001 мм-ден жоғары 

5. 1 мм-ден төмен 

20.В.В.Докучаев топырақ түзілудің қандай факторларын атап көрсетті: 

1. климат, жер бедері, өсімдіктер 

2. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар 

3. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар, уақыт 

4. климат, жер бедері, өсімдіктер, топырақ түзуші жыныстар, уақыт, адамзаттың 

өндірістік әрекеттері 

5. климат, өсімдіктер 

21.Топырақтың негізгі қасиетін көрсет: 

1.  тығыздық 

2. кеуектілік 

3. сіңіру қасиеті 

4. химиялық қасиеттері 

5. құнарлылық 

 

22.Моос шкаласы бойынша ең жұмсақ минерал: 

1. тальк 

2. гипс 

3. апатит 

4. корунд 

5. алмаз 

23.Сыртқы механикалық әсерге минералдың кедергі жасау дәрежесі: 

1. түсі 

2. жылтырлығы 

3. жымдастығы 

4. қаттылығы 

5. карбонаттылығы 



24.Өзен шөгінділері қалай аталады: 

1. аллювий 

2. делювий 

3. эллювий 

4. морендік 

5. лесстар 

25.Желмен жиналған шөгінділер: 

1. лесс 

2. флювиогляциальдік 

3. эолдық 

4. морендік 

5. аллювий 

2-нұсқа 

1.Иллювиальды немесе аралық қабат 

1. А 

2. В 

3. С 

4. Д 

5. Е 

2.С.А. Захаров бойынша құрылым бөлшектері бір-біріне перпендикуляр үш ось бойымен 

қалыптасқан құрылым: 

1. куб тәріздес 

2. призма тәріздес 

3. плита тәріздес 

4. қабыршақты 

5. бағаналы 

3.Құрамындағы физикалық балшық мөлшері 70 % топырақ: 

1. құмдақ 

2. құмбалшық 

3. жеңіл балшықты 

4. орташа балшықты 

5. ауыр балшықты 

4.Топыраққа қара, күңгірт, сұр бояу беретін заттар: 

1. қарашірік 

2. темір қосындылары 

3. кремний қышқылы 

4. натрий 

5. магний 

5.Топырақтың коллоидтық қасиеттерін терең зерттеп, олардың дақылдар үшін маңызын 

көрсеткен ғалым: 



1. Докучаев В.В 

2. Костычев 

3. Глинка 

4. Коссович 

5. Гедройц 

6.Топырақтанудың биологиялық бағытын құрған ғалым: 

1. Глинка 

2. Коссович 

3. Вильямс 

4. Гедройц 

5. Прянишников 

7.Жердің температуралық режимінің 99,5% жылу көзі: 

1. күн сәулесі 

2. планетаның қойнауынан көтерілетін жылу 

3. ай сәулесі 

4. вулкан 

5. химиялық реакциялар 

8.Жыныспен бір уақытта жер қыртысының терең қабаттарында түзіліп, өзгеріссіз сақталған 

минералдар: 

1. бастапқы 

2. туынды 

3. авгит 

4. кристал 

5. аралас 

9.Топырақтың дамуы неше кезеңдерден өтеді: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 6 

5. 10 

10.Механикалық элементтердің 3 мм-ден ірі фракциялары: 

1. тастар 

2. қиыршық тас 

3. құм 

4. тозаң 

5. лай 

11.Топырақтың сіңірі қабілетін күшейтетін ұсақ түйіршіктер 

1. минералдар 

2. коллоид 

3. аллювий 

4. сильвинит 
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5. магма 

12.Коллоидтар түзілуінің неше түрлі жолы бар 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

4. 8 

5. 10 

13.Коллоидтардың топырақтағы қоймалжың ерітінді түріндегі күйі 

1. гель 

2. золь 

3. пептизация 

4. коагуляция 

5. седиментация 

14Коллоидтардың топырақтағы қоймалжың тұнба түріндегі күйі 

1. гель 

2. золь 

3. пептизация 

4. коагуляция 

5. седиментация 

  15.Топырақ ауасының атмосфера ауасымен газ алмасу процесі 

1. пептизация 

2. коагуляция 

3. седиментация 

4. нитрификация 

5. аэрация. 

16.Топырақ ауасы топырақта қандай күйлерде болуы мүмкін 

1. бос, адсорбцияланған, ерітінді 

2. газ, ерітінді; қатты 

3. бос, сығылған 

4. адсорбцияланған, ерітінді 

5. байланысқан, адсорбцияланған, ерітінді 

17.Ауа режиміннің тәуліктік динамикасында ауа құрамының өзгеруі қанша процент 

1. 5-10% 

2. 10-15% 

3. 15-20% 

4. 20-30% 

5. 40-50% 

18.Топыраққа енген және топырақтан шығарылған жылу арасындағы айырмашылық 

1. температура режимі 



2. альбедо 

3. диффузия 

4. радиациялық баланс 

5. жылу өткізгіштік 

19.Топырақ қыста 5 айдан артық уақытқа қатады, жылу режимі типі 

1. тоңды 

2. ұзақ мерзімді 

3. мерзімді 

4. қоңыржай 

5. қатпайтын 

20.Мына топырақтар ерітіндісінде осмостық қысымы ең жоғарысы 

1. нағыз қаратопырақ 

2. сілтісізденген қаратопырақ 

3. кәдімгі қаратопырақ 

4. қоңыр топырақ 

5. сортопырақ 

21.Тотығу жағдайы абсолюттік басымдылықтағы топырақтар 

1. шөлейт, дала топырақтары 

2. тайгалы орман топырақтары 

3. батпақтар мен гидроморфты кебірлер 

4. шымды күлгінді, күлгінді 

5. автоморфты кебірлер 

22.Топырақ ерітіндісіндегі минералды және органикалық бөлік салыстырмалы түрде тең 

топырақ 

1. қаратопырақ 

2. қышқыл топырақ 

3. тұзданған топырақ 

4. кебір 

5. күлгін топырақ 

23.К.К. Гедройц сіңіру қасиетінің неше түрін бөліп көрсетті 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7 

24.Катиондық алмасу сиымдылығы дегеніміз не: 

1. топырақтағы алмасу күйіндегі Са катиондарының ең жоғары мөлшері 

2. топырақтағы алмасу күйіндегі Nа катиондарының ең жоғары мөлшері 

3. топырақтағы алмасу күйіндегі катиондарының ең жоғары мөлшері 

4. топырақтағы алмасу күйіндегі аниондардың ең жоғары 

5. топырақтағы алмасу күйінде сіңірілген су мөлшері 



25.Қандай процесс топырақ құрылымының түзілуіне және сақталынуына жағымсыз ықпал 

етеді: 

1. коагуляция 

2. пептизация 

3. седиминтация 

4. барлық жоғары аталғандар 

5. нитрификация 

3-нұсқа 

1.Қандай механикалық құрамдағы топырақтың су өткізгіштігі жоғары: 

1. орташа балшықты 

2. жеңіл балшықты 

3. ауыр құмбалшықты 

4. орташа құмбалшықты 

5. жеңіл құмбалшықты 

2.Топырақтың 0-100 см қабатындағы тиімді ылғалдың жақсы қорын көрсет: 

1. 160 мм-ден жоғары 

2. 160-130 мм 

3. 130-90 мм 

4. 90-60 мм 

5. 60 мм-ден төмен 

3.Қандай аралықта топырақ ылғалдылығының өсімдіктер үшін пайдаланымдығы жоғары: 

1. максимальды гигроскопиялықтан солу ылғалдылығына дейін 

2. солу ылғалдылығынан капиллярлық үзілу ылғалдылығына дейін 

3. капиллярлық үзілу ылғалдылығынан ең аз су сиымдылығына дейін 

4. 5-10 % 

5. 20-30 % 

4.Топырақтың ең жақсы су өткізгіштігін көрсет: 

1. 1000-500 мм/сағ 

2. 500-100 мм/сағ 

3. 100-70 мм/сағ 

4. 70-30 мм/сағ 

5. 30 мм/сағаттан төмен 

5.Төмендегідей құрғақ қалдықты топырақтардың қайсысы күшті тұзданған: 

1. 0,3%-тен төмен 

2. 0,3-0,5 % 

3. 0,5-0,7 % 

4. 0,7-1,0 % 

5. 1,0 %-тен жоғары 

6.Минералды және органикалық қышқылдарда еритін гумусты қосылыстар тобы: 



1. фульвоқышқылдары 

2. гумин қышқылдары 

3. гумин 

4. гиматомелан 

5. қарашірік 

7.Судың беттік керілуі мен қатты бөлшектерді ылғалдандыруға негізделген күштер: 

1. сорбция 

2. капилярлық 

3. осмостық 

4. гравитациялық 

5. хемотерапия 

8.Өсімдік тамыр жүйесінің сору күші: 

1. 1,0х102 кПа (10 атм) 

2. 1,5х103 кПа (15 атм) 

3. 20 кПа 

4. 20 атм 

5. 2,1х104 кПа (30 атм) 

9.Топырақ ылғалының әртүрлі категориялары пайда болуын сипаттайтын ылғалдың 

маңыздылық шекаралары: 

1. еркін ылғал 

2. гигроскопиялық ылғал 

3. гидротациялық ылғал 

4. гидрологиялық константа 

5. адсорбциялық константа 

10.Көлдете суарудан кейін гравитациялық ылғалдылық ағып, жер асты суларының тірек 

әсері болмаған жағдайда топырақта қалатын ылғал мөлшері: 

1. максимальды гигроскопиялық 

2. максимальды молекулярлық ылғал сиымдылық 

3. толық ылғал сиымдылық 

4. қаныққан далалық ылғал сиымдылық 

5. солу ылғалдылығы 

11.Өсімдіктер тамырлары мен микроорганизмдер тіршілігіне байланысты сіңіру түрі 

1. биологиялық сіңіру 

2. механикалық сіңіру 

3. химиялық сіңіру 

4. физико-химиялық 

5. физикалық сіңіру 

12.Топырақтың жалпы физикалық қасиеттері 

1. топырақ тығыздығы, топырақ катты фазасы тығыздығы, кеуектілік 

2. кеуектілік, қаттылық, гранулометриялық құрам 

3. топырақ тығыздығы, ауа режимі, су режимі 
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4. топырақ қатты фазасы тығыздығы, жабысқақтық, су өткізгіштік 

5. ауа өткізгіштік, су өткізгіштік, жылу өткізгіштік 

13.Жылдық орта жауын шашын жиынтығы жылдық орта булануға тең болғандағы су режимі 

типі 

1. тоңды 

2. шайылма 

3. қайта шайылма 

4. шайылмайтын 

5. жіпсу 

14.Топырақ ортасының қышқыл, сілті, т.б. әсерінен өзгермеу қасиеті 

1. бонитировка 

2. буферлілік 

3. биотит 

4. биолит 

5. гальмиролиз 

15.1 г немесе 1 см топырақты 10 С жылытуға жұмсалатын жылу колориясымен сипатталады 

1. жылу сиымдылық 

2. жылу өткізгіштік 

3. жылу сіңірімділік 

4. жылу шағылыстыру 

5. жарық шағылыстыру 

16.Қай уақытта топырақтағы көмір қышқыл газы ең төмен мөлшерде болады 

1. көктемде 

2. көктемде және жазда 

3. қыста және күзде 

4. жазда 

5. таң алдында 

17.Температураның жылдық өзгеруінің жазғы кезеңінде топырақта жылу қалай жылжиды 

1. өзгеріссіз 

2. оңтүстікке 

3. солтүстікке 

4. жоғары қабаттардан төменгі қабаттарға 

5. төменгі қабаттардан жоғары қабаттарға 

18.Температураның тәуліктік өзгеруінде қай уақытты жер беткейінде температура ең төмен 

болады 

1. таң алдында 

2. күн батар кезде 

3. 13.00 сағ 

4. 18.00 сағ 

5. 21.00 сағ 



19.Топырақтанушы ғалымдардың қайсысы топырақ құнарлығы туралы ғылымның дамуына 

зор үлес қосты: 

1. Докучаев В.В 

2. Сибирцев Н.М 

3. Костычев П.А. 

4. Гедройц К.К 

5. Вильямс В.Р 

20.Төмендегі аталған топырақ құнарлығы факторларының қайсысы Қазақстанның далалы 

аймағында өнімнің қалыптасуында жетекші орын алады: 

1. қоректік режим 

2. су режимі 

3. тотығу-қалпына келу режимі 

4. температура режимі 

5. топырақтың физикалық режимі 

21.Топырақтарды атмосфералық ылғалдану режимі мен өсімдіктер типіне қарай бөлу: 

1. ендік аймақтылық 

2. бойлық аймақтылық 

3. климаттық белдеу 

4. топырақтық-биоклиматтық облыстар 

5. топырақ фракциясы 

22.Температуралық режиміне, мерзімдік ылғалдануына қарай зона бөлшегі: 

1. климаттық белдеу 

2. топырақ зонасы 

3. топырақ фракциясы 

4. топырақ провинциясы 

5. зона тармағы 

23.Белгілердің айқын білінуіне қарай топырақ фациясы бөлігі: 

1. климаттық белдеу 

2. топырақ зонасы 

3. топырақ фракциясы 

4. топырақ провинциясы 

5. зона тармағы 

24.Топырақ классификациясының негізгі таксономиялық бірлігін көрсет: 

1. тег 

2. түр 

3. түрше 

4. тип 

5. типше 

25.Қандай таксономиялық бірлік топырақтың жоғарғы қабаттарының және топырақ түзуші 

жыныстардың механикалық құрамы бойынша анықталады: 
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1. тег 

2. түр 

3. түрше 

4. тип 

5. типше 

4-нұсқа 

1.Қандай таксономиялық бірлік қарашірік мөлшері және қарашірікті қабат қалыңдығы 

бойынша анықталады: 

1. тип 

2. типше 

3. тег 

4. түр 

5. түрше 

2.Құнарлылықтың қандай түрлерін айырады: 

1. табиғи, жасанды 

2. табиғи, экономикалық 

3. биологиялық, тиімді 

4. жасанды, тиімді 

5. табиғи, жасанды, биологиялық 

3.Қара топырақтар қандай аймақтарда таралған: 

1. тайгалы-орман, орманды дала 

2. далалы және құрғақ далалы 

3. орманды далалы және далалы 

4. құрғақ далалы 

5. шөлейт 

4.Қазақстанның қай аймағында сұр орман топырақтары бар: 

1. шөлейт 

2. құрғақ аймақты 

3. далалы 

4. орманды далалы 

5. құмды 

5.Қара топырақтың қай типшесі терең қарашірікті кескінге ие 190-120 см және жоғары: 

1. күлгінденген 

2. сілтісізденген 

3. нағыз 

4. кәдімгі 

5. оңтүстік 

6.Қара топырақтың орташа қалыңдықты түрін көрсет: 

1. А+В1=120 см-ден жоғары 

2. А+В1=120-80 см 



3. А+В1=80-40 см 

4. А+В1=40-25 см 

5. А+В1=25 см-ден төмен 

7.Нағыз қара топырақтың кескінінің құралуын көрсет: 

1. Ад-А-В1-В2-С 

2. Ад-А-В1-В2-Вк-С 

3. Ад-А-АВ1-В1-В2-С 

4. А-В-С 

5. А1-В1-В2-С 

8.Қара топырақтағы қарашіріктің жоғары деңгейін көрсет: 

1. 10 %-тен жоғары 

2. 6-10 % 

3. 4-6 % 

4. 2-4 % 

5. 2 %-тен төмен 

9.Сұр орман топырағының кескінінің құралуын көрсет: 

1. А0-А1-А2-А2В-В-С 

2. А0-А1-А1А2-ВА2-В-ВС-C 

3. Ад-А-В1-В2-С 

4. Ад-А-В1-В2-Вк-С 

5. А1-В1-В2-С 

10.Кебірлердің кескінінің құралуын көрсет: 

1. А-В-С 

2. А1-В1-В2-ВС-С 

3. А0-А1-А2-А2В-В-С 

4. А1-В1-Вк-С 

5. Ад-А-В1-В2-С 

11.Қара-қоңыр топырақтың кескінінің құралуын көрсет: 

1. Ад-А1-А2-А2В-В-С 

2. А0-А1-А1А2-А2В-В-С 

3. Ад-А-В1-В2-С 

4. Ад-А-В1-В2-Вк-С 

5. А1-В1-В2-С 

12.Топырақтың қай тегі А қабатында НСl қайнайды: 

1. қалыпты 

2. кебірленген 

3. сорланған 

4. карбонатсыз 

5. карбонатты 

13.Құрғақ далалы аймақта қандай топырақ аймақтық типті топырақ болып табылады: 



1. қара топырақтар 

2. қара-қоңыр топырақтар 

3. сұр топырақтар 

4. құба топырақтар 

5. тақырлар 

14.Қандай топырақ типінде кескіннің беткейінен бастап көп мөлшерде суда еритін тұздар 

бар: 

1. солодтар 

2. кебірлер 

3. сорлар 

4. сұртопырқтар 

5. тақырлар 

15.Солодтың кескіннің құралуын көрсет: 

1. А-В-С 

2. А1-В1-В2-С 

3. А0-А1-А2-А2В-В (В1В2)-С 

4. А-В1-Вк-С 

5. А0-А-В1-В2-С 

16.Қандай топыраққа нашар су өткізгіштік, иллювиальді қабатында жоғары тығыздық, 

ылғалданғанда созылымдылық және жабысқақтық тән: 

1. кебірлерде 

2. қоңыр топырақтарда 

3. қара топырақтарда 

4. сұртопырақтарда 

5. сорларда. 

17.Қандай топырақтың иллювиальді қабатында сіңірілген күйінде көп мөлшерде Na кейде 

Mg бар: 

1. сорлар 

2. солодтар 

3. кебірлер 

4. сұр топырақтар 

5. тақырлар 

18.Сор топырақтың кескіннің құралуын көрсет: 

1. А-В-С 

2. А1-В1-В2-С 

3. А0-А1-А2-А2В-В-С 

4. А-В1-Вк-С 

5. А0-А-В1-В2-С 

19.Аллювиальді шабындық топырақтарының кескіннің құралуын көрсет: 

1. А-В-С 

2. А1-В1-В2-С 



3. А1-В1-Вк-С 

4. А-В1-Вк-С 

5. Ад-А1-В1-В2g-Сд 

20.Төмендегі аталған ғалымдардың қайсысы жайылымдарда топырақ түзілу ілімінің негізін 

қалады: 

1. Докучаев В.В 

2. Сибирцев Н.М. 

3. Вильямс В.Р 

4. Гедройц К.К 

5. Качинский П.А 

21.Сұр топырақтың кескінінің құралуын көрсет: 

1. А-В-С 

2. А1-В1-В2-С 

3. А1-В1-Вк-С 

4. А-В1-Вк-С 

5. А-А1-В1-В2-Сд 

22.Солтүстіктен оңтүстікке жылжығанда топырақ типтерінің біртіндеп өзгеру заңдылығы: 

1. ендік аймақтылық 

2. бойлық аймақтылық 

3. климаттық белдеу 

4. топырақтық-биоклиматтық облыстар 

5. топырақ фракциясы 

23.Құрылық топырақтарының климаттық термиялық ерекшеліктеріне қарай бөлінуі: 

1. ендік аймақтылық 

2. бойлық аймақтылық 

3. климаттық белдеу 

4. топырақтық-биоклиматтық облыстар 

5. топырақ фракциясы 

24.Қарашірікті қабат қалыңдығы 60 см, қара топырақ түрін анықта: 

1. өте аз қалыңдықты 

2. аз қалыңдықты 

3. орташа қалыңдықты 

4. қалың 

5. өте қалың 

25.Қарашіріктің мөлшері 7 %, қара топырақ түрін анықта: 

1. өте аз қарашірікті 

2. аз қарашірікті 

3. орташа қарашірікті 

4. жоғары қарашірікті 

5. өте жоғары қарашірікті 
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Сабақ беруге арналған мамандандырылған  

аудиториялар тізімі 

 

«Агроэкология» пәндер біллестігі 
(цк атауы)   

«Топырақтану гидротехникалық мелиорация негіздерімен» 
     (пән атауы)   

 

Рет 

№ 

 

Аудитория 

(кабинет, 

лаборатория) 

№ 

Аудиторияның (кабинет, 

лаборатория)  жұмыс 

бағыты 

 

Пәнді оқытуда 

қолданылатын құрал-

жабдықтар 

1 2 3 4 

1 354 354 Карта. дәріс, сөзжұмбақтар 

2    

 

 

Бағдарлама жетекшісі  ________________             оқытушы Оразтай Ж.Қ. 
                                              (қолы)                                             (аты-жөні, тегі, лауазымы) 
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