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Цель проекта 
 повышение эффективности использования водных ресурсов на рисовых оросительных системах за счет 
сокращения необоснованных сбросов и проточности воды, разработка критических пороговых показателей по 

температуре, минерализации и рН воды в рисовых чеках, при которых производятся сброс и проточность воды. 

Описание проекта 

Установление критических пороговых показателей состава воды рисовых чеков по температуре, рН и 

минерализации, при которых необходимо производить сброс (смену) воды. Снижение необоснованных сбросов 

воды и повышение урожайности риса. 

Практическая значимость проекта – сокращение непроизводительных сбросов воды из рисовых чеков, улучшение 

мелиоративного состояния орошаемых земель, повышение урожайности риса, эффективного использования 

водных и земельных ресурсов в рисосеющих районах Казахстана. 

Реализация проекта будет способствовать повышению водообеспеченности рисовых систем, увеличению 

урожайности риса, 

улучшению социально-экономической и экологической обстановки в бассейнах рек рисосеющих районов 
Казахстана. 

 

Результат/ожидаемые результаты 

проекта 

Будут определены критические пороговые показатели слоя воды рисовых чеков по t°, рН и С, периодичность 

сбросов воды из рисовых чеков в оросительный период 

Опыты в 2020 г. по определению критических пороговых показателей слоя воды рисовых чеков по температуре, рН 

и минерализации проводятся на площади 21 га в крестьянском хозяйстве «Владимир» Акдалинской рисовой 

системы, Балхашского района, Алматинской области. На опытном поле 21 га крестьянского хозяйства «Владимир» 

24.04.2020г. в 10 чеках были отобраны образцы почв на химанализ, 100 образцов. В конце апреля месяца 

произведена обработка почв и посев риса, после посева риса определены площадки по замеру температуры, рН, 

минерализации слоя воды в рисовом чеке, фенологические площадки для определения роста и развития растений 



риса. Для учета воды подаваемой в рисовые чеки установлены водосливы Иванова с порогом В=50 см, для 

определения расхода воды с рисовых чеков – вегетационные сосуды ГГИ-3000. С 5 мая начато затопления рисовых 

чеков. Температура воды на глубине 5,10,15,20 см определяется по Савиновским термометрам, поверхностного 

слоя - срочному термометру, рН - прибором WMM-73, минерализация солемером – TDS-3. 10.06.2020 г. отобраны 

пробы воды из оросительных и дренажных каналов, десяти рисовых чеков на химанализы. Пробы почвы и воды 

выполнены в сертифицированной химлаборатории гидрогеологической экспедиции Комитета водных ресурсов 

МСХ РК, г.Алматы. 
С 5 мая по 30 июня показатель рН воды рисовых чеков изменяется от 7,0 до 7,7, минерализация воды в чеках от 

0,402 до 1,243 г/л, температура поверхностного слоя воды от 17,80С до 24,00С, на глубине 5 см от 16,5 до 28,30С, 

на глубине 10 см – 16,7-28,00С, на глубине 15 см – 17,5-27,80С, на глубине 20 см – 18,4-26,40С. За период с 5 мая 

по 30 июня температура воды в рисовых чеков, рН и минерализация не достигали критических пороговых 

показателей и сбросы воды из рисовых чеков не производились. 

Будут определены показатели урожайности риса при сбросах воды из рисовых чеков по допустимым пороговым 

показателям в оросительный период 

За период наблюдения с 5 мая по 30 июня погода на Акдалинском массиве орошения была теплая, среднедекадная 

температура воздуха по данным метеостанции Баканас составила в первой декаде мая 17,5°С, второй декаде – 

20,2°С, третья декада 24,1°С, в июне соответственно 24°С, 24,4°С, 25,6°С. В отдельные дни 26.05 и 27.05 

температура воздуха повышалась до 27,9°С, в июне 03.06 до 29,4°С. Полные сходы растений риса были отмечены 
30 мая, с 12 июня рис вступил в фазу кущения. Густота всходов растений риса на опытном поле составляет 213 

растений на 1м2. Отрицательного влияния температура воды рисового чека, рН и минерализации на рост и 

развитие растений риса не отмечено. Нарушение в онтогенезе растений риса не обнаружено. Развитие растений 

риса соответствует биологическому сорту риса «Рейгуль». 

Будут определены показатели водного и солевого баланса опытного участка при сбросах воды с рисовых чеков в 

оросительный период по критическим пороговым показателям 

По данным химанализам, почвы в 7 чеках (№1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) опытного участка слабозасоленные, с плотным 

составом 0,163 - 0,394% солей. Тип засоления почв сульфатно-содовый, кальциево- натриевый, рН не превышает 

8,5. В 2 чеках (№2, 7) почвы среднезасоленные, с содержанием солей в поверхностном 0-20 см слое почв 0,594-

0,682%. Тип засоления хлоридно-сульфатно-натриевый. В шестом чеке почвы сильнозасоленные, содержание 

солей в 0-20 см слое почв составляет 0,933%. Тип засоления сульфатно-хлоридно-натриевый. Вода в оросительном 

канале и в 7 рисовых чеках (№1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) слабоминерализованная 0,402 – 0,486 г/л, в трех чеках (№2, 6, 7) 
минерализованная 0,943-1,243 г/л, дренажно-сбросная вода – 1,023 г/л. 

За период с 5 мая по 30 июня подача воды в рисовые чеки составляет 6870 м3/га, насыщение почвогрунта – 2400 

м3/га, испарение с водной поверхности 2260 м3/га, фильтрационный сток – 1980 м3/га. 

Будут определены показатели эффективности водных и земельных ресурсов при выращивании риса при сбросах 

воды из рисовых чеков в оросительный период по критическим пороговым показателям t°С, рН и минерализации 

слоя воды рисовых чеков 

За период с 28.04 по 30.06 затраты (издержки) по обработке почв, посеву риса, водоподаче, уходу за посевами риса 

составляют 87130 тнг/га. Окончательный расчет экономической эффективности выращивания риса по проекту 

будет определен после уборки урожая. 

За период январь – июнь подготовлены 4 статьи, две статьи вышли, две статьи по Scopus в печати, выйдут в 

сентябре месяце 2020 г 
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2018-2020ж. 

Жобаның мақсаты 
Күрішті суландыру жүйелерінде су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру, судың негізсіз төгілуін және 

ағынын азайту, судың ағуы мен шығуы жүргізілетін күріш шөптеріндегі судың температурасы, тұздылығы мен рН 

үшін шекті көрсеткіштерді әзірлеу. 

Жобаның сипаттамасы 

Суды төгу (өзгерту) қажет болатын температура, рН және минералдану тұрғысынан күріштік шалғынды судың 

құрамына сыни шекті көрсеткіштерді белгілеу. Қажетсіз су төгінділерін азайту және күріштің өнімділігін арттыру. 

Жобаның практикалық маңыздылығы - күріш алқаптарынан судың өнімді емес шығуын азайту, суармалы 

жерлердің мелиоративті жағдайын жақсарту, күріш өнімділігін арттыру, Қазақстанның күріш өсіретін 

аймақтарында су мен жер ресурстарын тиімді пайдалану. 
Жобаны іске асыру күріштің сумен қамтамасыз етілуіне, күріштің өнімділігін арттыруға, 

Қазақстанның күріш өсіретін аймақтарының өзен бассейндеріндегі әлеуметтік-экономикалық және экологиялық 

жағдайды жақсарту. 

Нәтиже / күтілетін нәтижелер 

Күріш егістеріндегі су қабатының шекті көрсеткіштері t °, pH және C, суару кезеңінде күріш шөптерінен су шығару 

жиілігі анықталады 

Алматы облысы, Балқаш ауданы, Ақдала күріш жүйесіндегі Владимир шаруа қожалығында 21 гектар алқапта 

күріш шөптеріндегі су қабатының температуралық, рН және минералдану деңгейі бойынша сыни шекті 

көрсеткіштерін анықтау бойынша эксперименттер жүргізілді. Тәжірибелік алқапта 21 гектар «Владимир» шаруа 

қожалығы 04.24. 10 тексерісте химиялық анализ үшін топырақ сынамасы алынды, 100 сынама алынды. Сәуір 

айының соңында топырақты өңдеу және күріш егу жұмыстары жүргізілді, күріш егуден кейін күріш алаңындағы 

температура, рН, су қабатының минерализациясы, күріш өсімдіктерінің өсуі мен дамуын анықтайтын 
фенологиялық учаскелер анықталды. Күріш жастықшаларына берілген суды есепке алу үшін В = 50 см шегі бар 

Ивановтың төгу жолдары орнатылды және күріш жастықшалары, GGI-3000 өсімдік кемелерінен су шығынын 



анықтау үшін. 5 мамырда күріш егістерін су басу басталды. 5.10.15.20 см тереңдіктегі судың температурасын 

Савиновский термометрлері, беткі қабатын - шұғыл термометр, рН - WMM-73 құрылғысымен, тұз өлшеуішпен - 

TDS-3 анықтайды. 2020 жылдың 10 маусымында химиялық талдауға суару және дренаждық каналдардан, он күріш 

шөптерінен су сынамалары алынды. Топырақ пен су сынамалары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігі Су ресурстары комитетінің гидрогеологиялық экспедициясының Алматыдағы сертификатталған 

химиялық зертханасында жүргізілді. 

5 мамырдан 30 маусымға дейін күріш егістеріндегі судың рН мөлшері 7,0-ден 7,7-ге дейін, қораптардағы судың 
тұздылығы 0,402-ден 1,243 г / л-ге дейін, судың үстіңгі қабатының температурасы 17,80С-тан 24.00-ге дейін, 5 см 

тереңдікте. 16.5-тен 28.30С-қа дейін, 10 см тереңдікте - 16.7-28.00С, 15 см тереңдікте - 17.5-27.80С, 20 см 

тереңдікте - 18.4-26.40С. 5 мамырдан 30 маусымға дейінгі кезеңде күріш шөптеріндегі, рН мен минералдану 

кезіндегі судың температурасы шекті деңгейге жетпеді, шортан алқаптарынан су төгілмеді. 

Күріштің өнімділігінің көрсеткіштері суару кезеңінде рұқсат етілген шекті көрсеткіштерге сәйкес күріш 

шөптерінен су ағызу кезінде анықталады.Бақылау кезеңінде 5 мамырдан 30 маусымға дейін Ақдала суландыру 

массивінде ауа райы жылы болды, Бақанас метеостанциясы бойынша орташа онкүндік ауа температурасы 

мамырдың бірінші онкүндігінде 17,5 ° C, екінші онкүндікте 20,2 ° C, үшінші онжылдықта 24.1 ° C болды. С 

маусымда тиісінше 24 ° С, 24,4 ° С, 25,6 ° С. 26.05 және 27.05 кейбір күндері ауа температурасы 27,9 ° С дейін 

көтерілді, 03.06 маусымда - 29,4 ° С. 30 мамырда күріш өсімдіктерінің толығымен жойылуы байқалды, 12 

маусымда күріш егу кезеңіне өтті. Тәжірибелік алқапта күріш өсімдіктерінің егу тығыздығы 1 м2-ге 213 өсімдік 
құрайды. Күріш шөбі суының температурасының, рН мен минералданудың күріш өсімдіктерінің өсуіне және 

дамуына әсер етуі байқалған жоқ. Күріш өсімдіктерінің онтогенезінде бұзушылықтар табылған жоқ. Күріш 

өсімдіктерінің дамуы күріштердің биологиялық «Рейгуль» алуан түріне сәйкес келеді. Тәжірибелік алаңның су 

және тұз балансының көрсеткіштері сынама шекті көрсеткіштерге сәйкес суару кезеңінде күріш шөптерінен су 

ағызылған кезде анықталады.Химиялық талдаулардың деректері бойынша эксперимент учаскесінің 7 тексерісіндегі 

(№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) топырақтар аздап тұздалған, тығыз құрамы 0,163 - 0,394% тұзды. Топырақтың тұздану түрі - 

сульфат-сода, кальций-натрий, рН 8,5 аспайды. 2 тексерісте (№ 2,7) топырақтар орташа тұзды, бетіндегі тұз 

мөлшері 0-20 см топырақ қабатында 0,594-0,682%. Тұздылық типі - хлорид-сульфат-натрий. Алтыншы тексеруде 

топырақ өте тұзды, топырақтың 0-20 см қабатындағы тұз мөлшері 0,933% құрайды. Тұздылық түрі - сульфат-

хлориді-натрий. Суару каналындағы және 7 күріш шөптеріндегі су (№ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) аздап минералданған 0,402 

- 0,4686 г / л, үш қорапта (№ 2,6,6) минералданған 0,943-1,243 г / л. л, су төгетін және ағынды сулар - 1,023 г / л. 

5 мамыр мен 30 маусым аралығында күріш егістеріне су жеткізу 6870 м3 / га, топырақтың қанықтылығы 2400 м3 / 
га, су бетінен булануы 2260 м3 / га, сүзу ағымы 1980 м3 / га. 

Күрішті өсіру кезіндегі су мен жер ресурстарының тиімділігі көрсеткіштері суару кезеңінде күріш шөптерінен су 

төгілген кезде t ° C, pH және су қабатының күріш шөптеріндегі минералдануы бойынша анықталады. 

28 сәуір мен 30 маусым аралығында топырақ өңдеуге, күріш егуге, сумен қамтамасыз етуге, күріш дақылдарына 

күтім жасау шығындары (шығыстары) 87130 теңге / га құрайды. Жоба үшін күріш өсірудің экономикалық 

тиімділігінің түпкілікті есімі егін жиналғаннан кейін анықталады. 

Қаңтар-маусым аралығында 4 мақала дайындалды, екі мақала, Scopus-да екі мақала баспада, 2020 жылдың 

қыркүйегінде жарияланады 

Жобаға қатысушылардың аты-жөні (егер 

шетелдіктер болса, елді көрсетіңіз) 

Калыбекова Е.М., Алдиярова А.Е., Напалкова О.В., Кадашева Ж.К., Исаханова М.Р., Жумабекова А.С.,  

Такиева Ж.М. 
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Objective of the project 
increasing the efficiency of water resources use in rice irrigation systems by reducing unjustified discharges and flow of 

water, developing critical threshold indicators for temperature, salinity and pH of water in rice paddies, at which discharge 

and flow of water are made. 

Project Description 

Establishment of critical threshold indicators for the composition of rice paddy water in terms of temperature, pH and 
mineralization, at which it is necessary to discharge (change) water. Reducing unnecessary water discharges and increasing 

rice yields. 

The practical significance of the project is to reduce unproductive discharges of water from rice paddies, improve the 

reclamation state of irrigated lands, increase rice yields, and efficiently use water and land resources in rice-growing 

regions of Kazakhstan. 

The implementation of the project will contribute to increasing the water availability of rice systems, increasing the yield of 

rice,improving the socio-economic and environmental situation in the river basins of the rice-growing regions of 

Kazakhstan. 

Result / expected results 

 the project 

Critical threshold indicators of the water layer in rice paddies will be determined by t °, pH and C, the frequency of water 

discharges from rice paddies during the irrigation period.Experiments in 2020 to determine the critical threshold indicators 

of the water layer in rice paddies for temperature, pH and mineralization are carried out on an area of 21 hectares in the 
Vladimir peasant farm of the Akdala rice system, Balkhash district, Almaty region. On the experimental field 21 hectares of 

the peasant farm "Vladimir" 04/24/2020. in 10 checks, soil samples were taken for chemical analysis, 100 samples. At the 

end of April, soil cultivation and rice sowing were carried out, after rice sowing, areas were determined by measuring the 

temperature, pH, mineralization of the water layer in the rice pad, phenological sites for determining the growth and 

development of rice plants. To account for the water supplied to the rice paddies, Ivanov spillways with a threshold of B = 

50 cm were installed, and to determine the water consumption from rice paddies, GGI-3000 vegetation vessels. The 



flooding of rice paddies began on May 5. The water temperature at a depth of 5.10.15.20 cm is determined by Savinovsky 

thermometers, the surface layer - by an urgent thermometer, pH - by a WMM-73 device, salinity by a salt meter - TDS-3. 

On June 10, 2020, water samples were taken from irrigation and drainage canals, ten rice paddies for chemical analyzes. 

Soil and water samples were carried out in a certified chemical laboratory of the hydrogeological expedition of the 

Committee for Water Resources of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, Almaty. 

From May 5 to June 30, the pH of the water in rice paddies changes from 7.0 to 7.7, the salinity of water in the boxes from 

0.402 to 1.243 g / l, the temperature of the surface layer of water from 17.80C to 24.00C, at a depth of 5 cm from 16.5 to 
28.30С, at a depth of 10 cm - 16.7-28.00С, at a depth of 15 cm - 17.5-27.80С, at a depth of 20 cm - 18.4-26.40С. During 

the period from May 5 to June 30, the water temperature in the rice paddies, pH and mineralization did not reach critical 

thresholds, and no water was discharged from the paddy fields.Indicators of rice yield will be determined when discharging 

water from rice paddies according to permissible threshold indicators during the irrigation period 

During the observation period from May 5 to June 30, the weather on the Akdala irrigation massif was warm, the average 

ten-day air temperature according to the Bakanas meteorological station was 17.5 ° C in the first decade of May, 20.2 ° C in 

the second decade, 24.1 ° C in the third decade. С, in June, respectively, 24 ° С, 24.4 ° С, 25.6 ° С. On some days 26.05 and 

27.05 the air temperature increased to 27.9 ° С, in June 03.06 - to 29.4 ° С. The complete disappearance of rice plants was 

noted on May 30; from June 12, rice entered the tillering phase. The seedling density of rice plants in the experimental field 

is 213 plants per 1m2. No negative influence of the temperature of the rice paddy water, pH and mineralization on the 

growth and development of rice plants was noted. No disturbance in ontogeny of rice plants was found. The development of 
rice plants corresponds to the biological rice variety "Reigul".Indicators of the water and salt balance of the experimental 

site will be determined when water is discharged from rice paddies during the irrigation period according to critical 

threshold indicators.According to the data of chemical analyzes, the soils in 7 checks (No. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) of the 

experimental plot are slightly saline, with a dense composition of 0.163 - 0.394% salts. The type of soil salinity is sulphate-

soda, calcium-sodium, pH does not exceed 8.5. In 2 checks (No. 2, 7) the soils are moderately saline, with a salt content in 

the surface 0-20 cm soil layer of 0.594-0.682%. Salinity type is chloride-sulphate-sodium. In the sixth check, the soils are 

highly saline, the salt content in the 0-20 cm soil layer is 0.933%. Salinity type is sulphate-chloride-sodium. Water in the 

irrigation canal and in 7 rice paddies (No. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10) slightly mineralized 0.402 - 0.486 g / l, in three checks (No. 2, 

6, 7) mineralized 0.943-1.243 g / l, drainage and waste water - 1.023 g / l. 

For the period from May 5 to June 30, the supply of water to rice paddies is 6870 m3 / ha, soil saturation is 2400 m3 / ha, 

evaporation from the water surface is 2260 m3 / ha, filtration flow is 1980 m3 / ha. 

Indicators of the efficiency of water and land resources when growing rice will be determined when water is discharged 
from rice paddies during the irrigation period according to the critical threshold indicators of t ° C, pH and mineralization of 

the water layer in rice paddies 

For the period from April 28 to June 30, the costs (costs) for soil cultivation, rice sowing, water supply, care for rice crops 

amount to 87130 tenge / ha. The final calculation of the economic efficiency of rice cultivation for the project will be 

determined after the harvest. 

For the period January - June 4 articles were prepared, two articles were published, two articles on Scopus in print, will be 

published in September 2020 

Full name of the project participants (if there 

are foreign ones, indicate the Country) 

Kalybekova E.M., Aldiyarova A.E., Napalkova O.V., Kadasheva Zh.K., Isakhanova M.R., Zhumabekova A.S., 

Takieva Zh.M. 

 

 

 


