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қазылды. Ашылған қорған қабырғасы оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай созылып жатыр. 

Оның ұзындығы 10,6 м, қалыңдығы 4,2 м, сақталған биіктігі оңтүстігінде 2,5 м, солтүстігінде 1 м. 

Қорған қамалы көлемдері 30х15х8, 28х14х8 см болып келетін шикі кесектерден қаланған. Қамалдың 

батыс бөлігінен яғни ішкі жағынан 0,7 м тереңдіктен VІ ярустан күйдірілген қыштан қаланған бөлме 

орны ашылды.  

Ашылған бөлменің жалпы аумағы 2,8х1 м, оңтүстік қабырғасы қазба астында қалғандықтан 

анықталмады. Солтүстік қабырғасы оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа қарай бағытталып жатыр. 

Оның ұзындығы 2,8 м, қалыңдығы 0,5 м, сақталған биіктігі 1 м. Шығыс қабырғасы қорған 

қабырғасымен байланысып жатыр. Оның ашылған ұзындығы 1 м, биіктігі 1,3 м. Батыс қабырғасы 

оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай бағытталып жатыр. Ашылған ұзындығы 1 м, қалыңдығы 

0,5 м, сақталған биіктігі 0,2 м. 

Осы анықталған солтүстік және батыс қабырғалары көлемдері әр түрлі күйдірілген қыш 

сынықтары мен шикі кесектерден қаланған. Сонымен қатар астыңғы бөлігіне шағын тау тастары да 

қаланған. Бұл бөлменің астыңғы жағынан 0,1 м қалыңдықта күл қабаты жатыр. Бөлменің іші сол күл 

қабатына дейін тазаланды. Осы бөлменің солтүтігінен екінші бөлменің екі қабырғасы ашлыды. 

Бөлменің жалпы аумағы 4х2 м. Ашылған бөлменің оңтүстік және батыс қабырғалары қазба жиегінің 

астында қалғандықтан анықталған жоқ. Солтүстік қабырғасы оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа 

қарай бағытталып жатыр. Қабырғаның ашылған ұзындығы 1,2 м, қалыңдығы 0,9 м, сақталған биіктігі 

0,3 м. Шығыс қабырғасы оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай бағытталып жатыр, ұзындығы 

3,3 м, қалыңдығы 0,5 м, биіктігі 0,1-0,5 м. Анықталған осы екі қабырға көлемдері әр түрлі күйдірілген 

қыш сынықтары мен шикі кесектерден қаланған.    

Қорыта келгенде 2016 жылы Сығанақ археологиялық экспедициясы далалық қазба жұмыстарын 

ортағасырлық Сығанақ қаласының солтүстік-шығыс қақпасының кешеніне кіретін қамал жанында 

2011 жылы салынған № 10 қазбада жалғастырылды. Қазба жұмыстары сол жылдардағы қазбаның 

онана ары тереңдету негізінде 15х20 м аумақ белгіленіп, 5х5 м шаршы метер қазылды. Қазба қаланың 

негізгі қамалы мен қақпа құрылысының қосылған жерінен салынды. Қазба жұмыстарының негізгі 

бөлігі сол жақ қорған қамалының солтүстік-батыс бөлігінде жүргізілді. Соның нәтижесінде қазбаның 

3 құрылыс кезеңі анықталды. Алғашқы құрылыс кезеңі жақсы сақталмағандықтан жобасын алынып, 

толығымен алынып тасталды. Екінші және үшінші құрылыс кезеңдеріндегі анықталған құрылыстар 

сол қалпында қалдырылып, жобалары мен тік кесінділері алынды. Осы екі құрылыс кезеңіндегі 

анықталған құрылыстарды бірінші құрылыс кезеңінің қоқыс шұңқырлары бұзып жатыр. Сонымен 

қатар қаланың негізгі оң және сол жақ қорған қабырғалары белгілі бір аумақта анықталды.   

______________________________________ 
1. Жолдасбаев С., Мургабаев С., Нурханов Б., Бахтыбаев М., Арынов Қ. 2011 жылы Ортағасырлық Сығанақ

қаласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының есебі (аралық есеп) ҚР Мәдениет министрлігінің мемлекетік 

«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша 2009-2011 жж. арналған Мәдениет саласындағы қолданбалы зерттеулер 

аясында орындалған. – Түркістан, 2011. – 133 б. / ХҚТУ АҒЗО архиві. Инв.№11. 

ПӘРМЕНҚҰЛ С.Т. 

СЫРДЫҢ ОРТА АҒЫСЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕУ ҒҰРЫПТАРЫ 

НЕМЕСЕ ОТЫРАР ӨҢІРІНЕН АНЫҚТАЛЫП ОТЫРҒАН МОЛАЛАРҒА 

ЖҮРГІЗІЛГЕН ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНА ҚЫСҚАША ШОЛУ 

Көне Фараб өңіріне Сырдария өзенінің орта ағысында, яғни, бір шеті Қызылқұм шөлімен, бір 

жағы Түркістан уәлаятымен, бір жағы Қаратау сілемдерімен шектесіп жатқан үлкен алқап кіреді. 

Тарихи-мәдени ескерткіштер тығыз орналасқан осы өңірді ежелгі сақ-массагеттерден тарайтын ғұн, 

қаңлы тайпаларынан бастап, оғыз, қыпшақ тайпалары мекендеген. Бұл пікірімізді осы өңірге жүргізіліп 

отырған археологиялық барлау жұмысы нәтижесінде табылып отырған б.з.б. І ғасыр мен б.з. ІІ 

ғасырларына жататын жерлеу ескерткіштері мен қала орындарынан табылып отырған заттай 

материалдар нақтылай түседі.  
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Қазіргі Отырар ауданына қарасты Темір ауылының солтүстік-шығыс шетінен анықталған 

қорымда 1976 жылы Б.Нұрмағанбетовтың жетекшілігімен қазба жұмысы жүргізілген болатын. Б.з. II-

IV ғасырына тән қорымда 27 жерлеу орны қазылып зерттелді. Қазба жұмысы барысында бұл қорымнан 

жерлеу үлгісінің 3 түрі анықталды. Оның біріншісі – басы солтүстік-солтүстік-шығыс бағытында, бетін 

оңға қаратып шалқасынан жатқызылған мүрделер тобы кіреді. Екінші түріне – басы батыс-оңтүстік-

батыс бағытында қойылып, бетін жоғары қаратып, шалқасынан қойылған мүрделер тобы ал, үшінші 

түріне – шалқасынан жатқызылып, басы оңтүстік-оңтүстік-шығысқа қаратылған мүрделер тобы кіреді. 

Қазба барысында табылған заттай материалдарға сүйене отырып, атап айтар болсақ, саздан қарабайыр 

түрде жасалған саптыаяқтар мен құмыралырға, қару-жарақ түрлері мен әшекей бұйымдарына талдау 

жасай отырыпп сақ-массагет тайпаларының жалғасы болып табылатын ғұн тайпаларына тән екендігін 

анықтаған [1, 519 б.]. 

Ал, ғалымдар арасында қаңлы астанасы ретінде танымал Көкмардан қалажұртының мазаратын 

1977-80 жылдары аралығында ОҚКАЭ-ның отряды ашып зерттеді. Кейінірек, яғни, 1989-90 жылдары 

ОМАҚМ қызметкерлері тарапынан зерттеу жұмысы жалғасын тапты. Алғашқы, 1977 жылы 

Б.Нұрмахабетовтың жетекшілігімен жүргізілген алғашқы қазба жұмысы нәтижесінде Көкмардан 

мазаратын екі топқа бөліп қарастырды [2, 519 б.] және қазба жұмыстары барысында көптеген 

нәтижелерге қол жеткізілді. Бұл жерде рулық жерлеу ғұрпы жақсы сақталған. Мәйіттер пахсадан 

көлемді етіп соғылған платформаларға ойылып қойылған. Бұл жерде тағы бір назар аударарлық жәйт, 

мүрдені қоюда ешқандай реттіліктің жоқтығы. Мүрделердің бастары дүниенің кез-келген бағытына 

қарай, қойылатын жердің ыңғайына қарай орналастырылған [3, 273-283 бб.]. Бір деректерде б.з.д. ІІІ 

ғасырдан бастап жазба тарихта әйгілі болған қаңлы елінің негізгі территориясы Сырдарияның орта 

алқабы мен Қаратау өңірінде болғандығы айтылады. 

 Отырар өңірінде жүйелі түрде зерттелген Марданкүйік қорымына 1988 жылы Қазақ ССР ҒА 

Тарих, археология және этнография институтының Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағының 

экспедициясы қазба жүргізген болатын [4, 137 б.]. Жергілікті халықтың тарапынан Қоңыртөбе аталып 

келген Марданкүйік қалажұрты 1990 жылы жасалған ғылыми есепте Қоңыртөбе деген атпен берілген. 

Алайда, 2007 жылы шығарылған Оңтүстік Қазақстан облысы Тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

жинағында Марданкүйік деген атпен кездеседі. Қоңыртөбе І – ІІ қорымы деп екі топқа бөлініп 

зерттелген қорымнан 51 бейіт қазылып зерттелген. Атап айтар болсақ, Қоңыртөбе І қорымынан 43 

бейіт, Қоңыртөбе ІІ қорымынан 8 бейіт қазылған болатын [5, 77 б.].  

Кейінгі уақытта Отырар өңірінде ортағасырлық жерлеу орындарына арнайы экспедиция 

ұйымдастырылмаса да ара-тұра кездейсоқ табылған жағдайда зерттеу жұмысы жүргізілуде.  

2008 жылы Мәдени мұра бағдарламасы аясында Отырар ауданына қарасты Балтакөл ауылының 

оңтүстік шетінде орналасқан Қауған қалажұртының шахристан бөлігіне қазба салынған болатын. 

Ортағасырлық Құнжан (Құнан) қаласымен сәйкес келетін Қауған қалажұрты туралы мәлімет XVI 

ғасыр деректерінде аталады [6, 74 б.]. Төбеге қазба жұмысын жүргізуден алдын төбені аралап танысу 

жұмыстары жүргізілді. Аралап танысу барысында есерткіштің батыс бөлігінен, шахристан 

қорғанының сыртынан бұзылған кесене орны анықталды. Қабырғаның сыртқы жағынан қорған-

қабырға іргесіне тақап салынған кесененің көлемі 4х4 м. Тікбұрышты етіп жерден қазылып салынған 

кесене қабырғалары көлемі 25х25х5 см келетін, XIV-XV ғасырларға тән күйдірілген қышпен 

нығайтылып, әр бұрышынан бір-біріне қарама-қарсы қырлы тақия формасында күмбез көтерілген. Жер 

бетінен 1 м шамасында көтерілген күмбез үстіне топырақ үйілген.  

Қазба жұмысы кесене ішіндегі үрінді топырақ пен қоқыстарды тазартудан басталды. Қазба 

барысында кесенеге  кіретін есік орны анықталмады. Шамасы, кесене ішіне мүрде қойылғаннан кейін 

сыртынан қалап бекітілген болса керек. Бос топырағын қырып тазалау барысында еден деңгейінен 

алты жерден көлемі 1х1 м шамасында келетін лақат сұлбасы анықталды. Жақтаулары қам кесекпен 

қаланған лақаттардың ішіне мүрделердің ұзақ сақталатын бас, жамбас сүйектері, қабырғалары мен 

омыртқа бөліктері қойылған. Бұл жерде басты назар аударатын нәрсе, кесене ішіне қойылған мүрделер 

сөрелі үрдісімен тасымалданып әкелінгені болып отыр. «Сөрелі» сөзі қазақ тілінен ұмытылып бара 

жатқан көне сөздердің бірі, жаугершілік уақытта жорықта не болмаса алыс сапарда жүріп марқұм 

болған кісілерді уақытша тұрақтататын орынды айтады екен [7]. 

Мұндай кесене 1975 жылы Түркістаннан, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі маңынан табылған 

болатын. Алайда, бұл жердегі кесене көп қырлы, кірер есігі бар және кесене ішіне қойылған мүрде 

қаңқаларының сақталуы жақсы және барлығы бір бағытта орналасқан болатын [8, 59-72 бб.]. 

Жерлеу орындары жиі кездесетін, ортағасырға тән қаланың бірі Отырар қалажұртында 

жекелеген немесе рулық жүйеде қойылған қорым көптеп кездеседі. Осындай қазба жұмыстарының бірі 

2011 жылы Отырар төбенің оңтүстігінен 1,3 км жерде орналасқан, диаметрі 18 м, биіктігі 2 м келетін 
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шағын төбеге салынды. Төбенің оңтүстік-батыс бөлігі ауыз суға транщея қазу кезде бүлінген. Төбе 

айналасында транщея қазу барысында көптеген адам сүйектері сыртқа шығып қалған болатын. Бұл жер 

ортағасырда Отырардың қорымы болғандығын айғақтайды. 

Қазба барысында солтүстік-шығыстан оңтүстік-батыс бағытында салынған, көлемі 10х7 м 

келетін екі бөлмелі құрылыс орны анықталып зерттелді. Құрылыс қабырғалары қам кесектен қаланып, 

еденіне сынық қыштар төселген. Сыртқы есік орны оңтүстік-батысында орналасқан ауызғы бөлменің 

солтүстік-батыс қабырғасынан анықталды. Ауызғы бөлменің көлемі 4,4х4,4 м. Кіре-беріс сол жақта, 

яғни, қабірханамен ортақ қабырғаның екі бұрышында  еденге орнатылған пеш пен ошақ орналасқан.  

Солтүстік-шығысында орналасқан қабірхана бөлмесінің көлемі 4,3х4,6 м. Бейіт бөлменің 

ортасына, бас жағы солтүстік-батыс қабырғаға тақай қойылған. Қам кесектен қаланып, үстінен сабан 

аралас сылақпен сыланған бейіттің ұзындығы 3,70см, ені 1,45 см, сақталған биіктігі 0,4 м. Бейітті 

айналдырыла зияратшылар қоршап отыратын орын қалдырылған. Бейіттің аяқ жағынан қабырғаға 

ойылып қойылған, көлемі 1,60х50 см, биіктігі 35см келетін тек орны анықталды. Мұндай құрылыс 

жобаларын Арыстанбаб, т.б. кейінгі ортағасырлық кесенелерден кездестіруге болады.  

Кесенеге жүргізілген қазба барысында тек аз мөлшерде ашық-жасыл түсті сыр жағылып, 

шыңылтырланған орта кесе мен құмыра сынықтары, қалыппен өрнектелген қақпақ сынықтары 

алынды. Құрылыстың мерзімі табылған заттар мен еденіне төселген қыштарға қарап XIII-XIV ғасыр 

аралығында салынған кесене болуы мүмкін деп жобалап отырмыз. 
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ШОРТӨБЕ ҚАЛАСЫ 
 

Ортағасырлық Шортөбе қаласы Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Бұлар батыр ауылынан 0,2 км 

шығыста, Сортөбе ауылынан 2 км батыста орналасқан (1-сурет). Шу өзенінің оң жағасынан 0,4 км 

жерге орталық бөлігі жайғасқан қаланың географиялық координаттары: 43T 516300 UTM 47471700. 

Қала ортағасырлық Қысмышы қаласынан 5 км оңтүстік-шығыста жатыр. Қаланың атауы 

шығысындағы Сортөбе ауылының атауымен қойылған болуы керек. Кезінде ауыл Шортөбе деп 

аталған. «Сор» немесе «шор» сөздерінің мағынасы бір-біріне ұқсас. Сор – аяқ батып кететін тұзды 

батпақ [1, 276 б.]. Шор – Орта Азия мен Қазақстандағы сазды құрғақ дала мен шөлде кездесетін, беті 

ақ жылтыр ойпаңдар [2, 402 б.]. Ауылдың атауы осы «сор» сөзімен байланысты екендігі анық. Себебі, 

ауылдың оңтүстік жағынан Шу өзені ағып өтеді.  

 
1-сурет. Ортағасырлық Сортөбе қаласы. Ғарыштан түсірілген суреті 

(Google Earth бойынша) 
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