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№ 1-СЕКЦИЯ  

ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ  

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 

 

СЕКЦИЯ № 1 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ӘОЖ 91(26)574:549.752(574) 

 

У. Анаркулов, А. Шолақ, Б. Мырзахметов, Г. Жетпісбаева 

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз қ., Қазақстан 

 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТҦЗДЫ КӚЛДЕРДІҢ ТҦЗДАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

МҤМКІНШІЛІГІНЕ САРАПТАМА 

 

Республиканың экономикалық және әлеуметтік жағдайының дамып 

қалыптасуына  ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін қолдана отырып 

республикадағы табиғи ресурстарды тиімді, кешенді пайдаланып жаңа ӛндіріс 

орындарын ҧйымдастырудың  маңызы ӛте зор. 

Химиялық, металлургиялық, фармацевтикалық және тағы басқа 

ӛндірістерде кӛп мӛлшерде қолданылатын қақталған сода біздің республикада 

ӛндірілмейді. Мысалы, Қазақстан Республикасы бойынша жылына 700 мың тонна 

қақталған сода, 100млн тонна каустикалық сода қажет. Қазіргі кезде бҧл 

ӛнімдерді республика ӛндірістері Ресейден, Украинадан  қымбат бағаға сатып 

алады. Республикамыз  қымбат бағаға сатып алатын қақталған сода халық 

шаруашылығында жуғыш зат ретінде кең қолданылатын натрий 

триполифосфатын ӛндіруге пайдаланылады [1, 2]. 

Қақталған және каустикалық соданы қҧрамында натрий ионы бар заттардан 

алуға  болады, олардың негізгілеріне натрий сульфаты және натрий хлориді 

жатады.  Республика аймағында жҥргізілген геологиялық зерттеудің мәліметтері 

бойынша қҧрамында натрий ионы бар тҧздардың қоры ӛте кӛп мӛлшерде бар 

екені анықталған: натрий хлоридінің қоры 1,4млрд. тонна, натрий сульфатының 

қоры  100 млн. тонна. Бҧл республикада қақталған, каустикалық сода, натрий 

триполифосфатын ӛндіретін ӛндірістерді ҧйымдастыруға мҥмкіндік береді. 

Жамбыл облысында тҧзды кӛлдер кӛп және оның негізгі қҧрамы галит-

натрий хлориді және натрий сульфаты. Натрий хлоридінен  қақталған сода алу 

технологиясы бҧрыннан белгілі [3], ал натрий хлориді мен натрий сульфатынан 

тҧратын тҧз қоспаларынан қақталған соданы алудың механизмі және 

технологитясы толық зерттелмеген. Натрий триполифосфатын ӛндіруге  қажетті 

шикізат- қақталған соданы    натрий  ионы бар тҧз қоспаларынан  алу қақталған 

сода ӛндірісін шикізатпен  қамтамасыз етіп   республиканы  импорттық тауарға 

тәуелділігін азайтып ӛнімнің ӛзіндік бағасын тӛмендетеді. 

Қазақстан Республикасының ӛндірістерінің қақталған содаға  сҧранысын 

қанағаттандыру ҥшін экологиялық таза, қалдықсыз технологияны жасаудың және 
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жергілікті шикізаттарды ҧтымды пайдаланудың экономикалық және экологиялық 

маңызы ӛте зор. 

Соңғы кездері агроӛнеркәсіп кешендерінің интенсификациясымен және 

Арал теңізі, Балхаш кӛлін және Індер кӛлін бассейндерінің ӛзен–суларын дҧрыс 

қолданбағандықтан, осы су қоймалары қҧрғап жатыр. Тҧзды қҧмды жел әсерінен 

экологиялық мәселелерді туғыза отырып жер шарының ҥлкен территориясына 

ҧшып жатыр. Бҧл мәселелерді әр тҥрлі жолдармен шешуге болады.Оның бірі–су 

қоймаларын сумен толтыру, ал екіншісі-ӛнеркәсіп қолданысы және ӛмірлік 

маңызды ӛнімдерді ӛңдеу ҥшін жаңадан тҧз қорларын қарастыру. 

Қазақстанда белгілі тҧзды кӛлдер қатары 2500 бірлікке жетті. Қызыл–Орда 

қаласының бос экологиялық  аймақ кеңесінің мәліметтері бойынша Арал  

кӛліндегі натрий сульфатының  қоры 10 млн. тонна қҧрайды. 

Қазақстан Республикасында натрий сульфатының баланстық қорларынан 

басқа әлі  игере қойылмаған кен орындары бар, яғни баланс алды қорлары бар. 1–

кестеде натрий сульфатының баланс алды қорлары келтірілген. 

 

1-кесте - Қазақстан Республикасының кен орындары бойынша натрий 

сульфатының  баланс алдындағы қорлары 

№ Кен орны (аймақ) Қазба байлық тҥрі 
42SONa -ң 

орташа 

қҧрамы,% 

Баланс алды 

қорлары (шикі 

тҧздар, мың т / 

рапа, мың т.) 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

І. 

Павлодар облысы. 

1.Ҥлкен Анж-

бҧлат кӛлі. 

Тенардит 69,56 4713 / 3278 

Рапа (кӛлемді сал-

мақ 1,137 Т / м
3
) 

8,92 112850 / 11445 

2.Кіші Анж-бҧлат 

кӛлі. 

Тенардит 74,5 822 / 613 

Рапа (кӛлемді 

салмақ 1,03 Т / м
3
 

1,87 14829 / 301 

ІІ. 

Қызыл-орда 

облысы 

1.Жақсы-Қылыш 

ауданындағы кен 

орны. 

Тенардит 91,6 253 / 236 

Мирабилит 38,3 4976 / 1909 

Сульфатты тҧздар 41,1 15096 / 4880 

2.Аудандар: 

Оңтҥстік бассейн 

Солтҥстік бассейн 

Сульфатты тҧздар 

Сульфатты тҧздар 

37,7 

 

31,6 

541 / 207 

 

13968 / 4415 

3.Басқа кӛдер. 

Тенардит 91,6 253 / 236 

Мерабилит 38,2 4976 / 1909 

Сульфатты тҧздар 41,4 586 / 265 

ІІІ. 
Жамбыл облысы, 

Қошқан теңіз кӛлі 
Тенардит 93,0 172 / 142 

ІV. Талдықорған Мирабилит 51 449 / 224 



5 
 

облысы 

1.Сарабан-тҥкбіре 

кӛлі (Қарашаған 

ІІ) 

 
2.Қарашаған І 

кӛлі. 
Мирабилит 40 905 / 362 

 

Геология–зерттеу жҧмыстар нәтижесінде натрий сульфатының  келесі жаңа 

кен орындары  бар екені анықталып, олаға сипаттама берілген. 

1. Алматы облысы: Кеден ауылынан 20км қашықтықта орналасқан кен 

орын. Орташа қҧрамы (%): NaCl  – 30; 42SONa  – 19; KCl  – 0,1-0,5;                                               

4CaSO  – 5,5. 

Минералдың қҧрамы: галит, тенардит, глауберит, карбонаттар. 

Арақатынас тереңдігі: галиттікі – 40-50 м, тенардиттікі – 26 м-ге дейін, онда  

70%  42SONa .Арақатынас ҧзындығы: 6 км-ге дейін. 

2. Жамбыл облысы, Сарысу ауданы: 

– Ҧланбел–Жосалы жолынан 3,5 км қашықтықта орналасқан Қарақыр                    

кӛлі. Пайдалы қалыңдық қуаты 2 метрге дейін.Галитті қабат астында мирабилит 

қабаты жатыр, қҧрамында – 34% 42SONa  бар. 

– Ақкӛл аудан орталығынан 26км қашықтықта орналасқан Ашщы кӛл кен 

орны.   Қуаты – 2,4 метрге дейін.   Галитті қабаттан тӛменде миробилит қабаты 

орналасқан.   Қҧрамы: 50%  42SONa , 26% 4MgSO . 

– Байқадам ауылынан 30 км  солтҥстік-батыста орналасқан Қойбағар кӛлі. 

Қуаты – 3,5 метрге дейін. Галитті қабаттың тӛменінде мирабилит қабаты 

орналасқан, қҧрамында 50% 42SONa  бар. 

– Естіген кӛлі. Сульфатты қабаттың қуаты 1,4 м.   Қҧрамы: 84% 42SONa , 

10% 4MgSO . 

– Қоқангел кӛлі. Сульфатты кӛл. Қабат қуаты 1,1м.  Қҧрамы: 89%-ке дейін 

42SONa , 24%-ке дейін 4MgSO . 

Осылай Қазақстан Республикасында қатты шӛккен тҧздар, рапалар және 

сульфатты кӛлдер тҥріндегі табиғи натрий сульфатының  ҥлкен және бай кен 

орындары орналасқан. Қорлардың таза натрий сульфатын, НТПФ алуға 

қолданылатын миллиардтаған тоннасы бар. 

Жамбыл  облысының  Сарысу ауданында қорлары  жеткілікті 7 тҧзды кӛл 

барекені белгілі. Химия және химиялық технология  кафедрасындағы осы 

кӛлдердің  тҧздарының ҥлгілеріне  қҧрамдарын анықтау ҥшін химиялық талдау  

жҥргізілді. Алынған мәліметтер 2 – кестеде келтірілген. 

 

2-кесте - Жамбыл облысындағы тҧзды кӛлдердегі тҧздардың химиялық 

қҧрамы. 

Рет 

№ 

Тҧзды кӛлдердің 

аты 

Компоненттердің мӛлшері, % 

NaCl  42SONa  4CaSO  4MgSO  2MgCl  Е.Қ. 
Бар-

лығы 

1 Майдаген кӛл 98 0,62 – – – 1,38 100 
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2 Юникӛл 97,5 0,5 – 0,8 – 1,2 100 

3 Қара қыр 95,7 0,4 0,5 0,5 0,8 2,1 100 

4 Ащы кӛл 24 50 0,8 1,6 22 1,6 100 

5 Қойбағар 34 50 – 13,7 – 2,3 100 

6 Естіген 4 84 1,3 10 – 0,7 100 

7 Буран кӛл 6,5 79 – 14 – 0,5 100 

 

Кестеде келтірілген  мәліметтерден  Юнкикӛл, Қаракыр және Майдеген 

кӛлдердегі  натрий  хлоридінің  концентрациясы жоғары  (95,7–98%)  екені 

кӛрінеді.Сонықтан осы кӛлдердің тҧздарын иодтау  ҥрдісінен ӛткізу арқылы ас 

тҧзы ретінде пайдалануға болады.Қазіргі уақытта Юнкикӛл және Майдегенкӛл 

кӛлдері Жамбыл облагропромның ӛнеркәсіптік иелігіне берілген. 

Естіген және Буранкӛл кӛлдерінің тҧздарында натрий сульфатының 

концентрациясы жоғары (79–84%) болғандықтан  натрий сульфатынан  қақталған 

сода  ӛндіру экономикалық тҧрғыдан тиімді болып табылады. 

Қҧрамында 24–34% NaCl , 50% 42SONa бар Ащы кӛл, Қойбағар тҧзды 

кӛлдердің тҧздарында қақталған сода ӛндірісінде шикізат ретінде пайдалануға 

болады. 
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- Алматы. 2001. – 314 c. 

2 Валяшко М.Г., Классификационные признаки соляныз озер, труды 

ВНИИГ, вып. 23, 1982. 

3 Белопольский А.П. и др. Производство соды и сульфата аммония и 

мираболита, труды НИ УИФ, вып. 144, 1987.  

 

 

УДК 502/504(574.42) 

 

С.М. Ануарбеков, Б.С. Аубакиров, А.А. Евсеева 

Алтайский филиал ТОО «КазНИИРХ», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ БУХТАРМИНСКОЙ ГЭС НА 

ИХТИОФАУНУ ВОДОХРАНИЛИЩА БУКТЫРМА 

 

Бухтарминская гидроэлектростанция - ГЭС на реке Ертис, ниже устья реки 

Буктырма вблизи города Серебрянска в Восточно-Казахстанской области, 

Казахстан. Входит в Ертисский каскад ГЭС. ГЭС построена по плотинному типу. 

Состав сооружений Бухтарминской ГЭС: 

- правобережная бетонная плотина максимальной высотой 80 м; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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- русловая бетонная плотина максимальной высотой 87 м с одним 

поверхностным водосливным пролѐтом длиной 18 м; 

- приплотинное здание ГЭС длиной 212 м; 

- четырѐхкамерный однониточный судоходный шлюз, который имеет 

верхний и нижний подходные каналы с причальными стенками и туннельным 

водосбросом из второй камеры. 

Гидроэлектростанция спроектирована институтом «Ленгидропроект». 

Установленная мощность ГЭС составляет 675 МВт, среднегодовая выработка 2,77 

млрд кВт⋅ч. ГЭС осуществляет покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме 
Казахстана. 

В здании ГЭС установлены 9 гидроагрегатов с радиально-осевыми 

турбинами РО 70/0937-В410, работающими при напоре 61 м, и генераторами 

СВБ-850/190-48 мощностью по 75 МВт. Производитель турбин - Ленинградский 

металлический завод, генераторов - новосибирское предприятие «Элсиб». До 

реконструкции, на станции стояли радиально-осевые турбины РО-211-ВМ-410 и 

диагональная турбина Д45-5-ВМ-435 (станционный номер 7). Один из 

гидроагрегатов оборудован экспериментальной спиральной камерой с двойным 

подводом воды. Напорные сооружения ГЭС длиной 430 м образуют крупное  

водохранилище Буктырма, включившее в себя озеро Жайсан. 

К проектированию Бухтарминской ГЭС приступили в 1951 г., после ввода в 

эксплуатацию Усть-Каменогорской ГЭС. Строительство ГЭС началось в 1953 г., 

первый агрегат пущен в 1960 г., на полную мощность станция введена в 1966 г. 

После сооружения плотины образовался подпор высотой 67 м, который 

распространился по р. Кара Ертис на 100 км, в результате чего уровень озера 

Жайсанподнялся на 5-6 м, площадь озера увеличилась в 3 раза и оно стало частью 

водохранилища Буктырма.  

Первоначально на ГЭС были установлены турбины мощностью по 75 МВт, 

в том числе, впервые в СССР, была установлена экспериментальная диагональная 

гидротурбина (позднее турбины этого типа были установлены также на Зейской и 

КолымскойГЭС), а также турбина с двухподводной спиральной камерой.  

На ГЭС осуществлена масштабная программа технического 

перевооружения и реконструкции. В частности, в 2001-2010 годах были заменены 

рабочие колеса гидротурбин и реконструированы гидрогенераторы. 

Одним из основных негативных факторов воздействия гидроузлов ГЭС на 

биологические ресурсы водохранилищ является массовый скат рыбы и других 

организмов, являющихся кормовыми объектами для рыб через гидросооружения 

плотин. Основной ущерб, наносимый рыбному хозяйству в результате сброса 

воды через гидросооружения ГЭС, слагается из трех факторов: 1) от гибели рыб в 

результате ската из водохранилища через рабочие агрегаты и водосливную 

плотину; 2) от потери потомства для погибших рыб; 3) от гибели кормовых 

организмов рыб в результате выноса из водохранилища с потоком воды через 

гидросооружения ГЭС [2]. 

Скат и гибель рыб, а также их кормовых ресурсов приводят к существенной 

потере рыбопродукции водохранилищ и снижению уровня воспроизводства 

популяции рыб. При зимней сработке уровня воды в водохранилищах основной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7_%28%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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ущерб водным биологическим ресурсам связан с осушением и вымерзанием 

значительных площадей прибрежной зоны водоемов, что приводит к гибели 

донных организмов, являющихся основным кормом рыб-бентофагов. Гибель и 

подавление зообентоса приводит к снижению кормовой обеспеченности и потере 

дополнительной продукции рыб [3]. 

По выявлению ущерба рыбному хозяйству при эксплуатации 

Бухтарминской ГЭС в 2016 г. проведено 13 дней научно-исследовательских работ 

(далее НИР), из которых 8 дней при открытом заборе водосливной плотины и 5 

дней при закрытом заборе водосливной плотины.  

Проведенные натурные исследования показали, что из водохранилища 

Буктырма, через гидротехническое сооружение и при открытом заборе 

водосливной плотины выносятся следующие виды рыб: лещ, рипус, плотва. 

Результаты учета представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Результаты учета выноса рыб за период наблюдений при 

открытом заборе водосливной плотины Бухтарминской ГЭС в 2016 г. 

Дата 
Вид 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

(шт.) 

Длина 

(ср., см) 

Масса 

(ср., г.) 

25.05.2016 Рипус  П 10 17 0,04 

Лещ Н 3 16 0,04 

28.06- 

1.07.2016 

(4 дня) 

Рипус П 1420 18 0,05 

Лещ  Н 73 17 0,06 

Плотва  Н 1  13 0,04 

13.07- 

15.07.2016 

(3 дня) 

Рипус П 23 15 0,04 

Лещ  Н 384 16 0,04 

Примечание: П – половозрелый, Н - неполовозрелый 

 

По возрастной категории вынесенный ихтиокомпонент представляет собой 

как взрослых половозрелых рыб, так и молодь, т.е. неполовозрелую часть 

популяций.  

 

Таблица 2 – Результаты учета выноса рыб за период наблюдений при 

закрытом заборе водосливной плотины Бухтарминской ГЭС в 2016 г. 

Дата  Вид 
Возрастная 

категория 

Кол-во 

(шт.) 

Длина 

(ср., см) 

Масса 

(ср., г.) 

10.08- 

14.08.2016 

(5 дней) 

Рипус  половозрелый 50 19 0,06 

Лещ неполовозрелый 13 15 0,05 

 

Результаты исследований выноса рыбы за 8 дней в нижнем бьефе 

Бухтарминской ГЭС при открытом заборе водосливной плотины показали, что 

общий ущерб от потери ихтиомассы составил 0,805 тонны, из них 0,324 тонн 

взрослых половозрелых рыб и 0,481 тонн молоди рыб (таблица 3). При закрытом 
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заборе водосливной плотины идет влияние рыбным ресурсам через агрегаты ГЭС 

и за 5 дней работ общий вынос составил 0,055 тонн. 

 

Таблица 3 – Потери ихтиомассы от выноса ихтиофауны в период 

проведения научно-исследовательских работ 

Виды  

рыб 
Дата 

Время 

учета, 

мин 

Колич. 

рыбы в 

пробе, 

экз. 

Расход воды, км 
3
 

Количество 

вынесенной 

рыбы, 

экз. в сутки 

Ср. вес 

рыбы в 

пробе, 

кг 

Общий 

вынос, т 
сутки 

За время 

работы 

При открытом заборе водосливной плотины 

Рипус 25.05. 

2016 
15 

10 
0,950 0,0098 

969 0,04 0,039 

Лещ 3 290 0,04 0,012 

Рипус 
28.06. 

2016 
336 

18 

1,921 0,448 

77 0,05 0,0038 

Лещ 36 154 0,06 
0,0092 

 

Рипус 29.06. 

2016 
300 

207 
2,018 0,420 

994 0,05 0,050 

Лещ 8 38 0,06 0,0023 

Рипус 
30.06. 

2016 
495 

964 

2,034 0,699 

2809 0,05 0,1404 

Лещ 17 49 0,06 0,0029 

Плотва 1 3 0,04 0,00012 

Рипус 01.07. 

2016 
320 

231 
2,024 0,449 

1041 0,06 0,062 

Лещ 12 54 0,05 0,0027 

Рипус 13.07. 

2016 
40 

4 
1,944 0,054 

144 0,04 0,0058 

Лещ 26 936 0,04 0,037 

Рипус 14.07. 

2016 
50 

12 
1,823 0,063 

347 0,04 0,014 

Лещ 195 5642 0,04 0,226 

Рипус 15.07. 

2016 
50 

7 
1,887 0,065 

203 0,04 0,0081 

Лещ 163 4732 0,04 0,189 

Всего: - 1606 1914 - - 18482 - 0,805 

Рипус - - 1453 - - 6584 - 0,323 

Лещ  - - 460 - - 11895 - 0,481 

Плотва - - 1 - - 3 - 0,001 

При закрытом заборе водосливной плотины 

Рипус 10.08. 

2016 
115 

15 
0,851 0,068 

187 0,06 0,0112 

Лещ 3 37 0,05 0,0018 

Рипус 11.08. 

2016 
70 

8 
0,888 0,043 

165 0,06 0,0099 

Лещ 3 61 0,05 0,0030 

Рипус 12.08. 

2016 
60 

5 
0,868 0,036 

120 0,06 0,0072 

Лещ 1 24 0,05 0,0012 

Рипус 13.08. 

2016 
140 

11 
0,899 0,087 

113 0,06 0,0068 

Лещ 3 31 0,05 0,0015 

Рипус 14.08. 

2016 
100 

11 
0,828 0,057 

159 0,06 0,0095 

Лещ 3 43 0,05 0,0021 

Всего: - 485 63 - - 940 - 0,055 

Рипус - - 50 - - 744 - 0,045 

Лещ - - 13 - - 196 - 0,01 

 

Большинство рыб, подвергшихся выносу через створ Бухтарминской ГЭС, 

имели повреждения. По своему характеру травмы подразделялись на барические, 
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то есть полученные в результате резкого перепада давления и механические. 

Механические травмы чаще наблюдались у рипуса (массового представителя 

ската). К ним относились повреждения чешуйчатого покрова и плавников, 

рубленые раны на теле, отсутствие глаза или головы, внутренние кровоизлияния, 

оторванные жаберные крышки и даже разрубленные пополам особи рыб. 

Следствием такого воздействия является шоковое состояние и увеличенная 

положительная плавучесть рыб. Поэтому особи всех видов рыб, прошедшие через 

турбины ГЭС, скатываются в поверхностных слоях. 

Таким образом, исследования на Бухтарминской ГЭС показали, что влияние 

на ихтиофауну водохранилища Буктырма идет в обеих случаях. Согласно 

«Методики возмещения компенсации вреда….» [1] ущерб в денежном выражении 

составляет при открытом заборе водосливной платины – 1435600 тенге, при 

закрытом – 125600 тенге за дни проведенных НИР. В связи с проведенной 

работой рекомендуем выполнять дальнейшие исследования для выявления 

ежегодного ущерба рыбному хозяйству.  

Таким образом, работа Бухтарминской ГЭС наносит определенный и 

неизбежный ущерб ихтиофауне Усть-Каменогорского водохранилища за счет 

выноса рыб и кормовых организмов через тело плотины в нижний бьеф.  

Практика решения вопроса снижения неизбежного вреда рыбному 

хозяйству при эксплуатации ГЭС,  показывает, что есть два основных пути: либо 

ежегодная компенсация возмещения ущерба, путем проведения зарыбления 

водоема, либо оснащение плотины рыбозащитным устройством, снижающим 

количество попадания ихтиофауны в водозаборные сооружения [4]. 

Одним из возможных вариантов значительного снижения ущерба рыбному 

хозяйству является установка на ГЭС рыбозащитных сооружений. Однако 

считаем, что строительство на Бухтарминской  ГЭС инженерных сооружений 

типа РЗУ для предотвращения попадания промысловых рыб в водозабор не 

целесообразно. Во-первых, не существует аналогов проектирования и монтажа 

эффективных рыбозащитных устройств на уже действующих электростанциях, 

во-вторых, скорости потока в водоводе настолько высоки, что любое 

использование механических фильтрующих рыбозащитных устройств будет 

приводить к еще большему травматизму и гибели рыб. Электрические, 

импульсные системы или системы создания воздушных завес на имеющихся 

скоростях потока не эффективны и с учетом площади перекрытия водозаборного 

окна затруднительно создание данных конструкций. 

Для компенсации ущерба неизбежных потерь от эксплуатации 

Бухтарминской ГЭС рыбным ресурсам водохранилища Буктырма рекомендуем 

зарыбление водоема молодью ценных промысловых видов рыб. При выборе 

возмещения ущерба в виде ежегодной компенсации  путем зарыбления водоема 

необходимо проводить оценку ущерба каждые три года.   

Для снижения ущерба рыбным запасам необходима стабилизация 

уровенного режима с учетом интересов всех водопользователей, в том числе 

рыбного хозяйства. В период нереста рыб, май-июль, рекомендуем свести к 

минимуму суточную амплитуду уровня воды с тем, чтобы отложенная икра не 

подвергалась обсыханию и заиливанию. 
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Необходимо строго соблюдать существующие нормы использования 

водных ресурсов в соответствии с правилами эксплуатации водохранилищ, 

годовыми водохозяйственными балансами и графиками проведения весенних 

попусков. 

С целью уменьшения попадания в водозабор ГЭС рыб рекомендуем 

установить вблизи водозаборных окон фонари (прожектора) для освещения 

поверхности воды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФОРЕЛИ ПРИ САДКОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Восточно-Казахстанская область обладает обширным водным фондом, 

большинство водоемов являются рыбохозяйственными. На территории области 

находится 1876 водоемов общей площадью около 896 км
2
, что составляет около 

32 %  общей площади  области. По размерам площадей имеется также большое 

разнообразие, начиная с водоемов площадью 0,01 км
2
до свыше 100 км

2
.  

Особенностью садковых рыбоводных хозяйств являются исключительно 

низкие затраты на их создание и соответственно быстрая окупаемость. К 

положительным чертам можно отнести простой контроль над выращиваемой 

рыбой, небольшую площадь, занимаемую садками, удобное обслуживание. 

Садковые хозяйства могут быть весьма эффективными и при неполном 

производственном цикле. 

 Усовершенствованная технология выращивания лососевых, на примере 

радужной форели видов рыб позволит на примере одного хозяйства показать 
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возможность получения ценной товарной продукции на небольших 

приспособленных водоемах. Данная технология будет передаваться для 

внедрения в другие рыбоводные хозяйства Восточно-Казахстанской области с 

целью повышения эффективности их производства.  

Работа включает материалы исследований в 2015 г. за период с апреля по 

октябрь. Все рыбоводные работы поэтапно проводились на двух 

экспериментальных базах. Посадочный материал поставлялся ТОО «У-Ка 

ПрудХоз». Выклев личинки данной партии производился в первой декаде марта с 

5 по 8 марта 2015 года. Выращивалась молодь в бассейнах размером порядка 6х6 

метров, аэрация воды производилась флейтным методом, вода подавалась из 

скважины, и сливалась в пруды. Биологическая и механическая очистка не 

производилась и подготовительных мероприятий по подаче воды к рыбоводным 

работам также не проводилось. Кормление молоди на первом этапе работы 

оставляло желать лучшего. Вследствие этого навеска рыбы составляла на момент 

получения не более 20 грамм, хотя по стандартным технологическим нормам, за 

данный период выращивания навеска молоди должна была составлять 40-50 

грамм, что позволяет сделать вывод, о нарушении рыбоводных норм (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Посадочный материал форели 

 

Первую пробную партию в количестве 100 штук перевозили в четырех 

полиэтиленовых мешках в 10-15 литрах воды и 30 литрах кислорода. Время 

начала отгрузки и доставки молоди на место содержания составило 4 часа. За 

первые три дня отход составил 6 экземпляров, т.е. 6% от количества посадочного 

материала. Далее отход прекратился. Средняя навеска составила 20,3 грамма. 

При завозе большой партии были использованы полиэтиленовые пакеты,где 

плотность посадки составляла 100 шт. на 1 пакет или 1,8-2,0 кг, соотношение 

воды 10-15 литров, время с момента загрузки и до момента выгрузки составляло 

5-6 часов, объем кислорода был равен 30 л. Общий отход от партии в 2900 шт. 

составил 227 шт. После доставки всего посадочного материала осталось 2767 экз. 
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форелит.е. отход за время транспортировки и период выдерживания после 

доставки составил 7,8 %, что практически в пределах нормативов. 

Причина отхода: 1. Уплотненная посадка; 

                              2. Качество рыбопосадочного  материала. 

При перевозки необходима строго соблюдать все параметры от которых 

зависит успешный перевоз: 

1. Выдерживание без кормления за  2-3 дня до перевозки;  

2. Учет состояния рыбы, ее реакции на корм и резкие движения руки. 

Если есть сомнения по возможностям перевозки, то необходимо сделать 

контрольные загрузки и понаблюдать за перевозкой рыбопосадочного материала 

и состоянием форели при разных плотностях посадки и времени прогона. При 

соблюдении вышеуказанных норм, отход за такой короткий срок перевозки 

должен составлять не более 5% (что сопоставимо с травмами при загрузке).  

По качеству посадочного материала, считаем важным моментом, вести 

технологическую цепочку от закупа икры на стадии «глазка» и в дальнейшем 

выращивать полученную молодь в делевых садках  с ячеѐй 3-4 мм; далее при 

достижении навески молоди до 10-15 г. пересадить молодь в садки с ячеѐй 10-20 

мм. При соблюдении технологических норм и разработанных нами рекомендаций, 

товарная форель по завершении первого сезона выращивания (до ноября месяца) 

будет иметь среднею навеску не менее 300 г. При  условии, если часть товарной 

форели оставить для дальнейшего выращивания во втором сезоне, можно ожидать 

навески более 1 кг. 

Во избежание увеличенияотхода молоди рыб при выращивании, 

необходимо применять садки не менее 5-6 м. по глубине, так как существует в 

любом водоеме слой температурного скачка. Обычно это 1,5-3 м, где вода в 

течение суток может резко меняется в зависимости от солнечной активности, что 

отрицательно влияет на выращиваемую рыбу, так как растворенный в воде 

кислород будет резко снижаться при повышении температуры воды. Вследствие 

чего, рыбе необходимо уходить в безопасное место, то есть в глубокую часть 

садка, где температурный режим не подвержен резким скачкам. 

Радужная форель. Радужная форель представляет большой хозяйственный 

интерес как объект фермерского рыбоводства и как добавочная рыба при 

разведении карпа в прудах с более холодной водой. Радужная форель родом из 

Северной Америки. Обладает высокими диетическими качествами. Свое название 

радужная эта рыба получила благодаря серебристой окраске, на спине черные 

пятнышки, а вдоль боковой линии тела широкая радужная полоса. В период 

полового созревания радужная полоса у самцов особенно ярко выражена. Этот 

вид форели считается холодноводной рыбой, но она способна расти и в 

тепловодных прудах, в которых достаточно количество кислорода. Радужная 

форель - холодолюбивая рыба. Температурный оптимум ее в пресной воде 14-

20С. При температуре ниже 5 С и выше 20 С [5]интенсивность питания резко 

снижается. Тело форели имеет торпедо видную форму. Рыба растѐт быстро, 

сеголетки в прудовых хозяйствах достигают массы 10-20 г, двухлетки -150-200 г, 

трѐхлетки - 300-900 г. В 5-6-летнем возрасте форель достигает массы 2-3 кг и 

длины 50-65 см. Продолжительность жизни до 10-11 лет [8]. Окраска радужной 
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форели серебристая, на теле и плавниках много мелких чѐрных пятен. В 

нерестовый период самцы темнее самок. Вдоль боковой линии у форели проходит 

яркая, заходящая на жаберные крышки, красная полоса радужных оттенков, за что 

форель получила название радужной. У самок полоса светлее. Они отличаются от 

самцов большими размерами и округлой головой. У самцов нижняя челюсть 

слегка изгибается вверх.Форель очень требовательна к качеству воды и, как 

следствие, необходимо проводить постоянный контроль за гидрохимическим 

режимом воды, поддерживая рекомендуемые в форелеводстве показатели 

качества воды. Особое внимание следует уделить температурному и 

кислородному режимам: в летний период измерения следует проводить как 

минимум, три раза – в 7, 12, и 19 часов. Не допускать падения содержания 

кислорода ниже 8,0 мг/дм
3
. объект фермерского рыбоводства и как добавочная 

рыба при разведении карпа в прудах с более холодной водой.на спине черные 

пятнышки, а вдоль боковой линии тела широкая радужная полоса. В период 

полового созревания радужная полоса у самцов особенно ярко выражена. Этот 

вид форели считается холодноводной рыбой, но она способна расти и в 

тепловодных прудах, в которых достаточно количество кислорода. При 

температуре ниже 5
0
С и выше 20

0
С интенсивность питания резко снижается. 

Способность лососевых рыб и, в частности, радужной форели хорошо расти в 

холодной водечто делает перспективным выращивание их зимой.Тело форели 

имеет торпедовидную форму. Рыба растѐт быстро, сеголетки в прудовых 

хозяйствах достигают массы 10-20 г, двухлетки -150-200 г, трѐхлетки - 300-900 г. 

В 5-6-летнем возрасте форель достигает массы 2-3 кг и длины 50-65 см. 

Продолжительность жизни до 10-11 лет. Окраска радужной форели серебристая, 

на теле и плавниках много мелких чѐрных пятен (рисунок 2). В нерестовый 

период самцы темнее самок. Вдоль боковой линии у форели проходит яркая, 

заходящая на жаберные крышки, красная полоса радужных оттенков, за что 

форель получила название радужной. У самок полоса светлее. Они отличаются от 

самцов большими размерами и округлой головой. У самцов нижняя челюсть 

слегка изгибается вверх. 

 

 
Рисунок 2  - Радужная форель 
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При повышении температуры воды обеспечить дополнительное насыщение 

воды кислородом, используя различного типа аэраторы [3]. 

Проводить ежедневный контроль за рН водной среды, не допускать 

превышение значения выше 8,5 во избежание бурного развития зеленых нитчатых 

водорослей. 

Поддерживать гидрохимические показатели, влияющие на интенсивность 

питания, в интервале оптимальных значений – рН 7-8,0; окисляемость – до 10 

мгО2/дм
3
 [1]. Превышение данных показателей угнетающе действует на питание и 

рост рыбы. 

Обязательно производить периодическую чистку садков от обрастаний, 

остатков корма и экскрементов. Так же необходимо постоянно производить 

очистку района садковой линии от высшей водной растительности, снижающей 

степень проточности воды в районе садков.  

Форель очень требовательна к степени проточности воды, поэтому район 

расположения садковой линии необходимо выбирать таким образом, чтобы 

степень проточности и перемешивания воды была достаточной для нормальной 

жизнедеятельности рыб. Садки в садковой линии располагать таким образом, 

чтобы не было эффекта экранирования и как следствие, снижения степени 

проточности воды. 

При выращивании форели в садках следует учесть, что этой рыбе 

необходимо подниматься на поверхность воды для захвата атмосферного воздуха, 

поэтому садки должны быть открытыми, к тому же их желательно защитить от 

яркого света и солнечных лучей, например, устроив брезентовый навес (тент).  

Эксперимент по выращиванию молоди форели в садках с отработкой 

различных биотехнических приемов  

Результаты по отдельным этапам биотехнического выращивания форели 

при садковом выращивании в естественных условиях выводам: 

В 2015 году отрабатывались отдельные звенья технологического процесса 

выращивания форели. Выращивания форели производилось с 27 июля по 01 

ноября и были достигнуты определенные положительные результаты. По данной 

программе отработаны различные биотехнические приемы по содержанию, 

оптимизации условий среды, норм кормления и составу применяемых кормов. По 

результатам работы даны рекомендации по выращиванию форели в условиях 

горного холодноводного водоема и применительно к условиям данной 

рыбоводной зоны. 

По качеству посадочного материала, считаем важным моментом, вести 

технологическую цепочку от закупа икры на стадии «глазка» и в дальнейшем 

выращивать полученную молодь в делевых садках  с ячеѐй 3-4 мм; далее при 

достижении навески молоди до 10-15 г. пересадить молодь в садки с ячеѐй 10-20 

мм. При соблюдении технологических норм и разработанных нами рекомендаций, 

товарная форель по завершении первого сезона выращивания (до ноября месяца) 

будет иметь среднею навеску не менее 300 г. При  условии, если часть товарной 

форели оставить для дальнейшего выращивания во втором сезоне, можно ожидать 

навески более 1 кг. Проведенный опыт по выращиванию форели с применением 
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различных кормов показал положительный результат. Кормовая эффективность 

использованных кормов следующая: 

Датский корм «AllerAqua» показал кормовую эффективность 

соответствующую параметрам завода изготовителя- 1-1,2 к.к. Этот показатель 

подтверждается экспериментом. 2. Кормизготовленный КазНИИПП показал 

конверсию или кормовой коэффициент 1,5-1,6 к.к. 3. Корм пастообразный (окунь 

мелкий и отруби пшеничный) показал в эксперименте достаточно хороший 

показатель, кормовой коэффициент 1,5 к.к. 

Количество и правильность выбора корма при разведении форели 

определяют рентабельность производства. Форель, как и другие лососевые, может 

эффективно переваривать корм, содержащий главным образом протеин (в 

основном рыбий), а также способна получать определенное количество энергии 

из жиров и в меньшей степени – из углеводов. Мальки и сеголетки форели 

нуждаются в рационе с большим количеством протеина и энергии по сравнению с 

рационом для взрослых рыб. Корм для мальков и сеголетков должен содержать 

приблизительно 50–65 % протеина и от 15 до 20 % жиров. Корм для более 

взрослой рыбы обычно содержит от 38 до 45 % протеина и от 10 до 18 % жиров. 

Переход на рецептуры с более низким содержанием протеина обычно происходит 

при переходе с «крошечных» кормов на гранулированные, которые называются 

продукционными кормами (для товарной рыбы). Высокоэнергетические корма 

могут содержать от 45 до 50 % протеина и от 18 до 24 % жиров. На рынке 

представлено несколько марок высококачественных кормов для выращивания 

форели, и хотя хозяйства могут и сами производить корм, как правило, это не 

представляется рентабельным. 

Во избежание увеличения отхода молоди рыб при выращивании, 

необходимо применять садки не менее 5-6 м. по глубине, так как существует в 

любом водоеме слой температурного скачка. Обычно это 1,5-3 м, где вода в 

течении суток может резко меняется в зависимости от солнечной активности, что 

отрицательно влияет на выращиваемую рыбу, так как растворенный в воде 

кислород будет резко снижаться при повышении температуры воды. Вследствие 

чего, рыбе необходимо уходить в безопасное место, то есть в глубокую часть 

садка, где температурный режим не подвержен резким скачкам.  
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА КЕЗДЕСЕТІН КӚКЖАЛБЫЗ ТУЫСЫ 

ӚСІМДІКТЕРІНЕН ЭФИР МАЙЫН АЛУ МҤМКІНДІКТЕРІ 

 

Қазақстанның ішкі фармацевтикалық нарығын отандық дәрі-дәрмек 

ӛнімдерімен қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

2010 жылдың 14 сәуіріндегі № 302 қаулысына сәйкес экономикалық дамудың 

алғашқы бағыттарының бірі ретінде отандық фармацевтикалық ӛндірісті қҧру, 

жҧмыс атқарып жатқан ӛндірістердің бәсекеге қабілеттілігі мен рентабелділігін 

арттыру және отандық дәрі-дәрмек ҥлесін 40 - 50% дейін арттыру мәселелері 

қойылған [1].  

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының мәліметі бойынша алдағы он 

жыл ішінде халықты дәрімен қамтамыз етуде ӛсімдіктерден алынған 

препараттардың ҥлесі 60%-дан астам болуы мҥмкін. Қазақстан Республикасының 

дәріханалар жҥйесі мен химиялық фармацевтикалық ӛндіріс саласы отандық 

ӛсімдік шикізаттарына зәру. Шикізат қорының жетіспеушілігі ресурстық 

мәліметтердің жоқтығымен тікелей байланысты. Жабайы ӛсетін пайдалы 

ӛсімдіктердің шикізат қоры туралы мәліметтер сол ӛсімдіктерді дайындау мен 

ғылыми негізделген жоспарлау жҥйесін жасауға аса қажетті [2]. 

Пайдалы ӛсімдіктердің ҧсынылған жіктелулерінде авторлар эфирмайлы 

ӛсімдіктерді не жеке топ ретінде бӛліп кӛрсетеді, немесе дәрілік ӛсімдіктер 

тҥрлерімен бір топқа жатқызады [3]. Н.Л.Гурвич [4] эфир майларын олардың 

физикалық-химиялық қасиеттері және негізгі компоненттері негізінде жіктеуге 

тырысты. Пайдалылығы бойынша ӛсімдіктердің барлық жіктелулері шартты 

тҥрде тек практикалық маңызға ие, алайда ӛсімдіктердің адам қолданысындағы 

алуан тҥрлілігін тҥсіну ҥшін маңызды рӛл атқарады және зерттеудің жаңа 

бағыттарын анықтауға мҥмкіндік береді. 
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ХХ ғ. тек Қазақстанда ғана емес, әлемдік деңгейде эфирмайлы 

ӛсімдіктерді және эфир майларын зерттеудің маңызды кезеңі болып табылады. 

Эфир майлары кӛптеген салалар мен ӛндірістерде қолданыс тапты: 

медицинада, косметикада, парфюмерияда, тамақ және кондитерлік ӛнеркәсіпте.  

Әлемдік флорадағы эфирмайлы ӛсімдіктердің жалпы саны 2500-3000 

тҥрмен бағаланады. Республика флорасындағы эфирмайлы ӛсімдіктердің 77 

тҧқымдасының 1100-1300 тҥрі анықталды.Олардың негізгілері тӛмендегі 

тҧқымдастар тҥрлері болып табылады: Citrus, Eucalyptus, Abies, Anethum, 

Lavanda, Mentha, Thymus, Carum, Coriandrum, Foeniculum, Salvia, Juniperus, 

Rosa, Rosmarinus, Pinus, Ocimum, Artemisia, Geranium, Acorus, Pimpinella, 

Nepeta, Monarda, Laurus, Lophanthus, Iris және т.б. 

Кӛкжалбыз, кӛкбасшӛп (лат. Nepeta) – ерінгҥлділер тҧқымдасына жататын 

бір не кӛп жылдық ӛсімдіктер туысы. Дҥние жҥзінде кең тараған, әсіресе, Иранда 

және Батыс Гималай таулы аймағында кездеседі. 250-ге жуық тҥрі белгілі. 

Қазақстанның барлық ӛңірінде кездесетін 16 тҥрі бар. Соның ішінде Шығыс 

Қазақстан флорасында кездесетін тҥрлері: Nepeta cataria, N. densiflora, N. 

pannonica, N.pungens, N. sibirica.(1, 2 - сурет). Ол шалғынды тау беткейлерінде, 

сортаң және тастақты жерлердегі бҧталар арасында ӛседі. Оның биіктігі 27 – 32 

см, тік ӛскен, бҧтақты қалың жапырақ басқан сабағы бар. Жапырақтары жҥрек не 

жҧмыртқа пішіндес, бозғылт тҥк басқан, сағақты келеді. Кҥлтесінің ҧзындығы 7 – 

10 мм, жоғарғы ерні кҥлгін ақ тҥсті, тӛменгі ерні қызыл кӛк. Гҥлдері шатырша 

немесе сыпыртқы тәрізді, қос жынысты. Маусым – шілдеде гҥлдеп, тамыз айында 

жемістенеді. Жемісі – сырты тегіс, қоңыр тҥсті жаңғақша. Ӛсімдік қҧрамында 

парфюмерия ӛндірісінде қолданылатын эфир майы бар (0,3%). Шірнелі ӛсімдік 

ретінде қолдан да ӛсіріледі. Қазіргі сәтте микрокланалды жолымен кӛбейту 

технологиялары қарастырылып жатыр [2]. 

 

 

 
 

Сурет 1 -Nepeta sibiricaL. - Котовник сибирский – Сібір кӛкжалбызы. 

Сарымсақты жотасы 
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Сурет 2 -Nepeta pannonica L. - Котовник венгерский – Венгер кӛкжалбызы.  

Нарын жотасы 

 

Ӛсімдіктерден эфир майын алу ҥшін негізгі 3 әдіс қолданылады: су буымен 

айдау, ҧшқыш еріткіштермен экстракциялау және сығу. Бҧлардан басқа, ҧшқыш 

емес еріткіштермен экстракциялау (мацерация), әртҥрлі сорбенттермен 

сорбциялау (анфлераж және динамикалық сорбция) әдістері де қолданысқа ие[5]. 

Су буымен айдау әдісі салыстырмалы тҥрде қарапайым, әрі қымбат 

қҧрылғыны қажет етпейді. Бҧл әдіс су буымен бірге эфир майының ҧшқыш 

болуына негізделген және атмосфералық қысымда 100°С температурада жҥзеге 

асырылады. Эфирмайлы ӛсімдікті бумен ӛңдеу кезінде эфир майының 

компоненттері бу фазасына ӛтеді де, айдау аппаратында тҥзілген эфир майы мен 

су булары қоспасының дистилляттың суытылып, будың сҧйылуы жҥретін 

суытқышқа жіберілуі бҧл әдістің маңыздылығы болып табылады. Дистиллят 

қабылдағыш-май бӛлгішке (флорентина) тҥседі де, тҧнады және біріншілік май – 

шикізат пен дистилляциялық суға бӛлінеді. Дистилляциялық су қҧрамында қайта 

айдап алуды қажет ететін еріген және ӛлшенген кҥйде болатын эфир майының 

біраз бӛлігі қалады. 

Ӛсімдік шикізатын ҧшқыш еріткіштермен (петролеин эфирі, бензол, этанол 

және басқалары) ӛңдеген кезде экстрактивті заттар ерітіндісі – мисцелла алынады. 

Еріткішті айдап (алдымен атмосфералық қысымда, содан кейін вакуумда), әдетте, 

балауыз немесе жақпа май тҥріндегі нақты масса алынады. Оны этанолмен ӛңдеп, 

алынған ерітіндіні 16-18°С-қа дейін (кейде 0°С дейін) суытып, сҥзу арқылы 

балласты заттардан арылтады [3]. Этанолдан арылғаннан кейінгі эфир майын 

абсолютті немесе «абсолют» деп атайды. 

Цитрусты жемістер қабығынан эфир майын сығу әдісімен алады. 

Ҧсақталған немесе бҥтін қабығын сыққаннан кейін эфир майын центрифугалау 

әдісімен немесе басқа әдіспен бӛліп алады. 
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Эфир майын алудың басқа да әдістерінен анфлеражды (француз тілінен 

Enfleurer – «гҥл хош иісін беру») атауға болады. Бҧл әдісті ертеден бері 

Францияның оңтҥстігінде қолданады, әдістің неігізі гҥлден буланып шыққан 

майдың шыныға жҧқа қабатпен жағылған таза, иісі жоқ шошқа немесе сиыр 

майымен сіңірілуінде. Тҥзілген «далаптың» хош иісті массасынан эфир майын 

еріткішпен бӛліп алады. 

Анфлераждың бір тҥрі - мацерация әдісі болып табылады. Ӛсімдік гҥлдеріне 

50-70°С-қа дейін қыздырылған май қҧяды. Май ӛсімдік гҥліндегі эфир майынан 

балауыз және басқа да компоненттерді қоса бӛліп алатындықтан, алынған эфир 

майы сапасының тӛмен болуымен ерекшеленеді. 

Ӛсімдіктерден тритерпеноидтарды метанолмен, ацетонмен және олардың 

сулы қоспасымен әртҥрлі арақатынаста экстракциялау арқылы алады. Экстракт 

қарапайым жағдайда концентрленеді, еріткіш полярлығының арту жағына қарай 

хлороформ-метанол қоспасымен экстракцияланады. Нәтижесінде қҧрамында 

полярлы емес терпеноидтары бар хлороформды фракция және, сәйкесінше, 

қҧрамында полярлы тритерпеноидтары бар метанальды фракция алынады. 

Экстракциялау ҥшін тритерпеноидтардың табиғатына байланысты олардың 

полярлылығын келесі органикалық еріткіштермен: петролеин эфирімен, 

бензолмен, хлороформмен, эфирмен, метанолмен, спиртпен және сумен арттыру 

арқылы фракциялау қолданылады. Бҧл жағдайда полярлы емес 

тритерпеноидтардың агликонын гексанмен немесе хлороформмен; полярлылығы 

тӛмендерін – этилацетатпен және эфирмен; гликозидті формаларды – сулы-

спиртті қоспамен бӛліп алады. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

ВОДОХРАНИЛИЩА БУКТЫРМА В 2014-2016 ГОДАХ 

 

Водохранилище Буктырма образовано в результате перекрытия р. Ертис 

(1960 г.) в сужении горной долины в 12 км ниже впадения р. Буктырма. Его 

параметры при сегодняшнем наполнении составляют: площадь – 1660 км
2
, объем 

– 26,099 км
3
, протяженность по спрямленному фарватеру – 240 км, глубина – 70 

м. Водохранилище вытянуто в широтном направлении между 83 и 84
0
 восточной 

долготы и 40
0
 50 - 49

0
 40 северной широты. Оно пересекает три климатические 

зоны: лесостепную, степную и пустынно-степную. Климат этих зон резко 

континентальный. По морфометрическим и гидрологическим характеристикам 

водоем разграничивается на три отличающиеся между собой части: озерно-

речную, горно-долинную, горную. 

В данной статье представлены материалы по динамике численности 

промысловых видов рыб водохранилища Буктырма. Сбор и обработка 

ихтиологического материала (научно-исследовательские уловы) проводился по 

общепринятым методикам [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

К промысловым видам рыб в водохранилище Буктырма относятся лещ, 

судак, сазан, рипус, щука, карась, окунь и плотва.Численность популяций и 

удельная ихтиомасса данных видов рыб на три года показана в таблицах 1-2. 

Особенностью водохранилища Буктырма является более низкий темп роста рыб в 

связи с худшими условиями нагула, и большая численность младше возрастных 

особей. Особенно это касается таких видов как судак, окунь и плотва. 

 

Таблица 1 – Численность популяций рыб по частям водохранилища 

Буктырма за 2014-2016гг (тыс. экз.) 

Годы Часть 

водоема 

Виды рыб 

лещ судак окунь  плотва щука рипус сазан карась 

2014  Озерно-

речная 

14534 4786 1098 1290 395 1449 377 243 

Горно-

долинная 

7527 3542 659 968 215 28987 97 155 

Горная 3893 1245 440 968 108 10974 10 44 

Всего 25954 9573 2197 3226 718 41410 484 442 

2015  Озерно-

речная 

8655 2670 1501 2041 973 5474 56 390 

Горно-

долинная 

13781 4252 2391 3252 1550 8722 89 620 
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Горная 9850 3038 1709 2324 1109 6230 63 442 

Всего 32286 9960 5601 7617 3632 20426 208 1452 

2016  Озерно-

речная 13527 2306 1661 6549 554 6954 184 185 

Горно-

долинная 9224 1572 1132 4465 377 4741 126 126 

Горная 7994 1363 981 3870 327 4109 109 109 

Всего 30745 5241 3774 14884 1258 15804 419 420 

 

В 2014-2016 гг. численность леща была стабильной и находилась примерно 

на одном уровне. Численность плотвы в 2016 г.  увеличилась и составила 14884 

тыс. экз. против 7617 тыс. экз. в 2015 г. Судак, окунь, карась, сазан, рипус и щука, 

напротив, снизили свою в численности. Это указывает на то, что увеличение 

уровня воды приводит к расконцентрации рыб в водохранилище.  

 

Таблица 2 – Удельная ихтиомасса (общая рыбопродуктивность) 

промысловых частей водохранилища Буктырма 2014-2016гг. 

Годы  Часть 

водоема 

Площадь, га Ихтиомасса, т Рыбопродуктивность, 

кг/га 

2014 Озерно-

речная часть 

34603 7339 212,1 

Горно-

долинная 

часть 

 

55279 6640 120,1 

Горная часть 39217 3495 89,1 

2015  Озерно-

речная часть 

44488 5964,9 134,05 

Горно-

долинная 

часть 

 

70882 9576,9 135,09 

Горная часть 50630 6837,7 135,03 

2016  Озерно-

речная часть 

73788 7473,4 101,28 

Горно-

долинная 

часть 

 

50310 5095,5 101,28 

Горная часть 43602 4416,1 101,28 

 

Структура популяций рыб в любом водоеме является весьма 

консервативной и постепенно изменяющейся системой, что позволяет 

рассматривать ее, как один из индикаторов устойчивого развития.Подъем уровня 
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воды привел к увеличению эффективности воспроизводства рыб и площадей 

нагула. Популяции рыб в водохранилище Буктырма лучше, чем в озере Жайсан, 

пережили кризисный маловодный период. За последние годы наблюдается 

выравнивание в уловах рыб по видовому составу, некоторое повышение значения 

в ихтиоценозе аборигенных видов рыб. Структура популяций ряда промысловых 

видов стабильна, с некоторым преобладанием средневозрастных особей. Данный 

индикатор показывает возможность сохранения лимита вылова на водохранилище 

Буктырма на одном уровне в течении ближайшего времени. 

В течение многих лет состояние запасов основного промыслового вида – 

леща опасений не вызывает. В уловах присутствуют все возрастные группы. 

Биологические показатели леща изменились: увеличился возрастной ряд рыб в 

уловах и средний возраст популяции. Целевым ориентиром при оценке Предельно 

Допустимых Уловов должно быть превышение промысла над  пополнением. 

Состояние запасов судака стабильно. В уловах встречаются младше и 

средне возрастные особи, основу уловов составляют впервые созревающие особи 

в возрасте 3-4 лет, половозрелость наступает в этом же возрасте. Судя по всему, 

норма реакции популяции судака на усиленное изъятие не превышена, но на 

ближайшие годы промысел его должен быть строго ограничен лимитами. В этой 

ситуации целевым ориентиром при оценке ПДУ должно быть превышение 

пополнения над промыслом.  

Возрастной ряд средне- и слабоэксплуатируемых видов (щука, плотва, 

окунь) относительно стабилен, больших сдвигов в темпе роста не наблюдается. В 

таких условиях, и с расчетом на стабилизацию уровнѐнного режима и 

эффективности воспроизводства, целевым ориентиром при оценке ОДУ должно 

быть равенство промысла и пополнения.  

Динамика возрастного состава рипуса показывает снижение доли 

старшевозрастных особей. За маловодный период его запасы эксплуатировались 

интенсивно. В такой ситуации необходимо строгое соблюдение лимитов, целевым 

ориентиром должно быть превышение пополнения над промыслом. 

Таким образом, в 2014-2016 гг. в водохранилище Буктырма наблюдалось 

снижение запасов промысловых видов рыб. В 2014 г. общая численность рыб 

равнялась 84004 тыс. экз., в 2015 – 81182 тыс. экз., в 2016 г. – 72545тыс. экз. 

Особенно это касается таких видов рыб, как судак, окунь, щука, рипус, сазан и 

карась. Уловы леща и плотвы остались стабильными, несмотря на интенсивный 

промысел. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

Пространственная организация территории Казахстана имеет 

исключительное значение, поскольку она связана с формированием зоны 

жизненных интересов, как в рамках государственных границ, так и за их 

пределами. Анализируя мировой опыт пространственной организации территории 

и расселения населения, а также градостроительные подходы в решении проблем 

территориального развития, казахстанская стратегия развития предлагает свою 
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модель пространственной организации территории, что весьма актуально для 

перспектив Казахстана. 

Измерение пространственных процессов развития национальной экономики 

имеет принципиальное значение для Казахстана, для которой характерна 

значительная площадь территории,  разнообразие географических условий, 

геоэкономические и геополитические особенности, определенные контуры 

агломераций и типы систем расселения населения.  

Современная модель пространственной организации территории 

Республики Казахстан во многом зависит от степени развития транспортной 

инфраструктуры. Географические особенности Казахстана (обширная территория, 

отсутствие выхода к морю, неравномерное размещение населения и населенных 

пунктов, природных ресурсов) делают его экономику одной из наиболее 

грузоемких в мире, обусловливая высокую зависимость от транспортной системы. 

Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает значительным 

транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически 

безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой. 

Соседство с государствами, имеющими, огромные рынки сбыта, делает развитие 

отечественной транспортной системы перспективным и непосредственно влияет 

на пространственное развитие Казахстана. Относительно равнинный ландшафт и 

наличие больших запасов привлекательных природных ресурсов позволяют 

беспрепятственно развивать коммуникации, прежде всего железнодорожного 

транспорта. 

Несбалансированное размещение транспортно-коммуникационной сети на 

всей территории страны препятствует развитию единого экономического 

пространства и росту мобильности населения. Промышленно ориентированная 

сеть железных дорог развивалась без учета территориальных границ бывших 

союзных республик. Несовместимость некоторых технических параметров 

транспортной инфраструктуры с международными стандартами и системами 

действующих торговых партнеров Казахстана является значительным 

препятствием на пути региональной интеграции и развития торгово-транспортных 

связей. 

Активное вхождение Казахстана в мирохозяйственную систему 

сдерживается узкой специализацией Казахстана в мировом и региональном 

разделении труда. Удаленностью от основных мировых товарных рынков, 

усугубляется неразвитостью транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 

которая должна обеспечивать выход на внешние рынки как страны в целом, так и 

ее отдельных регионов. Разрешение вышеуказанных проблем, должна учитывать 

геоэкономические и геополитические факторы развития страны. Глобализация и 

усиление международной конкуренции требуют выработки эффективной 

стратегии позиционирования страны на мировых рынках и в области 

транспортно-коммуникационной инфраструктуры. 

Услуги транспорта должны быть ориентированы на их пользователей, а 

именно на нужды населения, экономики, также на решение стратегических 

вопросов обеспечения единства, обороны и безопасности страны. В совокупности 
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это факторы, которые должны быть мотивацией пространственного развития 

Казахстана. 

Развитие Казахстана как суверенного государства, в условиях 

специфического геополитического окружения, огромного ресурсного потенциала 

и в то же время неразвитости транспортной инфраструктуры обуславливает новые 

требования к пространственной рганизации территории, направленной на 

обеспечение примерно равных условий жизнедеятельности населения на всей 

территории страны в сочетании с высоким качеством жизни.  

Развитие пространственной организации территории Республики Казахстан 

во многом зависит от степени развития транспортной инфраструктуры. У 

Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать важным 

межрегиональным транзитным центром. 

Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан обладает значительным 

транзитным потенциалом, предоставляя азиатским странам географически 

безальтернативную наземную транспортную связь с Россией и Европой. 

Соседство с государствами, имеющими, огромные рынки сбыта, делает развитие 

Казахстанской транспортной системы перспективным.  

Для приграничных регионов, расположенных в стороне от основных 

международных транзитных коридоров, развитие внешнеэкономических связей с 

соседними странами будет компенсировать их удаленность от основных мировых 

рынков. 

 Для эффективного развития транспортной инфраструктуры Казахстана 

особое значение имеет приграничное торгово-экономическое сотрудничество, 

прежде всего, с соседями первого порядка – Россией и Китаем. 

Создание в 2010 году на территории постсоветского пространства 

Таможенного союза (ТС) является первым этапом формирования единого 

экономического пространства на территории Казахстана, России и  Беларуси 

(Белоруссии),  который  предусматривает  единую таможенную  территорию  с  

населением  более  170  млн. человек, с  суммарным  ВВП  1,6 трлн. долларов 

США  (4% мирового ВВП и более 80% ВВП стран СНГ, 11% глобального 

сырьевого  экспорта). Необходимо отметить, что страны ТС обладают  почти  83% 

экономического  потенциала  бывшего  СССР,  занимают  территорию  в  20  

миллионов квадратных километров - более 15% всей мировой суши. 

Участие Казахстана в Таможенном союзе стало стимулом для кооперации 

взаимодополняющих предприятий и создания, совместных вертикально-

интегрированных корпораций России, Беларуси и Казахстана. Так, по данным 

Агентства Республики Казахстан по статистике в 2015 году в Казахстане было 

создано более 6443 совместных казахстанско-российских и 123 казахстанско-

белорусских предприятий. 

Особое значение в сотрудничестве играют приграничные регионы, так как в 

них наблюдается наиболее высокая инвестиционная активность, создаются 

совместные предприятия, способствующие адаптации региональной экономики к 

рыночной трансформации и появлению новых межгосударственных границ.  

Приграничные регионы Казахстана и России играют большую роль в 

интеграционных, торгово-экономических процессахдля осуществления 
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инвестиционной деятельности Казахстана со странами Таможенного союза, в 

первую очередь с главным партнером – Российской Федерацией. 

Значительным фактором двусторонних экономических отношений 

приграничных регионов Казахстана и России, является сотрудничество в 

различных отраслях промышленности, науке, культуре, здравоохранении. 

Имеются все основания полагать, что число совместных казахстанско-

российских предприятий будет постоянно увеличиваться. Ожидается, что прямо 

пропорционально с ростом притока инвестиций в приграничные регионы 

Казахстана из стран Таможенного союза, большое количество российских и 

белорусских компаний, ориентированных на охват рынков центральных регионов 

России, Сибири и Центральной Азии, откроет свою производственную и 

хозяйственную деятельность, именно в приграничных регионах Казахстана. 

Как известно, 7 казахстанских регионов Республики Казахстан, 

расположенных вдоль одной из самой протяженной в мире сухопутной границы 

двух государств (7512 километров) граничат с 12-ю российскими регионами.  

Внешняя торговля приграничных регионов России и Казахстана (особенно 

экспорт) связана, главным образом, с третьими странами, а не с сопредельными 

страной и регионами, если не считать транзитную торговлю нефтью и газом.  

Импорт у казахстанских приграничных регионов сложился следующим 

образом: третью часть совокупного объема импорта приграничных регионов 

составили машины, оборудование и транспортные средства (32%). Четверть от 

общего объема закупаемых товаров составляет продукция топливно-

энергетического комплекса, в первую очередь бензин и масла (26%), металлы и 

изделия из металлов – 13%, продукция химической промышленности, пластик и 

каучук – 12%, продовольственные товары и сельскохозяйственные продукты – 

9%, древесина и бумажные изделия – 3%, прочая продукция – 5%. 

По территории Казахстана и России проходят важнейшие международные 

транспортные и энергетические коридоры, способные повлиять на формирование 

транзитных потоков по направлениям восток — запад и север — юг. В этой связи 

особую актуальность приобретает всестороннее взаимодействие на границах и 

создание необходимой для этого современной инфраструктуры. 

Конкурентные преимущества Казахстана в мировом экономическом рынке 

зависят от степени ее интегрированности в мировое социально-экономическое 

пространство. В свою очередь интеграция страны в социально-экономическое 

пространство мира в определенной степени зависит от транспортной 

составляющей, территориальной организации хозяйства и населения и разумной 

пространственной организации территории. 
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ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Изучение эндемичных растений во флоре Казахстана является важным 

аспектом реализации Конвенции о биологическом разнообразии [1]. Конвенция о 

биологическом разнообразии предполагает, что ценность любого вида, 

независимо от того, является он полезным для человеческой деятельности или 

нет, не подлежит сомнению. Причем сохранение флоры и фауны необходимо не 

только для отдельных компонентов, но и для всего популяционного разнообразия. 

Эндемичные растения (эндемики), виды, иногда семейства и рода, 

распространение которых ограничено определенной территорией (от греческого 

еndemos - местный)[2]. 

Стоит отметить, что эндемичные виды растений являются наиболее 

уязвимыми объектами. Они имеют незначительный ареал обитания, зачастую 

плохо выдерживают действие антропогенных факторов. 

Эндемизм на территории Республики Казахстан составляет 12,3%, то есть 

здесь насчитывается 677 видов из 165 родов и 44 семейств. Наибольшее число 

эндемичных растений находится в семействах Сложноцветные, Бобовые, 

Зонтичные, Крестоцветные и Гречишные. 38 видов относятся к исчезающим. 

Распределение эндемиков по территории Казахстана происходит 

неравномерно. Обусловлено это наличием горных территорий, позволяющих 

осуществлять географическую изоляцию отдельных групп видов, что 

способствует процессу видообразования. 

 

Таблица 1 - Распределение эндемичных видов растений по отдельным 

регионам Казахстана  

Регион Области % от общего 

числа видов 

Западный Казахстан Мангыстауская, Уральская, 

Атырауская, Актюбинская 

8% 

Северный Казахстан Павлодарская, Акмолинская, 

Кокшетауская, Северо-Казахстанская 

5% 

Центральный 

Казахстан 

Карагандинская 13% 

Восточный Казахстан Восточно-Казахстанская  14% 

Юго-Восточный Алматинская 34% 
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Казахстан 

Южный Казахстан Южно-Казахстанская, Жамбылская, 

Кызылординская 

31% 

 

Таким образом, Восточный Казахстан занимает 4-ю позицию среди 

регионов по численности видов эндемичных растений. 

 

Таблица 2 - Видовой состав эндемичных растений Восточно-Казахстанской 

области 

№ Наименование вида на латинском 

языке 

Наименование вида на 

русском языке 

Категория 

эндемизма 

Сем. PoaceaeBarnhart. 

1 FestucatschujensisReverd.  Овсяница чуйская В 

2 LimnasveresczaginiiKryl.&Schischk. Болотник верещагина А 

3 KoelariaatroviolaceaDomin Тонконог 

темнопурпуровый 

А 

4 ElumusubinicaKotuch. Пырей убинский А 

5 E.longespicatus Kotuch. Пырей длинноколосый А 

6 E. lineicus Kotuch. Пырей линейский А 

7 Elumus marmoreus Kotuch. Пырей мраморный А 

8 
Elymotrigia leninogorica Kotuch. 

Агротригия 

лениногорская 

А 

Сем. Alliaceae J.Agardh. 

9 Allium azutavicum Kotuch.  Лук азутауский В 

10 Allium amphibolum Ledeb. Лук сомнительный С 

11 Allium caespitosum  Siev ex Bong. & 

C.A. Mey. 

Лук дернистый А 

12 Allium ledebourianum Schult. & 

Schult.f.  

ЛукЛедебура В 

13 Allium pumilum Vved.  Лук низкий С 

14 Allium zaissanicum Kotukhov  Лук зайсанкий А 

15 Allium ivasczenkoae Kotuch. Лук Иващенко A 

Сем. Chenopodiaceae Vent. 

16 KochiakryloviiLitv.  Прутняк Крылова С 

17 Axyris sphaerosperma Fisch. et Mey.  Безвкусица 

шароплодная 

С 

Сем. Caryophyllaceae Juss. 

18 Eremogone asiatica (Schischk.) Ikonn. Пустынница азиатская А 

19 Arenaria potaninii Schischk.  Песчанка Потанина В 

Сем. RanunculaceaeJuss. 

20 Anemonoides caerulea (DC.) Holub Ветреница голубая С 
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21 Ranunculus lasiocarpusС.А. Меу. 

1830 

Лютик 

волосистоплодный 

В 

22 Delphinium sauricum Schischk. Живокость саурская A 

Сем. Papaveraceae Juss. 

23 Papaver nudicaule L.  Мак голостебельный С 

24 Papaver tenellum Tolm.  Мак тоненький С 

Сем. Paeoniaceae Rudolphi 

25 Paeonia hibrida Pall. Пион гибридный B 

Сем. Brassicaceae Burnett 

26 Leiospora excapa(C.A. Mey.) Dvorak Гладкосемянница 

бесстебельная 

B 

27 Stroganowia sagittataKar. & Kir. Строгановия 

стрелолистая 

B 

Сем. Crassulaceae DC. 

28 Rhodiola  algida (Ledeb.) Fisch. & 

CA. Mey. 

Родиола холодная B 

Сем. Rosaceae Juss. 

29 Alchemilla sauri Juz. 1941 воФл. 

СССР 

Манжетка саурская С 

30 Amygdalus ledebouriana Schlecht. 

1854 

Миндаль ледебура С 

31 Rosa oxyacantha Bieb. 1819 Шиповник 

остроиглистый 

С 

32 Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider Сибирска алтайская С 

Сем. Fabaceae Lindl. 

33 Lathyrus frolovii Rupr. 1860 Чина Фролова С 

34 Oxytropis argentata (Pallas) Pers. s. 

str. 1807 

Остролодочник 

серебристый 

С 

35 Vicia lilacina Ledeb. 1831 Горошек лиловатый C 

 

36 Astragalus filicaulis Fisch. & C.A. 

Mey. ex Kar. & Kir. 

Астрагал 

тонкостебельный 

C 

37 Astragalus pseudoaustralis Fisch. & 

CA. Mey. 

Астрагал ложноюжный C 

38 Oxytropis hystrixSchrenk Остролодочник 

иглистый 

C 

39 Oxytropis sulphurea (Fisch. ex DC.) 

Ledeb. 

Остролодочниксерно-

желтый 

C 

40 HedisarumtheinumKrasnob. Копеечник чайный B 

41 Calophacasoongorica Kar. & Kir. (C 

hovenii Schrenk) 

Майкарагана Ховена A 

Сем. ThymelaeaceaeJuss. 
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42 Daphne altaicaPall. Волчеягодник 

алтайский 

A 

43 Stelleropsis tarbagataicaPobed. Стеллеропсис 

тарбагатайский 

A 

Сем. Limoniaceae Ser. 

44 Acantholimontarbagataicuin Gamajun. Аканталимон 

тарбагатайский 

A 

45 Limoniumrezniczenkoanum Lincz. Кермек 

Резниченковский 

A 

Сем. LinaceaeDC.exS.F.Gray 

46 Linum violascens Bunge  Лен фиолетовый С 

Сем. Gentianaceae Juss. 

47 Gentiana dichotoma Pall.  Горечавка вильчатая 

(Комастома нежная) 

В 

48 Gentiana fischerii P. Smirn.  Горечавка Фишера А 

49 Gentiana sibirica (Kusn.) Grossh.  Горечавка сибирская В 

Сем. Boraginaceae Juss. 

50 Craniospermum subfloccosum Krylov Черепосемянник 

хлопьевидно-

шерстистый 

В 

51 Eritrichium altaicum Popov Незабудочник 

алтайский 

С 

52 Eritrichium kamelinii Ovczinnikova  Незабудочник Камелина С 

53 Eritrichium subrupestre Popov Незабудочник 

почтискальный 

С 

54 Mertensia tarbagataica В. Fedtsch.  Мертензия 

тарбагатайская 

С 

55 Mertensia popoviiRubtz. Мертензия Попова C 

Сем. Lamiaceae Lindl. 

56 Phlomis tuvinica A. Schroeter  Зопничек тувинский В 

57 Thymus narymensis Serg.  Тимьян нарымский С 

Сем. Scrophulariaceae Juss. 

58 Euphrasia schischkinii Serg. Очанка Шишкина С 

59 Linaria brachyceras (Bunge) Kuprian.  Льнянка 

короткошпоровая 

В 

60 Linaria hepatica Bunge Льнянкакоричневая С 

61 Pedicularis lasiostachys Bunge Мытник 

шероховатоколосый 

С 

Сем. Asteraceae Dumort. 

62 Saussurea elata Ledeb.  Соссюрея высокая С 

63 Saussurea frolovii Ledeb.  Соссюрея Фролова С 

64 Saussurea robusta Ledeb.  Соссюрея мощная  В 



32 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3

65 Alfredia cernua (L.) Cass.  Альфредия поникшая С 

66 Pyrethrum kelleri(Kryl. & Plotn.) 

Krasch. 

Пиретрум Келлера C 

67 Echinops saissanicus(B. Keller) Bobr. Мордовник зайсанский A 

Примечание: Категории эндемизма: A - узколокальный эндемик (от 1 до 10 

местонахождений); B - эндемик отдельных районов АСЭР (от 10 до 50 

местонахождений); C - эндемик широкого распространения (от 50 и более 

местонахождений) 

 

В представленном списке эндемичных растений Восточного Казахстана 17 

видов входят в группу редких и исчезающих растений. Из 67 видов эндемичных 

растений 19 видов являются узколокальными эндемиками, 16 видов – эндемиками 

отдельных районов Алтае-Саянского экорегиона и 32 вида – эндемики широкого 

распространения (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

Рисунок 1- Распределение по категориям эндемизма 

 

Как показали полученные данные, наибольшая доля эндемичных растений 

принадлежит категории эндемизма С, т.е. эндемик широкого распространения (от 

50 и более местонахождений). 

Исследования по данной теме будут продолжаться в рамках выполнения 

научных проектов:«Разработка биотехнологических способов сохранения 

эндемичных и лекарственных растений в условиях invitro»и «Молекулярная 

систематика эндемичных, редких и хозяйственно ценных видов растений 

Западного, Центрального и Восточного Казахстана». 
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С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАР МӘСЕЛЕСІ 

 

Адам баласының кез - келген іс-әрекеті әртҥрлі қалдықтармен биосфераны 

ластайды, бҧл халықтың денсаулығы мен ӛміріне, флора мен фауна тҥрлерінің 

азаюына, қоршаған ортаның бҧзылуына, табиғаттағы тепе-теңдікке қауіп-қатер 

тудырады. Қалдықтар деп - табиғи шикізатты ӛңдеу нәтижесінде пайда болатын 

заттар мен ӛндірістік жарамсыз шығарылымдарды айтамыз. Кен ҥйінділерін, 

ӛнеркәсіп тастандыларын, қоқыстарды, т.б. ластағыш заттар деп санауға 

болмайды, олар қҧнды шикізат кӛзі деп саналады. Бҧларды ӛңдеп, пайдаға асыру 

адамзаттың қолында. Қазіргі кезде жетілдірілген техника мен технологиялардың 

жоқтығына байланысты, оларды ӛңдеп қҧнды ӛнімдер алу әзірше ӛз шешімін 

таппай келеді. Сондықтан бҧларды сақтауға, жыюға, тастауға, кӛмуге, зиянсыз 

тҥрге айналдыруға кӛптеген қаражат, энергия, уақыт жҧмсалып жатыр. 

Қалдықтар шығатын негізгі кӛздерге ӛнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, ҥй-

жай шаруашылығы жатады. Ӛнеркәсіп қалдықтарының мӛлшері бір адамға 

шаққанда тҧрмыс қалдықтарынан 20 еседен артық келеді. Әр ӛнеркәсіп 

ӛндірістері ӛнім ӛндіруге ғана назарларын аударып қоймай, одан шығатын 

шығарындыларды жҥзеге асыратын әдістерге кӛшсе, қоршаған орта  ластанудан 

қорғалынады. Аз қалдықты немесе қалдықсыз технологияға кӛшу адамзатқа және 

табиғатқа оң әсер береді. Бҧл жағдайда бір ӛндірістің қалдығы басқа ӛндіріске 

шикізат ретінде пайдаланылуы керек. Мысалы, қҧс фабрикаларында ӛнім алудан 

бӛлек олардан шығатын қалдықтарды ӛндіруге болады. Қҧс саңғырығын да 

қажетке жаратуға болады,одан биологиялық тыңайтқыш алуға болады. 

Биоэнергетикалық кондырғы арқылы кәдімгі қҧс қиынан кҥніне 70 тонна 

экологиялық таза тыңайтқыш шығаруға болады. Ӛңделген саңғырықтар кептіріліп 

ауылшаруашылығында қажетке жарайтын еді.Қҧс фабрикасы тәулігіне 80 тоннаға 

дейін саңғырық шығарады[1]. 

Қалдықтар ӛте кӛп мӛлшерде пайдалы кендерді шығарғанда және 

байытқанда пайда болады. Қазіргі кезде қолданылатын технологияларға 

байланысты бастапқы алынған шикізат мӛлшерінің 10% қалдыққа айналып 

отырады. Қазіргі уақытта дҥниежҥзі бойынша жер қойнауынан жыл сайын 100 

млрд.т дейін руда, қҧрылыс материалдары, 4 млрд.т мҧнай және газ, 2 млрд.т 

кӛмір беткі қабатқа шығарылып отырылады. Атмосфераға 200 млн.т ҥстінде 

кӛміртек оксиді, 53 млн.т азот тотығы, 50 млн.т  кӛмірсутектер, 146 млн.т кҥкірт 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
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тотықтары, 250 млн.т шаң газ тәріздес қалдық ретінде шығарылады. Ал су 

қоймаларына жыл сайын орта есеппен 32 млрд м
3
 тазаланбаған су, әлемдік 

мҧхиттарға 10 млн т дейін мҧнай тасталынады. 

Қалдықтардың мӛлшерін азайту ҥшін әртҥрлі халық шаруашылығы 

салаларының арасында байланыс ҧйымдастырып, шикізатты кешенді тҥрде 

пайдалану мәселелерін шешу қажет. Ӛнеркәсіп комбинатының жанынан улағыш 

қалдықтарды зиянсыздандыратын немесе ӛңдеп пайдалы заттар шығаратын 

қосымша ӛндірістер ҧйымдастырылса экономикалық тҧрғыдан пайда тҥсірілумен 

қатар табиғатқа тиетін қолайсыз әсер де жойылып отырады.  

 

Қалдықтар 

 

 Тҧрмыстық                                  Ӛнеркәсіптік                   Ауылшаруашылық 

 

Газ тәрізді                                          Қатты                                 Сҧйық 

 

 

Органикалық                                                                         Анорганикалық 

 

Зиянды                                                                                        Зиянсыз 

 

Пайдаға  асырылатын                                                                Пайдаға   

                                                                                               асырылмайтын 

 

Жанатын     Жанатын сҧйық                                     Жанбайтын       Жанбайтын                            

қатты                                                                                қатты                 сҧйық 

 

Сурет 1 - Қалдықтардың классификациясы 

 

Шыққан кӛзіне байланысты ӛндірістегі қалдықтарды екі топқа бӛледі- 

ӛндіріс қалдықтары және тҧтыну қалдықтары. 

Ӛндіріс қалдықтарына бҧйым алу процесінде шыққан және жартылай 

немесе тҥгелімен ӛзінің бастапқы тҧтыну сапасын жоғалтқан шикізаттың, 

материалдың, шала бҧйымдардың қалдықтары жатады. Бҧл топқа сонымен қатар 

шикізатты физикалық-химиялық жолмен ӛңдегенде, пайдалы кендерді 
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шығарғанда және байытқанда шыққан ӛнімдер де кіреді. Оларды ӛңдегеннен 

кейін халық шаруашылығында немесе шикізат ретінде басқа ӛндірісте немесе 

отын ретінде пайдалануға болады. Ӛндіріс қалдықтарына сыртқа тасталынатын 

технологиялық газдарды немесе ақаба суларды тазалағанда шыққан қатты заттар 

жатады[2]. 

Тҧтыну қалдықтарына пайдалануда болған, бірақ тозып, ӛздерінің тҧтыну 

қасиетін жойған бҧйымдар мен материалдар жатады. Олар ӛндіріс жағдайында 

белгілі тәртіппен шығынға шығарылады, ал тҧрмыста тасталынады.  

Ӛндірістік   және   тҧтыну    қалдықтардың     тҥрлерін    пайдалану 

мҥмкінділігіне   байланысты   материалды  ресуртарға,   ал   екінші   жағынан 

экономикалық даму сатысында ӛңдеу тиімсіз болатын қалдықтарға бӛлуге  

болады. Ӛңделетін қалдықтар пайда болатын жеріне  немесе арнайы 

жабдықталған басқа кәіпорындарда қайтадан ӛңдеуден ӛтеді.  Кейбір  ӛндірістік 

қалдықтар пайдалану қасиетінен айырылған соң  қазіргі  кезде   ӛз  орындарын 

таба  алмай  келеді.  Бҧл   қалдықтар   қоршаған   ортаға   зияны   болмаса 

кӛміледі. Санитарлық гигиена жағынан қауіптілік тудырса,  қалдықтарды   алдын 

ала  қауіпсіздендірілгеннен кейін  кӛмеді. Қалдықтардың формасы  және  тҥріне 

байланысты  13 топқа бӛледі: 

1.  Гальваношламдар  және   тҧнбалар.  Химиялық   реактивтердің   және 

реагендер қалдықтары; қҧрамында  хром, никель, мыс, кобальт, мырыш,  

қорғасын болатын химреактивтер және  реагендер жатады. 

2. Су қҧбырларының және  канализациялардың  қалдық  сулары,  

қҧрамында мҧнай  бар  ӛндірістік тҧнбалар; 

3. Салқындатқыш  сҧйытқыштар,  лак  бояу,  ӛндірістердің  қалдықтары, 

мҧнай қалдықтары, оңай жанатын сҧйықтар. 

4. Пластмассалар,  полимерлер,   синтетикалық  талшықтар,матаемес 

синтетикалық  материалдар қалдықтары. 

5. Резина  техникалық бҧйымдар, вулканизаторлар қалдықтары. 

6. Ағаш қалдықтары. 

7. Қағаз қалдықтары. 

8. Қара және тҥсті  металдардың темір қалдықтары. 

9. Шлактар, кҥлдер, шаңдар қалдықтары. 

10. Тамақ қалдықтары. 

11. Жеңіл ӛнеркәсіп қалдықтары. 

12. Әйнек қалдықтары. 

13. Қҧрылыс индустриясының қалдықтары. 

Қалдықтардың  жіктелуі  ӛнеркәсіптің   шараларына,  агрегаттық   кҥйіне,  

токсинділігіне негізделген. Әрбір  жағдайда  аспектілігіне  сәйкес  қарастырады: 

тазалануы, қайта ӛңдеуі, қалдықты кӛмуі, токсинді әсерінің алдын алу.  Әрбір 

ӛндірістік саланың ӛзінің қалдықтарының классификациясы  болады. 

Қалдықтардың жіктелуі әртҥрлі  кӛрсеткішке  байланысты, ең  негізгі  адам 

денсаулығына қауіптілігі, зиянды қалдықтар, мысалы: инфекциялық, токсинді,  

радиоактивті болып бӛлінеді. Зиянды заттар жіктелуі және жалпы қауіптілік 

талаптары  стандартына   сәйкес,   барлық  ӛндірістік қалдықтар 4 қауіптілік 

класына  бӛлінеді[3]. 
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1-кесте – Қалдықтардың қауіптілік кластары 

Кластар Заттарға мінездеме 

Бірінші   тӛтенше қауіпті 

Екінші жоғарғы қауіпті 

Ҥшінші орташа қауіпті 

Тӛртінші аз қауіпті 

 

Қалдықтарды ӛңдеу. Қалдығы аз және қор ҥнемдеуші технологиялар 

қоршаған ортаны сауықтыруға мҥмкіндік жасайды. Кӛптеген заттектер мен 

материалдар қалдықтарға жатқызылады. Бірақ бҧлардың кӛпшілігі басқа ӛндіріс 

орындарында шикізат ретінде пайдаланылып, тҥрлі қажеттілікке жарар еді. 

Осыған байланысты Д.И.Менделеев: "Химияда қалдықтар жоқ, тек 

пайдаланылмаған шикізат қана бар"-деп айтып кеткен еді. Қазіргі таңда 

қалдықтар экологияның кҥрделі мәселелерінің бірі болып отыр. Қатты тҧрмыстық 

қалдықтарды ӛңдеудің әлемдегі негізгі әдісі-тӛменгі температурада жағу. 

Жағудың осындай әдісі кезінде  шығатын газдармен қоса кӛптеген бӛлінбейтін 

зиянды қосындылар мен ӛнімдер шығарылады. Сондықтан, қалдықтарды жағатын 

зауыттар атмосфераны қосымша ластаушы ошақ кӛздері болуда. Қатты 

тҧрмыстық қалдықтардың бастапқы массасының 25% кӛмілуге жататын 

қалдықтар деп саналады. Қоқыс ӛңдейтін зауыттар салынып, іске қосылып 

жатқанымен, қоқыстардың кӛп бӛлігі қала және қала маңындағы қоқыс тӛгу 

орындарында жинақталады. Қоқыс жинақталған жерлерден патогенді 

микроағзалар мен гельминттердің жҧмыртқалары топыраққа тҥседі де, сол жердің 

санитарлық кҥйін ҧзақ уақытқа нашарлатады. Жыл ӛткен сайын қоқыс орындары 

неше тҥрлі ауру тарататын шыбындардың, жәндіктердің кӛбею орнына айналады. 

Тасу және жинақтау барысында тығыздалған, арасында ауа кірмейтін тҧрмыс 

қалдықтары анаэробтық кҥйге жақын жағдайда ыдырайды. Бҧл жағдайдағы 

биохимиялық реакциялар барысында сҧйық және газ тәріздес улы заттар пайда 

болып, топырақ пен ауаны ластайды[4]. 

Топырақты орман  топырақтарынан, жер  асты  және   жер  ҥсті  суларын, 

қатты  және  сҧйық  қалдықтармен  ластанудан  сақтау,  оларды   жинау   және 

полигондарда  және  ҥйінділерде  сақтау  арқылы   жҥргізіледі. Қалдықтарды 

полигондарда сақтау қарапайым  және  жиі   қолданылатын   әдіс   болып   

табылады. Полигондарға қҧрамында мышьяк бар неорганикалық қатты  

қалдықтар және шламдар, қҧрамында сынап бар қалдықтар,  қҧрамында қорғасын, 

мырыш,  қалайы,  никель,  висмут  және  олардың  қосылыстары  бар қалдықтар, 

органикалық ерітінділер, органикалық жанғыш  қалдықтар,  жӛндеуге келмейтін 

сынапты   лампалар,  мҧнаймен  ластанған  қҧм,  бҧзылған  балондар  жатады.  

Сҧйық токсинді қалдықтарды шығаруғакәсіпорындардың 

ӛзіндезалалсыздандырылуы тиіс. Тҧрмыстық  қоқысты  залалсыздандырудың   бір   

әдісі   биотоп   алатын биологиялық ӛңдеу. Залалсыздандыру  және   ӛңдеу  

қоқыстың  ӛздігінен  жануы есебінен жҥзеге асады,  сондықтан  биотермиялық  

деп  атайды.  Бҧл  процесс аэробты жағдайда жылу сҥйгіш және  әртҥрлі 

микроағзалардың  ӛсіп  жетілуінің нәтижесінде болады. Елімізде және шет 

елдерде кӛкӛніс ӛсіруде, ауыл шаруашылықта, қалаларда, кӛгалдандыруда 
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қолданады. Қазіргі  кезде    қоқыс    зауыттарда    қалдықтарды   залалсыздандыру 

процесін  механикаландырылған  биотермиялық жолмен    жҥзеге асырады. 

Республикада ӛнеркәсiптiк және  тҧрмыстық  қалдықтардың  мониторингiн, 

оларды  сақтауды және  кәдеге  жаратуды   қамтитын   қалдықтарды басқарудың 

мемлекеттiк жҥйесi жоқ. Қазақстанның аумағында  ӛндiрiс  пен  тҧтыну  

қалдықтарының  20  млрд. тоннадан астамы, оның iшiнде 6,7 млрд. тонна  улы  

заттар  жинақталған,  әрi олардың ҧлғаю ҥрдiсi байқалуда. Бҧл  ескiрген  

технологияларды  қолданумен,  сапасыз  шикiзатпен  және отынмен,  

кәсiпорындардың  ӛндiрiс  қалдықтарын  кәдеге  жарату  мен   қайта 

қҧнарландыруға қаражат салуға қҧлықсыздығымен тҥсiндiрiледi. Уытты 

қалдықтарды қоса  алғанда,  ӛндiрiс  қалдықтары  әлi  кҥнге,  кӛбiнесе тиiстi   

экологиялық   нормалар   мен    талаптарды    сақтамастан,    тҥрлi 

жинақтағыштарда қойылып, сақталады. Осының нәтижесiнде  кӛптеген  

ӛңiрлердiң топырағы, жер  асты  және  жер  ҥстi  сулары  қарқынды  ластануға  

ҧшыраған. Қойылатын  қалдықтардың  ҥнемi  ҧлғайып  отырған  кӛлемi  жаңа   

техногендiк ландшафтар қалыптастырады. Yйiндiлер мен террикондар  биiктiгi  

ӛскен  сайын олар шаң қҧраудың неғҧрлым қарқынды кӛздерiне айналады. Қатты 

тҧрмыстық қалдықтардың негiзгi  массасы  қҧрауыштарға  бӛлшектенбестен 

шығарылып, ашық кҥресiндерге тасылады және қойылады,  оның  97%-i  

Қазақстан Республикасының табиғат қорғау және  санитарлық  заңнамасы  

талаптарына  сай емес. Оларды орналастыру және жайғастыру жобасыз және 

қоршаған ортаға  әсерi бағаланбастан  жҥргiзiлген.  Республикада   қатты   

тҧрмыстық   қалдықтардың шамамен тек 5%-i ғана кәдеге жаратылады немесе 

жағылады. Ӛндiрiстiк және тҧрмыстық қалдықтарға  байланысты  проблемаларды  

шешу  ҥшiн ӛндiрiстiк және тҧрмыстық қалдықтарды басқаруды жетiлдiру 

жӛнiндегi  салалық және ӛңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу  қажет.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ТОРАНҒЫНЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯСЫ 

 

Қазіргі таңда ӛсімдіктердің тҥрлік алуандылығын сақтап қалу мәселесі 

экологиялық жағдайдың әлсіреуі, адамзат баласының қоршаған ортаға тигізетін 

кері әсерлерінің ҧлғаюы, табиғи ресурстарды ҥнемсіз қолдану себептерінен ӛзекті 

мәселелердің бірі болып отыр. Торанғы ӛсімдігінің  табиғатта сирек кездесуі мен 

таралу арелының азаюы олардың тҥр ретінде мҥлдем қҧрып кетуіне себеп болуы 

мҥмкін. 

Қазақстанның Қызыл кітапқа енген, сирек кездесетін ӛсімдік тҥрлерін 

қорғауға арналған бірсыпыра іс-шаралар ҧйымдастырылып, бағдарлама жасалған 

және олар қолданыс тапқан. Қызыл кітапта бҥгінгі кҥнде жойылып кету қаупі бар 

ӛсімдік тҥрлерінің тізімі кӛрсетілген. Дегенмен, аталмыш шаралар толыққанды 

атқарылмау салдарынан және жергілікті тҧрғындардың әсерінен ӛсімдіктер 

санының азаюы тоқтала қойған жоқ. Осы тҧрғыдан алғанда зерттеу тақырыбы 

ӛзекті мәселе болып саналады. 

Сырт келбет-пішіні мен жапырақтары кӛгілдір терекке ҧқсас келетін 

тораңғы сол саялы ағаштың жабайы тҥрі іспеттес. Қынжыла айтатын нәрсе,  

тораңғы отын орнына пайдаланылып қҧрып бара жатқандықтан, соңғы жылдары 

Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген, қорғауды қажет етеді. 

Қазақстанның шӛлді аймақтарында таралған Populus L. туысының тораңғы 

тҥрлерінің вегетативті мҥшелерінің анатомиялық қҧрылысын, тҥрлер арасындағы 

байланысты анықтау болашақта ӛсімдіктердің химиялық қҧрамын зерттеуде 

басшылыққа алуға ҥлкен кӛмегін тигізері сӛзсіз.  

Ел аузында «шӛл даланың падишасы» атанған торанғыны бҥгінде қазақ 

жерінің тҧрғындары ӛрелі саясы санайды. Тораңғыл топтанған тоғай тҥрінде де, 

жеке дарақ ретінде де шӛлді-шӛлейт аймақтарда, қҧмды баурайларда, тҧзды-

сортаң тақырларда, ӛзен аңғарлары мен жағаларында ӛседі. Олар қҧмды 

тӛбелердің етектері мен жазық танаптарында ҧшырасады. 

Қазір тораңғы тҥрлері Қазақстанда Арал ӛңірі мен Қызылорда облысынан 

басқа Балқаш пен Алакӛл аймақтарында, Бетпақдала атырабында, Мойынқҧмда, 

Шығыс Қазақстанның Айғырқҧм шӛлінде кездеседі. 

Терек туысының тораңғы тҥрлерін (P. Euphratica) Oliver (1807) алғаш 

сипаттаған.  А. Шренк (1848) тҥрді екіге бӛліп қарады: Populus diversifolia және 

Populus pruinosa, ал Dode L. A, Populus diversifolia және P.ariana және жаңа 

P.litwinowiane тҥрін сипаттады. 

Жоғарыда аталған тораңғы теректерінің ішінде Қазақстанда Populus 

diversifolia Schrenk, Populus pruinosa және Populus litwinowiane кездеседі. 

Ғалымдар Б. К.Скупченко (1949), А. У. Усманов (1966), Л. М. Грудзинская (1975), 
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П. П. Бессчетнов (1981) аталған тҥрлердің Қазақстанда кездесу ареалын және 

биологиясын, экологиясын зерттеген [1,2]. 

Таралу ареалы жағынан тораңғылар Орта Азияны, Оңтҥстік Қазақстанды, 

Иран және Батыс Қытай аймақтарында таралған. Тораңғылар тал 

тҧқымдастарының ішіндегі биологиялық жағынан ерекше тҥрлерді қамтитын 

болғандықтан ботаникалық сипаттау тарихы ертеден басталады. 

Алғашқы зерттеушілердің қатарында 1845 жылы Іле ӛзенінің жағалауына 

жҥргізілген Шренк (Schrenk) және сонымен қатар кӛптеген авторлардың еңбектері 

жатады (L. A. Dode, 1905, В. Л. Коморов, 1934, В. Л. Коморов, 1936, С. Я. 

Соколов, 1954, В. П. Дробов, 1955, В. Н. Дробов, 1953, Г. Ф. Протопопов, 1953, П. 

П. Поляков, 1960, П. П. Поляков, 1969). Аталған авторлар Turang тҥрлерінің 

вегативті және генеративті мҥшелерінің морфологиясына, тозаңдануына, 

таралуына, кӛбеюіне толықтай сипаттама берген. 

П. П. Бессчетнов, Л. М. Грудзинская  (1981) мәліметі бойынша, тораңғы 

(Populus diversifolia) биіктігі 11 – 16 м, кейбір әдебиеттердегі мәліметтерде 30 – 38 

м болатыны кӛрсетеді. (П. П. Поляков, Р. В. Камелин, 1968, А. К. Скворцов, 1972, 

Б. К. Скупченко,1950) [3]. 

П. П. Бессчетнов, Л. М. Грудзинская  (1981), Б. К. Скупченко,1950, 

зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес ағаш биіктігінің амплитудасы тіршілік 

ортасына байланысты болуы мҥмкін. Ағаштың диаметрі 30-40 см-ден 90-100 см 

аралығында болады, биіктігі ағаштардың жасына байланысты Екі ҥйлі ӛсімдік. 

Жапырақтары кең дӛңгелектен қысыңқыға дейін, жапырағының жоғарғы жағында 

терең ойықты тістері болады. А. У. Усмановтың (1971) ҧсынуы бойынша, жемісі 

қорапша, гҥлдегеннен кейін 90-100 кҥнде пісіп жетіледі. 

П. П. Бессчетнов, Л. М. Грудзинская  (1981), В. И. Запрягаева (1976) 

мәліметтері бойынша тораңғыл терек (Populus pruinosa) тораңғыға қарағанда 

аласа 9-10 м сиректеу 15-20 м болады [3]. 

И. К. Фортунатов бақылауына сәйкес (1949) тораңғының ӛркендері 

неғҧрлым жылдам ӛскен сайын, соғҧрлым жапырақтарының морфологиясы алуан 

тҥрлі болып келеді. Бҧл ерекшелік тораңғының басқа да туыс тармағына тән. 

Литвинов терегі (тораңғы) P.litwinowiane Dode тҥрлі жапырақты тораңғыға 

ҧқсас, бірақ кейбір морфологиялық белгілері бойынша айырмашылықтарын А. У. 

Усманов (1971) талдап сипаттаған [4]. 

Тораңғының шаруашылықтық маңыздылығын Л. С. Миронова (1959) 

ауаның қҧрғақшылығына, жоғары температураға тӛзімділігінде десе, Быков Б. А. 

(1961) топырақтың тҧздылығына бейімделгіштігімен бағалайды . Л. В. Елисеев 

(1939), Г. С. Новиков (1957), Ю. И. Молотковский (1958) тораңғылардың жарық 

сҥйгіш, тӛменгі температураға тӛзімсіз екенін сипаттайды. 

Торанғы тҥрлері систематикалық орны жағынан да филогенетикалық тегі 

беймәлім болғандықтан ғылымдардың тҥрлі кӛзқарасын тудырып отыр. Соған 

қарамастан бірнеше авторлар (Б. К. Скупченко, Г. Усманов, А. Коргулин, 1965, С. 

К. Черепанов, 1973, А. У. Усманов, 1966) мәртебесі және туыс тармақтың таксоны 

жағынан талдар (Salicaceae Mirbel) тҧқымдасы, теректер (Populus) туысына, 

тораңғылар (Turanga, Bunge) туыс тармағына біріктіреді. Кейбір системалық 

жҥйелерде ӛзінше бӛлек туыс деп есептеледі. 
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Тораңғыны туысы жағынан кейбір авторлар екі тҥрге біріктірсе (Populus 

pruinosa Schrenk, P. Euphratica, Oliver), басқа авторлар Turanga туыс тармағын екі 

қатарға бӛледі: бірінші қатарға - Populus diversifolia Schrenk, P.ariana Dode, 

P.litwinowiane Dode және  P.transcaucasica Yarm.ex Gross, екінші қатарға - Populus 

pruinosa Schrenk және P. glaucicomans Dode жатқызды. 

Осы жоғарыда аталған тораңғы теректерінің ішінде Қазақстанда Populus 

diversifolia Schrenk, Populus pruinosa және Populus litwinowiane кездеседі. Аталған 

тҥрлердің Қазақстанда кездесу ареалын және биологиясын, экологиясын 

зерттеген ғалымдар А. У. Усманов (1966), Б. К. Скупченко (1949), П. П. 

Бессчетнов (1981), Л. М. Грудзинская (1975) [4,5]. 

Тораңғы – тҧзды және қҧмды сусыз шӛлдерде табиғи жағдайда ӛсе беруге 

қабілетті бірден-бір биік, жапырағы мол ағаш тектес ӛсімдік. Ол ауаның 

жылылығына, желдің кҥші мен дымқылдың тапшылығына қарамайды. Қоршаған 

ортасына тап осылай бейімделіп ҥлгірген бҧл ӛсімдік шӛлді аймақтың кҥрт 

ӛзгерісті континенттік қатал жағдайына да жақсы шыдайды. Ағаш 

жапырақтарының суды жақсы буландыруы, тамыр жҥйесінің жақсы дамуы мен 

оның 10 метрден әрмен тереңдіктегі жер асты су кӛздерінен нәр ала беретіні оны 

осындай дәрежеге жеткізген. Тораңғыл тамыр жҥйесі жер бетіне жақындаған 

тҧсында жан-жағына қарай жайыла тарап, кӛлемі 30 метрге дейін барады. Бҧл 

ӛскін сегізаяқтың ӛрген ӛрмегі сияқты. Сол шандыр тамырларынан тараған жас 

ӛскіндері арқылы айналаға ҧрпақ шашып, қанатын кең жаяды. Тамыр мен ӛркен 

қалемшелері арқылы бҧл ӛсімдікті  кӛбейтуге болмайды. (1- сурет). 

 

 
 

Сурет 1 -Тақыркӛлдің шығысындағы ақ торанғы (Populus pruinosa Schrenk.) 

ӛскіндері, маусым 2016 ж. 

 

 Тораңғы жапырақтары ылғалды ерекше буландыратынын ҧзақ жылдар 

тораңғыға бақылау жҥргізген  Б.К. Скупченко былай сипаттайды: «…шілденің 

аяғына таман кҥндізгі ыстық кезінде біз Қара тораңғы сайында жиырма жыл 

ӛскен тораңғыны аралап кестік. Ағаш қҧлағанда оның діңінің шеткері бӛлігінен 

ауаның қатты бір кҥшпен сыртқа шыға бастағаны сондай, 10 метр қашықтықтың 

ӛзіне ызың естілді. Ӛйткені дің мен бҧтақтағы су жапырақтардың кӛмегімен тез 

буланады да, оның орнына ығысқан ауа дыбысын шығарады. Жапырақтардың 

кӛптігіне орай ызың біртіндеп басылды да, бір сағат ӛткесін мҥлдем тыншыды». 
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Б.К. Скупченко сонымен бірге қолайлы жағдай болса, тораңғы ағашының 

ӛте биік те ірі болып ӛсе алатынын жазады. Ол 1952 жылы Балқаштың маңайынан 

биіктігі 30 метрге жететін, жуандығы 1,5 метр болатын тораңғыны да кӛріп, 

суретке тҥсіріп алған екен. Оның қандай кӛлемдегі данасы болмасын, қҧмды және 

тҧзды топырақтарда орман алқаптарын кӛбейту мен қатар, сол қҧм кӛшкінін 

тоқтатуға ҥлкен септігін тиізетінімен бағаланады. Ғалымдардың мәлімдеуінше, әр 

тораңғыл орта есеппен жыл сайын 1 тоннадан аса шаңды ҧстап қалып, 1,5 мың 

литр оттегіні айналасына бӛлетін кӛрінеді. 

Тораңғы (PopulussectionTuranga) –  талдар   тҧқымдасының  ( Salixacede)  

теректер ( Populus) туысына жататын ағаш тектес ӛсімдік. Қазақстан аумағында 

Бессчетнова П.П.зерттеулеріне байланысты тораңғының 3 тҥрі ӛседі. Оның 

бірінші тҥрі – қара тораңғы ( Populus diversiolia), ал екінші тҥрі – ақ тораңғы  

( Populus pruinosа), ҥшінші тҥрі -  Литвинов тораңғысы (Populus Litvinoviana)  

(Винтерголлер, 1976) [4,5]. 

Қара торанғы, Populus diversifolia Schrenk.,туранга разнолистный - 

шарыраңқы тығыз емес бӛрікбасты биіктігі  11-16 метрге жететін ағаш тектес 

ӛсімдік. Дерек кӛздерінде ірі, ересек тҥрлерінің биіктігі 30-38 м даналары да 

сипаттап жазылған (Скупченко,1950; Ратьковский,1948). Кӛпшілігінің жақсы 

жетілген тҥзу діңдері бар. Қабығы сарғылт-сҧр, таспа тәрiздi оңай сыпырылады. 

ӛркендерi бастапқыда нәзiк тҥктi, кейiн тҥксiз, тҥсi қоңыр сарғылт. 

Оның ақшыл жасыл жапырақтары қысқарған ӛркенде домалақ жҧмыртқа 

пішінді, тісті жиекті болып келсе, ҧзарған ӛркенде қандауыр тәрізді ҥшкір тегіс 

болады және сағағы екі бҥйірінен қысыңқы, екі ҧсақ бездеут тҥктері бар.  Діңінің 

диаметрі орта есеппен 35-45 см болғанымен, 90-100 см жететін даналары да 

кездеседі. Наурыз –сәуiр айларында жапырақ жайғанға дейін гҥлдейді, мамырда 

жемiс бередi. Ҧсақ гҥлдері цилиндр пішінді сырға гҥлшоғырына жиналған. 

Аналық аузы мен тозаңқап кҥлгін-қызыл тҥсті болғанымен жасыл тҥсті гҥлдер де 

кездеседі. 

Қара тораңғы ӛлкемізде біршама кеңінен таралған. Ол Арал маңындағы 

шӛлейтті, шӛлді ӛңірлерден бастап, ендік бойынша Балқаш, Алакӛл 

ойпаттарындағы ескі ӛзен аңғарлары мен жағалауларында, қҧмды тӛбелердің 

аралықтарындағы сортаңды, тақырлы жерлерде ӛседі. Ол ӛзен жағасындағы 

ормандарда және су басқан жағалауларда да, кейде мҥк, тамарикс және талдармен 

араласып ӛседі. 

Тҥрді алғаш рет А.И.Шренк Қазақстанның Жалаңашкӛл аймағынан жинап, 

сипаттаған. 

 белгілі ботаник ғалым Б.К.Скупченко (1952 ж.)  Балқаш кӛлі маңынан 

биіктігі – 30 метр, діңінің жуандығы – 1,5 метр тораңғы ағашын суретке тҥсіріп 

алған. Жас бҧтақтары мен ӛркендерінде орналасқан жапырақтарының пішіні әр 

тҥрлі болып келетіндіктен, қара тораңғыны кейде «тҥрлі жапырақты тораңғы» деп 

те атайды. 

Ақ торанғы, Populus pruinosa Schrenk., туранга сизолистный кӛлемі кішірек, 

биіктігі кӛбінесе 9-10 м, шар тәрізді бӛрікбасты ағаш тектес ӛсімдік. Ӛсімдіктің 

діңі әртҥрлі деңгейде майысқан, тҥзу болмайды. Қара торанғыға қарағанда 6-10 

кҥн ертерек гҥлдейді және тҧқымы да ертерек пісіп жетіледі. Ол Қазақстанда 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D1%82%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Арал теңізі маңындағы қҧмдауытты жерлерде, Сырдария ӛзенінің аңғарларында, 

Балқаш кӛлінің аймағында жеміс беретін сырғасының ҧзындығы – 5-6 сантиметр. 

Ол Бетпақдала алқабында, Зайсан қазаншҧңқырында ӛте сирек кездеседі. Оның 

діңі тҥзу ҧзындығы – 1,6 метр әрі діңінің жуандығы –1 метрге жетеді. Бҧтақтары 

жан-жаққа тарамдалып ӛсіп, бӛрікбасы шеңберленіп тҧрады Тамыры 20-30 метрге 

дейін жететіндіктен ӛскен ортасының қатал климатына тҧрақты болып келеді. 

Дегенмен,  басқа ӛсімдіктерден ерекшелігі ӛсімдіктен жҧлып алынған жапырақ 2-

3 сағатта толық қурап қалады. Оның да тҥкті жапырақтарының пішіні әр тҥрлі 

болып келеді әрі суды жақсы булануға бейімделген. Жапырақтарының тҥсі 

кӛкшіл болып келетіндіктен оны ғылыми тілде «кӛгілдір жапырақты терек» деп 

атайды. Ақ тораңғы ағашы Орта Азия елдерінде, Қазақстан, Иран және 

Ауғаныстан аумағында да сирек ӛседі (2-сурет). 

 

 
 

Сурет 2 - Тақыркӛлдің ақ торанғысы (Populus pruinosa Schrenk.), тамыз 2016. 

 

Еліміздің ақ тораңғы ӛсетін аумақтарында республикалық мәні бар 2 

мемлекеттік ботаникалық қорықша ҧйымдастырылған. Оның бірі – Қызылорда 

облысы Сырдария ауданындағы «Тораңғылысай» (аумағы 17 900 га), ал екіншісі – 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы «Тораңғылы» (48 га). 

Литвинов торанғысы, Populus Litvinoviana, туранга Литвинова қара 

торанғыға ӛте ҧқсас болғанымен жасыл тҥсті жалпақ жапырақтарымен ерекше. 

Литвинов торанғысы (Populus Litvinoviana) Балқаш маңайынан алғаш рет 

зерттелген [5]. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскенмен, Қазақстан 

 

ИТШОМЫРТ ШЫРҒАНАҚТЫҢ (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) 

ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУ ЖАҒДАЙЫ 

 

Шырғанақ – Жер шарының ең ҧзақ ӛмір сҥрушісі. Ғалымдардың пікірінше, 

оның жасы 24 миллион жыл шамасында. Шырғанақ – ағзаның барлық мҥшесіне 

кешенді және тиімді әсер ететін дәрілік ӛсімдіктердің бірі. 

Шырғанақ атауының шығу тегіне назар аударсақ. Ежелгі Грекияда терісі 

жылтыр әрі мықты болуы ҥшін шырғанақ жапырақтары мен бҧталарынан 

дайындалған қайнатпамен аттарды суарған. Осыдан оның латынша атауы 

Hippophae шыққан, «Hippos» - ат және «phae» - жылтырақ деген ҧғымды 

білдіреді. Шырғанақтың «облепиха» деген орысша атауы жемістерінің бҧтақты 

қоршап алуынан (облепляет) шыққан[1]. 

Шырғанақты алғашқы зерттеу жҧмыстарын жиырмасыншы ғасырдың 30-

жылдарында  Алтай тәжірибе станциясының бағбандары жҥргізді (Лисавенко 

М.А., 1934). Дҥние жҥзінде бірінші рет шырғанақтың іріктемесі де осында 

алынды (Гатин Ж.И., 1963). Қолдан ӛсіру агротехникасы анықталып, жеміс 

алынды (Пантелеева Е.И., Мочалов В.В., 1978; Пантелеева Е.И., Ермаков Б.С., 

1978) [2]. 

Шырғанақ кӛгалдандыру мақсатында алғаш рет Санкт-Петербург ботаника 

бағында ӛсірілді. Онда 19-ғасырдың басында Таулы Алтайдан шырғанақтың 

қаламшалары мен тҧқымдары әкелініп ӛсіріле бастады. Шырғанақты жеке 

адамдардың ӛсіріп қажетіне пайдаланғандығы жӛнінде алғашқы жазба деректі А. 

Ф. Батюшковтың (1965)еңбектерінен кездестіруге болады. Ӛзі қолдан ӛсірген 

шырғанақты пайдалану жӛнінде А.Крылов алғашқы ғылыми кеңес берген. Ол 

тҧқымдарың себу, кҥтім жасу әдістерің, тҥпкілікті орынға кӛшіру мерзімдерін 

және кӛктемде егу  тәсілдерін дҧрыс кӛрсетеді. XX ғасырдың басында 

шырғанаққа халық жемісті ӛсімдік ретінде қарап, қызыға басталды. Сол кезде 

Сібірәуесқойларының бақтарында басқа жеміс-жидектермен бірге шырғанақта 

пайда болады. Сібір жеміс-жидек шаруашылығының негізін салушы Н.Ф 

Косуленко қолдан ӛсірілген Сібірдің жергілікті ӛсімдігі шырғанақ ешқандай 

жабусыз-ақ қыстап шығатындығын  кӛрсетті.Сондықтан ол бҧл ӛсімдікке тек 

питомниктерде ғана емес, бақтарда да баса назар аудару керектігін ҧсынды. Ӛткен 
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ғасырдың аяғында шырғанақты Мәскеу тҥбіндегі Поречье, Воронеж, Петербург 

қалаларындағы ӛндірістік питомниктерде ӛсіру басталды. И.В.Мичурин 

шырғанақтың тҧқымдарын одақтын әрбір тҥкпірінен алдырып, қолдан ӛсірді. Ол 

Батыс Европадан алынған тҧқымдардың кӛшеттері қыстың ӛзінде ӛліп қалып, 

Сібірден алынған тҧқымдар жақсы ӛсіп шыққанын анықтады. XX ғасырдың  40-

жылдары шырғанақ жемісінде поливитаминдер барлығы ашылғаннан кейін бҧл 

ӛсімдік тек жемісті емес, витаминдік шикізат ретінде жоғары бағалана бастады. 

Бҧдан кейін шырғанақ жан-жақты зерттелді. Алғашқы зерттеулерді 

М.А.Лисовенко атындағы Сібірдің жеміс-жидек шаруашылығы институты 

жҥргізді. Олар тҧтас алаптар қҧрып, ӛзен-кӛлдердің қҧм қайрандарында, су 

кӛздерінің қҧмды-қиыршық тасты жағалауларында  Алтайда, Қазақстанның 

оңтҥстігінде, солтҥстігінде (Бурабай кӛлдерінің жағалауларында),  Тәжікстанда, 

Кабарды-Балқар мен Солтҥстік Осетияда табиғи ортада ӛседі.  

Соның ішінде ең кӛп тараған аймақтар Алматы, Талдықорған, Жамбыл, 

Шығыс Қазақстан облыстары. Шығыс Қазақстан облысында Зайсан, Сауыр-

Тарбағатай және Маңырақ таулары бӛктерлеріндегі кішігірім ӛзендер бойындағы 

жҥздеген гектарларға созылатын орман-тоғайлы жерлерде кӛптеп кезігеді. Бірақта 

бір ӛкініштісі, осы табиғи байлығымыз биохимиялық қҧрамы жағынан толық 

зерттелмей, оны технологиялық ӛңдеу жолдары бҥгінгі кҥнге дейін дҧрыс жолға 

қойылмай келеді. Бҧл жағдай - шырғанақ ӛсімдігінің тағамдық қҧндылығы мен 

физиологиялық белсенділігін анықтай отырып, сапалық қҧрамы жағынан 

бағалауды қиындатып, оны тамақ ӛнімдерінің және емдік-профилактикалық 

тҥрлері ретінде ӛндірісте қолдануды қиындатады. 

Жемісінің сапасы және емдік жағынан бағалы ӛсімдіктер қатарында 

саналатын Айғырқҧм шӛлінде кездесетінитшомырт шырғанақты (Hippophae 

rhamnoides L.)қорғау мақсатындамемлекеттік маңызы бар табиғи-ботаникалық 

Қаратал қҧмы қорықшасы1978 жылыҧйымдастырылған. Аумағы 1,3 мың га. 

Қорықта бҧтадан басқа ӛрт кезінде айтарлықтай зардап шеккен қарағайлы 

кӛшеттер, сондай – ақ терек, кӛктерек, қайың ормандарының алқаптары да бар. 

Тӛменгі жағында әдетте қамысты ну ӛсімдік және батпақты шалғын бар. Сирек 

кездесетін қызыл кітапқа кіретін Зайсан жерінің батпақ кесірткесі, шегіркӛзді 

орта-азиялық аусылдар, жиекдуадақ, дуадақ, ҥбақ. Аздаған балшықты аймағында 

бізтҧмсық, жыланторғай кездестіруге болады. Сирек кездесетін қызыл кітапқа 

енген сҥтқоректілерден – Роборовскілік атжалман, жоңғарлық сальпинготус, орта-

азиялық сілеусін мекендеген. Әдетте қасқыр, қарсақ, борсық, қалқанқҧлақ кірпі, 

толай қҧм қояны, қосаяқ т.б. кездестіреміз. Қорыққа тӛнеттін негізгі апат – ӛрт, 

бақылаусыз қалған малдың жайылуы. Ӛсімдіктерден жҥзгін, теріскен, жыңғыл 

бҧта шоғырлары қалың ӛскен. Айғырқҧм шӛліндегі қатты шымдалған қҧм тӛбелер 

қорықша аумағына кіреді.Айғырқҧмның тӛрттік дәуірдегі шӛгінділерден 

қҧралғандықтары жазық. Ӛсімдіктерден жҥзгін, шыңғыл, қҧм жусаны, қияқ ӛседі. 

Климаты континентік, қысы суық – 34 – 40 
0
С, ал жазы қҧрғақ, орташа 

температурасы 24
0
С, ең жоғарғы температурасы 40 – 42 

0
С. Жауын – шашын аз 

тҥседі, кӛбіне нӛсер тҥрінде болады. Оның жылдық мӛлшері 200мм. Зайсан 

кӛлінің шығысында Қара Ертіс ӛзеннінің сол жағалауында орналасқан қҧмды 

алқап Айғырқҧм жерінде кҥзгі және қысқы жайылым ретінде де 
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пайдаланылады.Қызыл кітапқа енгізілген ӛсімдіктерден: неоген кезеңіндегі 

саваннаның тҥрлі жапырақты терегі немесе тораңғы, тиынтақ, шым жуасы, т.б. 

реликтӛсімдіктері ӛседі.  Барқандардың арасындағы шҧңқырларда итшомыртт 

шырғанақтар ӛседі.  Олар қорықшаның негізі қорғалатын ӛсімдігі. Шығыс 

Қазақстанның басты қҧнды ӛсімдігі саналатын шырғанақтың басым бӛлігі осында 

шоғырланған [3]. 

Итшомыртты шырғанақтың реңсіз гҥлінің хош иісі болғандықтаншырын 

жинайтынбунақденелер арқылы тозаңданады. Шырғанақ бір жылда жарты метрге 

дейін ӛседі. Бес жылда биіктігі бір жарым екі метрге жеткеннен кейін ӛсуі 

баяулайды, алты метрден биіктері ӛте аз кездеседі. Аймақта шырғанақпен бірге 

тал, терек, қайың ӛседі. Егер ол ағаштар кесіліп алынатын болса шырғанақ қаулап 

ӛсіп, ит тҧмсығы ӛтпейтін қалың тоғайға айналады.Жемістердің қоры 26-46 т 

бағаланады, оның ішінде кәсіптігі – 6,8-14 т қҧрайды. Жемістердегі май мӛлшері 

4-6 %. Шырғанақ – Elaeagnaceae тҧқымдасына жататын, топырақ талғамайды, 

жарық мол тҥсетін орында жақсы ӛседі, суыққа тӛзімді. Діңі тығыз және қатты 

болып келеді. Жас бҧтақтары жылтыр болса, кейін қызылқоңыр  тҥске енеді. Бҧл 

ӛсімдікті стратификацияланған тҧкымдарымен, тамыр ӛрбіндерімен, 

қалемшелерімен кӛбейтуге болады [4].  

Шырғанақты тоғайда басқа ӛсімдіктердің арасынан айыру қиын емес. 

Бҧтағының ҧшында ҧзындығы   1–суретте кӛрсетілгендей 7 сантиметрге жететін 

тікені бар. 

 

 
 

                Сурет 1 - Итшомыртты шырғанақ (тамыз 2016 ж.) 

 

Қандауыр тәріздес  жіңішке жапырақтарының тҥбі  қысқа сағақ арқылы 

сабаққа бекінеді, ҥстінгі жағы кҥнгірт жасыл да, астынғы жағы жылтыр және ақ 

тҥсті. Гҥлдері ҧсақ. Аталық гҥлдері қысқа масақ тәрізді гҥлшоғырына біріккен, 

аналық гҥлдері қысқа гҥлсағақтары арқылы бҧтақтардың қолтығынан шығады. 

Топырақты кӛп талғамайды,тіпті 1 – суретте кӛрсетілгендей қҧмда да ӛсе 

алады.Тамыр атпалары арқылы жан-жағына жайыла  ӛсіп кететіндіктен қҧлама 

жарларда, тас және темір жолдарда, қазылған орлардың топырағын бекіте алады, 

сондықтан қҧмдардың қозғалуына тосқауыл болады [5]. 
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Шипалық мақсатта жемістерін қыркҥйек-желтоқсан айларында жинайды. 

Тағам ҥшін жемісі пісіп, ӛзіне тән тҥсіне ие болған кезде жиналады, бҧл кезде 

қҧрамында дәрумендер мӛлшері кӛп болады. Майын алу ҥшін кеш жинау 

керек.Шырғанақ суыққа ӛте тӛзімді, 50 градус аязға шыдайды. Сондықтанжеміс 

жинаудың ең ыңғайлы мерзімі алғашқы аяз.Алғашқы аяздан соң ӛсімдікті 

қаққанда жемісі судырап жерге тӛгіледі. Тҥбі адам қолы жете алатын жерде болса, 

жемісті тоқылған себетке, топталып тҧрған жерлерде брезент немесе мата жайып 

соған жинайды. Бҧтақтар қағылған кезде олардың сынбауын қадағалаукерек. 

Жемісті кҥн ашық кезде жинаған қолайлы. Дегенмен, жергілікті тҧрғындар  

бағалы жемісін жинау мақсатында қорғауға алынғандығына қарамастан 

ӛсімдіктерге зиян келтіруде. Итшомырт шырғанақтың (H. rhamnoides L.) 

Айғырқҧм шӛлінде табиғи қоры антропогендік әсерден азаюда. 
 

 
 

Сурет 2 - Адамдардың әсерінен итшомырт шырғанақ(H. rhamnoides L.)  

зардап шегуі (қазан 2016 ж.) 

 

Жиналған ӛсімдік жемісін кҥн тимейтін суық жерде сақтау керек. 

Даярланған майдың кҥңгірт  қызыл тҥсті және жағымды иісі болады  
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АТМОСФЕРАҒА ТҤСЕТІН ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫҢ ТАРАЛУЫ МЕН 

ТАСЫМАЛДАНУЫНА ЖЕЛ РЕЖИМІНІҢ ҚОСАТЫН ҤЛЕСІ 

 

Атмосфералық ауа адамның, жан-жануардың және ӛсімдік әлемінің тыныс 

алу кӛзі, химиялық заттарды алу мен жану ҥрдістерінің негізгі шикізаты болып 

табылады. Адамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде атмосфераға кӛп 

мӛлшерде ластағыш заттар, соның ішінде парниктік газдар тҥседі, ал 

атмосфералық ауа сапасының ӛзгерісі ірі қалаларда байқалады  [1]. Сондықтан 

ауаның ластануы да тек қана Қазақстанда ғана емес, сонымен бірге бҥкіл әлемді 

толғандырып отырған мәселелердің бірі болып табылады.  Қазіргі кезде әлемдегі 

кӛптеген қалаларда атмосфералық ауаның ластану деңгейі санитарлық-

гигиеналық нормадан бірнеше есеге артып отыр.  Кӛп жағдайда атмосфералық 

ауаның ластануына тҥсті және қара металлургия, жылу энергетикасы, тау-кен 

ӛндірісі, машина жасау және автомашина ӛз ҥлестерін қосады. Әлемдегі кӛптеген 

қалалардың атмосфералық ауасын ластайтын жалпы шығарындыларының 75 % 

транспорт қҧрайды [2].  

Қазіргі кезде қалалардың алатын ӛлшемі бірнеше квадрат километрге дейін 

жететіндіктен, атмосферадағы зиянды заттардың мӛлшерінің ӛзгеруі ҥлкен және 

кіші масштабтағы атмосфералық ҥрдістердің әсерінен болады [3]. Сонымен бірге, 

әр елді мекеннің орналасу аймағына байланысты ӛзіндік климаты қалыптасады  

[4].  

Атмосфераның ластануы мен метеожағдайлардың арасында болатын 

физикалық жағдайларға байланысты болады [5].  Сонымен бірге, қҧрамында 

әртҥрлі қоспалар бар ауаға жел жылдамдығы да әсер етеді [3]. Биік кӛздерден 

шығатын зиянды заттардың жоғарғы және тӛменгі жылдамдықта да қауіптілігі аса 

кӛп болмайды.  Ал штиль кезінде жел әлсіз болғандықтан, қыздырылған кӛзден 

шығатын шығарындылардың мӛлшері артады [3,6].  

Кҥшті жел соққан кезде қоспаның кӛтерілуі азаяды, бірақ тасымалдану 

жылдамдығы артады. Сондықтан жел бағытының тҧрақсыздығы қоспалардың 

кӛлденең бағыт бойынша таралады да, жердің беттік қабатында концентрациясы 

азаяды [7]. 

Ал шығарындылардың шығу кӛзі тӛмен болған кезде, жел жылдамдығы аз 

болғанда ластану деңгейі артады. Ӛйткені жердің беттік қабатында ластағыш 

қоспалардың жинақталуы есебінен болады [8]. 

Кей жағдайда әлсіз желдің ҧзақтығынан қоспалардың жинақталуы болады, 

соның салдарынан атмосфералық ауада ластағыш заттардың концентрациясы 

артады да, атмосфераның тӛменгі қабатында тҧрақтылық артады. Мҧндай жағдай 

Республикамыздың кейбір қалаларында, мысалы, Алматыда, Ӛскеменде, Зырянда 
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кездеседі. Ӛйткені бҧл қалаларда жел айналымы әлсіз болғандығымен 

тҥсіндіріледі.  Осы қалалардағы жел жылдамдығының орташа жылдық мәні 1,7-

2,5 м/с аспайды [9]. Ал жел жылдамдығы мен ластағыш заттардың деңгейі бір-

бірімен тығыз байланысқан параметрлер екені белгілі.    

Атмосфераға тҥсетін зиянды заттардың таралуы мен тасымалдануына 

метеорологиялық жағдайлардың кӛп ҥлес қосатыны бәрімізге мәлім [10].Мысалға, 

республикадағы климаттық жағдай, кей қалалардағы инверсиялық 

қҧбылыстармен бірге жҥретін антициклонды ауа режимі және т.с.с. мәселелер 

қалалар мен ӛнеркәсіптік орталықтардағы атмосфераның қҧрамындағы зиянды 

заттардың таралуы мен тасымалдануын қиындатып, тҧмшалардың тҥзіліуне 

әкеледі. 

Метеорологиялық жағдайдың атмосферадағы қоспалардың таралу 

жағдайына әсерін бағалау климаттық сипаттамалардыға: ауаның тҧнуы, 

инверсиялардың қайталануы мен тҧмандарға байланысты болады. Атмосфераның 

тарату қабілеті оның ластану потенциалы, яғни белгілі бір белгіленген ауданда 

белгілі бір шығарынды қоспаларының орташа концентрация деңгейінің оның 

ластану потенциалына қатынасымен ӛрнектеледі. Шартты тҥрде ластанудың 

артуына қабілетті метеорологиялық жағдайлардың минималды қайталануын 

кӛрсететін аудан алынады. Сонымен, Қазақстандағы кӛп аймақтар атмосфераның 

ластану потенциалы ӛте жоғары, бесінші аймаққа кіреді. Сондықтан, атмосфераға 

тҥсетін зиянды заттардың таралуы мен тасымалдануына әсер ететін ең маңызды 

және негізгі фактор жел режимі болып табылады  [5,11]. Сонымен бірге жел 

жылдамдығы да ластағыш заттардың таралуы мен тасымалдануына ҥлкен әсер 

етеді. Зерттеу нәтижелері бойынша, әдетте екі максимум: 0 - 1 м/с және 3 - 6 м/с 

жылдамдықтарда байқалады. 0 - 1 м/с жел жылдамдығындағы максимум тӛменгі 

ластану кӛздерінен болса, ал 3 - 6 м/с жылдамдықтағы ластану – жоғарғы ластану 

кӛздерінен болады.  

Жел жылдамдығы ерекше орографиялық жағдайларға байланысты болады. 

Республика аймақтарындағы желдің соғу бағыты бойынша мәліметтер Зырян 

қаласы бойынша талданды.  Климаттық мәліметтер «Погода и климат - 

Климатический контроль: сайт- http://www.pogoda.ru.net, сайтынан алынды.  

Желдің қай бағыты зиянды заттардың таралуына аса кӛп әсер ететінін білу ҥшін, 

яғни Зырян қаласының атмосфералық ауаның ластану деңгейі қарастырылды.   

1 - кесте мен 1 - суретте Зырян қаласындағы желдің әртҥрлі бағыттағы 

қайталануы келтірілген.  

 

1-кесте –Зырян қаласындағы желдің әртҥрлі бағыттағы қайталануы 

Жел 

бағыттары 

Жыл айлары 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII жыл 

С 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8 0,5 0,2 0,2 0,7 

СШ 0,5 0,2 0,5 0,7 0,9 0,8 1,4 1,3 0,9 0,3 0,1 0,5 0,9 

Ш 0,2 0,1 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,33 0,9 0,7 0,2 0,2 0,7 

ОШ 0,3 0,3 0,9 0,8 0,8 1,2 1,3 1,7 0,8 0,5 0,2 0,2 0,9 
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1-кестенің жалғасы 

О 0,5 0 0,6 0,5 1,7  1,6 1,9 1,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 

ОБ 1,0 0,6 1,2 1,5 21 29 18,2 4,0 5,3 2,8 3,5 11 9.1 

Б 0,9 0,5 1,0 1,1 25,8 30,2 25,3  3,4 3,4 2,4 9,6 9 10,3 

СБ 0,4 0,2 0,3 0,6 0,9 0,5 1,0 0,8 1,2 0,9 0,6 0,7 0,9 

штиль 19 15 11 13 9 12 12 15 16 11 13 17 10 
 

 

қаңтар 

 

сәуір 

 

шілде 
 

қазан 

 

Сурет 1 - Зырян қаласындағы желдің әртҥрлі бағыттағы қайталануы 

 

Қала маңында және оның айналасында желдің жылдық орташа 

жылдамдығы 0,8 м/с аспайды. Желдің орташа айлық жылдамдығы  0,3-тен  1,7-ге 

м/с аралығынан аспайды.  Ең тӛменгі желдің жылдамдығы қаңтар-ақпан 

айларында байқалады. Ал желдің жоғары жылдамдығы кӛктем-жаз мерзімдерінде 

кездеседі. Желдің басым бағыттары батыс және оңтҥстік-батыс бағыттарында, кей 

кездері желдің жылдамдығы 30 м/c дейін жетеді. Қыс кезінде жоталарда 

антициклонды фендердың дамуына әкеледі. Зырян қазаншҧңқыры орналасқан 

Кенді Алтайда жаз маусымдарында бариялық ӛрістің әсерінде болады, кӛлденең 

қысым градиенттері аз, ал желдің орташа жылдамдығы 1 м/сек аспайды.   

Қорыта келгенде, желдің соғуы қоршаған орта жағдайына ҥлкен ҥлес 

қосады. Қазақстан климатының маңызды экологиялық салдарлары мыналар : 

- континенталдылығы мен қҧрғақтылығы; 
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- атмосфералық қҧрғақшылық пен шаңды дауылдардың мерзімді 

қайталануы;  

- атмосфералық жауын-шашынның аз мӛлшері атмосфераның ӛздігінен 

тазалануын қиындатады; 

- жаз және қыс мерзімдерінде антициклонды режимнің басым болуынан ауа 
массаларының циркуляциялық ерекшеліктері салдарынан Қазақстанның кӛп 

бӛлігінде атмосфераның ластануын тудырып, ӛнеркәсіптік орталықтар мен ірі 

қалалардың ауа бассейінінің  сапасын нашарлатады (Алматы, Ӛскемен, Зырян 

және т.б.); 

- Зырян қаласынының қазаншҧңқырда, яғни таудың ортасында орналасуына 
байланысты желсіз кҥндер жиі қайталанады. Соның салдарынан атмосфералық 

ауадағы зиянды заттар таралмай, қала ҥстінде жинақталып, тҧмша тҥзеді. Мҧндай 

жағдайдың болуына қаладағы ӛнеркәсіптердің тигізетін әсері ӛте зор. Қазақстан 

аумағындағы атмосфераның ӛздігінен тазалану жылдамдығын анықтайтын 

метеорологиялық жағдайлар біркелкі болмағандықтан, ауадағы зиянды заттардың 

таралуы ҥшін жағымсыз факторлардың қайталануы ӛте жоғары. Сондықтан 

ластанған ауа қала аумағыныда жинақталып, ӛте жай таралады.    
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Summary 

The Slowinski National Park is situated on the central Polish Baltic coast. The 

water surface area encompases 47,4% in the Park. The largest area is occupied by the 

Gardno and Łebsko Lakes. This paper presents preliminary results of investigations on 

shallow groundwater fluctuations and their relationship between the Lebsko lake and 

meteorological date. The results show that the dynamics of the groundwater level is 

mainly controlled by the changes of the lake level and air temperature. 

Introduction 

The Slowinski National Park is situated on the central Polish Baltic coast. The 

water surface area occupies 47,4% in the Park. The largest water surface encloses the 

Gardno and Łebsko Lakes. Around the lakes, it is possible to follow the model belt 

arrangement of vegetation: from the typically water biotopes, through marshy and 

waterlogged ones to terrestrial biotopes. In 1977, the park was recognized by UNESCO 

as the World Biosphere Reserve. Due to the particular importance of wetlands the park 

was included in the list of the Ramsar Convention in 1995. The lakes were generated as 

a result of sand bars gradually cutting off the former lagoons (Rotnicki, 2009). The 

depth of Lebsko Lake at some sites reaches only 4-6 m.  The Łeba Barrier separates the 

lake from the Baltic Sea. The groundwater of the spit is in a direct contact with the 

waters of the lake and the Baltic Sea. The article summarizes the nature of the observed 

shifts in the groundwater level in the Leba Barrier and the surface water in Lebsko 

Lake. The study has direct implication for preservation of the local biotopes. 

Methodology 

Groundwater level is usually at a depth of 1 to 5 m; in the Leba Barrier even 

below 15 meters (Lidzbarski, 2004). An important element in protection of the local 

ecosystems and groundwater reservoirs is assessment of the existing as well as potential 

threats in the coastal zone of the Slovinski Park. Long/-term systematic observations of 

the groundwater level started under the project on the groundwater dynamics in August 

2008. The shallow groundwater level monitoring data were collected in the Łeba Barrier 

area in the northern part of the Slowiński National Park. The piezometers were 

positioned between the Baltic Sea and Łebsko Lake (Fig. 1). Groundwater monitoring 

was conducted in the area of the coastal dunes, in the local pine forest zone and in the 

marshy area, which extends in the vicinity of the Łebsko Lake. The electronic recorders 

- DIVER (Schlumberger Water Service) were installed in the piezometers and in the 

Łebsko Lake. .The measured level and water temperature were performed in 2-hour 

periods. The measurements of the sea level on the Polish coast, rainfall and air 
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temperature fluctuations were conducted by the Institute of Meteorology and Water 

Management.edd. 

Results 

The study focused on assessment of the relationship between the Lebsko Lake 

water surface level, and the fluctuations of the groundwater conditions at selected sites 

recorded by piezometers in 2008-2014. Piezometers are located on a spit in the section 

between the Baltic Sea and Lebsko Lake (Fig. 1). Piezometers were installed in  the 

sandy sediments at a depth of 4 m below land surface. Depth to the first (upper) 

groundwater level is about 1 meter below present surface. In the southern part of the 

spit near the lake, the higest water levels were observed in autumn and winter (XI 2008, 

X 2009, I 2012, XII 2013). The main factor contributing to the increase in the level of 

groundwater seems to be the Lebsko Lake itself (Fig. 2). Groundwater is at the contact 

with the waters of the lake. The major fluctuations in the groundwater levels are related 

to the dynamics of the surface waters of the lake. Its hydrological regime is conditioned 

on one hand by the inflow of water from rivers, alimenting it by 80-90 %, and, on the 

other hand, by the changing hydrodynamic conditions between the lake and the Baltic 

Sea (Chlost and CieślińskI, 2005). The present lake water level is often below sea level. 

The lowest lake water levels reached 55 cm below the current sea level. The water level 

in the lake just largely depends on the level of the Baltic Sea (Fig.3). The actual 

hydrology trends 4 show the changes in the average monthly groundwater levels and 

monthly temperature of air between 2008 and 2014 (Fig. 4). The correlations between 

the average monthly groundwater and the average monthly air temperature are rather 

high for the low groundwater level. The most prononced relationship was marked in the 

summer seasons (VII 2010, VI 2012, VII and VIII 2013, VII 2014).   In 

sum, the performed studies show that the dynamics of the groundwater level is 

dominantly controlled by the lake hydrology regime and by the air temperature. The 

research implications are of major relevance for protection and environmental 

management of the Slowinski National Park. The groundwater monitoring is 

particularly essential to biodiversity preservation primarily of the local marshlands, and 

especially for observations of potential changes in the present vegetation composition 

and the terrestrial and sub-aquatic freshwater biotope structure of the littoral zone of the 

Baltic coast. 
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Figure1 - Location of the study area and the piezometer transect (B). 

 

 
 

Figure 2 -Monthly mean ground water levels in piezometer and surface waters in 

Lebsko lake. 
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Figure3 -Monthly mean Baltic sea levels and the Lebsko lake level. 

 

 
Figure4 -Monthly mean ground water levels and the corresponding air 

tempretaure record. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE SOUTHERN ALTAI AREA 

 

Summary 

The Altai Mountains are an integral part of the World natural heritage with 

diverse ecosystems incorporating specific geographic and topographic zones and 

hosting rich and unique biotic communities. On the other hand, the broader Altai region 

has been for several thousand years also a traditional and naturally productive 

habitation area of formerly exclusively pastoral semi-sedentary communities that are 

being gradually replaced during the last decades by present-day rural and small urban 

settlements. The present Altai, including the border territory of the Russian Federation 

(the Gorno Altai Republic), Mongolia, East Kazakhstan an 

d China (Xing-Jian Province),faces an intensifying environmental stress due to 

global climate warming with accompanying and sometime rather pronounced natural 

transformations coupled with an increasing socio-economic pressure reflecting growing 

needs of local people and the national economies. A modern approach including a 

multi-level systematic biodiversity monitoring based on inter-linked geo-contextual and 

biotic studies applied uniformly over the bordering Altai areas offers a more effective 

documentation, evaluation and control of the ongoing biodiversity degradation and its 

potential conservation than the locally applied strategies that may provide regionally 

incompatible and scientifically incomplete data. The results from systematic 

biodiversity investigations in the Gorno Altai (Siberia) and Southern Altai (Eastern 

Kazakhstan), carried out a part of pilot trans-border field studies, confirm a pristine 

natural character and a relative stability of the presently established Altai ecosystems. 

The present (global) climate change is well evident in the physio-geographic structure 

of the Altai biotopes including an altitudinal shift of vegetation zones (a tree-line 

movement into alpine tundra) as well as expansion of parkland-steppe that implicate 

new requirements on management of natural resources in balance with the Altai 

biodiversity protection priorities.  

Introduction  

 The presented summary of biodiversity protection studies and environmental 

management of the southern Altai, East Kazakhstan (the Katon-Karagay and Kurchum 

Districts) following the preceding studies in Gorno Altai (the Kosh-Agach Region) 

(Chlachula 2001, 2003; Ricankova et al. 2004) provided pilot experience of integrated 

environmental field approaches in a socio-economic  developmentcontext (Figs 1-2). 
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The main objective of field and analytical laboratory studies was mapping of the 

zonally-specific biotic variety and support of the present biodiversity protection 

particularly in the Altai mountains in the context of sustainable development of the 

trans-border Russian-Kazakh region geographically encompassing the adjacent areas of 

the Katon-Karagay National Part, the Markakol Lake Nature Reserve, the Plateau Ukok 

(the present Ukok National Park) and the Katunsky Zapovednik State Nature Reserve 

(Chlachula and Gazaliev 2007). The resulting geo-contextual information and 

taxonomic databases, including some poorly known as well as non-described species of 

micro-flora (bryophytes) and small fauna (invertebrates), were evaluated by means of 

corresponding programs and represent a vital source of data for GIS-s of the monitored 

geographical areas of Gorno Altai and Eastern Kazakhstan. The priority research focus 

is on evaluation of the main natural and anthropogenic risks to the unique biodiversity, 

including the most endangered species of flora and fauna living in the Altai, in order to 

assess, prevent or slow-down the progressing environmental degradation of the pristine 

mountain ecosystems. The principal goal of current international activities is aimed at 

establishment of an integrated trans-border concept of effective biodiversity protection 

strategies and vital conservation rules, balancing a long-term sustainable economic 

development in the framework of the Altai-Sayan Eco-region. The present and globally-

acting environmental pressure on the Altai region biodiversity, reflecting climate 

change and corresponding natural transformation is confronted with similar trends 

observable in Central and Eastern Europe in comparable (mountain and lowland) 

ecosystems. 

Methodology and Approaches 

 The applied multi-faceted environmental study approach is based on 

identification of most diagnostic abiotic and biotic factors defining the status of a local 

biodiversity health, stability and/or rate of environmental change. The complex field 

studies systematically implemented included: 

Geographic Information System 

 A methodological basis of the biodiversity evaluation of data from field mapping 

in the central and southern Altai area involves the geographic information system (GIS) 

and remote sensing control (RSC). Combination of the two methods allows complex 

and detailed analyses in terms of landscape ecology by synthesis of geological, 

geomorphological, petrological, pedological, geo-botanical, floristic, zoological (macro- 

and micro-biological), demographic, economic, social, culture-historical and other 

databases. The generated geo-/bio-maps can be used for modeling of past and present 

topography for reconstruction of the Quaternary climate history of the region as well as 

for monitoring of the acting natural processes, including potential geomorphic threads 

and hazards such as critical inundation areas, land-slides and erosions (e.g., Kuda and 

Macur 2007; Chlachula 2009). Digital model simulations deliver various scenarios of 

possible natural rates of extinction of some most endangered taxa that are confronted 

with empiric terrain observations. The generated GIS-s have been further successfully 

used for calibration of satellite images in the framework of geo-botanical studies for 

definition of the principal vegetation types and biotopes in the trans-border Russian-

Kazakh Altai study area (Hovorkova and Chlachula 2010). The resulting information 

may eventually be used as a principal tool for a future environmental management and 
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development planning in the socio-economic sector on the territory of the Katon 

Karagay National Park (East Kazakhstan that covers most of the formerly investigated 

area under the GIS (Fig. 3-4), but also the adjacent Ukok NP and the Katun’ Nature 

Reserve. 

Quaternary Studies 

 Interdisciplinary Quaternary (geological, geomorphological, geographical and 

pedogenic) studies represent the contextual part of the Altai biodiversity mapping in 

Gorno Altai in the direct  geographic linkage with the field studies in Eastern 

Kazakhstan. The investigations focus is on elucidation of natural processes, their 

dynamic and relative/absolute chronology in terms of reconstruction of past climate 

evolution and (palaeo)environments since the last glacial until present, i.e., during the 

last ca. 100 000 years (Chlachula 2001, 2009, 2010a. 2011). Geomorphic mapping in 

the Argut, Koksu, Chuya, Katun and Bukhtarma valleys have focused on glacial 

landforms including the series up to 300 m-high glacio-fluvial terraces that provide 

evidence of cataclysmic floods at the end of the last glacial in the central part of the 

Altai and the subsequent fluvial processing leading to formation of the present principal 

river systems of Gorno Altai, draining the Katun, Southern Chuya, Sailyugem, Ukok 

and Southern Altai mountain ranges. Intact profiles of aeolian deposits (loess) with 

horizons of buried fossil paleosols on the Northern Altai Plains and in Eastern 

Kazakhstan uniformly indicate a pronounced intensity of processes and marked climatic 

fluctuations of increased aridity during the Late Pleistocene and Holocene (Rutter et al. 

2003; Evans et al. 2004; Chlachula 2005; Chlachula 2010a; Babek et al., 2011)..The 

present climate changes are to be viewed as a natural part of this long historical process 

corroborating evidence of global climate warming (Chlachula and Sukhova, 2011). 

Pedological studies are principally conducted for the geo-botanical mapping in the 

framework of GIS in respect to distribution of specific biotopes and plant species 

Quaternary studies also include monitoring of the current erosion due to ongoing 

environmental transformations and anthropogenic activity. 

Geological / Petrology Studies 

 A field documentation of the bedrock geology (on a regional and local scale) is an 

integral part of biodiversity mapping on the territory of the Altai particularly in relation 

to geo-botanical studies. The study area belongs to the Kholzun zone of Gorny Altai and 

structurally consists of the Cambro-Ordovician deposits intruded by Paleozoic 

granitoids. On the basis of terrain research, the bedrock is formed by acid rocks from a 

volcano-sedimentary complex that underwent a low – grade regional metamorphism. 

Chlorite-sericite schist, meta-tuffs with meta-greywackes, green schist and epidote-

actinolite schist are most frequent. Intrusions are represented by acid, sometimes alcali 

granites (probably A-type granites). Presence of tourmaline is typical in all rock types – 

obviously as a result of boron-saturated solutions from granite intrusions The 

geographical location of particular rocks correlates well with distribution of specific 

floristic communities preferring either basic or acid bedrock environment. The present 

soil cover in the broader Altai, including primarily regosolic, brunisolic and 

chernozemic soil groups, reflect the nature of the geological pedogenic context and the 

dominant soil forming processes (Chlachula and Selyanina 2007). The investigated 

geological sites are included in GIS of the Katon-Karagay Nature Park.  
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Geobotany and Dendrochronology 

 Nine principal vegetation formations comprising twenty-five specific vegetation 

types were recognized in the Southern Altai and Gorno Altai (Koutny et al. 2007). The 

main defined GIS components of the landscape include taiga, alpine grasslands and 

shrubs, steppes, and secondary mesophilous meadows. The specific species composition 

of these communities consists of native taxa, very few introduced species (except for 

those directly planted by people) were found and no spreading of invasive species was 

recorded. The controlling environmental factors that influence the vegetation cover are 

altitude, topography (especially inclination and orientation of slopes) and intensity of 

human activity. In comparison with Gorno Altai, the adjacent Altai of East Kazakhstan 

exhibits in places a more humid climate, which results in a distribution of whet plant 

communities and, in opposite, in comparatively reduced distribution of a more 

xerophilous flora. A special study issue represents documentation of endemic medical 

plants (Myrgazaliyeva and Chlachula, 2016). The southern Altai in the Bukhtarma 

valley is also more densely inhabited than the neighboring Kosh-Agach region, 

therefore the structure of landscape and vegetation is more anthropogenically 

influenced. An adequate (not-exceeding a moderate) level of human activity exposed to 

the pristine landscape is crucial for maintenance of a high local biodiversity. Overall, 

the research results clearly demonstrate the high biological value of the studied areas of 

both the Gorno and Southern Altai, which are worth of protection (Hradilek et al., 2011; 

Ellis et al., 2011).Detailedfloristic studies performed in all vegetation zones of the Altai 

are summarized in a digital herbarium. 

Aquatic Botany 
 A primary research of micro-vegetation is linked to both assessment of the state 

of water purity as well as mapping of a taxonomical variety of lower plants and algae in 

the broader Altai region. The focus of the previous field studies was aimed at the 

evaluation of potential negative human influence to local pristine environments in all 

topographic zones and geographic sectors. The investigated trans-border Gorno Altai – 

Eastern Kazakhstan region, although sparsely populated, may experience a locally 

significant impact of anthropogenic pollution in the vicinity of settlements harming the 

local ecosystems. The assembled database derived from the main biotopes / habitats of 

the principal ecosystems (aquatic, terrestrial, air-related and snow-cover related) is used 

for assessing quality of the main water drainages, particularly the Bukhtarma River with 

its tributaries, and for the species variability of crynobacteria and algae that, in general, 

represent a very good proxy indicator of water quality. The collected samples were 

studied alive or preserved by formaldehyde. The results show a limited impact of direct 

and indirect human activity to local environments (water sources) and minor ecological 

risks by present (traditional) exploitation of natural resources. All documented algal 

species are indifferent to water pollution and are common in clean water. Only a minor 

part of the algae taxa are typical for polluted waters. Administrative regulations and 

systematic monitoring may contribute to improvement of the polluted localities, 

particularly in places of economic activity linked to mining. The pilot and very 

contributive e results of the initial micro-botanical studies (Caisova et al. 2010) may 

serve as a background for a subsequent hydro-environmental work. Analogous studies 
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have been recently performed from the adjacent Altai Plains – the relic Sibinskye Lakes 

(Myrzagaliyeva et al., 2015; Chlachula et al., 2016). 

Zoology (Invertebrates) 

 Zoological investigations encompass the science organic hierarchy from bacteria 

to large mammals. Particularly productive has been research of invertebrates in the East 

Kazakhstan Region (the Southern Altai Mountains). The zoological material included 

terrestrial arthropods, bristletails, earwigs, beetles, centipedes, millipedes, woodlice, 

spiders, and harvestmen evaluated within the principal model groups in diverse biotopes 

related to an arid semi-desert, (parkland-)  steppe,  taiga-forest,  meadows (or pastures), 

alpine meadow and mountain tundra following the altitude gradient. Several so far non-

described species of centipedes found in the Katon-Karagay NP provide witness of a 

persisting potential for empiric biodiversity studies (Tuff 2007). From the ecological 

point of view, affinities of some species in terms of typical biotopes or altitudes were 

found. For example, centipedes were collected mainly at wooded localities. The similar 

situation was evident in some species of oil-beetles. On the contrary, a lot of species of 

wasp-beetles were collected at pastures and meadows. Communities of the highest and 

the lowest topographic localities were relatively poor; the highest documented 

invertebrate diversities are between 1000-1400 m a.s.l. Monitoring of insect and small 

fauna by the RFID (Radio Frequency Identification) technology is becoming a highly 

beneficial source of information on a regional multi-level (macro- and micro-) 

biodiversity composition. This innovative technique can be systematically implemented 

in biodiversity investigations in the Altai and may entail various geographical locations 

and specific topographic zones with the widest range of selected and environmentally 

susceptible species (e.g. Coleoptera, Lepidoptera, etc.).  

 Entomological studies of diurnal butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) 

documented a number of species, including the globally protected ones such as 

Parnassius nomion, Parnassius apollo and Argynnis sagana that are most sensitive to 

changes in biotopes. Study of their ecology requirements and niches may significantly 

enrich knowledge of their ecology and contribute to improvement of their protection in 

other countries. The present resultes confirm the necessity of preserving the pristine 

heterogeneity of landscape for retaining the genofond variety of the area, with a 

differential degree of successive locality development that reflects ways of land 

exploitation. The new results have enriched present knowledge of diversity of 

invertebrates of Kazakhstan.  

Zoology (Vertebrates) 

 Systematic ornithological studies represent as an integral part of the complex GIS 

biodiversity investigations in the Altai and may deliver interesting information 

particularly from marginally studied geographical areas that have not been mapped till 

now. A particular attention in the previous investigations was paid to localities on the 

territory of the Katon-Karagay National Nature Park (the most protected sector- 

―zapovednik‖) as well as in the neighboring parts of Gorno Altai (the Katun NP) with 

mosaic habitats of mountain as well as river-valley habitats. Distribution of specific bird 

taxa is influenced by composition and structure of particular biotopes that in turn reflect 

macro-climatic, topographic as well as long-term governing anthropogenic factors. The 

current data of ornithological research of the Kazakh/Russian Altai border area indicates 
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a unique character of the mountain Altai regions with inclusion of the Eurasian, 

Siberian and Central Asian elements of bird fauna, and with occurrence of relict, rare 

and protected species (Bufka 2007). They field study results add to the existing 

information from the Altai-Sayan Eco-Region. The completed ornithological 

distribution databases can then be used, in respect to their quantitative and qualitative 

value, for monitoring of changes of the Altai birds’ biotopes and their protection in 

terms of primary biodiversity centers, as well as for protection and management of the 

secondary locations that are of principal importance for ornithocenoses in the broader 

Altai-Sayan area. 

 A key part of zoological research is documentation of biodiversity particularly of 

environmentally very sensitive small mammals, such as rodents, and small faunal taxa 

living in rich geographically „transgressive― biotopes (Sedlacek et al. 2007). Except for 

mapping an overall representation of an ecosystems biodiversity, a recording of new 

and original data on occurrences and frequencies of mammal species in poorly known 

areas may be of particular importance (Ricankova et al. 2006). The investigated 

localities of the Altai biotopes included arid steppe, parkland-steppe, taiga-forest, alpine 

meadow and mountain tundra. The RFID technologies have proven to be useful and 

accurate tools for in-site documentation of spatial behavior of small animals (vertebrate 

and invertebrate) that also provides a major potential in the frame of preservation of 

endangered ecosystems of the Altai-Sayan Eco-region (Matyas and Chlachula 2010). 

The DNA analysis of selected faunal samples facilitates taxonomic determination of 

individual species. The summary data eventually contribute to monitoring of natural 

processes and transformations at the interest area as well as to environmental 

management of protected and pristine nature regions of both Eastern Kazakhstan and 

Gorno Altai. The comparative analytical results coherently provide evidence of 

increased rates of species recession than during the preceding decades. These shifts in 

ecosystems evidently reflect the present global climate change (warming and increase 

aridization) and related restructuring of mountain as well as parkland-steppe 

environments that are clearly observable the Altai. Anthropogenic factors may play a 

minor role in this process. 

Microbiology 

 The pilot (paleo)microbiology field investigations in Gorno Altai (Kosh-Agach 

District) concentrated on both the present soil cover compared to some deeply buried 

fossil (Pleistocene-Holocene) paleosol horizons formed in fine silty (loessic) deposits in 

the Altai (Katun’ and Bukhtarma) valleys opening into the northern and western plains, 

respectively. The objective was to isolate and characterize the bacterial strains present 

in the local substrates to compare with those used for biodegradation of modern 

industrial xenobiotics. The pilot studies focused on diverse vegetation zones located in 

different altitudes characterized by specifically ecosystems from both sporadically 

settled areas as well as the pristine Altai wilderness. The main attention was paid to 

isolation of phenol-utilizing bacteria. All strains were characterized by Gram staining, 

oxidation and fermentation of glucose, cytochromoxidase and catalase production 

(Koutny et al. 2003). 

 The investigated samples originated from differentially developed soils, ranging 

from an organic-rich, humid brown forest soil and a dark brown forest-steppe 
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chernozem to a poorly developed regosolic high-mountain rocky semi-desert soil. The 

concentration of the detected bacteria strains in the complete KING-FU agar greatly 

varied, with the highest proportion of bacteria (up to 10
6
 CFU/g) in the samples from 

more humid mixed southern taiga forest locations with mixed arboreal communities of 

larch (Larix sibirica), pine (Pinus sibirica) and birch (Betula sp.). The principal 

concentrations of bacteria in the Siberian soils were bound to phenol and dominated by 

Pseudomonas fluorescens and, in a much lesser degree, by other Pseudomonas species. 

By the absence of other carbon and energy source, the recorded phenol-degrading 

strains prove the presence of phenol in these pristine environments a priori unexposed 

to modern industrial pollution. On the other hand, no other bacterial strains 

characteristic of industrial contamination were found. The current results support the 

assumption that some key enzymes used for biodegradation of modern xenobiotics did 

apparently not develop in the reaction to the modern industrialization and the related 

anthropogenic pollution, but may occur in their natural forms promoting degradation of 

various chemical compounds derived from decomposing organic matter (plant tissue, 

etc.) (Chlachula et al. 2002, Koutny et al. 2003). 

Biodiversity Protection and Environmental Management 

  The multi-facetted biodiversity studies carried out in Gorno Altai and East 

Kazakhstan during the last 15 years have provided new insights on the present Altai 

biodiversity, its status, mechanism and conservation priorities. The  biotic and abiotic 

summary information assembled in the framework of GIS is crucially relevant for 

recommendations of environmental management and a future biodiversity monitoring 

on the territory of the Katon-Karagay National Park (6435 km
2
) as well as the 

neighboring naturally protected areas o Gorno Altai (Katunskiy Zapovednik, Nature 

Park Ukok). The unique mountain ecosystems of Southern and Central Altai with 

mosaic mountain habitats are regionally disproportionally influenced by people. A 

continuity in biodiversity monitoring and a modern administrative concept, including 

systematic observation of the fundamental ecology model phenomena and 

documentation of key mammal species, are the main preconditions for a long-term and 

effective environmental protection of the threatened Altai nature.. These species have 

primary relevance in terms of impact on the Altai ecosystems, the changing landscape 

structure and the principal faunal food-chains. Taxonomy and diversity of single faunal 

species are still insufficiently documented. A large-scale registration and a systematic 

monitoring of the key species, including application of genetic methods and GIS, is the 

conceptual basis. A very important role in the systematic monitoring of biodiversity 

plays a mutual symbiosis of individual species of flora and fauna at all taxonomic 

levels, pointing to the fragility of this natural biotic co-existence. Extinction of one 

species of plants usually means disappearance of at least five insect species dependent 

on the particular floral taxon and a co-linked extinction of other species particularly of 

micro-fauna (e.g. endemic parasites). Among the most important aspects of the modern 

biodiversity loss is considered a termination and shift in distribution of particularly 

unique mosaic but also most fragile alpine natural habitats that require most attention 

for their conservation. Equally important is a close international cooperation on 

protection of the Altai unique natural and cultural heritage (Chlachula 2010c, 2011b). 

Natural Resource Exploitation and Sustainable Development 
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 Apart of the scientific aspects, the fundamental aims and goals of the integrated 

and multifaceted biodiversity research are oriented to practical evaluation of the current 

state of agriculture and the related socio-economic situation, including its feedback on 

the Altai biotic diversity and its long-term perspectives in the trans-border Gorno Altai 

– Eastern Kazakhstan regions. Although the main source of information is provided by 

field research, contact with representatives of local communities is equally important. 

Principal information on the land exploitation and sustainable development plans, 

programs and priorities can be delivered by the official national administrations and 

ecological interest groups. The summary information on the specific geographical area 

includes data on the present settlement and administrative structure, land use and the 

current agricultural production (such as crop production, animal husbandry and 

forestry). Comparison of selected agricultural criteria in the monitored areas is provided 

in respect to the overall economic development in Kazakhstan and the Altai Republic.. 

The principal priorities of the present economic development of the region is linked 

with support of the private rural economic sector, including production of roe deer 

(maral) and regulated eco-tourism in particular in congruence with the environmental 

management plans of the principal protected natural areas of southern Altai (i.e., the 

Ukok Nature Park, Katon-Karagay NP, Katunskiy NP-Zapovednik, Lake Markakol 

Nature Reserve). 

Recreation and Tourism 

 Landscape ecology entailed evaluation of the current recreation use on the 

territory of the Ukok Nature Park and the Katon-Karagay National Park, respectively, in 

view to the existing nature conservation and biodiversity protection regulations, and 

recommendations for promotion of sustainable tourism development in the specific 

areas. The fundamental method of primary investigations was a multi-proxy field 

research in terms of characterization of the current recreation use of the protected area 

of KKNP and definition of its main features and future priorities. Terrain evaluations 

were completed by personal contacts and interviews with local participants 

(stakeholders) - managers of protected areas, rangers, local people, as well as tourism 

operators providing visitor services. The objective was to define specific aspects 

concerning the present offer of services for park visitors in order to receive a feedback 

from local people about their ideas, traditional values, priorities and perspectives of 

socio-economic development of the protected areas, and about the future direction and 

preferences of recreation use in both Gorno Altai and East Kazakhstan. The pilot studies 

were completed by analyses of the relevant literature and documents about tourism and 

nature protection on both sides of the Russia-Kazakhstan border. Main opportunities 

(strengths) and threats (weak points) for the sustainable tourism development in this 

border region have been defined for each area separately and are being up-dated. 

Especially the Kosh-Agach region is presently experiencing a dramatic and steady 

increase influx of both organized and individual tourists in the formerly closed and  now 

accessible border zone, particularly (but not exclusively) responding to the 

establishment of the Ukok Nature Park in 2007. Identification of the basic long-term 

principles of a modern and sustainable tourism-development strategy and decisive 

indicators for conservation of the original pristine natural habitats of the Altai, their 

geographical range as well as overall quality is of the major relevance to keep up with 
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the increasing pressure due to the expanding and uncontrolled mass tourism. On the 

other hand, the local communities should profit from the influx of visitors directly 

(financial income) and indirectly (access road construction and improvement of 

infrastructure supported by the central government economic development programs 

where tourism plays the key role). Except for commercial tourism, the unique Altai 

nature offers unique possibilities for ecology educational courses and programs at all 

levels of the public and state sector, including university student training and joint 

international educational initiatives. 

Cultural Heritage (Archaeology and Ethnography) 

Except for the World-unique ecosystems with elsewhere rare and endemic floral 

and fauna communities, the Altai also represents a precious loci rich of surviving ethnic 

customs, traditions and spiritual values of the Altai, Kazakh and Russian nations, as 

well as numerous (pre-)historic archaeological monuments. The integrated multi-

disciplinary research included a pilot geo-surface-site survey in association with the 

geomorphic GIS mapping in the largely un-explored areas of Southern Altai that 

resulted in discovery of new archaeological sites providing evidence of a long-term 

occupation history since the Middle Pleistocene till the present time.The recently 

mapped localities in the Bukhtarma River valley in diverse erosional settings bear 

witness of a much earlier (Middle-Upper Palaeolithic) inhabitation of this 

geographically marginal area and adaptation to local mountain and steppe environments 

predating the Holocene prehistoric cultures (Chlachula 2010a-b, 2015). The diversity of 

present spatial distribution of archaeological monuments of various ages point to long 

prehistory and environmental complexity of occupation of this marginal geographical, 

yet highly significant area in terms of cultural civilization exchanges and progress.

 Current global warming has in the first instance a rather dramatic effect on the 

Altai ecosystems and the alpine settings. The priority rescue archaeology focus is on 

burial mounds of the Scythian Iron-Age civilizations placed in the perennial permafrost 

grounds. Especially these geo-contexts should be subject of a regular monitoring for a 

cryogenic stability and the archaeological records preservation to prevent a permanent 

cultural lost of this World-unique cultural heritage.  

Conclusion  

 The southern Altai of Eat Kazakhstan is bio-geographically most unique area in 

respect to its peripheral geographic location, representing still insufficiently investigated 

and naturally most intact territory of central Asia. Applications of modern technologies 

(satellite images, aerial vegetation mapping, GIS, or specific species diversity mapping 

approaches, such as RFID) show new innovative ways of collection and processing of 

biotic and contextual abiotic data employed for environmental monitoring and complex 

ecosystem studies. Except for documenting taxonomically known species, the new 

techniques can provide a major assistance in research of poorly known and/or so far 

non-described taxa of plants and small animals in the context of local flora and fauna 

compositions, and serve as proxy indicators of the ongoing environmental 

transformations. Fusion of the regionally assembled biodiversity databases can 

contributed to a better understanding of the main aspects of the Altai trans-.border 

ecosystem functioning, including a year-around migration of particular species within 

single geographic sites in terms of the overall biotic community composition,  its food-
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procurement hierarchies, mobility range, etc., in reflection to the pronounced 

seasonality and present global climate change. Necessity for protection of particular 

localities hosting the most endangered species is a strong argument in discussions on 

anthropogenic use of the corresponding biotopes. 

 Implications of integrated multidisciplinary (geo-/bio-/eco-) studies monitoring 

the present landscape transformations in respect to climate change should add to 

improvement of the national environmental policies, an advanced management of the 

local sustainable development and state regulations in the economic exploitation of 

natural resources. A systematic geo-contextual approach in biodiversity investigations 

based on detailed geology/geography and climatic studies in association with biological 

and socio-economic environmental aspects can be ultimately used for an enhancement 

of the existing concepts of nature protection and conservation of the most fragile 

ecosystems in the Altai area. Exact and systematic monitoring of a seasonal / annual 

spatial distribution and shifts in the particular floral and faunal species variety in its 

pristine environment is one of the key issues of the modern and multidisciplinary-

oriented biodiversity-preservation strategy. This can ultimately significantly contribute 

to the long-term Altai biodiversity protection plans and the environmental risk 

management. Modeled analyses of the regional / national GIS databases can further 

redound to creation and implementation of a uniform trans-border Altai biodiversity 

protection plans based on a most effective assessment of the specific mountain and 

parkland-steppe ecosystems as well as an optimal planning of the regional socio-

economic progress. 

 In respect to the enormous natural potential with most unique biotopes across the 

broader Altai region, sustainable development of this mountain territory and the 

adjoining parkland-steppes of East Kazakhstan should obligatorily integrate the 

endemic biodiversity protection effectively used by ecotourism promotion as a priority 

for planning at all national administrative levels. 
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Figure 1- Mosaic alpine vegetation of the Southern Chuya Range, Gorno Altai 

 

 
Figure 2 - Floodplain ecosystem of the Bukhtarma Valley, Southern Altai, East 

Kazakhstan. 
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Figure 3 - Principal investigated biodiversity sites in the Katon-Karagay NP (Sector B - 

East),    Southern Altai, East Kazakhstan, in the frame of GIS mapping of the territory 

(2006-2007).

 
Figure 4 - GIS (field mapping and satellite image) generated 3D vegetation cover 

distribution   model, Katon-Karagay State National Natura Park, sector Uryl’ (by M. 

Hovorkova, 2007). 
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Академик Е.А.Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,  

Қарағанды қ., Қазақстан 

 

ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӚЗЕНДЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстанның экономикалық әлеуеті негізгілерінің бірі, стратегиялық 

маңызды табиғи ресурс – су қорлары. Бҥгінде Қазақстан экономикалық қарқынды 

дамудағы ӛзі таңдаған сара жолды нық ҧстауының нәтижесінде ҥлкен 

жетістіктерге қол жеткізгенмен, сол жетістіктердің астарында қалып жатқан ҥлкен 

мәселелер тобын да аңғармау мҥмкін емес. Әрине, осы қазақ жерінің байтақ 

территориямызды ӛзінің тӛл баласы қазақ халқына сыйлаған ҥлкен сыйы, сол 

сыйдың арқасында баурайындағы ел еш алаңсыз кӛп ғҧмыр кешуіне болады. 

Дегенмен де, алмақтың да салмағы бар болғандықтан,барымыз – байлығымыз – 

жерімізді, ондағы барлық әлеуеттерді тиімді пайдалануды кӛздей отырып, оларды 

сақтау мәселелерін де ойдан шығармаған абзал. Тәуелсіздіктің таңы атып, есіміз 

кіріп, етегімізді жинаған шағымызда игіліктерімізді ысырапсыз пайдаланып, орны 

толмас қателіктерді жібергенімізді аңғардық. Ендігі жерде сол қателіктерді тҥзету 

мақсатында қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын жҥзеге асыруға мҥдделіміз.  

Жалпы суды қорғау деп адамзаттың Жер бетіндегі табиғи су қорларының 

жай-кҥйін жақсартуға, қалпына келтіруге және оларды сақтауға бағытталған 

әрекетін айтамыз. Ал ӛз кезегінде, Қазақстандағы су кӛздерінің аса 

маңыздылығын атай отырып, олардың да бҧл кҥндегі жағдайының мәз еместігін 

ескеру міндетті. Дана халқымыз ӛте ежелден ӛз жерін сақтауға, әсіресе су 

қорларын сақтауға зор мән берген. Қазақстан Республикасы индустриялы-

инновациялы даму ҥрдісін жолға қойған мемлекеттер тобында тҧрғандықтан, 

жалпы су кӛздерінің ластануы заңдылық та, бірақ ол қандай деңгейде ?! Осы 

біздің бҥгінгі негізгі мәселеміз. Ӛндірістің дамуы міндетті тҥрде табиғи 

қорлардың кемуіне, ал ол ӛз кезегінде қоршаған ортаның ластануына әкеліп 

соғары хақ. Ӛндірістен шығатын керексіз заттар алдымен топырақ, ауа, су 

кӛздерін зиянды қалдықтармен ластайды. Бҧл ластану ӛсімдіктерге, жануарларға 

жағымсыз әсер етіп қоймай, адам баласының денсаулығымен қатар ӛміріне де 

ҥлкен қауіп тӛндіреді.  

Еліміздің географиялық орны ерекшелігіне байланысты территориямыздан 

ағып ӛтетін ірі ӛзендердің тӛменгі ағысында орналасқан. Сондай-ақ, осы су 

кӛздеріне ортақ Ресей, Орт Азия және Қытай елдерінің экономикасы ерекше 

қарқынды дамуға ие, бҧл деген осы ресурс кӛзіне сҧраныстың кҥннен-кҥнге 

еселене артуын тудыратыны анық. Кӛршілес елдерде тиімді де, тиімсіз де 

пайдаланылған ағынды судың біраз бӛлігі ғана бізге табиғи таза кҥйінде жетеді. 

Ҧлан-ғайыр біздің жерімізге нәрін сіңдіріп, кӛптеген елді мекендер мен 

шаруашылық салаларының сҧраныстарын қамтамасыз етеді. Шығыс ӛңірі арқылы 

ағатын Ертіс осы аймақтың – негізгі тіршілік кӛзі, тек қана суын ғана емес, оның 

энергетикалық та, биоресурстық та, кӛліктік те  мҥмкіндіктерін қажетімізше 
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пайдаланып, ауыз суға тәуелді еліміздің орталық ӛңірлерін де қамтамасыз ету 

мақсатында каналдар арқылы ағын судың бір бӛлігін орталыққа тартамыз. Осы 

ӛңірлердің сәнін кіргізген ҧлы ӛзеннің бҥгінгі жағдайы қазіргі қоғамда ҥлкен 

алаңдатушылық тудыруы заңдылық. Кенді ӛлкеден ӛтетін осы ағынды су кӛп 

жағдайда ӛнеркәсіптік қалдықтартармен қатты ластанғанын кӛптеген ақпарат 

кӛздері дабыл қаға жазуда және бҧл тек біздің территориямызда, ал Ертіс ӛзенінің 

бастауы Қытай, орталығы – Қазақстан және тӛменгі ағысы Ресей 

территориясында аяқталатынын ескерсек, ерке ӛзеннің бҥгінгі кҥйінің 

мҥшкілдігін елестету қиын емес. Осы мәселелерді ҥш жақты шешу мҥмкіндігінің 

жоқтығы бҧл жағдайдың одан әрі кҥрделеніп, шиеленісуіне әкеледі [1]. Ертістің 

тағдыры Ілеге де ортақ. Бастауын шетелде алатын бҧл ӛзенге қҧятын ӛзендерге әр 

кӛлемдегі бӛгеттердің салынуы нәтижесінде олар Ілеге қҧюын тоқтатты. Бҧл осы 

аймақтың, әсіресе Балқаш кӛлі алабының табиғи кешеніне кері ықпалын тигізетін 

негізгі фактор. Сондай-ақ, Іле суын аймақтағы елдер ауыл шаруашылық мақсатта 

жан-жақты пайдалануда, әрине бҧл су кӛлемінің кӛп азаюы мен оның кӛлге қҧю 

деңгейінің кҥрт тӛмендеуіне әкелері анық.  

Халықты алаңдататын тағы бір жағдай еліміздің батыс ӛңірін мӛлдір сумен 

нәрлендіріп отырған Жайық ӛзені мәселесі. Жайық ӛзенінің беткі суларының 

ластануының маңызды факторы ӛндірістік кәсіпорындарының қызметі, қалалық, 

және кенттік шайынды сулар болып табылады. Жайық ӛзені мен аңғарлардың 

суының азаюына, ӛсімдіктер мен жануарлар дҥниесінің бҧзылуына рҧқсатсыз 

ағаштар кесу және далалық ӛрттер әсер етуде. Қазіргі таңда Жайық ӛзенінің басты 

экологиялық мәселелері, басқа да ӛзендер сияқты, кешенді табиғи, антропогендік 

және техногендік ҥрдістермен тығыз байланысты. Жайық ӛзені алабы ежелгі 

ӛркениет орталығы,бҥгінде Қазақстан мен Ресей Федерациясының әлеуметтік 

экономикасында аса маңызды орын алады. Жайық ӛзені жылдан жылға тартылып 

барады, оның куәсі ретінде осы ӛзеннің мақтанышы бекіре балығының азаюы мен 

ӛзенде кезінде ірі кемелер еркін жҥзсе, бҥгінде кіші-гірім қайықтардың ӛзі 

шоқалақтап қалатыны баршаға аян [2]. 

Жалпы аталған мәселелер барлық трансшекаралық ӛзендерге тән сипатты 

жағдай. Себебі аталған әр ӛзен кемінде екі елдің игілігі және оны ӛзара келісе 

отырып шешу бҥгінгі кҥннің кезек кҥттірмейтін мәселесі. Бірақ келешек 

ҧрпақтың жағдайын ойлау мақсатында кемелденген мәселелрді оңтайлы шешу 

керектігі анық.  

 Қазақстанның су ресурсымен қамтамасыз етілу деңгейі бойынша ТМД 

елдерінің ішінде соңғы орындарда. ТМД елдері бойынша орта есеппен 1 ш.ш. 

шаққандағы кӛрсеткіштен 5 есе кем. Мысалы, еліміз территориясында 1 ш.ш 46 

текше м су келсе, Тәжікстанда – 667 текше м. Еліміздегі жер бетіндегі су 

ресурстарының жылдық мӛлшері 100,5 текше м, оның 56,5 тек м республика 

территориясында қҧрылады, қалған 44 текше м – Ресей, Қырғызстан, Ӛзбекстан 

мен Қытайдан ағып келеді. Республика территориясындағы ірілі-ҧсақты және 

уақытша ағынды ӛзендердегі судың жалпы қоры  - 115 млрд текше м болып 

есептелсе, оның 52,3 %-ы еліміздің территориясында, ал қалғаны кӛршілес 

елдердің территоияларынан бастау алады [3].  
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Тӛмендегі кесте берілгендері арқылы аталған сулардың аймақтар бойынша 

таралу ерекшелігін кӛруге болады. 

 

1-кесте –Қазақстанның жер бетіндегі су ресурстарының жылдық 

кӛлемі,млрд.текше м 

Экономикалық 

аудандар 

Облыстар Су ресустары Жалпы су 

ресурсы Республика 

ішінде 

қҧрылатын 

сулар 

Шекарадан 

тыс жерлерден 

келетін сулар 

Шығыс 

қазақстан 

Шығыс 

қазақстан 

28,1 8,0 36,1 

Солтҥстік 

қазақстан 

Ақмола 1,3 - 1,3 

Солтҥстік 

Қазақстан 

0,9 - 0,9 

Қостанай 2,0 0,2 2,2 

Павлодар 0,4 - 0,4 

Орталық 

Қазақстан 

Қарағанды 2,7 - 2,7 

Оңтҥстік 

Қазақстан 

Алматы 13,9 11,1 25,0 

Жамбыл 2,2 3,4 5,6 

 

Кестеден кӛріп отырғанымыздай, Шығыс Қазақстан аймағы ағын суының  

22 %-дан астамы, Оңтҥстік Қазақстан аймағы ағын суының 44 %-дан астамы 

бастауын кӛршілес елдерден алатын ӛзендер.  

Кез-келген уақытта, кез-келген елдің экономикалық дамуының негізгі әсер 

етуші факторы ретінде де, халықтың әлеуметтік жағдайының жақсартушы кӛзі 

ретінде де су маңызының ерекшелігін айту артықтық етер, дегенмен, осы аталған 

су ресурстарының негізгі тҧтынушылары - ауыл шаруашылығы, ӛнеркәсіптер 

және коммуналдық шаруашылық. Яғни экономикалық аса маңызды секторлар. 

Сондай-ақ, осы аталған секторлар судың ең ластаушы кӛзі де. Ал, жоғарыда 

кӛрсетілген аймақтар бойынша халық тығыз қоныстануымен (Оңтҥстік Қазақстан 

аймағы) қатар, ауыл шаруашылығы да, ӛнеркәсіп те қарқынды дамыған ӛңірлер.  

Соңғы отыз жылда Қазақстан жылына суды 25,3 текше километрге дейін 

жоғалтады екен (жергілікті су ағысы бойынша – 10,3, трансшекаралық су ағысы 

бойынша – 15,2). Жылдан-жылға азайып келе жатқан трансшекаралық су кӛлемін 

ескеретін болсақ, 2020 жылға қарай республикадағы су ресурстарының жылдық 

мӛлшері 86 текше километрге дейін  тӛмен тҥседі деп болжайды бірқатар 

зерттеушілер. Ал Қазақстан экономикасы қазіргі кезеңде орташа есеппен жылына 

32,5 текше километрге дейін су ресурстарын тҧтынады екен. Тҧтыну салаларын 

қарастыратын болсақ, ең ірі тҧтынушы – ауылшаруашылығы - 75%. Бҧл кӛлемнің 

жартысынан астамын, яғни 53 пайызын дәстҥрлі суармалы егіншілік дамыған 

Арал-Сырдария бассейні пайдаланады. Елдің индустриалды дамыған аймақтары 

да судың ірі ӛнеркәсіптік тҧтынушылары – Ертіс бассейнінің ҥлесіне - 38 пайыз, 
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Нҧра-Сарысуға – 29 пайыз, Орал-Каспийге – 21 пайыз тиесілі. Ал елдің 

коммуналды-тҧрмыстық саласы жылына бар жоғы 5 пайызды ғана пайдаланады 

[4]. 

Орта Азия мемлекеттеріндегі ірі ӛзендердің барлығы дерлік 

трансшекаралық ӛзендер болып табылады. Су ресурстары ӛз жерінде 

қҧрастырылатын жалғыз ғана – Қырғызстан, аймақтың басқа елдерінің бәрінде 

судың қажетті кӛлемі қандай да болмасын мӛлшерде іргелес мемлекеттердің 

жерінен келетін суға тәуелді. Бҧл тҧрғыда аса қиын жағдайда Ӛзбекстан мен 

Тҥркменстан қалып отыр, себебі бҧл елдерге жаңартылған су ресурстарының 

90%-ға жақыны сырттан келеді. Қазақстан бҧл жӛнінде суға тәуелді мемлекетке 

жатады, сондықтан трансшекаралық ӛзендерді тиімді пайдалану мәселесіне біз 

аса жоғары мән береміз [5].  

Кезіндегі КСРО елдері Мемлекеттік гидрологиялық институт берілгендері 

бойынша аталған ӛзендердің жылдық ағысы кӛлемінің ӛзгерісіне кері ықпал 

ететін антропогендік әрекеттердің кӛлемі бҥгінде ерекше ӛскен. Сол кездің ӛзінде 

жылдық ӛзен ағыны азаюының кӛрсеткіші 150 км
3
 суды қҧраса, ондағы 35-40 

ҥлесі егістік алқап жерлерін суландыруға, 25-30% ҥлесі су қоймаларындағы ӛзен 

суларын жинақтауға, ӛнеркәсіптік, коммуналдық және ауыл шаруашылық 

қажеттіліктерге – 13 % жҧмсалса, су қоймаларындағы суды жоғалту – 12% ҥлесті 

қҧраған [4]. Осы мекеменің болжамы бойынша бҧл кӛрсеткіштер уақыт ӛткен 

сайын артып, келешекте аталған факторлардың әсерінен осы ӛзендердің 

экожҥйесі ғана зардап шегіп қоймай, олар қҧятын негізгі кӛлдердің тҧщы сумен 

қамтамасыз етілуі тӛмендедейді, тҧздану ҥрдісі ҥдей тҥсіп, аймақтық апаттың 

тууы мҥмкін делінген. Біз бҥгінде осы болжамдардың жҥзеге асуының куәгері 

болып отырмыз. Ӛзімізге белгілі бҧл қҧбылыс, әсіресе, оңтҥстік ӛңірлердің су 

тамырлары Сырдария, Іле ӛзендеріне қатты ықпал етті. Қазақстан жеріндегі 

тӛменгі ағыстары кӛршілес елдерден арып жеткенде, осы аймақ халқы ӛз 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында, жеткен суды барынша пайдаланады. 

Нәтижесі бҥгінде тек біз ғана емес, барлық адамзат кӛріп отырған Арал апаты. 

Толықтай бір табиғат кешенінің кӛз алдымызда жойылып бара жатқаны ғаламдық 

шешімі табылмаған ҥлкен мәселеге айналды. Ӛзендердің ағынының кӛп кӛлемде 

азаюы сол ӛзендердің гидрологиялық режимдері мен экологиялық жағдайларына 

ғана ӛзінің зор кері ықпалын тигізіп қоймай, олардың әрі қарай шаруашылық 

пайдаланылу мҥмкіндіктерін де шектейтіні хақ. Ӛзен ағындарының азаюы 

алқаптарды, жайылмалардың сумен толуының қысқаруына немесе толықтай 

тоқтауына әкелсе, ол болса ӛз кезегінде ӛзен арнасының кеуіп қалуына, 

таяздануына, тіпті ӛсімдік жамылғысымен ӛсіп кетуіне, су сапасының 

тӛмендеуіне әкеледі. Су ағысының азаюы ӛзеннің тӛменгі ағысы мен сағаларында 

аса кері ықпал етеді. Ондағы ӛзен атырауы кеуіп, ағын сулар мен су айндындары 

жоғалып, сол аймаққа тән атыраулы табиғат кешені азады. Біздегі ірі 

трансшекаралық ӛзендердің кӛбі ішкі тҧйық алапқа қарағандықтан, ӛзен мен кӛл 

арасындағы кері ықпал кҥшейеді. Әрине, бҧл мәселелердің туындауын сезіп, 

кӛріп және шешу жолдары мемлекет тарапынан да, мамандар тарапынан да 

қарастырылды, қарастырылып та жатыр. Негізгі жолдары: суды шаруашылық 

пайдалану кӛлемін азайту, ысырапты ӛндіріс кӛздерінің орнына тиімді, 
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айналымды сумен қамтамасыз ету жолдарын іздестіріп, ӛндіріске енгізуді жолға 

қою.  

Танымал климатолог-ғалым А.И.Воейков: «Ӛзендер – климаттың ӛнімі» 

деген ҧғымды қалдырған. Бҧл анықтамада автор ӛзендер мен олардың 

режимдерінің қалыптасуындағы климаттық жағдайлардың негізгі рӛлін ерекше 

атап кӛрсеткен. Дегенмен де, басқа факторлардың да (жер бедері, топырақтар мен 

ӛсімдік жамылғысы, геологиялық қҧрылымы және т.б.) рӛлін ҧмытпаған абзал. 

Қазақстан территориясының физизкалық-географиялық ерекшеліктеріне 

байланысты, климаттық жағдайлары ерекшеліктеріне байланысты елдің 

трансшекаралық ӛзендері кейбір климаттық жағдайлар қарсылығына (буланудың 

жоғары, ал жауын-шашын мӛлшерінің тӛмен болуы) тӛтеп бере алмауда [6].  

Себебі мҧндай жағдайларда булану мен ылғалдану тепе-теңдігі сақталмайды.  

Еліміздің де, жалпы дҥние жҥзі бойынша да экологиялық жағдайлардың 

кҥрт тӛмендегені, ол жағдайлардың алдын-алу іс-шараларын ҧйымдастыру 

әрекеттері туралы ақпараттарды алу біздің ӛмір салтымыз, яғни қалыпты 

жағдайға айналып кеткендігі екені баршамызға аян. Осы аталған кҥрес пен алдын-

алу іс-шараларының әлде тиімділігі жоқ па, әлде еш ықпалы жоқ, әлде айтылған 

мәселе сӛз кҥйінде қалып жата ма аталғандардың нәтижелері немесе мардымсыз 

немесе мҥлдем кӛрінбейді. Экологиялық қауіп-қатер сол кҥйінде қалып жатқан 

сияқты. Қалай болғанда да ХХІ ғасыр адамзаты алдында ҥлкен мәселе 

туындағаны анық, ол – ауыз су мәселесі. Әу баста осы тіршіліктің болуын 

анықтап берген де – су. Әр су айдыны – бір-бірімен тығыз байланыса кешенді 

тіршілік етіп жатқан – тірі табиғат аясы. Оның жекелеген компоненттеріне тиген 

залал, міндетті тҥрде келесі бӛлігінің жойылуына әкеледі. Кез-келген су нысаны - 

ол табиғаттың адамзатқа сыйлаған ҥлкен сыйы, осы сыйдың қадірін дер кезінде 

тҥсінбеген адамзат ӛзін апатқа жетелері анық.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНОГО-КАЗАХСТАНА 
 

На протяжении длительной истории человечества происходит нарастание 

антропогенной нагрузки на природные комплексы, которая в большей или в 

меньшей степени преобразуют природную среду. 

Для предотвращения деструкционных процессов создаются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), они становятся очагами 

восстановления прошлого естественного баланса или хотя бы сдерживают ход 

неблагоприятных изменений. Они оказываются тем механизмом, который 

позволяет поддерживать системно-экологическое, а следовательно, и социо-

экологическое равновесие [1]. 

Охраняемые территории, по сути, должны представлять собой территории с 

минимальной, фоновой антропогенной нагрузкой. Необходимость наблюдения за 

состоянием таких участков обоснована Н.Ф. Реймерсом [2]. Между тем, в 

условиях современного природопользования, факт организации ООПТ не всегда 

означает снижение антропогенного воздействия.  

Организация сети особо охраняемых природных территорий является 

наиболее эффективной мерой сохранения редких исчезающих видов уникальных 

и эталонных участков природы. 

В Восточно-Казахстанской области создана и функционирует схема особо-

охраняемых природных территорий, включающая один государственный 

национальный природный парк (Катон-Карагайский), два государственных 

природных заповедника (Маркакольский и Западно-Алтайский). В неѐ включены 

также восемь государственных природных заказников республиканского значения 

(Кулуджунский и Тарбагатайский зоологические; ботанические – Нижне-

тургусунский, «Каратальские пески», «Алет», «Урджарка», «Солдатская щель»), 

один ботанико-геологический (Рахмановские ключи) и один геолого-

минералогический заказник (Асубулакский) областного подчинения. В 2003 г. 

создан государственный лесной резерват «Семей орманы». Имеются один 

государственный памятник природы республиканского значения (Синегорская 

пихтовая роща) и пять – областного подчинения (геолого-палеонтологические 

«Ашутас», «Киин-Кериш», «Пылающие адыры», «Тарханский геологический 

разрез», геолого-петрологический «Голубой залив»). Статус особо-охраняемой 

территории имеет и ботанический сад в г. Риддер, а также десять водоѐмов, 

имеющих особую государственную и научную ценность. 

В соответствии с Законом РК "Об особо охраняемых природных 

территориях" от 7 июля 2006 года № 162-1 статус природных учреждений имеют 

заповедники национальные парки природные резерваты ботанические 

дендрологические сады и зоологические парки.  
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Рисунок 1 – Карта размещения ООПТ Восточного Казахстана 

 

Общая площадь республиканских особо охраняемых территорий всех 

категорий составляет 17 млн.га это 40% от Государственного лесного фонда 

области или 6 % от общей площади области[3]. 

 

Таблица 1 – ООПТ Восточного Казахстана 
№ 

п/п 

Наименование 

особоохраняемых 

природных 

территорий 

Площадь, 

гектар 

Местонахождение В чьем ведении 

находится 

1 2 3 4 5 

Восточно-Казахстанская область 

1 Западно-

Алтайский 

государственный 

природный 

заповедник 

86122 Риддерский (Лениногорский) 

и 

Зыряновскийрайоны 

Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

2 Маркакольский 

государственный 

природныйзаповед

ник 

102971 Курчумский район Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 
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3 

  

Катон-

Карагайский 

государственный 

национальныйприр

одный парк 

643477   Катон-Карагайский 

район 

   

Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

4 Государственный 

лесной природный 

резерват 

"Семейорманы" 

663578 Бескарагайский, 

Бородулихинский, 

Жарминский,Урджарский,А

байский,Аягузский,Тарбагат

айскийрайоны и 

землигородаСемипалатинска 

Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

5 Кулуджунский 

государственный 

природныйзаказни

к 

(зоологический) 

46000 Кокпектинский 

район 

Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

6 Тарбагатайскийгос

ударственныйприр

одныйзаказник 

(зоологический) 

240000 Зайсанский и 

Тарбагатайский 

районы 

Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

7 Государственный 

природныйзаказни

к 

"Каратальскиепеск

и" 

(ботанический) 

1300 Зайсанский район Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

8 Нижне-

Тургусунский 

государственный 

природныйзаказни

к 

(ботанический) 

2200 Зыряновский район Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

9 Государственный 

памятник природы 

"Синегорскаяпихт

овая роща" 

137 Уланский район Комитетлесного и 

охотничьегохозяйст

ваМинистерства 

сельскогохозяйства 

РеспубликиКазахст

ан 

10 Алтайскийботанич

еский сад 

154 Город Риддер Министерствообраз

ованияи науки 

РеспубликиКазахст

ан 

 

Особенностью природы Восточного Казахстана является разнообразие 

природных условий на его территории, исключительно богатый набор 

ландшафтов, видовое разнообразие растительного и животного мира. Так, на 
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территории области насчитывается до 50 типов ландшафтов, здесь обитают 400 

видов птиц, 116 видов млекопитающих, 27 видов пресмыкающихся, 5 видов 

земноводных, более 15 000 видов насекомых, произрастает 3500 видов высших 

растений.На особо охраняемых природных территориях  Восточного Казахстана 

произрастают растения, обитают насекомые, животные и птицы занесенные в 

Красную КнигуРеспублики Казахстан[4]. 

 

Таблица 2 – Перечень редких и исчезающих видов животных и птиц Восточно-

Казахстанской области, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. 
Млекопитающие Джунгарскийсальпингоус, селевиния, хомячок Робаровского, желтая 

пеструшка, красный волк, манул, каменная куница, перевязка, туркестанская 

рысь, снежный барс, казахстанский архар, алтайский архар (аргали), 

евразийский речной бобр 

Птицы Розовый пеликан, кудрявый пеликан, колпица, черный аист, фламинго, 

лебедь-кликун, малый лебедь, гусь-сухонос, краснозобая казарка, черный 

турпан, горбоносый турпан, савка, алтайский улар, стерх, дрофа, журавль-

красавка, стрепет, джек, кречетка, кроншнеп-малютка, тонкоклювый 

кроншнеп, черноголовый хохотун, реликтовая чайка, чернобрюхий рябок, 

саджа, скопа, змееяд, орел-карлик, степной орел, могильник, беркут, орлан-

белохвост, орлан-долгохвост, бородач, стервятник, кречет, сокол-балобан, 

сокол-сапсан, дербник, филин 

Пресмыкающиеся Пестрая круглоголовка, зайсанская круглоголовка, глазчатая ящурка, 

Центрально-Азиатская ящурка, полосатый полоз 

Земноводные Данатинская жаба 

Рыбы Таймень, нельма 

Исчезнувшие 

животные 

Азиатский речной бобр, туранский тигр, кулан, джейран, дикий верблюд, 

лошадь Пржевальского, сайга, фазан 

 

Создание особо охраняемых природных территорий - эффективный прием 

сохранения и восстановления природной среды. Но состояние и перспективы 

развития ООПТ может быть осложнено рядом факторов, основными из которых 

являются антропогенные. Наиболее распространенные воздействия на 

охраняемые природные территории - создание лесной инфраструктуры, рубки и 

рекреация. Из них самым существенным фактором по площади и степени 

деградации ООПТ является рекреация. Селитебный фактор, сельское хозяйство, 

транспорт, добыча полезных ископаемых, ветровалы, пожары воздействуют 

локально и приводят к существенной деградации лишь небольших по площади 

экосистем[2]. 

Сеть ООПТ в Восточном Казахстане несовершенна. Не все природные 

районы в полной мере обеспечены охраняемыми территориями, поэтому 

необходимы дальнейшие исследования для организации новых объектов. 

Существуют организационно-правовые неточности для существующих ООПТ - 

ошибки в описании границ и площадей и др[5]. 

Факт создания ООПТ не означает полного и длительного сохранения их 

экосистем. Они могут трансформироваться, что выражается в изменении 

биотопических условий, реакции биоты. По направлению изменений необходимо 

выделить деградационную и восстановительную трансформацию. Деградация 
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происходит, прежде всего, за счет антропогенного воздействия. Для 

предотвращения деградации ООПТ необходимы постоянные наблюдения за 

состоянием природных комплексов и экологическая оценка их состояния.Данные 

о состоянии ООПТ и факторах воздействия на них позволили сформулировать 

природоохранные рекомендации, направленные на уменьшение воздействия 

факторов, а также решение общих для ООПТ проблем организационно-правового 

характера. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОРНОГО ШЛАКА  

В ФОСФИД МЕДИ 

 

 Благополучие народа, заселяющего любое государство, зависит от научно-

технического прогресса, основанного на индустриально-инновационной,  

экономически целесообразной технологии,   рационального комплексного 

использования сырья и техногенных отходов.  Ежегодно в мировом пространстве, 

в том числе в Республике Казахстан, выбрасываются миллиарды тонн отходов 

различных производств, которые играют значительную роль, как в экономике 

предприятий, так и в нанесении невосполнимого экологического ущерба фауне и 

флоре промышленных регионов. В условиях наступающих трудностей  в развитии 

экономики, утилизация техногенных отходов вызывает определенные трудности, 

связанные со строительством производственных мощностей на предприятиях 

находящихся в частной собственности. Однако, эти вопросы, по нашему мнению, 

могут быть решены исходя из позиции реализации в жизнь программы 

индустриально-инновационной политики[1]. 
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В Республике Казахстан накоплены миллионы тонн твердых техногенных 

отходов, имеющих экономическую значимость. Так, например, предприятиями 

цветной металлургии выведено более 100 миллионов тонн отходов занимающих 

более 500 га земельных угодий, в том числе шлаков свинцово-цинкового 

производства.          

  К одним из таких отходов относятся медь содержащий шлак свинцово-

медного  производства цветной металлургии и фосфорный шлак, образующийся 

при получении желтого фосфора. Из этих отходов возможно получение фосфида 

меди, приблизительный состав которого 80% меди и 20% фосфора, применяемого 

в сельскохозяйственном и бытовом секторах экономики. Общеизвестно, что 

фосфид меди является высокоэффективным материалом  в полупроводниковой  

технике. Организация экологически безопасной и экономически выгодной 

технологии по выпуску фосфида меди, кроме этого, позволяет расширить ряд 

социальных проблем и можно отнести к числу наиболее актуальных проблем 

современности[2]. 

В связи с быстрым развитием электронной промышленности за последнее 

время, резко возросла потребность в серебре. В связи с этим  перед рядом научно-

исследовательскихинститутов поставлена задача о выявлении возможностей во 

сокращениюрасхода серебра на другие нужды и в том числе на изготовление 

серебряных припоев.   

Одним из материалов на основе которого могут бытьприготовлены такие 

припои, который заменяет серебряный является фосфид меди или фосфористая 

медь.   В настоящее время в промышленности фосфид меди производятся в 

основном из чистой меди и красного фосфора.  Красный фосфор является 

дорогим а также дефицитным материалом.   В связи с этим возникает  вопрос  о 

необходимости разработки технологию процесса  получения фосфида меди, с 

использованием бедных фосфорсодержащих шлаков. Процесс получения 

технического фосфида меда заключается а обработке бедного (20-40  Р4) 

фосфорсодержащего шлака раствором медного купороса.Предложенная 

технология является крайне актуальной  дляфосфорнойпромышленности.  На 

фосфорных заводах этого шлака образуется очень много и отсутствие 

эффективной технологии для его переработки приводит к тому,что они 

отправляются в шлаконакопители и бассейны испарения. Только на одном 

бывшем фосфорном заводе ДПО «Химпром» накопилось его более ста тысяч 

тонн,что представляет опасность загрязнения окружающей среды. Переработка 

этих шлаков из шлаконакопителей и бассейнов  испарения также не решена.В 

связи с этим,разработка безотходного процесса переработки бедных 

фосфорсодержащих шлаков путем обработки их раствором медного купороса с 

получением технического фосфида меди и paствора, состоящего из смеси 

фосфорной и серной кислот является наиболее целесообразной и актуальной.  

До настоящего времени общепринятой технологией получения медно-

фосфорных сплавов остается технология, разработанная в 30х годах прошлого 

столетия [3]. Эта технология предусматриваетнабивку на дно футерованного 

огнеупором ковша сначала красного фосфора, затем – активированного угля и 

опилок, укладку сверху медного листа. Металлическую медь расплавляют в печи 

http://www.helion-ltd.ru/good-restaurant
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и выливают в ковш на медный лист. После его расплавления медь просачивается 

сквозь слой опилок и угля на дно ковша, фосфор интенсивно испаряется и в виде 

пузырей проходит через медный расплав, взаимодействуя с ним. Вокруг каждой 

частицы угля, запутавшейся в медном расплаве, образуется пузырек 

газообразного фосфора. При этом растворение газообразного фосфора в 

расплавленной меди оказывается возможным благодаря высокой суммарной 

поверхности контакта пузырьков фосфора с меднымрасплавом. Эта поверхность 

обеспечивается большим количеством частиц активированного угля и опилок.  К 

недостаткам этой технологии следует отнести: 

- необходимость использования красного фосфора, являющегося 

дорогостоящим и экологически опасным продуктом, работа с которым 

осуществляется вручную и не соответствует современному уровню санитарных 

норм; 

- скорость растворения фосфора в расплавленной меди существенно ниже 

скорости всплывания пузырьков газообразного фосфора с частицами 

активированногоугля. В результате этого потери фосфора в атмосферу достигают 

20-30%. Потери эти растут с ростом концентрации фосфора в выплавляемом 

сплаве; 

- пары фосфора над ковшом, взаимодействуя с кислородом воздуха, 

догорают в виде большого факела с образованием частиц оксида фосфора.  

Если в таких производствах  вытяжная вентиляция не справляется с отсосом 

пикового выброса продуктов горения фосфора, то они попадают в атмосферу 

цеха. При взаимодействии оксидафосфора с парами воды, содержащимися в 

воздухе, образуется фосфорная кислота. Технология эта представляет 

значительную опасность для окружающей среды. Выбросы фосфора и его 

оксидов в атмосферу не позволяют размещать производство в городе или 

ближайших пригородах. Строго говоря, воздух вытяжной вентиляции необходимо 

очищать от этих загрязнений. Предприятия, выпускающие фосфористую медь в 

небольшом количестве до 100-200 т/год, зачастую не обременяют себя этим 

обстоятельством. На крупных же предприятиях используют способ улавливания 

фосфора и его оксидов посредством пропускания воздуха, захваченного 

вытяжной вентиляцией через скруббер, орошаемый раствором сульфата меди. 

Один из продуктов этой очистки воздуха известен как технический фосфид меди. 

Он содержит достаточно большое количество примесей. Способа рафинирования 

технического фосфида меди от примесей до уровня требований ГОСТов не 

предложено. Единственная возможная область его применения – для 

модифицирования силуминов. 

Сплавы меди с фосфором содержат до 14% фосфора. На протяжении более 

полувека они подлежали государственной стандартизации. Требования, 

предъявляемые к суммарному содержанию примесей в сплавах со временем 

ужесточались. Возросший уровень экологических требований к технологии и 

предприятиям  производителямэтих сплавов также нашли свое отражение в 

последнем ГОСТ 4515-93. Следует заметить, что существующая технология 

выплавки сплавов с максимально высоким содержанием фосфора от 11,0 до 14,0% 

http://www.helion-ltd.ru/my-own-business
http://www.helion-ltd.ru/my-own-business
http://www.helion-ltd.ru/to-begin-with
http://www.helion-ltd.ru/learn-to-learn
http://www.helion-ltd.ru/learn-to-learn


82 
 

создает настолько серьезную экологическую проблему для предприятий 

производителей.  

Поиск альтернативных способов выплавки фосфористой меди 

осуществляли по ряду направлений. Так, институт ГИПРОЦМО проводил 

испытания способа, основанного на диффузионном насыщении меди фосфором, 

однако, насколько нам известно, особенно вдохновляющих результатов они не 

дали. Этот принцип предполагает очень длительные времена взаимодействия 

расплавленной меди с парами фосфора, что обусловливает низкую 

производительность и высокую опасность процесса (известное явление 

синеломкости при насыщении стали фосфором) [4]. 

В основу  процесса  получения фосфида меди положена реакция 

взаимодействия между фосфором и медным купоросом, протекающая по 

уровнению: 

6CuSO4-5H2O+P4=2Cu3P+6H2SO4+2H3PO4+2IH2O+I/2O2 

В опытах использованы следующие исходные вещества:  

-медьсернокислая,  «чда» ГОСТ 4165-68;  

Фосфорный шлак – отход фосфорного производства, полученный при 

отстое сточныхвод, поступающих из отделения конденсации фосфора  

электропечного  цеха. Анализ минеральной частишлака % : 12,23- Р205;  50,8- S02; 

16,2- СаО; 2,64 --А1203; 2,79- Мg0; 0,78-Fe2O3;8,64-F. 

Влабораторных условиях обработку фосфорного шлака paствором  медного 

купороса осуществляли в термостатированной 3-х горлой  колбе, ѐмкостью 500 

мл, снабженной лопастноймешалкой,скорость вращения которой 

регулировалипутем изменения напряжения на латре. Фосфорный шлак 

вводилипорциями в раствор медного купороса, нагретный до заданной 

температуры.Реакционную смесьвыдерживали при этой температуре и при 

интенсивном перемешивании в течение установленного времени. По истечении  

заданного времени колбу удаляли из термостата, разделяли твердую и жидкую 

фазы фильтрацией с применением вакуум-насоса. Твердую фазу 

промывали,высушивали в сушильном шкафу при температуре 50-1OO°C до 

содержания влаги не более 0,5%. 

С цельюопределения влияния содержания в растворе меди и смеси серной и 

фосфорной кислот на выход и качество конечного продуктa  все опыты делились 

на   порций  . 

Каждая заливка былaпродолжетельностью 2 часа.Медный купорос вводился  

и   определилась пределрастворимости  медногокупороса в воде при  30°С. 

Жидкая  фаза - маточный раствор в каждом опыте использовался в качестве 

исходного раствора для следующей заливки шлака.   

Для выявления влияния температуры на процесс, опыты проводились при 

30
0
, 50

0
, 70

0
, 85

0
С. Качество полученного продукта и маточных растворов 

контролировали при помощи химического анализа. Для достверности полученных 

результатов при каждой температуре проводили параллельные опыты. 

Твердую фазу анализировали на содержание меди и фосфора от каждой 

заливки шлака, а разовые пробы дополнительно на фтор, железо и нерастворимый 

остаток (н.о.). Жидкая фаза анализировалась на содержание меди, пятиокиси 

http://www.helion-ltd.ru/you-need-or-i-want
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фосфора-общее (Р2О5общ.) и в виде ортоформы (Р2О5орто.), сульфатов и общей 

кислостности. 

При получении технического фосфид меди основными показателями, 

характеризующими процесс, является качество фосфида меди, степень извлечения 

фосфора (в фосфидную форму) в технический фосфид меди, концентрация 

(содержание Р2О5 и SO4
2-
)маточных растворов и возможность их утилизации. 

Данные полученные при проведении опытов представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 1, что во всех опытах фосфид меди соддержить, в% 

:69-76 меди, 10,3-13,7 фосфора и соответствовал по этим показателями 

требованиям ТУ, предусмотривающего содержание меди 50-80 % и фосфора 7-

14% .Важным показатели качество фосфида  меди является соотношение Cu:Р, 

которое теорический равно 6,16. В наших опытах этот показатель изменялся в 

пределах от 4,6 до 7,3.  Одновременно полученные данные показывают,   что при 

температуре 30
0
С происходит значительное увелечение содержания фосфора и 

его приближение к предельно-допустимому, а следовательно дальнейшее 

увелечение содержании Р2О5 и SО4
2-

 в маточнах растворах путем дополнительной 

загрузки медного купороса и шлаКа не представляется  возможным. Получение 

растворы содержали, г/л 13-25 меди, 35-48 Р2О5, 130-170-SО4
2-

.                                               

Предлагаемая технология получения технического фосфида меди из 

токсичных отходов фосфорного производства обладает рядом преимуществ: 

-экономиткрасный фосфор; 

-не требует много энергозатрат; 

-процесс протекает безвредных пылегазовыхвыделений; -утилизация 

отходов производства, что улучшает   охрану окружающей среды и условия труда 

работающих. 

 

Список литературы 

 

1 Б.А.Алдашов,В.И.Лисица Инновационные технологии химической 

переработки фосфоритов Каратау и утилизация фосфоросодержащих отходов. 

Алматы.2006        

2 Байкулатова К.Ш. Вторичное сырье  -  эффективный  резерв  

материальных ресурсов. Алма-Ата, Казахстан, 1982. 

3 Равич  Б.М.,  Окладников      В.П., Лыгач В.Н. и др.     комплексное 

использование сырья  и  отходов   М., Химия, 1988.   

4 Колесникова И.Г., Серба В.И., Кузьмич Ю.В. и др. Получение сплава 

медь-фосфор с использованием апатитового концентрата // Металлы. 1999.№1. 

С.7-10.  

5 Колесникова И.Г., Серба В.И., Кузьмич Ю.В. и др. Получение сплава 

медь-фосфор с использованием апатитового концентрата // Металлы. 1999.№1. 

С.7-10 



84 
 

 

Таблица 1 – Данные по влиянию темпертауры на качество продукта и степени извлечение фосфора 
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1 30 2 430 143 21,4 136,5 63,2 12,7 16,8 35,6 11,4 73,6 4,94 55,3 

2 30 2 430 143 21,4 134,2 61,3 12,3 16,6 35,9 11,7 75,1 4,96 55,5 

3 30 2 430 143 21,4 135,8 62,1 11,5 16,7 35,8 11,5 74,8 4,98 54,9 

Средний 430 143 21,4 135,5 62,2 12,5 16,7 35,8 11,5 74,5 4,96 55,25 

 50 2 430 143 19,8 122,8 69,4 11,55 15,8 36,9 134 68,9 5,82 49,6 

 50 2 430 143 19,8 122,4 68,9 11,40 15,6 37,0 136 68,5 6,22 50,2 

 50 2 430 143 19,8 122,3 69,6 14,45 15,7 36,8 138 68,3 6,08 49,6 

Средний 430 143 19,8 122,5 69,3 11,45 15,7 36,9 13,6 68,5 6,04 49,8 

 70 2 430 143 19,8 115,2 72,9 11,7 21 41,6 14,7 71,9 6,25 49,3 

 70 2 430 143 19,8 114,1 72,7 11,5 24 41,7 14,5 71,7 6,22 49,5 

 70 2 430 143 19,8 114,8 72,8 11,25 24 41,8 14,4 71,8 6,23 49,8 

Средний 430 143 19,8 114,7 72,8 11,65 23 41,7 14,5 71,8 6,23 49,2 

 85 2 430 143 19,8 118,6 76 11,2 16,4 46,2 16,3 87,5 6,9 45,6 

 85 2 430 143 19,8 118,5 75 10,8 16,3 46,0 16,2 87,4 6,78 45,7 

 85 2 430 143 19,8 118,4 74 11,0 16,2 46,4 16,4 87,3 6,99 45,9 

Средний 430 143 19,8 118,4 75 11 16,3 46,0 16,3 87,4 6,89 45,7 
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АЗОТНОКИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО ОТХОДА  

ФОСФОРИТА  КАРАТАУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КОМЛЕКСНОГО 

УДОБРЕНИЯ 

 

Важнейшим фактором в повышении урожайности сельскохозяйственных 

культур является использование комплексных минеральных удобрений, 

содержащих несколько питательных элементов[1].Использование азотной 

кислоты для разложения фосфатов позволяет использовать не только ее 

химическую активность, но и анион, с которым в удобрение вводится 

питательный компонент. Кроме того, переработка фосфоритов азотнокислотным 

методом является перспективной, вследствие меньшей растворимости примесей, 

прежде всего R2O3, в образующейся вытяжке. 

Азотнокислотная переработка фосфатов заключается в разложении 

фосфатов азотной кислотой и последующей переработке образующегося раствора 

(вытяжки), содержащего нитрат кальция  и свободную фосфорную кислоту[2].В 

зависимости от метода переработки, вытяжки можно получать как односторонние 

азотные и фосфорные удобрения, так и сложные, двойные или тройные удобрения 

с самым широким диапазоном соотношения питательных веществ 28~32%.  

Разложение фосфатов азотной кислотой является сложным процессом, 

протекающим согласно следующему основному уравнению:  

            Ca5(P04)3F+10HNO3=3H3PO4+5Ca(N03)2+HF  

Содержащиеся в фосфатах примеси — карбонаты кальция и магния, окислы 

железа, алюминия и редких земель и фторид кальция также взаимодействуют с 

азотной кислотой с образованием нитратов:  

(Mg, Ca) CO3+ 2HNO3= (Mg, Ca)(NO3)2+CO2+H2O 

R2O3 + 6HNO3 = 2R(N03)3 + 3H2O  

CaF2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2HF 

Окислы железа и алюминия разлагаются также выделяющейся фосфорной 

кислотой с образованием не растворимых в воде фосфатов, что приводит к потере 

P2O5. 

Обычно разложение природных фосфатов ведут при температуре 50°С, 

которая является оптимальной[3].При уменьшении температуры (ниже 45°) 

разложение замедляется. С повышением температуры уменьшается вязкость 

раствора, улучшаются условия диффузии вещества и скорость разложения 

увеличивается. Однако выше 50° резко усиливается коррозия аппаратуры. 

Требуемая температура (45—50°) поддерживается главным образом за счет 

теплового эффекта реакции.               
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Разложение фосфатов азотной кислотой является гетерогенным процессом, 

и скорость этого процесса в значительной степени  определяется  площадью 

поверхности  соприкосновения реагентов[4]. В соответствии с этим целью данной 

работы было изучение особенностей азотнокислотного разложения  

флотационного  отхода  фосфорита  Каратау. 

Исследование влияния нормы азотной кислоты, продолжительности 

контакта фаз и температуры на степень перехода основных компонентов в 

жидкую фазу проводили на образце   следующего состава (мас. %): 30- СаО, 21- 

Р205, 3,9 -MgO, 3,6 -С02. Опыты проводили в периодических условиях. 

Флотационный отход разлагали азотной кислотой в стеклянном реакторе с 

мешалкой при интенсивном перемешивании, чтобы сбить обильно образующуюся 

пену. Через определенные промежутки времени отбирали пробы пульпы для 

анализа на Р205, Fe203, А1203 и SiO2 дифференциальным фотометрическим 

методом и СаО и MgO комплексонометрическим методом.    

Для исследования   степени  извлечения  СаО и  Р2О5  стехиометрической   

нормы азотной кислоты по СаО.изеняли от 30  до 120%.Для разложения брали 

50% кислоту и  опыт проводился при температуре 50
0
С.Полученные результаты 

приведены в виде графика  на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Степень извлечения  СаО и Р205 в зависимости от 

стехиометрической нормы азотной кислоты  при50
0
С 

 

Как видно из графика1 степень извлечения  СаО выше чем Р205  ,что по 

видимому  связано содержанием  СаО  в виде карбоната,каторая хорошо 

растворяется в килоте.Степень извлечения  СаО и Р205 при стехиометрической 

норме 90%-98,3; -96,4%;при 120% норме -98,5;96,6% соответственно.При 

повышении стехиометрической нормы азотной кислоты  от 90 до120%  

существенных  изменении не наблюдается,однако это необходим для дальнейшей 

переработки  образующего раствора в удобрения. При стехиометрическом 

количестве азотной кислоты, по мере протекания реакции разложения, скорость 

ее постепенно замедляется вследствие накопления в растворе солей  и 

уменьшения кислотности раствора. Для обеспечения постоянной скорости 
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разложения процесс обычно проводят при  20%-ном избытке азотной кислоты 

против стехиометрического количества. Продолжительность разложения 30 мин.  

На рисунке 2 приведен степень перехода примесей в раствор, получаемых в 

результате разложения фосфатов азотной кислотой при 20%-ном ее избытке 

против  стехиометрического  количества (из расчета на СаО).  Как видно из 

графика  степень перехода примесей в раствор составляютв %: MgO— 84,2 ,  для 

Fe203 — 64,4,Al2O3-22,3 и SіО2-12,1. 

 
Рисунок 2– Степень перехода компонентов в жидкую фазу в зависимости от  

длитльности процесса разложения при 120% норме азотной кислоты.и 

температуре 50
0
С. 

 

Фосфаты, содержащие больше 12% Fe2O3 (по отношению к P2O5), 

считаются пригодными к химической переработке только после предварительного 

обогащения.  

 Присутствие в фосфатах Al2O3 не так вредно, как Fe2O3, однако также 

нежелательно, так как это приводит к загрязнению раствора фосфорной кислоты 

(вытяжки). Выделяющийся фтористый водород взаимодействует с кремневой 

кислотой, всегда сопутствующей фосфатам, и обычно остается в растворе в виде 

кремнефтористоводородной кислоты.  

После разложения к полученной пульпе добавляли необходимое количество 

воды, исходя из того расчѐта, чтобы влажность пульпы была 40%. Твердую фазу 

отделяли от жидкой фазы на лабораторной центрифуге ЦЛН-5. Время 

центрифугирования составляло 15 минут при скорости еѐ вращения 3000 об/мин. 

Далее полученные влажные осадки   высушивали  ПРИ  90-100
0
С   и  

анализировали   на содержание  Р2О5, СаО и азота по известным методикам. В 

полученном   (NPCa)  азот-фосфор-кальциевом удобрении содержится  весовых 

%: Р2О5общ. - 13,02; Р2О5усв. - 11,92; СаОобщ. -31,46; N -6,42. 

Результаты исследований показывают, что путем отделения твердых фаз с 

последующей промывкой влажного осадка принципиально можно получить 
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комплексное азот-фосфор-кальциевое (NPCa) удобрения с высоким содержанием 

P2O5.  
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СИРЕК ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ ӚСІМДІКТЕРДІҢ ГЕНОФОНДЫН  

САҚТАУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ӛсімдіктердің биологиялық алуантҥрлігін сақтау, бҥгінгі таңда, биолог 

мамандардың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Биологиялық 

алуандылықты сақтаудың кӛптеген әдістерінің ішінде тҧқым банкін жасау бҧл 

биологиялық алуантҥрлікті сақтаудың заманауи әдістерінің бірі. Тҧқым банкінде 

жабайы және мәдени ӛсімдіктердің тҧқымдары сақталып отырады. Тҧқымды 

жинаған сәтте генетикалық алуантҥрліліктің барлық дарақтарын қосуға кҥш 

салынады. Оған тҥрдің әртҥрлі табиғи жағдайда ӛсетін, таралу аймағы бойынша 

тҧқымдарды жинау, популяциялардан тҧқымдарын сҧрыптау және әр 

популяциялардаң ҥлкен мӛлшерде тҧқымдарды жинаумен іс жҥзеге асады.  

Осындай тҧқым жинақтарында ӛсімдіктердің кӛп тҥрлерінің тҧқымдары 

ҧзақ уақыт бойы қҧрғақ және салқын жағдайда сақталып, тҧқымдар ӛну қасиетін 

жоғалтпайды. 

Биологиялық алуан тҥрлікті ex situ әдісімен сақтау әдісін қолданған сәтте 

тҧқымдардың тӛменгі температурада тынышқық жағдайда сақталуы ӛте маңызды 

болып табылады, ӛйткені осы қасиет сирек кездесетін ӛсімдіктерің тҧқымдарын 

сақтаған кезде аз қаражат жҧмсауға қол жеткізеді. 
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Әлемде елу шақты тҧқым жинақтары бар, олардың кӛбі әртҥрлі 

мемлекеттерде териториясында орналасқан, ал олардың жҧмысын халықаралық 

консультациялық топ бақылайды[1]. 

Тҧқым арқылы барлық ӛсімдіктер тҥрлерін кӛбейтуге болады. Вегетативті 

жолмен кӛбейтумен салыстырғанда тҧқым арқыла кӛбейту әдісінің белгілі 

жағымды жақтары бар. Біріншіден, бір немесе екі жыл ішінде аз мӛлшерде 

материалды жҧмсау арқылы, кӛп мӛлшерде отырғызу материалын алуға болады. 

Екіншіден, кӛп жағдайда вегитативті жолмен кӛбеймейтін немесе кӛптеген кҥш-

қуат жҧмсап кӛбейетін сирек кездесетін ӛсімдіктерді ӛсірудің жалғыз әдісі болып 

табылады. 

Осы бағыттағы ең танымал тҧлға болып,Н. И. Вавилов болып табылады. 

Кеңес одағының ғалымы-ботанигі Н. И. Вавилов және оның ӛзінің 

қызметкерлерімен жинаған коллекциясы 110 бҥкіләлемдікботанико-

агрономиялық экспедицияларының нәтижесінде жиналды. 

1923 жылдаң бастап 1940 жылға дейің Н. И. Вавилов және басқада ВИР 

қызметкерлерімен 180 экспедиция ҧйымдастырылған, оның 40-65 шетелдік 

мемлекеттерде ӛткізілді [3]. Н.И.Вавиловтың ғылыми экспедициялары 

нәтижесінде әлемдегі ең бай мәдени ӛсімдіктердің жинағы пайда болды. 1940 

жылы тҧқым жинағында тҥр ӛкілдер саны 250 мыңға жетті. Бҧл жинақ 

ауылшаруашылық тәжірибесінде ӛте ҥлен қолданыс тапты. Вавиловтің тҧқым 

жинағы әлемдегі ең алғашқы ген банкісі болып саналады [2]. 

 Сирек кездесетін және қҧрып кету қаупі бар тҥрлерді сақтап қалу ҥшін 

ботаникалық бақтар мен тҧқым банктерін қҧру ең басты қорғау шаралары болды. 

Ботаникалық бақ – ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту, іс-тәжірибелік оқыту 

мақсаттарымен ӛсімдік ӛсіріп, оны зерттейтін, ботаникалық білімді 

насихаттайтын мекеме. Негізгі ғылыми бағыттары: жергілікті және сырттан 

әкелінген ӛсімдіктерді ӛсіру, жерсіндіру, олардың биологиясын, экологиясы мен 

физиологиясын, ӛсіп-ӛнуін, селекциясын зерттеу; ботаникалық ілімді дамыту, 

оның жетістіктерін жалпы халыққа тарату; республикамызда азайып бара жатқан, 

жойылу қаупі тӛнген ӛсімдіктерді қолдан ӛсіріп кӛбейту, биология, экология 

ерекшеліктерін зерттеу, оларды сақтап қалудың, табиғи таралған орталықтарына 

қайтарудың жолдарын қарастыру; қала, ауыл, елді мекендерді кӛгалдандыру; бақ 

ӛсіру; гҥлзар салу бағыттарында ғылыми-ағарту жҧмыстарын жҥргізу; 

ӛсімдіктердің жаңа тҥрлерін іздестіру, олардың пайдалы қасиеттерін анықтап, 

адам қажетіне жарату; ӛсімдіктер әлемін қорғау, кӛркейту. Ботаникалық бақтың 

негізгі бӛлігін  шет жерлерден әкеліп отырғызылған ӛсімдіктер қҧрайды. Олар 

биологиялық ерекшеліктеріне қарай ашық далада, оранжереяда, жылыжайда 

ӛсіріледі. Ботаникалық бақта ӛсімдіктер жиынтығын  қалыптастыру кезінде 

негізінен географиялық және жҥйелік принциптер басшылыққа алынады. 

Ботаникалық бақ қҧрамында дендрарийлер, тау ӛсімдіктерінің жиынтығы 

(альпинарий), сирек кездесетін ӛсімдіктер, пайдалы ӛсімдіктер (дәрілік, тағамдық, 

техникалық, сәндік, т.б.) жиынтықтары болады. Ботаникалық бақта аяқталған 

зерттеу нәтижелері ғылыми басылымдарда қорытылады. Қазір Қазақстанда әр 

тҥрлі табиғи-климаттық жағдайда орналасқан 6 ботаникалық бақ — Бас 
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ботаникалық бақ (Алматы), Маңғыстау тәжірибелік ботаникалық бағы (Ақтау), 

Жезқазған ботаникалық бағы, Алтай ботаника бағы (Лениногор), Іле ботаникалық 

бағы (Бақанас), Қарағанды ботаникалық бағы бар[3]. 

Дҥниежҥзілік тҧқым сақтау банкі Шпицберген аралында ауылшаруашылық 

ӛсімдіктерінің материалдарын сақтау ҥшін БҦҦ қамқорлығымен қҧрылды. Тҧқым 

банкінің жалпы ауқымы 4,5 млн тҧқым ҥлгілерін сақтау ҥшін жеткілікті болып 

табылады Бҧл банкте әрбір елдің ӛсімдіктері ҥшін арнайы бӛлімдер қҧрылған. 

[Бҥгінгі кҥні ол банкте әлемнің ауылшаруашылық дақылдарының 860 мыңнан 

астам тҧқымдары сақталуда [4]. 

Материалдардың қауіпсіздігін тоңазытқыш қамтамасыз етеді. 

Тоңазытқыштар жергілігті кӛмірмен жҧмыс істейді. Тҧқымдар металл сӛрелерде 

тҧрған контейнерге орналастырылып, тӛрт қабатты полиэтиленді пакеттерде 

қапталып, мӛрленген конверттерге салынған. Тӛменгі температура (-18°C) мен 

оттегінің шектеулі болуы, зат алмасуды қамтамасыз етіп,  тҧқымның қартаюын 

баяулатады [5]. 

Тҧқымды дҧрыс және ҧзақ уақыт сақтаған кезде, ол ӛмір сҥруін 

жалғастырады, бірақ тілшіліктері анағҧрлым баяулайды. Егер оларға біраз 

мҥмкіндік берген жағдайда қайта тіршіліктерін жалғастырып, ӛсуге тырысады. 

Сол себепті, тҧқым банктеріндегі орта жағдайын ӛзгертпеу және тҧқым сақтау 

температурасын бірқалыпты ҧстау кажет. Ӛсімдіктердің тҧқымдары ӛте тӛзімді 

келеді, тҧқымды мҧқият кептірген жағдайда олар тірі ӛсімдіктер тіршілік ете 

алмайтын орталарда тіршілік қабылетінен айырылмайды. Тҧқымдардың 

қҧрамындағы шамадан тыс ылғалдылық мҧздату кезінде зиян келтіруі мҥмкін. 

Тҧқымдарды салқын және қҧрғақ жерде сақталуы тиіс. Температура мен 

ылғалдылықтың ӛзгеруі, тҧқымның ең қауіпті жауларының бірі, сол себепті 

температураның ауытқуын тудырмаған жӛн. Тҧқым сақтаудың оптималды 

температурасы 4-8 °C қҧрайды.  

Егер тҧқымды бӛлмеде сақтайтын болсақ, температура 18 °C аспауы тиіс. 

Осыған байланысты тҧқымды еденге жақын орналастырып сақтауымыз керек. 

Тҧқымды ҧзақ мерзім сақтау ҥшін - бірнеше айдан 5 жылға дейін, 

тоңазытқышта (4-8 ° C немесе 46,40 ° F) қҧрғақ, герметикалық жабық контейнерге 

жауып қоюымыз керек. Мҧздатылған тҧқым ӛзінің ӛміршеңдігін жоғалтпай, әрі 

қарай жақсы ӛсуге қабілетті. Мҧздатылған тҧқымдар тез еріп кету жағдайында 

зақымдануға бейім. Сондықтан 3 жылдан артық тҧқым сақтауды жоспарласаңыз, 

мҧздатқыш қажет емес болуы мҥмкін [6].  

Тҧқымды сақтау барысында ол тыныштық кҥйде болады және тіршілік 

процесстерін баяу тҥрде жалғастырады. Тҧқымның ылғалды ауадан қоректік 

заттармен бірге сіңіріп, еритін азық-тҥлік тҥзеді және ол ауадағы оттегімен 

реакцияға тҥсіп, су мен жылу бӛлінеді. Ауадағы жоғарғы ылғалдылық тҧқымның 

қоректік қорын тез жоғалтады және артық жылуды бӛліп, нәтижесінде тҧқымның 

ӛсу қабілеті тӛмендейді. Сондықтан, ӛсімдігіміздің тҧқымын сақтау кезеңіндегі 

кӛрсетілген зат алмасу процестерінің барыныша азайтылғандығы маңызды, ол 

тҧқым тіршілігінің ҧзаруына кӛмектеседі [7]. 
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Осы тҧқымдарды қағаз қатпарларына (тҧқымның аз мӛлшерін) немесе кенеп 

сӛмкелерде (тҧқымның кӛп мӛлшері) сақтаған ӛте тиімді, әрі оңай. Пакеттер мен 

сӛмкелерге міндетті тҥрде белгі қою қажет. Оларды тым тығыз топтастыру керек 

емес. Кеміргіштерден қорғау ҥшін тҧқымды темір немесе ағаш қорапқа салу 

керек. Кейбір тҧқымдар тығыз қақпағы бар банктерде жақсы сақталады. Ең қҧнды 

ҥлгілерді шыны сауыттарға салып, мҧздатқышқа қою ҧсынылады. Тҧқымды 

мӛрленген полиэтилен сӛмкелерде бӛлме температурасында сақтауға болады [8]. 

Халықаралық қоғамдастық тҧқым банкін генетикалық әртҥрлілікті сақтау 

ҥшін ең тиімді жолдарының бірі екендігін атап ӛтті. Сондықтан, С. Аманжолов 

атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік университетінің базасында тҧқым 

банкін қҧру стратегиялық маңызды міндет болып табылады.Бҧл Шығыс 

Қазақстан облысының ӛсімдіктердің биологиялық гендік қолдау және сақталуына 

негіз болады. 
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1 International Agricultural Research CGIAR, Fuccilo et al., 1998. 

2 Павлов В. Н. Выдающийся советский учѐный Николай Иванович 

Вавилов и его путешествия / В кн.: Вавилов Н. И. Пять континентов. Краснов А. 

Н. Под тропиками Азии.. — 2-е изд. — М. : Мысль, 1987. — С. 9, 15. 

3 Савина Г. А. Чистые линии (В. И. Вернадский о Н. И. 

Вавилове) // Трагические судьбы: репрессированные учѐные Академии наук 

СССР. — М. : Наука, 1995. — С. 7—45. 

 

 

ӘОЖ 547.922.2 

 

М.А. Қожасеитова, Б.С. Тантыбаева, А.В. Троеглазова 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

КЕНДІРЛІК КЕН ОРНЫНАН ӚНДІРІЛГЕН ҚОҢЫР КӚМІРДЕН 

АЛЫНҒАН ГУМИН ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Гуминқышқылдары табиғатта кең тараған. Гумин қышқылы топырақтың, 

судың,сондай-ақ жанғыш пайдалы қазбалардың қҧрамына кіреді. Олар қоңыр 

кӛмір, сапрофель, торф және сланецтің қҧрамында болады. Қоңыр кӛмірде  гумин 

қышқылдарыңмӛлшері 86, яғни қоңыр кӛмір гумин қышқылының негізгі кӛзі 

болып табылады.  

Гумин қышқылының мҥмкіндіктері кең ауқымды болып келеді, олар әртҥрлі 

ӛндірістік облыстарда практикалық қолдану табуда.  Мысалы медицина, 

ветеринария,ластанған топырақты рекутивациялауда протекторлық функция 

атқарып, ауыр металдарды, радионуклидтерді, органикалық токсиканттарды 

байлау  ҥшін мҧнай ӛндірісінде қолданылады.  

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sav95f.htm
http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sav95f.htm
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Заманауи ғылыми зерттеулер гумин қышқылдарының адамдар мен 

жануарларға зиянсыз екенін, аллергендік, анафилактогендік, тератогендік, 

эмбриотоксикологиялық және концерогендік қасиеті жоқ екенін дәлелдеді.  

Қазіргі таңда гумин қышқылдары косметология, батпақпен емдеуде, БАҚ 

ретінде, ксенобиотиктер мен антигендерді сорбциялау ҥшін, сонымен қатар гумин 

қышқылдарының туындылары редокс- және комплекстҥзуші агенттер ретінде 

қолданылады.  

Гумин қышқылдарын зерттеудің 200 жылдан астам тарихы бар. Алғаш рет 

неміс химигі Ф.Ахарт торфтан гумин қышқылын бӛліп, 1786 ж. жариялаған. 

Сондықтан неміс ғалымдары гумин қышқылдарын алудың схемасы мен алғаш 

классификациясын жасаған, сондай-ақ «гуминді қосылыстар» терминін енгізді 

(лат. Humus – «топырақ» немесе «жер»). Гумин қышқылдарымен орыс және кеңес 

одағы ғалымдары, шет ел зерттеушілері айналысқан. 1981 жылы Гумин 

қышқылдарын зерттеудің халықаралық ҧйымы қҧрылды (International Humic 

Substances Society – IHSS). біздің таңдап алынған бағыт бойынша б.ғ.д., проф. Д.С 

Орлов пен х.ғ.д., проф. И.В. Перминованың жҧмыстарын атап ӛтуге болады.  

Гумус заттарының тҥзілуіне кӛптеген зерттеушілер кӛңіл бӛлген. Оларға 

химиялық талдау жасап, мәліметтер жинап, тҥзілу жолдарын анықтай бастады. 

Бҧл жӛнінде ең алғаш кӛзқарастарын білдірген М.В.Ломоносов, П.А. 

Костычев, С.П.Кравков, А.Г.Трусов т.б. болды. Гумустың қҧрылуының жалпы 

сызбасын қағазға тҥсірген В.Р.Вильямс еді. Ол топырақтың тек қана биологиялық 

жағына кӛңіл бӛледі. Одан кейін топырақтың гумусының кӛзі лигнин деген 

кӛзқарас туды (Ж.Фишер, 1921, В.Фукс, 1936). Бҧл кӛзқарас бойынша гумус 

ешқандай да ерекше қҧрылым емес, ол лигнин мен протеин комплексі дегенді 

айтты. ТМД елдерінің топырақтардағы органикалық заттарды толық зерттеуде, 

топырақтағы гумустың мӛлшерін анықтауда И. В. Тюриннің ҥлесі ерекше. Ол бҧл 

процестің кҥрделілігін кӛрсетті. Бҧл ғалымның зерттеулерін М. М. Кононова 

жалғастырып, гумус заттары ароматикалық қҧрылымдардың жекемолекулалары 

ферменттерінің қатысуымен ӛтетін, конденсация арқылы тҥзілген заттар екенін 

ашты. М.М.Кононованың айтуы бойынша барлық ӛсімдіктер қалдықтары 

гумустену кезінде микроорганизмдермен сіңіру жолынан ӛтеді екен. 

Гуминді қосылыстар: гумин, гумус қышқылдары және прогуминдік 

қосылыстардан тҧрады. «Гуминді қышқылдар» термині гуминді, 

фульвоқышқылдар және гиматомеланды қышқылдарды біріктіретін жалпылауыш 

атау ретінде қолданылады. 

Гуминді және фульвоқышқылдар қҧрамында әртҥрлі функционалды 

топтары бар жоғары молекулярлы қосылыстар. 
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А – гидролизденбейтін бӛлігі 

В – гидролизденетін бӛлігі 

 

Сурет 1 - Д. С. Орлов бойынша гумин қышқылдарының қҧрылымдық 

ҧяшығы қҧрылысының сызба-нҧсқасы 
 

Әртҥрлі әдебиеттерді таңдау нәтижесінде гумин қышқылын алудың 

оптимальді жағдайлары мен алу әдістері таңдалды. Ең тиімді жағдайлар кестеде 

берілген. 

 

1-кесте – Гумин қышқылын алудың оптимальді жағдайларын анықтау 
Жағдай Кіріс параметрлері 

Процесс 

температурасы,  

X
1
(t), 

о

С 

Сілті 

концентрациясы, 
X

2
(С), М 

Уақыт,  
X

3
(τ), час 

Негізгі деңгей (0) 40 3 2 

Тҥрлендіру интервалы 20 5 1 

Жоғарғы деңгей (+1,0) 60 1 3 

Тӛменгі деңгей (-1,0) 20 2 1 

Оптимальді 

жағдайлар 

60 5 2 

 

Гумин қышқылын алудың барлық тәсілдері бір реакция теңдеуіне 

негізделеді: 

ҚК + NaOH → ГҚ–COONa + ГМҚ–COONa + ФҚ–COONa, 

 

2ГҚ–COONa + 2ГМҚ–COONa + 2ФҚ–COONa + 3МҚ→ 
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→ 2ГҚ–COOH + 2ГМҚ–COOH + 2ФҚ–COOH + 3NаМҚ. 

Бҧл жерде: 

ҚК – қоңыр кӛмір 

ГҚ – гумин қышқылы 

ГМҚ – гиматомеланды қышқыл 

ФҚ – фульвоқышқыл 

МҚ – минералды қышқыл 

Гумин қышқылының сорбциялық қасиетін зерттеу қазіргі біздің ғылыми 

жҧмыстың басты міндеті болып табылады. Осы мәселеге арналған бірқатар 

әдебиеттерді зерттеу және жасалған практикалық жҧмыстар гумин қышқылының 

сорбциялық қасиетінің жоғары екенін дәлелдейді. Мәселен тӛмендегі кестеде 

мҧнай ӛнімдерімен ластанған топырақты гумин қышқылымен ӛңдеу нәтижелерін 

кӛре аламыз.  

 

2-кесте – Гумин қышқылының сорбциялық қасиетін анықтау (ластанған 

топырақ негізінде) 
Параметрлер Ластанбаған топырақ Ластанған топырақ 

ГҚ ӛңдеуге дейін 

Ластанған топырақ 

ГҚ ӛңдеуден кейін 

Кӛмірсутектердің 

топырақтағы 

мӛлшері, %  

0,2 1,2 0,2 

Топырақтың су 

ҧстағыш қабілеті,  

W, %  

 

28,7 26,3 42,8 

Ӛсімдіктерге 

қолжетімді фосфор 

мӛлшері, 

P2O5 мг/100 г 

топырақта 

 

0,9 0,6 1,5 

Су рН-ы 

 

6,9 7,0 7,0 

Органикалық 

кӛміртек мӛлшері, 

% 

0,5 0,9 1,8 

 

Топырақтың гумин қышқылымен ӛңдегеннен кейін ауыр металдар және 

мҧнай ӛнімдерімен ластануынан басқа да агрохимиялық қасиеттерінің артқанын 

бақылауымызға болады.  

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 

жасалған бірқатар зерттеулер, қҧрамында гумин қышқылы бар қоңыр кӛмір мен 

сланецтердің сорбциялық қасиетін зерттеу барысында келесідей мәліметтер 

алынды: 
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3-кесте – Сланец сорбенттері ҥлгілерімен сорбциялағанға дейінгі және 

кейінгі ерітінділердегі Cu(II) концентрациясы 
Бастапқы кӛнцентрация 

Сu(II)г/л 

0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 

Сланец ҥлгілерімен 

сорбциялағаннан кейінгі 

Сu(II)г/л концентрациясы 

0,048 0,085 0,105 0,091 0,078 

 

 
 

Сурет 2 – Cu(II) тҧз ерітінділерінен сорбенттермен шығару дәрежесі 

 

4-кесте – Гумин қышқылы және қоңыр кӛмірдің сорбциялық қасиетін 

Fe
3+
ерітіндісі негізінде зерттеу нәтижелері 

№ Моль/л*мин 

Сорбциялау 

уақыты,30 

Моль/л*ми

н 

Сорбциялау 

уақыты,60 

Мол/л*мин 

Сорбциялау 

уақыты,90 

Моль/л*мин 

Сорбциялау 

уақыты,120 

Ҧнтақталған қоңыр кӛмір 8,72 7,20 5,30 4,20 

Тҧз қышқылымен белсендірілген 

қоңыр кӛмірден алынған гумин 

қышқылы 

8,84 6,90 5,81 4,22 

Кҥкірт қышқылымен 

белсендірілген қоңыр кӛмірден 

алынған гумин қышқылы 

9,20 10,54 9,56 7,50 
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Cu(II) бастапқы концентрациясы, г/л 
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Белсендірілмеген қоңыр кӛмірден 

алынған гумин қышқылы 

11,54 11,72 10,30 11,10 

 

 
Сурет 3 – Уақыттың  сорбциялану жылдамдығына қатысты тҧрғызылған 

график 
 

Қорытындылай келгенде, гумин қышқылы кӛптеген ӛндіріс салаларында 

қолдануға келетін әмбебап қосылыс. Біздің алдымызға қойылатын келесі 

мақсаттар Кендірлік кен орнынан алынған қоңыр кӛмірді әртҥрлі қышқылдармен 

белсендіріп алынған гумин қышқылының сорбциялық қасиетін тексеру, 

топырақты ластауыштардан тазарту қҧралы ретінде гумин қышқылының қасиетін 

зерттеу болып табылады.  

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 
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260.html.  
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УДК 581.9 (574.42) 

 

А.Б. Мырзағалиева 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

НАРЫН ЖОТАСЫНЫҢ ФЛОРАСЫНДАҒЫ СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ЖӘНЕ 

ҚОРҒАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ТҤРЛЕР 

 

Ӛсімдіктер әлемін, олардың ішінде ең алдымен сирек кездесетін, жойылып 

бара жатқан, қорғауды қажет ететін бағалы ӛсімдіктер тҥрлерін қорғау Жер 

шарының биологиялық алуандылығын қорғау және тиімді пайдалануда жаһандық 

мәселелердің бірі. Ӛсімдіктер әлемін нәтижелі тҥрде қорғауды ҧйымдастыру, 

сирек кездесетін және жойылып бара жатқан ӛсімдік тҥрлерінің биологиясы мен 

таралуын жан-жақты зерттеуді қажет етеді. Оңтҥстік Алтайының Нарын 

жотасында арнайы флористикалық зерттеулер жҥргізілмеуі салдарынан сирек 

кездесетін және жойылып бара жатқан тҥрлері есепке алынбаған. Соңғы жылдары 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 

жҥргізіліп жатқан «In vitro жағдайында эндемикалық және дәрілік ӛсімдіктерді 

сақтаудың биотехнологиялық әдістерін әзірлеу»,  «Батыс, Орталық және Шығыс 

Қазақстанның эндемикалық, сирек және шаруашылық қҧнды ӛсімдік тҥрлерінің 

молекулярлық жҥйесі» атты ғылыми-зерттеу жобаларын орындау барысында 

Нарын жотасы флорасындағы сирек кездесетін және қорғауды қажет ететін 

тҥрлері анықталды. 

 Нарын жотасының флорасында тҥтікті ӛсімдіктердің 1500-ға тарта тҥрі 

кездеседі. Олардың ішінен Қазақстан Республикасының Қызыл кітабының 

тӛрінен 16 тҥр орын (1-кесте) алған.  

 

1-кесте – Нарын жотасының флорасындағы Қазақстанның Қызыл кітабына 

енген тҥрлер 

№ Тҧқымдас атауы Тҥр атауы Кездесетін жері 

1 РоасеаеBarnh.  StipapennataL. – Ковыль 

перистый– Қау боз   

Ӛте сирек кездесетін тҥр. 

Биік тау белдеуінің 
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 оңтҥстік-батыс және 

оңтҥстік-шығыс далалы 

беткейлерінде кездеседі. 

2 Liliaceae Juss   Erytronium sibiricum (Fisch. 

et Mey.) Kryl. -Кандык 

сибирский – Сібір қандығы 

Нарын жотасының 

орталық бӛлімінде қылқан 

жапырақты қараңғы және 

аралас ормандарда, альпі 

және субальпі 

шалғындарында ӛседі. Кей 

жерлерде қопа тҥзеді.  

3 Lilium pilosiusculum (Freyn) 

Miscz. (Lilium martagon L.) 

- Лилиякудреватая, 

саранка–Бҧйра лалагҥл  

Аралас шӛптесін 

шалғындарда, сирек 

ормандарда, бҧталы 

беткейлерде, субальпі 

белдеуінде таралған. 

Сирек кездесетін тҥр. 

4 Tulipa patens Agardh ex 

Schult. - Т. поникающий- 

Қызғалдақ  

Далалы және тастақты 

оңтҥстік-шығыс 

беткейлерде кездеседі. Ӛте 

сирек тҥр. 

5 Trilliaceae Lindl. 

 

Paris quadrifolia L. - 

Воронийглазобыкновенный 

– Кәдімгі қарғакӛз 

Қылқан жапырақты 

қараңғы ормандарда 

кезедседі. 

 

6 PolygonaceaeJuss 

 

RheumaltaicumLosinsk.- P. 

алтайский – Алтай 

рауғашы 

Қҧрғақ тастақты 

беткейлерден орын алады. 

Нарын жотасында ӛте 

сирек кездеседі. 

7 Paeoniaceae 

Rudolphi 

PaeoniahybridaPall. - Пион 

степной – Дала 

таушымылдығы 

Ашық, қҧрғақ, тастақ 

беткейлерде дала 

бҧталары арасында 

кездеседі.  

8 PaeoniahybridaL. - 

Пионуклоняющийся – 

Ормандарда, орман 

шалғындарында, 
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Шҧғылық  таушымылдығы таулардың шалғынды 

беткейлерінде кезедеседі. 

Кей жерлерде қопа тҥзеді. 

9 Ranunculaceae 

Juss  

 

Adonis vernalis L. – 

Златоцвет весенний – 

Кӛктем жанаргҥлі 

Тау беткейлерінің 

бҧталары арасында 

кездеседі. Сирек тҥр. 

10 Pulsatillapatens (G. Pritzel) 

Juz. – Прострел 

поникающий–Қҧндызшӛп  

Тастақты, далалы 

беткейлерде кездеседі  

 

11 Berberidaceae 

Juss. 

Gymnospermium altaicum 

(Pall.) Spach – Голосемянник 

алтайский – Алтай 

торсылдағы 

Сирек ормандарда, бҧта 

арасында, тау 

беткейлерінде ӛседі.  

12 Crassulaceae DC. Rhodiola rosea L. – 

Родиоларозовая – Қызығылт 

семізот 

Биік тау белдеуінде ӛседі 

13 Brassicaceae 

Burnett 

Macropodium nivale (Pall.)R. 

Br. – Долгоног снеговой – 

Қар дәуаяғы 

Биік тау белдеуінде 

тастақты ылғалды 

жерлерде ӛседі 

14 Rosaceae Juss 

 

Sibiraeaaltaiensis (Laxm.) 

Schneid. – Сибирка 

алтайская - 

Орман белдеуінде 

кездеседі. 

Ӛте сирек тҥр. 

15 Thymelaeaceae 

Juss  

Daphne altaica Pall. – 

Волчеягодник алтайский 

Сирек тҥр, Алтай эндемигі. 

Нарынның орталық және 

шығыс бӛлігінің тау 

беткейлерінде бҧталар 

арасында кӛптеп кездеседі. 

Толық қорғауды қажет 

етеді. 

16 Asteraceae 

Dumort  

Rhaponticumcarthamoides 

(Willd.) Iljin -Рапонтикум 

сафлоровидный. 

Субальпі және альпі 

белдеуінің шалғындарында, 

орман алқаптарында 

кездеседі. Сирек ӛскен 
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қарағайлы ормандарға тән 

тҥр. Ныарн жотасында 

орман шалғындарында 

доминант болып келеді.  

 

Нарын жотасының флорасына адамзат баласы араласуы салдарынан дәрілік, 

тағамдық, дәрумендік және ӛсімдіктердің тағы басқа да тҥрлерін бақылаусыз 

жинау салдларынан Қызыл кітапқа енбеген кӛптеген ӛсімдіктердің саны да 

азаюда.  Кей тҥрлердің саны азайса, енді біреулерінің ареалы қысқаруда, ал кей 

жерлерде тіпті ӛсімдіктер жамылғысы мал жаю себебінен толығымен қҧрып, 

тҥрлік қҧрамы ӛзгерген. Нарын жотасының ӛсімдіктер жамылғысының пайдалы 

ӛсімдіктеріне зерттеулер жҥргізе келе олардың ішінен қҧру шегіне жеткен. 

Пайдалы ӛсімдік қорлары тиімді қолдануды және қорғауды қажет етеді. Табиғи 

пайдалы ӛсімдіктерді тиімді қолдану мәселелерін шешу жолдарына шикізат 

қорларын есептеу, ӛсімдіктерді жинау уақытын бақылау және де т.б. шаралар 

жатады. 

Ӛсімдіктер шикізатын жергілікті тҧрғындардың жинауы аймақтың бағалы 

ӛсімдіктерінің қорын есепке алмай, жҥйесіз, бақылаушы ҧйымдармен келісімінсіз 

жҥргізіледі. Кӛптеген дәрілік және шаруашылыққа пайдалы ӛсімдіктер 

толығымен жойылып кетуіне қатер тӛндіретін кӛлемде дайындалады. Халық 

арасында табиғи емді насихаттап кӛшелерде, базарларда дәрілік ӛсімдіктердің 

тҥр-тҥрін сатып тҧратын «емшілер» азаятын емес. Жыл сайын кӛктемде алғашқы 

пайдалы ӛсімідіктер бой кӛтерісімен-ақ жеңіл табыс кӛзін іздеген мыңдаған 

ынталы - «мамандар» табиғатқа ҧмтылады. Сату мақсатымен ерте кӛктемде 

кӛктейтін алтай торсылдағы (Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach), ҧйқышӛп 

(Pulsatilla patens (L.) Mill.), сібір қандығы (Erythronim sibiricum (Fisch.et Mey.) 

Kryl.), таушымылдықтар (Paeonia anomala L., P. hibrida Pall.), Алтай рауғашы 

(Rheum altaicum Losinsk.) және тағы басқа да әсемдік, тағамдық ӛсімдіктер есепсіз 

кӛлемде жиналады. Жаз айларынан бастап кҥз ортасына дейін дәрілік және 

тағамдық ӛсімдіктер бақылаусыз жиналған кезде алтын тамыр (Radiola rosea L.), 

марал тамыр (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.)сияқты аса бағалы және 

қҧрып кету шегіне жеткен ӛсімдіктерден де жинаушылар қолдарын тартпайды.  

Дәрілік ӛсімдіктер тҥрлерін жойылып кетуден сақтау мен ҥнемді 

пайдалануды дҧрыс жолға қою жолдары: дәрілік ӛсімдіктерді айуандықпен 

жинауға мемлекет тҧрғысынан тыйым салу; әрбір дәрілік ӛсімдік тҥрі ҥшін 

техникалық жағдайлар мен арнайы нҧсқаулар енгізу;  ӛнімді дайындау кезінде 

ӛсімдік жамылғысының қайта қалпына келуі міндетті тҥрде ескеру; әрбір пайдалы 

ӛсімдік ҥшін сол жылға ресурсшы-ботаниктердің пайдалануға кӛрсеткен қорынан 

артық дайындамау және олардың берген бағдарлары қатаң сақтау; қҧрамында 

биологиялық белсенді заттары бар, келешекте дәрілік ӛсімдік ретінде пайдалануға 

болатын ӛсімдіктерді анықтап ресми тҥрде енгізу; халық арасында ҥгіт-насихат 

ақпаратын теледидар және газеттер арқылы ҥздіксіз жҥргізу; емдік мақсатта 

дәрілік ӛсімдіктерді арнайы мекемелерден алу табиғатқа, сондай-ақ адам ағзасына 
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зиянын тигізбейтіндігіне халықтың кӛзін жеткізу, ӛйткені ынталы-«мамандар» 

дәрілік ӛсімдіктерді жинау уақытын қатаң бақылайтындығына кім кепіл. Дәрілік 

ӛсімдіктерді жинайтын арнайы мекемелер табиғи қорды ҥнемді пайдалану мен 

сақтаудың барлық шараларын басшылыққа алулары тиіс. 

Дәрілік ӛсімдік ӛнімдеріне сҧраныс кӛбею салдарынан, ӛсімдікті жылда 

табиғи ӛсетін бір орнынан жинау, сол тҥрдің табиғи популяциясының жойылып 

кетуіне себепкер болады. Ӛнімді дайындағаннан кейін ӛсімдік жамылғысының 

қайта қалпына келуі міндетті тҥрде ескерілуі керек, ол ҥшін жабайы ӛсетін 

пайдалы ӛсімдіктерді ҥнемді пайдаланудың ғылыми дәлелденген жҥйесін 

қолданып, тӛмендегі ҧсыныстарды басшылыққа алған жӛн: 

- ӛсімдіктердің жер беті мҥшелерін (жапырақы сабағы, жапырақтары, 

гҥлдері, гҥлшоғыры т.с.с.) жинау ӛткір қҧралмен кесіліп алынуы тиіс; 

- жер асты (тамырсабағы, тамыры) мҥшелерін қазу кезінде кӛршілес 

ӛсімдіктерді шама жеткенше бҥлдірмеу керек; 

- тамырлар мен тамырсабақтарды қазып алғанан кейін қалған қуысты 

топырақпен қайта толтыру қажет; 

-  біржылдық шӛптесін ӛсімдіктердің жер беті мҥшелерін ӛнім ретінде 

жинау бір участокте 2-3 жылда 1 рет, кӛпжылдық ӛсімдіктерді – 3-4 жыл 

қатарынан жинағаннан кейін 3-5 жыл дем алдыру қажет; 

- тҧқымымен кӛбейетін ӛсімдіктердің жер асты мҥшесін жинау кезінде бір 

участокте 20-25 %-дан астам дарақ, вегетативті кӛбейетін ӛсімдіктердің 30-40%-

дан астам дарағы қалтырылып, сол жерде келесі жинам тек 7 жылдан кейін ғана 

жҥргізілуі тиіс. 

Биологиялық алуандылықты қорғау мақсатында ботаникалық бақтар, 

институттар, қорықтар т.б. табиғат қорғау мекемелерінің алдына ӛсімдіктердің 

алуан тҥрлілігін табиғи ортасында (in situ)  және коллекцияларда ex situ (тірі 

коллекциялар, тҧқым банкі, меристема банкі т.б.) әдістерімен сақтау барынша 

кӛлемді міндеттері жҥктелді.  

Бҧл мақсатта дәстҥрлі әдістерімен қатар ex situ ӛсімдіктерді сақтаудың 

маңызы зор. Қазіргі уақытта табиатта сирек кездесетін тҥрлердің популяциясын 

сақтауға мҥмкіндік туғызатын микроклондық және тҧқыммен кӛбейтудің 

биотехнологиялық әдістері табысты дамып келеді.Осы бағытта С.Аманжолов 

атындағы Шығыс қазақстан мемлекеттік университетінің биотехнология 

зертханасында брінеше жылдар кӛлемінде жҧмыстар атқарылып келе жатыр. Атап 

айтатын болсақ, ол соңғы екі жылда «In vitro жағдайында эндемикалық және 

дәрілік ӛсімдіктерді сақтаудың биотехнологиялық әдістерін әзірлеу» тақырыбы 

аясында Нарын жотасының сирек кездесетін және қорғауды қажет ететін 

ӛсімдіктерінің 8 тҥрі: Erytronium sibiricum, Lilium pilosiusculum, Tulipa patens, 

Rheum altaicum, Paeoniahybrida, Daphne altaica, Rhaponticum carthamoides, Nepeta 

densiflora зертханалық жағдайды in vitro жолымен кӛбейтілуде.  

Болашақта жалпы Шығыс Қазақстанның флорасының бағалы ӛсімдіктері 

тҥрлерінің тҧқым банкін қҧру арқылы сақтау мәселесі қолға алынбақ. Тек 

осындай бірлескен іс-шаралар нәтижесінде табиғи қорларды тиімді пайдалануға 

және адамзатты ӛне бойын табиғи қормен қамтамасыз етуге болады.  
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УДК 60-7 

А.Е. Оразов, А.Б. Садуова 

ВКГУ им. С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПРИМЕНЕНИЕ TIMES LAPSE ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИНГЕ РАЗВИТИЯ 

МИКРОРАСТЕНИЙ ПРИ МИКРОКЛОНАЛЬНОМ РАЗМНОЖЕНИИ 

 

Восточный Казахстана относится к числу богатых растительными 

ресурсами территорий Республики Казахстан. Однако последние годы из-за 

активной деятельности человека многие виды оказались на грани  исчезновения. 

На сегодняшний день 126 видов флоры Восточного Казахстана, относящихся 93 

родам и 44 семействам, относятся к группе редких и нуждающихся в охране 

растений.   

Одним из причин уничтожения видов растений является их хозяйственная 

ценность. Например, из 126 редких и находящийся под угрозой изчезновения 

видов 41 вид (3%) являются лекарственными видами, из которых 11 вида 

являются фармакопейными, 30 видов используются в народной медицине. 

Поэтому, в сохранении видового разнообразия редких видов растений важную 

роль играют биотехнологические методы, основанные на клональном 

микроразмножении растений.  

В Восточно-Казахстанском государственном университете им. 

С.Аманжолова, лабораторий биотехнологии проводятся исследования в рамках 

проекта «Разработка биотехнологических способов сохранения эндемических и 

лекарственных растений в условиях invitro». Разработка данного проекта решает 

проблемы сохранения биологического разнообразия растительного мира.  

Метод микроклонального размножения растений - один из наиболее 

перспективных методов размножения. Этот метод решает ряд задач, таких как: 

улучшение качества посадочного  материала, получение в сжатые сроки 

достаточного количества посадочного материала, повышение генетической 

однородности, повышение урожайности, освобождение растении от вирусов и 

патогенных бактерий и грубов, вредителей и др. [1, 2, 3]. 

Первые достижения в области клонального микроразмножения были 

получены в конце 50-х годов XX столетия французским ученым Жоржем 

Морелем, которому удалось получить первые растения-регенеранты орхидей. 

Успеху Ж. Мореля в микроразмножении способствовала уже разработанная к 

тому времени техника культивирования апикальной меристемы растений в 

условиях in vitro. Как правило, исследователи в качестве первичного экспланта 

использовали верхушечные меристемы травянистых растений: гвоздики, 

хризантемы, подсолнечника, гороха, кукурузы, одуванчика, салата и изучали 

влияние состава питательной среды на процессы регенерации и формирования 

растений. Ж. Морель в своих работах также использовал верхушку цимбидиума 

(сем. Орхидные) состоящую из конуса нарастания и двух-трех листовых зачатков, 

из которой при определенных условиях наблюдал образование сферических сфер 

– протокормов. Сформировавшиеся протокормы можно было делить и затем 
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культивировать самостоятельно на вновь приготовленной питательной среде до 

образования листовых примордиев и корней. В результате им было обнаружено, 

что этот процесс бесконечен и можно было получать в большом количестве 

высококачественный и генетически однородный, безвирусный посадочный 

материал [4]. 

В Казахстане применения микроразмножения разнообразна и имеет 

тенденцию к постоянному расширению. Это в первую очередь относится к 

размножению in vitro взрослых древесных пород, и использование техники invitro 

для сохранения редких и исчезающих видов лекарственных растений. В 

настоящее время в этом направлении наметился положительный сдвиг. 

 

Рисунок 1– Технология фиксации данных Time-lapse 

 

Процесс клонального микроразмножения можно разделить на четыре этапа: 

выбор растения-донора, изолирование эксплантов и получение хорошо растущей 

стерильной культуры; собственно микроразмножение, когда достигается 

получение максимального количества мериклонов; укоренение размноженных 

побегов с последующей адаптацией их к почвенным условиям, а при 

необходимости депонирование растений-регенерантов при пониженной 

температуре (+ 2°, + 10 °C);выращивание растений в условиях теплицы и 

подготовка их к реализации или посадке в поле. 
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Во время организаций и воплощения технологий микроразмножения 

растений можно столкнуться со следующими затруднениями. Во-первых, это 

высокое потребность человеческих ресурсов. Во-вторых, потребность 

постоянного контроля и наблюдения. В качестве данных проблем предлагаем 

внести следующие модернизаций в процесс микроклонального 

размножения.Полная автоматизация всех этапов клонального микроразмножения 

растений. Автоматизация позволяет повысить производительность труда, 

улучшить качество продукции, оптимизировать процессы управления, отстранить 

человека от производств, опасных для здоровья. Автоматизаций подлежат все 

этапы размножения, от процесса очистки объектов исследования до капиллярного 

орошения растений регенератов.  

Time-lapse или замедленная киносъѐмка может осуществляться 

киносъѐмочными аппаратами общего назначения, большинство из которых имеет 

регулировку частоты кадров в пределах до 4-8 кадров в секунду. Покадровая 

съѐмка осуществляется в этих аппаратах отдельным спусковым механизмом при 

помощи тросика с единственной выдержкой 1/60 секунды[5]. 

При Time-lapse съѐмке используется существующее освещение, и при 

большом ускорении времени колебания света из-за облачности вызывают на 

экране заметное мелькание изображения. При аналогичной съѐмке в студийных 

условиях используется калиброванный свет, исключающий мелькание. В 

некоторых случаях пользуются светом вспышек, дающих стабильную 

освещѐнность. В студийных условиях чаще всего, освещение автоматически 

включается только в момент съѐмки. На покадровой съѐмке основаны некоторые 

приѐмы комбинированной киносъѐмки, позволяющие сочетать анимацию с 

обычным изображением (рисунок 1). 

К сегодняшнему дню биотехнология превратилась в одно из направлений 

промышленности, имеющих макроэкономическое значение. Развитые страны 

уделяют ее развитию огромное значение, и поэтому во всех ведущих странах 

мира разработаны и действуют национальные и международные программы по 

биотехнологии, финансируемые государственным и частным капиталом. Так, 

показателем высоко роста мирового рынка биотехнологий является его 

ежегодный прирост на 7%. Научны прогресс в сфере биотехнологий не стоить на 

месте. Основные заделанные открытие и инноваций в микроклональном 

размножение растений направлены на подбор подходящего метода черенкования 

и состава питательной среды. Но нет исследований по части модернизаций сомой 

технологий микроклонального размножения. В этой статье предлагаются 

конкретные методы облегчения человеческого труда.  
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ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ АУДАНЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙҒА ӘСЕРІ 

 

Орталық Қазақстан ауданының территориясы 427,982 мың шаршы метр. 

Тҧрғындарының саны 1 346 566 адамды қҧрайды. Тығыздығы бойынша 1 шаршы 

километрге 3,3 адамнан келеді. Орталық Қазақстан ауданын толықтай Қарағанды 

облысы алып жатыр. Қарағанды облысы Республика бойынша ең 

агломерацияланған аудан болып саналады. Облыс тҧрғындарының 86% қалада 

тҧратыны белгілі. Сондықтан, Орталық Қазақстан экономикалық ауданында 

экологиялық жағдайының нашарлауы әсерінен әлеуметтік-демографиялық жағдай 

ӛзгеріске ҧшырауда.  

Антропогендік әсерден биосферада кӛптеген ӛзгерістер болады, яғни 

ӛсімдіктер мен жануарлар әлемінің ӛзгеруі, ауа және топырақ қҧрамының 

ӛзгеріске ҧшырауы, ауа-райының ӛзгеруі болады. Мысалы: ӛзендерге платина 

салынған кезде, сол маңда кішкентай кӛлшіктердің пайда болуына әсер етеді, 

кейін сол аймақта су деңгейінің кӛтерілуіне, кейін тіпті сол аймақтың су астында 

қалып қоюы мҥмкін. Ал орман ағаштарын кесу, сол аудандағы судың азаюына 

алып келеді.  

Қоршаған ортаға ең кӛп зиян келтіретін ол ӛнеркәсіптер болып табылады. 

Осы ӛнеркәсіп қалдықтарымен ластану әсерінен Орталық Қазақстан ауданында 

тыныс алатын аурулар және аллергиялық аурулар кӛптеп кездеседі. Алда, 

осындай жағдайларды тудырмау ҥшін, бірінші кезекте табиғат заңдылықтарын 

дҧрыс пайдаланып, экологиялық негіздерге сҥйену керек.  
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Аудан негізінен ӛнеркәсіпке маманданғанына байланысты бірнеше 

мәселелер туындап отыр. Соның бірі демографиялық жағдайдың бірқалыпты 

болмай, ӛмір сҥру ҧзақтығының тӛмендеуі байқалып отыр. Сонымен қатар, 

ауаның ластануы, су мен топырақ жағдайының нашарлауы. 

Аудандағы экологияның нашарлауына себепші кӛптеген ӛнеркәсіптер бар. 

Олар: Жезқазған тау-кен комбинаты, Балқаш тау-кен комбинаты, Қарағанды 

металлургиялық зауыты [1].  

Ауданды зиянды қалдықтармен ластайтын : азот оксиді мен кҥкірт диоксиді 

агрохимия ӛнеркәсібі, кӛміртек оксиді, кҥкіртсутек, аммияк-концентраттарды 

приометаллургиялық жолмен ӛңдеу ӛнеркәсібі, кҥкірткӛміртек-химиялық 

талшықтар ӛндіретін ӛнеркәсіп және де қҧрамында кҥкірт бар газдар ауданның 

атмосферасын ластауда. 

Біз экологиялық дағдарыстағы мәселелерді екіге бӛлеміз. Ол: ҧлттық және 

аймақтық. Ҧлттық экологиялық мәселе  қатарында: 

- «Байқоңыр»  ғарыш  айлағындағы  зиянды  заттар  ауданға  тікелей   кері 

әсер етеді. 

- Балқаш кӛлінің экожҥйесінің нашарлауы; 

Ал, Орталық Қазақстан ауданынындағы аймақтық экологиялық мәселелер: 

- Қарағанды   қаласында  қоқыс ӛндіретін   зауыт   болмауынан қала қатты 

тҧрмыстық қалдықтармен ластануда; 

- Кӛптеген     шахталардың     жабылуына    байланысты,    иесіз     қалған 

жерлердің игерілмей жатуы; 

- Зиянды қалдықтарды кӛметін  полигондардың  аз  болуына  байланысты 

зиянды қалдықтарды тасымалдау және қауіпсіздік сақтау мәселесі туындап отыр; 

- Қарағанды қаласының ағын суларын тазалау жӛніндегі  барлық кешенді 

тазалау ғимараттарының тиімсіздігі; 

- Шахтинск қаласының  тазалау ғимараттарын қайта жӛндеу; 

- Балқаш, Приозерск қалаларында тазалау  ғимараттарының болмауы; 

- Қарағанды кӛмір бассейндеріндегі шахталардағы метан газын жою және 

пайдалану мәселесі; 

Жағдайдың жақсаруы ӛнеркәсіптер ӛз технологияларын жаңартуына және 

кәсіпорындар табиғат қорғау іс-шараларына сақтауына байланысты қол жетіп 

отыр. Мысалы: «Балқаш тҥрлі-тҥсті металл»ӛндіру зауыты, «Қазақмыс» 

корпорацияларының зиянды қалдықтар шығару кӛлемі 2013 жылы 752,8 мың 

тонна болған болса, 2015 жылы ол кӛрсеткіш 109,9 мың тоннаға дейін азайды.  

Қарағанды қаласында ӛндірістік кҥштердің экологияға тигізетін әсерінен 

туындайтын тҧрғындардың денсаулығына келетін кері әсерді кӛп уақыт бойы 

есепке алмаған. Орталық Қазақстан ауданында қазіргі кезде стационарлық қайнар 

кӛздерден қоршаған ортаға шығатын зиянды заттардың кӛлемі миллион тоннадан 

асады немесе барлық Қазақстан Республикасы бойынша зиянды заттардың 1/3 

Қарағанды облысына тиесілі.  

Қоршаған ортаны ластайтын негізгі зиянды шығарылымдар  стационарлық 

қайнар кӛздер ірі қалаларда орналасқан. Мысалы Теміртау қаласында жылына 345 

000 тонна , Балқаш қаласында 403 600 тонна, Жезқазған қаласында 141 700 тонна, 
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Қарағанды да 59 000 тонна және басқа қалаларда 100 200 тонна. Жылына лас 

заттарды шығару барлық облыс бойынша 1049,5 мың тонна болып табылады.  

Қарағанды кӛмір бассейнінің басты мәселесі ауаның шахталық метан 

газымен ластануы болып табылады. Метан газы кӛмір кен орындарын ӛңдеу 

кезінде пайда болады. Ӛндірістік кӛмір қыртыстарында метанның қоры 1 

трлн.куб.м. шамасында.  

Жылына атмосфераға метан газының бірнеше кубометрі шығарылады. 

Оның тек қана бір пайызы ғана пайдаланылады. Метан газын шахтаның 

қазандарында қолданылады.  

Ал, Балқаш қаласында басты мәселе кҥкіртті ангидрид болып табылады. 

Балқаш мыс балқыту зауытынан жылына 365 мың тонна кҥкірт ангидриді 

шығарылады.  

Тынысалу ағзаларының зақымдануы – ластанған аймақтарға тән ауру болып 

табылады. Осы ауруға тууына негіз болатын  кҥкірт және кҥкірт ангидриді , азот 

оксиді болып табылады. Қазіргі кезде ауданда ауру санының артуы байқалады, 

соның ішінде  қан-тамыр аурулары. 

Орталық Қазақстан ауданыныңдағы тҧрғындарына тән аурулар тізімі              

1-кестеде кӛрсетілген.  

 

1-кесте – Орталық Қазақстан ауданыныңда 100 000 адамға шаққанда 

кездесетін аурулар тізімі [2] 

 

Кӛрсеткіштің атауы 2012 2015 Ӛсу қарқыны 

Жҧқпалы және паразиттік 

аурулар 

3534,7 2495,7 70,61% 

Эндокринді аурулар,ас қорыту  884,7 8129 91,88% 

Қан ауруы  1256,3 1426,2 113,52% 

Психиканың бҥлінуі 644,2 681,6 105,81% 

Жҥйке аурулары 2233 1723,5 77,18% 

Кӛз аурулары 3812,8 2945,7 77,26% 

Қанайналуға байланысты 

туындайтын аурулар 

1707,1 1579,7 92,54% 

Тынысалу аурулары 24131,7 24104,7 99,89% 

Жарақат және улану 6555,4 5981,2 91,24% 

 

Орталық Қазақстан экономикалық ауданының экологиялық жағдайын 

жақсарту бойынша іс-шараларды жҥзеге асыру қазіргі кездің басты мәселесі 

болып отыр.  
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2-кесте – Қарағанды-Теміртау ӛндіріс ауданының экологиялық жағдайын 

жақсартудағы негізгі шаралары 

Геоэкологиялық 

провинция  және 

геоэкологиялық 

анклавтар 

Қоршаған орта 

экологиялық 

дестабилизацияның 

басты бҥлінуі 

Бҧзылған геосистеманың 

экологиялық жағдайын 

қалпына келтірудегі 

негізгі шаралар 

1 2 3 

1а.Теміртау қаласы Қара металлургия 

ӛндірісі ӛнеркәсіптері 

аймақты газдармен 

ластауда; 

 Химиялық ӛнеркәсіптер: 

шаң, кҥкірт, азот 

тотығымен ластауда; 

Нҧра ӛзені ауданда 

орналасқан синтетикалық 

каучук зауытының улы 

қалдықтармен ластануы. 

Ӛзендегі сынап мӛлшері 

2-8гр;  

 

Металлургиялық және 

химиялық ӛндірістердегі 

қайтатын газдарды ҧстап 

қалатын қалдықсыз 

ӛндірістердің алдыңғы 

қатарлы технологияны 

қолдану.Тазалау 

қҧрылғылар, қайтымды 

сумен қамтамасыз етуін 

іске асыру. Нҧра ӛзені 

мен Самарканд 

суқойманындағы 

ластануды тоқтату. 

Орман желектерін және 

қорғаныш жасыл 

зоналарды кӛбейту. 

Келешекте - ӛнеркәсіптік 

зонадан тыс жерге 

тҧрғындарды кӛшіру.  

1б.Қарағанды 

қаласының 

агломерациясы 

Атмосфера кӛмір 

ӛнеркәсібі ӛндірісінің 

шаңымен, кҥлімен 

ластануда. Шахталардың 

қҧрылысына байланысты 

грунт сулары техногенді 

сіңіріліп жатыр. Тас 

кӛмірді ӛңдеу 

нәтижесінде жерасты 

суларының горизонттары 

бҧзылуда.  

 

Кӛмір ӛндіру 

ӛнеркәсіптерінен 

қалатын қалдықтарды 

жол индустриясында 

қолдану. Ауадағы 

шаңнан арылу 

мақсатында қаланы 

жаппай жасыл 

желектендіру. Шахталар 

маңындағы тҧратын 

халықты қауіпсіз жерге 

кӛшіру; 



109 
 

2б.Жезқазған қаласы Аймақта полиметалл 

рудаларын ӛңдейтін 

(Сәтпаев қаласында), мыс 

балқыту зауыттарының, 

жезді марганец руднигі 

орналасуына байланысты 

атмосфера шаң-тозанмен, 

қалдық газдармен (азот 

тотығы, кҥкірт) 

ластануда.  

Ҥлкен кӛлемді кеңгір су 

қоймасы суының 

ластануы 

Қалада қалдықсыз және 

аз қалдықты 

технологияны жаппай 

қолданысқа енгізу.  

Бҧзылған жерлерді 

рекультивациялау. Сумен 

қамтамасыз ету қауіпті 

мәселесін Ертіс-

Қарағанды-Жезқазған су 

магистралінің қҧрылғысы 

негізінде шешу. Жасыл 

желектер отырғызу. 

 

 

Қарағанды облысында қазіргі кезде экологиялық жағдай тӛмендеп, бірнеше 

жағымсыз жағдайлар туындап отыр.   Ӛлудің ер адамдар арасында кӛп байқалады, 

соның ішінде кездейсоқ жағдайлар 31%, қан айналу 27%, тыныс алу 7%. Ер 

адамдардың  ішімдікке салынудан ӛлгендер 74%, оның 57%-ы 40-49 жас 

арасындағы адамдарды қҧраған.  Республика бойынша балалар ӛлімінің  жоғары 

деңгейі сақталуда. Облыс бойынша 21%0, ауылдық елді мекендерде 31,8%0 –ге 

тең. Балалар арасындағы ӛлу деңгейінің қҧрылымы 1- ші қан айналу, 2-ші жаңа 

ӛскін, 3-ші тыныс алу, 4-ші кездейсоқ жағдайлар, улану, қҧлау т.б. Осы себептер 

бойынша облыс ӛлудің 89%-ын қҧрайды. 

Ӛнеркәсіпті қалаларындағы ӛлу әртҥрлі себептерге, соның ішінде 

экологиялық жағдайдың кҥрт тӛмендеуінің ҥлкен әсері бар. Әсіресе, Балхаш пен 

Теміртаудың экологиялық жағдайы ӛте ауыр. Балхашқа 42,9%, Теміртауға 29,4% 

атмосфераның ластануы тән. Экологиялық жағдайдың ауырлығы әртҥрлі 

ауруларың тууына, денсаулықтың нашарлануына, ӛмір сҥру жасының  

тӛмендеуіне әкеліп соқты. Бҧл балалар арасында салмағының аз болып туылуы, 

айына жетпей туу сияқты, әртҥрлі аллергиялық аурулардың, әсіресе ӛкпе 

демікпесі, демікпе, жҧтқҧншақ ауруы т.б. кӛбейіп кету айғағы. Орталық 

Қазақстанда қалалықтардың арасында ӛлу  деңгейі 1991 жылы 8569 адамды,  1999 

жылы 40% кӛбейіп 14277 адамды, 2005 жылы 13327 адам болған. Облыс 

кӛлемінде ӛлу деңгейі жастар арасында,әсіресе еңбекке жарамды  халық арасында 

кӛп. 2005 мен 2010 жылдар арасында ӛлу 15-16%-ға дейін кӛтерілген. Ауылдық 

елді мекендерде ӛлу кӛрсеткіші барлық аудандарда бірдей дәрежеде шамалас деп 

айтуға болмайды. Ол Ақтоғайда 21%, Бҧхаржырауда 6,8%, Жаңаарқа 2,4%, Абай  

7,8%, Қарқаралы 12,6%, Нҧра 18%, Осакаровка 19%, Ҧлытау 7,8%, Шет 14,8 % 

қҧраған. Ал, 2010 жылдан бастап ӛлу бірітіндеп тӛмендей бастаған. 

Қорыта айтқанда, Қарағанды облысының табиғи байлықтарын сақтау, 

халықтың денсаулығын жақсарту, демографиялық ҥрдісті қадағалау– 

бҥкілхалықтық іс екенін ҧмытпауымыз керек. Табиғи орта – бірінші қажеттілік  

және біздің байлығымыз. Табиғат байлығынан адам баласына келетін пайда кӛп, 

оларды тиімді пайдалану, сақтау – баршамыздың абыройлы борышымыз. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

РОСТА РАСТЕНИЙ 

 

Селен получил свое имя в честь спутника Земли Луны почти два века назад. 

С помощью его соединений создаются современные лазеры, источники гамма-

излучения и сложные приборы. 

Долгие годы селен считался ядом по причине проявления выраженных 

токсических свойств. Токсикозы животных, связанные с потреблением 

селеносодержащих растительных кормов, проявляются в виде «щелочной 

болезни», «слепой ветрянки». В литературе описаны случаи отравления человека 

в гиперселенозных биогеохимических провинциях (Ершов В.П., 1969; Липинский 

С.Г., 1962; Метелева Е.В., Вахрин М.И., Зеленина Т.О., 1983; Монаенкова А.М., 

Плотова К.В., 1963; Скорнякова Л.В., Бурханов А.И., Салехов М.И., 1969), а 

также при сочетанном токсическом воздействии свинца, селена и кобальта в 

условиях производства (Любченко П.Н., 1981). С момента открытия 

эссенциальной роли селена он стал объектом особого интереса. В настоящее 

время установлено, что это - мощный каталитический элемент, формирующий 

активные центры примерно 20 эукориотических белков (Behne V.D., Kyrakopoulos 
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A., 2001). Как правило, в структуру белка селен входит в составе аминокислот 

селеноцистеина и селенме-тионина со специфической последовательностью в 

гене (Thatfield D., Gladyshev V. 2002).  

 Источником селена в обычном питании человека являются различные 

продукты животного и растительного происхождения. По исследованиям 

Оренбургского государственного университета,селен находится в двухвалентной 

органической форме, причем в животных продуктах преобладает селеноцистеин 

(Se-Cys), а в растительных - селенометионин (Se-Met) (Aaseth J., 1993). 

Искусственное снабжение организма селеном может осуществляться также в виде 

неорганических солей: селенита или селената натрия. Как органический, так и 

неорганический селен легко всасываются в желудочно-кишечном тракте. Однако 

биодоступность его в организме оказывается существенно различной (Sunde 

R.A.,1990; Waschulewski I.H., Sunde R.A., 1988; Waschulewski I.H., Sunde R.A., 

1988; Whanger P.D., Butler J.A., 1988). Главным источником Se в питании человека 

являются зерновые, особенно пшеница (Meltzer H.M., Norheim G., Loken E.B., 

Holm H. 1992). Доступная форма Se в зерне -это селен - метионин. По некоторым 

данным, основная часть этой аминокислоты сосредоточена в зародыше, поэтому 

тонкий помол муки с удалением его элементов снижает уровень потребления Se 

(Ciapellano S., Testolin G., Allegrini M., Porrini M. 1990). Биодоступность 

органического селена из пшеницы и животного продукта (мяса), по-видимому, 

одинакова (Van der Torre H., Dokkum W., Schaafsma G., 1991). 

Если обобщить имеющиеся данные, то содержание селена в продуктах 

питаниянаходится в следующих пределах (мкг/кг): пшеничная мука - 80-600; 

ржаная мука - 6-70; крупы - 10-200; хлеб пшеничный - 60-400; хлеб ржаной и 

ржано-пшеничный - 50-300; мясопродукты - 60-400; птица - около 200; рыба - 

150450; морепродукты - 300-600; молоко - 10-15; сыры - 100-150; яйца - 100-250 

(Golubkina N.A., 1999). В настоящее время установлено, что большинство людей 

для поддержания максимальной активности тканей организма нуждается в 0,85 

мкг селена на 1 кг массы тела в сутки. Таким образом, для многих людей суточная 

норма селена составляет 55-70 мкг. В мировой практике накоплен определенный 

опыт эффективной коррекции селенового статуса путем рационализации питания, 

а также экспериментальные и клинические данные позволяют рекомен-  

довать препараты и лекарственное растительное сырье, содержащие селен с 

профилактической целью в селенодефицитных регионах. Однако основным 

критерием, определяющим необходимость сбалансирования селена в питании 

человека, является его уровень в продуктах питания.  

Оренбургский государственный университет исследовал содержание селена 

в пищевых продуктах растительного и животного происхождения. Приведены 

результаты исследований влияния гипер- и гипоселенозных состояний на 

организм животных и человека. 

Вы нашей работе для исследования будем применятьселеносодержащие 

препараты (астрагал, неоселен) для стимуляции роста растений. Для исследования 

выбрали несколько видов растений: дельфиниум, крокус, колокольчик 

карпатский. 
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Дельфиниум (Crystalfontis) - достигает 150-200 см в высоту. Этот сорт 

поражает своей невероятной красотой. Длинные, плотные колосовидные соцветия 

состоят из огромных махровых белоснежных цветков. Цветение длительное и 

очень обильное за счет образования большого количества дополнительных 

цветоносов. Он относится к группе экспресс-многолетников и при правильном 

уходе зацветает уже через 4 месяца после посева. Группа таких красавцев на фоне 

газона действительно производит впечатление белопенного фонтана. Его можно 

использовать и для срезки — получаются очень нарядные необычные букеты      

(Рисунок 1). 

 
 

                                            Рисунок 1 –Дельфиниум 

 

Крокус весенний (C. vernus), самый распространенный в культуре 

весеннецветущий вид, в естественных условиях произрастающий на 

высокогорных лугах в Пиренеях и Альпах. В природе имеет одиночные лиловые 

или фиолетовые цветы диаметром до 5 см. Эта разновидность послужил 

материалом для создания многочисленных гибридных сортов, широко 

выращиваемых по всему миру, которые обычно выделяют в отдельную группу 

крупноцветковых крокусов или голландскихгибридов (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 –Крокус весенний 
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Колокольчик карпатский(Campanula carpatica Jacq)корневищный 

многолетник высотой 25-30 см, диаметром до 30 см. Листья яйцевидно-округлой 

формы, более мелкие на стеблях и крупнее ближе к корням собраны в 

прикорневую розетку. Одиночные белые, голубые, синие или фиолетовые 

воронковидные цветки диаметром до 5 см обильно покрывают куст с июня по 

сентябрь. В конце цветения образуются плоды – коробочки овально-

цилиндрической формы (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 –Колокольчик карпатский 

 

Исследования этих растений будет состоятся из трех этапов:1 этап – 

подготовительный;2 этап – исследовательский;3 этап – аналитический. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУРА ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ПОЛЕЙ 

 

Аннотация. Пахотные земли Российской Федерации составляют 115,5 

млн.га. В России серьезную проблему представляют не возделываемые поля. По 

разным оценкам - это 20-40 млн. га. Безусловно, это большой резерв для развития 

сельского хозяйства и производства при необходимости востребованных культур. 

Однако, если поля длительно не используются, происходит их постепенное 

зарастание сорняками, в том числе и карантинными: амброзией, борщевиком, 

кустарниками и деревьями. Введение в последующем этих полей в оборот связано 

с большими затратами на выкорчевывание деревьев, необходимостью 

многократных обработок почвы и использованием сильнодействующих 

гербицидов. 

На основании принятого в РФ решения о консервации земель 

разрабатывается проект землеустройства, в котором определяются сроки 

консервации земель, мероприятия по предотвращению деградации земель, 

восстановлению плодородия почв и загрязненных территорий, очередность их 

проведения и стоимость, а также предложения по использованию земель после 

завершения указанных мероприятий. Однако технология консервации земель пока 

не разработана. 

Ключевые слова: топинамбур, консервация, зеленая масса, севооборот. 

 

Одной из перспективных культур, которые можно использовать для 

консервации полей, можно рассматривать топинамбур. 

Топинамбур - уникальное растение по сбалансированности, входящих в его 

состав микроэлементов: железа (до 12 мг%), магния (до 30 мг%), калия (до 200 

мг%), марганца (до 45 мг%), кальция (до 40 мг%), фосфора (до 500 мг%), кремния 

(до 8 мг%), цинка (до 500 мг%). Такое оптимальное соотношение минералов 

усиливает функциональную активность иммунной, эндокринной, нервной систем 

организма, а также улучшает показатели крови. 

Топинамбур богат витаминами. В клубнях топинамбура достаточно много 

витамина С и витаминов группы В. Так же он содержит витамин РР и 

каротиноиды. Каротина в топинамбуре 60-70 мг на 1 килограмм. Топинамбур 

содержит большое количество органических поликислот, к которым относятся: 
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лимонная кислота, яблочная кислота, малиновая кислота, янтарная кислота, 

фумаровая кислота. В комплексе с витамином С, они обладают ярко 

выраженными антиоксидантными свойствами. Клубни топинамбура богаты 

белком (3,2%, на сухое вещество). В белке топинамбура много аминокислот (16), 

в том числе 10 незаменимых (они не производятся организмом человека, а 

поступают только из пищи): аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, 

метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. В клубнях топинамбура самая 

высокая концентрация редкого природного биологически активного вещества – 

инулина (до 17%). Природная фруктоза, из которой состоит инулин, является 

уникальным сахаром, который способен участвовать в тех же обменных 

процессах, что и глюкоза, и полноценно замещать ее в ситуациях, когда глюкоза 

клетками не усваивается. Именно поэтому диетическая и лечебная ценность 

инулина очень велика [1, 2, 3, 4]. 

Топинамбур можно успешно использовать в качестве фитомелиоранта при 

рекультивации почв вокруг промышленных зон. Его можно выращивать на 

землях, выведенных из сельскохозяйственного оборота при добыче угля, нефти, 

на бывших карьерах, на золоотвалах и промышленных свалках. Топинамбур 

хорошо растет в местах, где скапливаются отходы лесной и целлюлозно-

бумажной промышленности. После 3…5 лет выращивания этой культуры на 

таких землях почва полностью восстанавливает свое плодородие. Посадка 

топинамбура предотвращает ветровую эрозию почвы, перенос золы и ила, создает 

зеленые защитные барьеры, закрепляет дамбы от размыва, уменьшает дренаж 

сточных вод. Топинамбур полностью выживает с поля такие сорняки, как пырей, 

осот, циклохему и другие. При использовании этого растения для рекультивации 

почв резко снижаются затраты на данную технологию с одновременным 

возвратом бросовых земель в сельскохозяйственное использование [1, 2, 3, 4]. 

Топинамбур может, в ряде случаев, составить конкуренцию борщевику, 

поскольку борщевик размножается только семенами и не способен 

к вегетативному размножению, а топинамбур, наоборот размножается в основном 

вегетативно. Это связано с тем, что семена топинамбура, как правило, имеют 

низкую всхожесть, а ряд сортов топинамбура цветут только в определенных 

климатических зонах [4, 5, 6, 7]. 

С 2008 г. по 2016 г. в Московской области проводятся работы по изучению 

возможностей использования топинамбура для консервации полей, выведенных 

из севооборота. Необходимо отметить, что, как показывает наш опыт, работы в 

Московской, Липецкой областях и других регионах, топинамбур эффективно 

вытесняет сорную растительность: синюху, пырей, вьюнок, марь белую, щирицу 

и др.  

Опыт выращивания топинамбура течение 8 лет на полях в Московской 

области показал, что топинамбур дает большой выход биомассы, как зеленой 

массы, так и клубней. 

Ещѐ К.А. Тимирязев относил топинамбур к одной из самых интенсивных 

полевых культур, способных поглощать из воздуха углерод и выделять кислород. 

А это путь к созданию эффективных зеленых поясов вокруг промышленных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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центров. Один гектар топинамбура может поглощать за год 6 тонн углекислого 

газа, а 1 гектар леса – 3…4 т [4]. 

Гектар посева топинамбура может сохранить пять гектаров леса. Дело в 

том, что мощные стебли топинамбура являются хорошим сырьем для 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Топинамбур прекрасно переносит зиму и в следующий год появляются 

дружные всходы. Если топинамбур не убран и оставлен на следующий год он 

продолжает расти до морозов, постепенно переправляя пластические вещества из 

наземной части в клубни. Весной, если топинамбур не убран с поля, из клубней и 

корневищ появляются новые всходы. Топинамбур плодоносит из года в год. В 

процессе роста постепенно происходит самозагущение и снижение урожая 

клубней и зеленой массы. Клубни становятся мельче. В зависимости от 

климатических условий урожай снижается не равномерно. Постепенно 

накапливаются болезни, такие, как склеротиния, септориоз, гнили. Однако 

необходимо отметить, что по нашим наблюдениям происходит некоторая 

«самоочистка» топинамбура от болезней в зимний период. В результате 

воздействия низких температур, происходит естественная дезинфекция почвы и 

«оздоровление» новых растений. В силу высокой конкуренции между растениями 

в последующие годы цвет листовой пластинки немного светлеет и иногда 

становится светло-зеленым. Постепенно урожайность зеленой массы и клубней 

снижается. Если весной провести культивацию, урожайность резко возрастает в 

силу естественной прополки и уничтожения растений-конкурентов при 

культивации и снижения плотности почвы. 

Таким образом, топинамбур не дает полю зарастать сорняками и деревьями. 

Наш 9 –летний опыт выращивания топинамбура без вмешательства в его развитие 

показывает, что в процессе роста топинамбура почва поддерживается в хорошем 

состоянии и даже окультуривается за счет большой биомассы, которая ежегодно в 

виде стеблевой массы, клубней и корневищ попадает в почву. Кроме того 

топинамбур прекрасный корм для зайцев, кроликов, косуль и кабанов. 

В течение 9 лет урожайность топинамбура после снижения в два первые 

года вышла на определенный уровень, который определялся погодными 

условиями (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Урожайность клубней и зеленой массы многолетних посадок на 

1 месте топинамбура (т/га) в зависимости от срока возделывания без уборки 

урожая. Коренево, М.О. 

Урожайность 

биологическая, 

т/га 

1год 2 год 3 год 4 год 
5 

год 
6 год 7 год 8 год 

9 

год 

Клубней, всего 
20 

(±5) 

50 

(± 10) 

25 

(± 10) 

15 

(± 10) 

10  

(± 6) 

6 

(± 4) 

5 

(± 4) 

5 

(± 4) 

7 

(± 4) 

Зеленая масса 
18,0 

(± 4) 

35 

(± 7) 

40 

(± 10) 

35 

(± 7) 

25 

(±6) 

26 

(±4) 

25 

(±4) 

32 

(±10) 

38 

(± 

10) 
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Часто возникает вопрос, как впоследствии вывести топинамбур из 

севооборота. 

Есть три общих подхода для борьбы с топинамбуром, как сорняком: 

использование химических, механических средств и севооборотов. Выбор метода 

зависит от ряда факторов, таких как, необходимость непрерывного возделывания 

сельскохозяйственных культур в севообороте, затрат, географической области, 

доступность необходимого оборудования, плотности сорняков и других факторов. 

Использование гербицидов. В севообороте важна следующая после 

топинамбура культура. Однодольные, следующие после топинамбура, 

значительно расширяют перечень гербицидов, которые можно использовать при 

выращивании, учитывая их селективное воздействие на сельскохозяйственные 

культуры. Эффективность гербицидов разная. Предвсходовое применение 

глифосата, как правило, изначально снижает давление сорняков, однако, при 

поздних всходах топинамбура эффективность гербицидов снижается. При 

использовании гербицидов, когда следующими посадками являются двудольные, 

возможности сужаются - предвсходовые гербициды, такие как глифосат или 

паракват, как правило, дают плохие результаты, которые зависят от плотности 

засоренности топинамбуром и его состояния перед обработкой. Чем глубже 

клубни, тем больше времени требуется для их всходов. Клубни прорастают после 

появления культурных растений и на них эти гербициды не подействуют.  

Механическое удаление топинамбура, как предшественника, обычно 

требует от двух до трех своевременных запашек или скашиваний. В районах с 

мягкой зимой, где спящие клубни могут выжить, дополнительные обработки 

нужны и в следующем году. 

Подсев сидеральных культур: горчицы, донника, рапса или викоовсяной 

смеси, пшеницы на корма может также помочь подавить топинамбур. 

В начальной стадии викоовсяная смесь быстрее прорастает и, 

следовательно, находится в более выгодном положении.  

Борьба с топинамбуром заслуживает большего внимания, потому что 

топинамбур является весьма конкурентоспособным растением в посевах 

большинства сельскохозяйственных культур. Даже при тщательной уборке 

урожая достаточное количество мелких клубней и столонов остаются в почве на 

следующий год. Кроме того, небольшой процент клубней может оставаться в 

состоянии покоя в почве в течение последующего посевного сезона и, в 

зависимости от местоположения и сорта, не прорастает до следующего года.  

Выведение топинамбура из севооборота занимает, как правило, 3 года и 

включает использование механического скашивания зеленой массы и запашки 

молодых всходов. В особенности это эффективно на этапе, когда маточные 

клубни уже потеряли свой потенциал, а растения только всходят. 

В большинстве оставшиеся в поле после уборки клубни и корневища в 

верхнем слое почвы от 10 до 15 см генерируют новые побеги в следующем сезоне 

[7]. Успешное развитие побегов, однако, уменьшается на больших глубинах 

клубня; например, на 25 см прорастают только 25%. 
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Клубни производят побеги в течение 50-60 дней. Это подземные клубни и 

корневища, которые делают устранение топинамбура культурными средствами 

или гербицидами сложным, в том, что обе подземные части могут зимовать и 

производить новые растения в следующем году [4]. 

Механическое удаление посевов топинамбура особенно эффективно в 

определенный период роста топинамбура, это в конце июня для средней полосы 

России. На рисунке 1 представлены фазы развития топинамбура, в которые 

наиболее эффективно механическое удаление топинамбура. После сплошной 

фрезерной обработки посадок к осени на поле остаются только отдельные 

растения топинамбура. 
 

 
      А)                                     Б)                                       В) 

 

Рисунок 1 – Освобождение поля от топинамбура при введении его в 

севооборот: фазы наиболее эффективного удаления топинамбура А, Б, В -

критическая фаза 
 

В то же время севооборот, как правило, дает полную ликвидацию сорняков 

топинамбура только в сочетании с гербицидами. 

Проведенные опыты показывают, что топинамбур может выступать в 

качестве консерванта полей в течение многих лет. 

 

Список литературы 

 

1 Старовойтов В.И. «Инновационное развитие производства картофеля и 

топинамбура на 2012-2015 годы». «Инновационное развитие производства 

картофеля и топинамбура». VΙ форум проектов программ Союзного государства. 

М., Союзное Государство. Спецвыпуск, № 12(58/1), декабрь, 2011, 56-63 

2 Старовойтов В.И. Топинамбур-культура 21 века. Техника и 

оборудование для села № 4. 2002 г. с. 5 

3 Старовойтов В.И. Технология и механизация возделывания топинамбура 

Материалы 1-ой Международной конференции ―Растительные ресурсы для 

здоровья человека (возделывание, переработка, маркетинг)‖ 23-27 сент.2002 г. М, 

Сергиев – Посад.10 с. 

4 Симаков Е.А., Старовойтов В.И. и др. Книга «Картофель и топинамбур - 

продукты будущего» МСХ РФ, Информагротех, 2007, с. 292. 

5 Kays, S.J., The physiology of yield in the sweet potato, in Sweet Potato 

Products: A Natural Resource of the Tropics. Bouwkamp, J., Ed., CRC Press, Boca 

Raton, FL, 1985, pp. 79–132. 



119 
 

6 Milord, J.P., Cycle de developpement de deux varietes de topinambour 

(Helianthus tuberosus L.) en conditions naturelles. // Evolution physiologique et 

conservation des tubercules durant la periode hivernale, These Universite Limoges, 

Limoges, France, 1987. 

7 Biology and chemistry of Jeruslaem artichoke : helianthus tuberosus L. / 

author(s), Stanley J. Kays and Stephen F. Nottingham, 2007. 

 

 

УДК 582,682.4:581.16 

 

А.Б. Мырзагалиева, А. А. Туктасинова 

ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

ВОЛЧЕЯГОДНИКА АЛТАЙСКОГО (DAPHNE ALTAICA PALL.) 

 

Волчеягодник алтайский (Daphne altaica Pall.) – кустарниковое растение 

семейства Волчниковые (ThymelaeaceaeJuss.). Растет в кустарниковых степях, на 

склонах гор.  Встречается на Западном и Южном Алтае, Калбинском хребте, 

Саур-Тарбагатае. Алтае-Саур-Тарбагатайский эндемик. По данным М.М. Ильина 

(1963), волчеягодник алтайский является реликтом лесной тропической, флоры 

тургайского типа [1]. Вид занесѐн в Красную книгу Казахстана (Постановление 

Правительства РК от 31 октября 2006 года №1034). Также имеются данные, что 

волчеягодник содержит различные соединения (включая биологически активные 

вещества), которые находят широкое применение в фармакологии [2]. Одним из 

надежных путей сохранения и воспроизводства генофонда волчеягодника 

алтайского служит введение его в культуру invitro. 

В рамках выполнения научного проекта на тему: «Разработка 

биотехнологических способов сохранения эндемичных и лекарственных растений 

в условиях invitro»намипроведены исследования по микроклональному 

размножению волчеягодника алтайского, направленные на его сохранение, 

получение необходимого количества посадочного материала и дальнейшую 

интродукцию в природные условия.  

На начальных этапах исследования изучались особенности введения в 

культуру in vitro волчеягодника алтайского (Daphne altaica Pall.). Обсуждался 

выбор различных вариантов стерилизации эксплантов, подобраны условия для 

введения волчеягодника алтайского в стерильную культуру in vitro. 

Оптимизирован минеральный состав питательной среды. Полученные 

исследования показали, что методика стерилизации влияет на процент заражения 

и дальнейшее развитие эксплантов. Выявлено, что при использовании семян для 

введения в культуру волчеягодника алтайского необходимо проводить 

скарификацию. Наибольший процент всходов был получен при добавлении 

гиббереллиновой кислоты в состав питательной среды. 
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Целью настоящего исследования явилось получение растений-микроклонов 

волчеягодника алтайского (Daphne altaica Pall.). Для достижения поставленной 

цели необходимо было выбрать оптимальный состав питательных сред, в том 

числе использование безгормональной питательной среды. 

Исследования проводили на растительном материале, собранном в первой 

декаде июля 2016 г. на хребте Нарын у подножья горы Суыкшаты Катон-

Карагайского района Восточно-Казахстанской области. На момент сбора сырья 

растение находилось в фазе плодоношения. В качестве эксплантов были 

использованы семена, так как в природных условиях волчеягодник алтайский 

размножается семенами. Семена являются хорошим объектом для изучения 

временной реализации генетической информации в раннем половом эмбриогенезе 

по сравнению с соматическим органогенезом [3]. 

В проведѐнных ранее исследованиях был установлен эффективный вариант 

стерилизации эксплантов волчеягодника алтайского, который включал 

следующее: промывку в проточной воде (20 минут), обработку мыльным 

раствором, гипохлоритом натрия (5%), перекисью водорода и этиловым спиртом 

(70%). Для введения в культуру in vitro были использованы варианты среды 

Мурасиге и Скуга (МS) с различными концентрациями и сочетаниями 

макросолей, сахарозы и фитогормонов: 6-бензиламинопурин (БАП), 

индолилуксусная кислота (ИУК), кинетин, гиббереллиновая кислота (ГА3) и 

феруловая кислота. На питательные среды в стерильные пробирки помещали 

семена, прошедшие скарификацию. Проведѐнные исследования показали, что 

именно из семян, прошедших скарификацию, были получены самые ранние 

всходы. 

Стандартная методика микроклонального размножения требует 

использования гормонов роста на стадии введения эксплантов в условия in vitro 

[4]. Была использована питательная среда Мурасиге и Скуга (MS) в следующих 

вариантах: полный минеральный состав по MS без гормонов (MS, контроль); 

полный минеральный состав по MS с добавлением 0,1 мг/л БАП (MS1); полный 

минеральный состав по MS с добавлением 0,04 мг/л ГА3 (MS2). 

Собственно микроклональное размножение проводились на питательной 

среде Мурасиге и Скуга (MS) в следующих вариантах: полный минеральный 

состав по MS с добавлением 0,04 мг/л кинетина (MS3); полный минеральный 

состав по MS с добавлением 1 мг/л ИУК, 0,04 мг/л кинетина и 0,01 мг/л 

феруловой кислоты (MS4);½ минерального состава по MS с добавлением 0,5 мг/л 

ИУК и 0,02 мг/л кинетина и 15 г/л сахарозы (½MS). 

Наибольший процент стерильных эксплантов был получен на питательной 

среде, дополненной ГА3 – MS2. Несмотря на положительное влияние ГА3, 

высокий процент всходов был получен на питательной среде, дополненной БАП – 

80% из соответствующего процента стерильных эксплантов. Наименьшие 

показатели установлены на безгормональной питательной среде. Результаты 

исследования проиллюстрированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Эффективность вариантов питательной среды при введении в 

культуру in vitro волчеягодника алтайского 

 

Полученная асептическая культура волчеягодника алтайского была 

использована в микроклональном размножении, результаты которого занесены в 

таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Эффективность вариантов питательной среды при 

микроклональном размножении в культуре in vitro волчеягодника алтайского 

№ Вариант среды Процент 

заражения 

культуры, % 

Процент 

полученных 

микроклонов, % 

Асептическая культура, полученная на MS (контроль) 

1 Полный минеральный состав по 

MS с добавлением 0,04 мг/л 

кинетина (MS3) 

- 10 

2 Полный минеральный состав по 

MS с добавлением 1 мг/л ИУК, 

0,04 мг/л кинетина и 0,01 мг/л 

феруловой кислоты (MS4) 

- - 

3 ½ минерального состава по MS с 

добавлением 0,5 мг/л ИУК и 0,02 

мг/л кинетина и 15 г/л сахарозы 

(½MS) 

50 - 

Асептическая культура, полученная на MS1 

1 Полный минеральный состав по 

MS с добавлением 0,04 мг/л 

кинетина (MS3) 

- 26 

2 Полный минеральный состав по - 16 
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MS с добавлением 1 мг/л ИУК, 

0,04 мг/л кинетина и 0,01 мг/л 

феруловой кислоты (MS4) 

3 ½ минерального состава по MS с 

добавлением 0,5 мг/л ИУК и 0,02 

мг/л кинетина и 15 г/л сахарозы 

(½MS) 

50 12,5 

Асептическая культура, полученная на MS2 

1 Полный минеральный состав по 

MS с добавлением 0,04 мг/л 

кинетина (MS3) 

46 6 

2 Полный минеральный состав по 

MS с добавлением 1 мг/л ИУК, 

0,04 мг/л кинетина и 0,01 мг/л 

феруловой кислоты (MS4) 

- 25 

3 ½ минерального состава по MS с 

добавлением 0,5 мг/л ИУК и 0,02 

мг/л кинетина и 15 г/л сахарозы 

(½MS) 

40 20 

 

Наибольшее количество микроклонов (рис. 2) было получено из культур, 

выращенных на питательных средах, дополненных регуляторами роста (MS1 и 

MS2). Табличные данные показывают, что питательная среда с полным 

минеральным составом и регуляторами роста (MS4) и низкосолевая питательная 

среда, дополненная регуляторами роста в минимальных концентрациях (½MS) 

наиболее оптимальны для культуры, выращенной при использовании БАП. 

Культура, полученная на питательной среде, дополненной ГА3, эффективнее 

развивалась при добавлении кинетина (MS3).  

 

 
Рисунок 2 – Микроклон волчеягодника алтайского 
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Стоит отметить, что микроклоны были получены из гипкотиля – части 

стебля у проростков растений от корневой шейки до места прикрепления 

семядолей, максимальная длина микроклонов – 4 сантиметра. Среди корней 

проростков, которые использовались в микроклональном размножении, заметен 

интенсивный рост и озеленение верхушек, однако микроклонов получить не 

удалось так же, как и среди листьев. 

Таким образом, для волчеягодника алтайского (Daphne altaica Pall.) 

преимущественно использование асептической культуры зародышей, так как 

семена являются хорошим объектом для изучения временной реализации 

генетической информации в раннем половом эмбриогенезе по сравнению с 

соматическим органогенезом. Наибольшее количество микроклонов было 

получено из культур, выращенных на питательных средах, дополненных 

регуляторами роста (MS1 и MS2). Так, питательная среда с полным минеральным 

составом и регуляторами роста (MS4) и низкосолевая питательная среда, 

дополненная регуляторами роста в минимальных концентрациях (½MS) наиболее 

оптимальны для культуры, выращенной при использовании БАП. Культура, 

полученная на питательной среде, дополненной ГА3, эффективнее развивалась 

при добавлении кинетина (MS3). Для микроклонального размножения 

волчеягодника алтайского наиболее эффективно использование гипкотиля – части 

стебля у проростков растений от корневой шейки до места прикрепления 

семядолей. При использовании данной части стебля у проростков волчеягодника 

нами были получены максимальные по величине микроклоны. 
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ИРТЫШ – ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

 

Актуальность рассмотрения использования трансграничных рек 

определяется возрастающим значением водных ресурсов в мировой политике, 

углубляющимся глобальным кризисом водных ресурсов, планетарностью  

масштаба проблемы запасов, использования и потребления пресной воды и 

усиливающейся необходимостью глобального управления в сфере водных 

ресурсов. Мировое сообщество несколько десятилетий тому назад признало 

глобальных характер этих проблем. 

В апреле 2000 года на Генеральной Ассамблее ООН с Генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан  выступил с  докладом «Мы, народы: роль ООН в 

XXI веке», назвал проблему обеспечения населения Земли водными ресурсами 

одной из важнейших задач мирового сообщества.  В настоящее время уже многие 

страны испытывают острый дефицит воды, в то время как еще в 1950 году в 

условиях крайне высокого стресса в водообеспечении не пребывала ни одна 

страна в мире.По данным Всемирного Водного Совета, к 2050 году около 2/3 

населения планеты столкнутся с проблемой дефицита пресноводных ресурсов.  

Кроме того, существует также предположение о том, что к 2025 году 1 млрд. 

жителей планеты будет жить в условиях «абсолютного водного голода»[1].  

Одну из ключевых причин в росте воднополитической напряженности, 

конфликтности и порой военных столкновений играли и играют по настоящее 

время проблемы межгосударственных отношений в связи с водоосвоением 

трансграничных рек, т.е. рек, протекающих по территории двух и более стран и 

пересекающих, таким образом, национальные границы суверенных государств.  

В настоящее время в мире насчитывается 260 международных 

(трансграничных) речных бассейнов, занимающих по совокупной площади своих 

бассейнов 45,3 % суши Земного шара (без Антарктиды). Из них 71 находится в 

Европе, 53 - в Азии, 39 - в Северной и Центральной Америке, 38 - в Южной 

Америке и 60 - в Африке. С точки зрения межгосударственных отношений, 

важное значение имеет то обстоятельство, что 155 речных бассейна разделены 

между двумя странами, а более 100 - между тремя и более странами. Свыше 75 % 

территории каждой из почти 50 стран расположено в пределах международных 

речных бассейнов [2]. 

Республика Казахстан, занимая 9 место в мире по площади территории, не 

остается в стороне. По территории суверенного Казахстана протекают множество 

рек относящихся к категории трансграничных.  
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Поэтому для решения проблем использования вод трансграничных рек,  мы 

уже сегодня должны серьезно подойти к вопросу регулирования водоосвоения 

этих рек.  

Наиболее важной и ценной для экономики страны сейчас и в будущем, 

является река Иртыш.  

Река Иртыш - жизненно важная артерия не только для Казахстана, но и для всего 

региона Евразии. Река берет начало в Китае, протекает по территории Республики 

Казахстан, впадает в реку Обь Российской Федерации, а затем в Северный 

ледовитый океан. Нерациональное использование и большое загрязнение создают 

значительные проблемы для развития региона и окружающей среды и являются 

причиной серьезной озабоченности большого количества населения, 

проживающего в этом регионе Казахстана. 

 

 
 

Рисунок 1 – Басейн р.Иртыш 

 

В пределах Казахстана река Иртыш связывает Восточно-Казахстанскую 

область с Павлодарской областью, также через канал Иртыш-Караганда с 

Карагандинской областью и затем со столицей государства - городом Астаной. 

Водоснабжение для 5 миллионов человек напрямую зависит от этого водного 

источника, который является также важной базой для промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности в регионе. Однако, унаследованные от 
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прошлой политической и экономической системы очаги экологических проблем 

угрожают этой жизненно важной артерии. 

Длина реки – 4248 км (на территории Китая – 525 км, Казахстана – 1835 км, 

России – 2010 км). На территории Китая он носит название Чѐрный Иртыш и в 

таком качестве впадает в озеро Зайсан, расположенное в восточной части 

Казахстана. Длина этого образования составляет 105 км, а максимальная ширина 

достигает 48 км. Глубина небольшая – в максимуме 15 метров[3]. 

Река Иртыш, является важнейшим источником пресной воды для 

Казахстана, играет важную роль в экономике республики, вместе с каналом 

Иртыш-Караганда обеспечивает питьевой водой Астану (так как Ишим, на 

которой стоит Астана, – маловодная река и не справляется с нагрузкой), 

Караганду, Семипалатинск, Павлодар, Экибастуз, Темиртау, сельское хозяйство 

Центрального Казахстана. 

Так как река является трансграничной, то ее рациональное использование 

имеет не только экономическую и экологическую значимость, но и огромное 

политическое и международное значение. Экологическая система водных 

ресурсов достаточно уязвима, постепенно деградирует и нуждается в объединении 

усилий всех трансграничных государств для согласованных совместных действий 

по сохранению и поддержанию ее биосистемы.  

Бассейн реки Иртыш наиболее загрязнен водами, которые сбрасывают 

предприятия химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной 

отраслей промышленности и цветной металлургии.  

Как уже отметили, Иртыш является рекой трансграничной, имея 

соответствующий международный статус. А это значит, что все без исключения 

государства Иртышского бассейна имеют права на пользование его водами в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права.  

В любой стране вода является одним из ключевых факторов 

взаимозависимости людей. Управление водными ресурсами на национальном 

уровне состоит в определении баланса между всеми конкурирующими 

пользователями. Однако вода по природе своей подвижный ресурс. Страны могут 

законодательно закреплять его статус как общенационального актива, но этот 

ресурс самостоятельно пересекает политические границы без паспортов и 

разрешений, принимая форму рек, озер и фунтовых вод. Трансграничные воды 

распространяют понятие гидрологической взаимозависимости за пределы 

национальных границ, связывая потребителей в разных странах общей системой. 

Управление этой взаимозависимостью является одной из самых значительных 

проблем, стоящих перед международным сообществом[2].  

Эта проблема отчасти носит институциональный характер. Конкуренция за 

воду в отдельно взятой стране может привести к конфликту спроса, что, в свою 

очередь, ставит политиков перед необходимостью выбора, оказывающего влияние 

на равенство людей, развитие человека и снижение бедности. Национальные 

институты и законодательные органы предоставляют возможности для решения 

проблем такого рода. Для воды, которая пересекает границы стран, эквивалентной 

институциональной структуры нет. И это имеет свои последствия. Поскольку с 
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повышением спроса воды становится все меньше, трансграничное соперничество 

за общие реки и прочие общие водные ресурсы будет усиливаться. Без 

институциональных механизмов с учетом баланса интересов по решению такого 

рода проблем, конкуренция в перспективе может привести к серьезным 

конфликтам.  

Поэтому в отношениях с приграничными государствами важно 

инициировать шаги по созданию системы интегрированного управления водными 

ресурсами и проведения согласованной региональной и национальной политики 

водопользования, охватывающей различные аспекты организации, 

финансирования, нормативно-правового обеспечения водного хозяйства на 

основе выверенных эколого-хозяйственных критериев.  

Проект «Институциональноепартнерство в целях устойчивости 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан»  при поддержке 

международной программы "Erasmus+" с участием Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С.Аманжолова  прошел строгий конкурсный 

отбор Европейской Комиссии. Проект  призван способствовать улучшению 

координации деятельности двух пограничных государств – России и Казахстана - 

в области трансграничного водопользования  через развитие меж-

институционального партнерства. Данная задача обусловлена необходимостью 

модернизации и совершенствования профессиональных знаний в обеих странах в 

соответствии с запросами международного, национального и  регионального  

рынков труда, повышения качества подготовки выпускников, а также решения 

ключевых проблем экологически  устойчивого развития и безопасности 

жизнедеятельности  пограничных регионов с общим водопользованием. Этот 

проект объединит усилия университетов и организаций России, Казахстана, 

Германии, Великобритании, Греции и Нидерландов. 

В проекте осуществляется международное сотрудничество, направленное на 

усиление взаимодействия между вузами, предприятиями и другими социальными 

институтами Западной Сибири, Алтая и Казахстана, с целью сохранения 

бесценного природного ресурса – чистой воды в бассейне рек Обь и Иртыш, 

имеющем водосборную площадь в 2 972 000 км². В условиях высокой 

антропогенной нагрузки на природу (интенсивной разработки недр, роста 

сельского хозяйства, развития промышленности, растущего коммунального 

хозяйства и пр.) особое значение приобретает развитие надежного 

трансграничного сотрудничества в области водопользования.  

В мировом общественном мнении закрепилось осознание необходимости 

более централизованного на региональном и глобальном уровне управления 

водными ресурсами, а также, что это управление - задача комплексная, 

требующая учета интересов всех действующих лиц: государств, международных 

организаций, региональных и местных властей, равно как и неправительственных 

организаций, активистских движений, отдельных граждан. И далеко не во всех 

регионах мира властям, компетенцией которых является управление водными 

ресурсами, удается быстро приспосабливаться к происходящим изменениям и 

адекватно реагировать на новые вызовы. 
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КАЗАК АРШАСЫ (Junіperus sabina) ӚСІМДІГІ ЭФИР МАЙЫНЫҢ 

БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ  

 

Арша (Juniperus) – сауырағаш немесе кипарис (Cupresaceae) тҧқымдасына 

жататын мәңгі жасыл, қылқан жапырақты бҧта немесе ағаш. Ӛсу мәнеріне қарай 

арша жайыла ӛсетін және тік ӛсетін болып екіге бӛлінеді. Тік ӛсетін тҥрлерінің 

биіктігі – 20-30 метрге дейін жетеді. Жалпы 300 жылға дейін ӛмір сҥре алады. Тау 

беткейінде, альпі белдеуінде, қҧмды жерлерде ӛседі. Қазақстанда оның жабайы 10 

тҥрі бар. Қылқаны қабыршақты, тікенекті келеді, ҥш-ҥштен шоқтанып не екі-

екіден қарама-қарсы орналасады. Жеміс бҥрі жидек пішіндес не шар тәрізді, тҥсі 

кӛкшілдеу болады. Қылқандарының тҥсі, тҥріне қарай: сары, ашық жасыл, қою 

жасыл, кӛк, кӛкшіл болып келеді [1]. 

Арша тҧқымынан және ӛсінді жолымен кӛбейтіледі. Сәуір-мамыр 

айларында гҥлдейді, тҧқымы жаздың аяғында, кейде кҥзде піседі. Тҧқымынан 

шыққан жас ӛскіндер бір жылдан кейін тез ӛсіп, жақсы жетілген соң топырақты 

қатайтады. Осы себепті аршаны орман шаруышылығында, таулы аймақтарда 

топырақтың опырылып кетуін болдырмау ҥшін отырғызады. Қазақстанда аршаны 

Алматы, Риддер, Қарағанды қалаларының ботаникалық бақтарында қолдан да 

ӛсіреді. 

Ерекше кҥтімді қажет етпейтіндіктен, кез-келген топырақта ӛсе алатын 

болғандықтан және жылдың барлық мезгілінде жасыл тҧратындықтан арша 

кӛгалдандыру мақсатында да жиі қолданылады [2]. 
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Ӛсімдіктің бойында зиянды бактерияларды жоятын заттар – фитонцидтер 

бар. Бҧтақтарынан эфир майы, қант, шайыр, балауыз және органикалық 

қышқылдар алынады. Аршаның қылқанындағы, сабағындағы және жемісіндегі 

эфир майының мӛлшері 5%-ға дейін жетеді. Халық емінде арша жемісі ежелден-

ақ несеп айдайтын және қуықтың қабынуын басатын дәрі ретінде қолданылып 

келеді. Сондай-ақ, онымен ӛкпе, тері және астма ауруларын емдеген. Арша майы 

мен сығындылары мал ауруларын емдеуде де қолданылады. Биологиялық 

белсенділігі ӛте жоғары болғандықтан арша майын және сығындыларын 

сақтықпен пайдаланбаса улану қаупі туындайды. Аршамен тіс тазалау пайдалы. 

Сонымен бірге аршаны жҥннен жасалған бҧйымдарды кҥйеден қорғау 

мақсатында қолданады [3]. 

Аршаның тік ӛсетін тҥрлерінен қарындаш жасайды. Діңінің қабығын ыдыс 

жасауда, басқа да ӛндірісте шикізат есебінде және қҧрылыс материалы ретінде 

кеңінен қолданады. Музыкалық аспаптар жасауға пайдаланады. Жан-жақты 

пайдалы қасиеттеріне орай арша қазақ халқының ҧғымында қасиетті, киелі ағаш 

саналады. Оның тҧтанған бҧтағының тҥтінімен ҥйдің ішін, жас баланың бесігін 

аластау дәстҥрі бар. Аршаның кең таралуын, қастерленуін онымен байланысты 

жер-су, елді мекендердің атауларынан, адам есімдерінен байқауға болады. 

Мысалы, Аршалы, Аршаты, Қара-арша, Арша, Аршагҥл, Аршабек және т.б. [4] 

Қазақстанда аршаның J. sabina, J. sibirica, J.pseudosabina, J. talassica, 

J. turkestanica, J. Seravschanica тҥрлері кең таралған. Бҧл жҧмыста Шығыс 

Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Кӛгілдір бҧғаз аймағында 20.08.2016 жылы 

жиналған J. sabinaӛсімдігі эфир майының биологиялық белсенділігі зерттелген. 

J. sabina ӛсімдігінің бҥржидектері ҧсақ, диаметрі – 5-9 мм, жҧмсақ жеміс 

серікті.Ҧшындағы шӛптесінді бҧтақшалары ӛте жіңішке, ӛткір иісті; бҥржидектері 

дӛңгелек-эллипсті, кейде аздап бҧрышты; тҧқымы, әдетте, 2, эллипсті, кильді. 

Биіктігі 1-2 м-ге дейінгі тарбиған немесе жатыңқы бҧтақты жатаған бҧта; VI-VII 

айларда жеміс береді. Қазақстанның барлық таулы және жазықты ҧсақшоқылы 

солтҥстік жартының жартасты, тасты кейде ҧсақшоқылы беткейлеріндегі 

қҧмдарда кездеседі [5].  

Эфир майы Клевенджер қҧрылғысында екі сағаттық гидродистилляция 

әдісімен алынды [6]. Эфир майының шығымы 1,2% шамасында болды. 

Эфир майының әртҥрлі концентрациялардағы цитоуыттылық және 

радикалға қарсы белсенділіктері зерттелді. 

Цитоуыттылық белсенділікті анықтау жасанды теңіз суы жағдайындағы 

Artemia salina шаяндары жҧмыртқалары кӛмегімен жҥргізілді [7]. 

Салыстыру заты ретінде актиномицин Д немесе страуроспин препараттары 

қолданады. Дернәсілдерді санау фотокамерамен жабдықталған микроскоп 

кӛмегімен жҥргізілді. Ӛлім қаупі (Р) тӛмендегі (1) формула бойынша есептелді: 
 

P = (A – N – B) / Z × 100    (1) 
 

мҧндағы,  А – 24 сағаттан кейінгі ӛлген дернәсілдердің саны; 

   N – тәжірибе алдындығы ӛлі дернәсілдер саны; 

   B – кері тексеру кезіндегі ӛлі дернәсілдердің орташа саны; 
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   Z –дернәсілдердің жалпы саны. 

Зерттеу нәтижелері тӛмендегі 1-3 кестелерде кӛрсетілген: 
 

Кесте 1 –J. sabina эфир майының цитоулылық белсенділігі,10 мг/мл 

Қатар 

зерт-

теулер 

Концентра-

ция, мг/мл 

Бақылау кезінде 

дернәсілдер саны 
Ҥлгідегі 

дернә-

сілдер 

саны 

% 

бақылауда 

тірі қалған 

дернәсіл-

дер саны 

% 

ҥлгіде тірі 

қалған дер-

нәсілдер 

саны 

Ӛлім 

қауіп-

тілігі, 

А,% 
тірі ӛлі тірі ӛлі 

сал болған-

дар саны 

1 21 1 0 25 0 

96 0 96 0 
2 24 1 0 25 0 

3 20 2 0 28 0 

Орт. 22 1 0 26 0 

 

Кесте 2 –J. sabina эфир майының цитоулылық белсенділігі,5 мг/мл 

Қатар 

зерт-

теулер 

Концентра-

ция, мг/мл 

Бақылау кезінде 

дернәсілдер саны 
Ҥлгідегі 

дернә-

сілдер 

саны 

% 

бақылауда 

тірі қалған 

дернәсіл-

дер саны 

% 

ҥлгіде тірі 

қалған дер-

нәсілдер 

саны 

Ӛлім 

қауіп-

тілігі, 

А,% 
тірі ӛлі тірі ӛлі 

сал болған-

дар саны 

1 21 1 0 29 0 

96 0 96 0 
2 24 1 0 21 0 

3 20 2 0 26 0 

Орт. 22 1 0 25 0 

 

Кесте 3 –J. sabina эфир майының цитоулылық белсенділігі, 1 мг/мл 

Қатар 

зерт-

теулер 

Концентра-

ция, мг/мл 

Бақылау кезінде 

дернәсілдер саны 
Ҥлгідегі 

дернә-

сілдер 

саны 

% 

бақылауда 

тірі қалған 

дернәсіл-

дер саны 

% 

ҥлгіде тірі 

қалған дер-

нәсілдер 

саны 

Ӛлім 

қауіп-

тілігі, 

А,% 
тірі ӛлі тірі ӛлі 

сал болған-

дар саны 

1 21 1 0 31 0 

96 0 96 0 
2 24 1 0 30 0 

3 20 2 0 22 0 

Орт. 22 1 0 28 0 

 

Осылайша, жҥргізілген тәжірибелер нәтижесінде J. sabina ӛсімдігі эфир 

майының барлық зерттелген 10, 5 және 1 мг/мл концентрациялары ерітінділері 

қатысында Artemia salina теңіз шаяндарының ӛлімі 96% болды, бҧдан эфир 

майының цитотоксикалық белсенділігі жоғары екендігін кӛруге болады. 

Радикалға қарсы белсенділік 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил радикалын 

ингибирлеу реакциясы негізінде анықталды. Радикалға қарсы белсенділік (РҚБ) 

шамаларының мәні тӛмендегі (2) формула бойынша есептелді: 

 

РҚБ (%) = (A0 – At ) / A0 *100   (2) 

мҧндағы A0 – бақылау ҥлгісінің оптикалық тығыздығы; 

At – жҧмыс ерітіндісінің оптикалық тығыздығы. 
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Ерітінділердің оптикалық тығыздықтары Jasco V660 спектрофотометрінде 

520 нм толқын ҧзындығында ӛлшенді. Ӛсімдік эфир майының радикалға қарсы 

белсенділігі эталон ретінде алынған бутилгидроксианизол (ВНА) затымен 

салыстыру арқылы анықталды [8]. 

Ӛсімдік эфир майының жоғарыда келтірілген (2) формула бойынша 

есептелген РҚБ шамасы мәндері тӛмендегі 4-кестеде, РҚБ-концентрация 

тәуелділігінің тҥрі диаграммада келтірілген. 

 

Кесте 4 – Радикалға қарсы белсенділіктің (%) концентрацияға тәуелділігі 

№ Зерттелген заттар  

Ҥлгілердің әртҥрлі концентрацияларындағы (мг/мл) 

радикалға қарсы белсенділіктері (%) 

0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

1 ВНА 80,82 81,23 82,30 83,08 83,88 

2 J. sabinaэфир майы 1,55 1,89 2,38 3,35 4,53 

 

 
Сурет 1 – Радикалға қарсы белсенділік шамасының 

эфир майы концентрациясына тәуелділігі 
 

Диаграмма және 4-кестедегі тәжірибелер нәтижелері негізінде J. sabina 

ӛсімдігі эфир майының 0,1-1 мг/мл концентрацияларындағы бутилгидроксиани-

золмен салыстырғандағы радикалға қарсы белсенділігі ӛте тӛмен екендігін кӛруге 

болады. Радикалға қарсы белсенділік концентрация жоғарылауы кезінде біртіндеп 

ӛсіп отырады, яғни тәуелділік тҥрі тура пропорционал болып келеді. 

Осылайша, зерттеу нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысында ӛсетін 

J. sabina ӛсімдігінің эфир майы алынып, оның биологиялық белсенділігі 

анықталды. Эфир майы жоғары цитотоксикалық және тӛмен радикалға қарсы 

белсенділік танытты. 
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М.Ж. Туқпатолдаева, Б.Қ. Шаихова, Ж.Б. Мукажанова, М.Б. Абилев 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскеме қ., Қазақстан 

 

САРҚЫН СУЛАРДАҒЫ АУЫР МЕТАЛЛДАРДЫ БЕНТОНИТТЕРМЕН 

АНАЛИТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ 

 

Қазақстан Республикасының тҧрақты дамуын қамтамасыз ететін басты 

бағыттырының бірі - ҧлттар денсаулығы мен ӛмір сҥру жағдайларын қҧру ҥшін 

табиғатты сақтауға негізделген. «Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны 

қорғау және сақтау туралы» мәліметтеріне сҥйенсек, жыл сайын мыңдаған тонна 

ластанған су Қазақстан ӛзендерін ластайды. Ақаба суларды тазалау ауыз судың 

сапасына тікелей әсер ете отырып, жалпы биосфераның экологиялық жағдайын 

анықтайды. 

Ӛндірістік ақаба сулармен лақтырылып, қоршаған ортаны ластайтын аса 

қауіпті ластаушыларға ауыр тҥсті металдар: мыс, мырыш, қорғасын, кадмийді 

жатқызуға болады. Сондай кӛптеген қосылыстар ҥшін  ондық, жҥздік және 

мыңдаған ҥлестегі мг/дм
3
 алынған ШРК бекітілген.  

Ҥлкен металлургиялық кәсіпорындар, жылу электростанциялар, 

автотранспорт кәсіпорындары, қҧрылыс материалдарының ӛндірісі, тағам 

ӛнеркәсіпорындары және басқа да ӛнеркәсіптер орналасқан аймақтардағы жер 

беті және жер асты суларының жоғарғы дәрежеде ластануы ӛнеркәсіптік ақаба 

сулардың, тҧрмыстық сулардың және шаруашылық ауыз су мақсатында 

қолданылатын суларды тазалаудың табиғи арзан материалдарды қолдана отырып, 

тиімді жаңа тәсілдерін дайындауды қажет етеді.   

Ӛнеркәсіптік және тҧрмыстық ақаба суларды тазалау ҥшін сорбенттер 

арасынан соңғы он жылда әлемдік тәжірибеде кеңінен қолдау тапқан табиғи 

сорбенттердің ішінен клиноптилолит, гейландит, фажозит типіндегі цеолиттер 

және саз топырақ – каолинит, бентонит және басқалар. Осы табиғи сорбенттің 

дәстҥрлі емес шикізат ретінде жоғарыда айтылған тазалау ҥрдістернінде 

қолданудың және ӛнеркәсіптік және тҧрмыстық қалдықтарды залалсыздандыруда 

қолданудың ерекшелігі айтарлықтай.   
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Біріншіден, Қазақстан Республикасы ӛзінің географиялық орналасу 

жағдайына байланысты минералды кен емес шикізіттардың – цеолиттер мен 

бентонит саздарының мол қорына бай.  

Екіншіден, алюмосиликаттардың қҧрылымы жҥйедегі тәртіпке келтірілген 

қуыстардың және ӛзінің белгілі бір ӛлшемдегі бос тесіктердің  сҧйық ортадан 

әртҥрлі бейорганикалық және органикалық ластағыштарды сіңіруі, сонымен бірге 

беттік қабатында белгілі бір иондарды реттеуі болып табылады. 

Бентонит топырақтардың Таған кен орны Зайсан ойпатының оңтҥстік 

бӛлігінде Маңырақ бентонит нысандарының топтарына жатады, қорлары ҚР ГКЗ 

18.10.2001 ж. № 116-01-КУ Хаттамасымен бекітілген. Ол 1961 жылы Шығыс 

Қазақстан геологиялық басқармасының геологтарымен анықталған және бентонит 

топырақтардың 10 млн. тоннасына жуығын қҧрайтын қорлар бойынша орташа 

болуда. Учаскенің аумағы шамалай 2 км
2 
тең. Бентонит топырақтардың орналасу 

тереңдігі 0,5 м бастап 20-30 м дейін 1 болуда. 

Бентонит топырақтары химиялық қҧрамы бойынша 1-кестеде ҧсынылған 

келесі параметрлермен анықталады 2. 

 

1-кесте – Таған кен орынның бентонит топырақтардың химиялық қҧрамы  

Кӛкжиек 
Орта химиялық қҧрамы , % 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 

9 56.89 0.52 14.79 4.54 3.93 2.92 0.47 0.10 0.21 

10 56.69 0.38 14.16 3.78 2.81 2.84 0.70 0.11 0.28 

11 31.98 0.10 0.96 1.27   0.22 0.13 0.9 0.10 - 

12 52.45 0.20 21.11 1.89 2.31 2.82 0.58 0.12 0.32 

13 56.06 0.63 16.11 8.00 1.96 2.63 0.45 0.06 0.17 

14 55.48 0.30 19.38 4.40 1.98 2.18 0.51 0.14 0.18 

15 59.56 0.78 14.92 4.27 2.12 2.26 0.27 0.17 0.11 

 

Бентонит топырақтардың физикалық-химиялық қҧрамдары мен қасиеттері 

2-кестеде ҧсынылған. 

 

2-кесте– Таған кен орынның бентонит топырақтардың физикалық-

химиялық қасиеттері 

Кӛрсеткіштің 

атауы 

кӛлемді

к 

 5-10,15,16 кӛкжиегі 12,13,14 кӛкжиегі 

баста

п 

дейін орташа бастап дейін орташа 

Табиғи 

ылғалдылық 
% 

23,70 52,00 36,70 37,30 49,60 42,10 

Кӛлемдік масса т/м
3 

1,66 1,94 1,80 1,53 2,72 1,87 

Тығыздылық г/см
3
 2,58 2,90 2,72 2,58 2,95 2,72 

Кеуектілік 

коэффициенті  

 
0,808 1,481 1,00 0,906 1,21 1,10 

Ісіну % 37,60 68,80 51,30 48,60 69,40 58,70 
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Ісінуден кейін 

ылғалдылық 
% 37,60 68,80 51,30 48,60 69,40 58,70 

Ілінісу кгс/см
2
 0,250 2,075 1,32 0,850 1,60 1,310 

 

Қ.И.Сәтпаев атындағы геология ғылымдары институтының Алтай  

бӛлімінің барлау жҧмыстарының қорытындылары бойынша кен орында 

бентониттердің ҥш тҥрі бӛлінген:  

1) сілтілік (натрийлік және кальций-натрийлік); 

2) сілтілік жер (кальцийлік, магний–кальцийлік, кальцийлік-магнийлік); 

3) фармацевтикалық 3. 
Табиғи сорбенттерден балшық тәрізді масса жасау арқылы суды тазалау. 

Кен орнынан әкелген табиғи материалдарды (цеолит, бентонит) ҥгіткіштен 

ӛткізілді. Ҧнтақталған материалдарды елегіш арқылы әртҥрлі диаметрлі 

фракцияларға бӛліп, пеште 1050 С кептірілді және эксикаторда сақтауға қойылды.  

Сорбенттерді дистильденген  сумен  араластырып, балшық тәрізді масса 

жасалынды. Сорбциялық материалдарды әртҥрлі массалық қатынастарда 

араластырылады: 

1) 60 гр, диаметрі 0,5 мм 14 горизонтты бентонит (Таған кенорны) және 60 

гр, диаметрі 0,1-0,5 мм цеолит (Тайжҥзген кенорны); 

2) 60 гр, диаметрі 0,5 мм 14 горизонтты бентонит; 60 гр, диаметрі 0,1-0,5 мм 

11 горизонтты бентонит және 120гр, диаметрі 0,1-0,5 мм цеолит; 

3) 120гр, диаметрі 0,1-0,5 мм 11 горизонтты бентонит және 120 гр диаметрі 

0,1-0,5 мм цеолит; 

4)  60 гр,  диаметрі 0,5 мм 14 горизонтты бентонит; 60 гр, диаметрі 0,1-0,5 

мм 11 горизонтты бентонит; 60 гр, диаметрі 0,1-0,5 мм цеолит және 60гр ағаш 

ҧнтағы. 

Алынған балшық тәрізді массалардан диаметрі және ҧзындығы 1 см болып 

келетін кішкентай тҥйіршіктер жасап, пешке 1050 С, 3 сағатқа кептіруге 

қойылады. Кепкен сорбент 0,5 сағатқа эксикаторда суытылады.  

Тишин және Шҥбі  кенішінің тазалауға дейінгі және тазалаудан кейінгі 

суларын 250 мл колбаларға қҧйылады. Тазалауға дейінгі суларға дайын сорбентті 

5 гр, ал тазалаудан кейінгі суларға 0,5 гр қосылды. Дайын ерітіндіні 0,5 сағат 

араластырғышқа, ал қалған 5,5 сағат тыныштық кҥйге қойдық. 6 сағаттан кейін 

ерітіндінісҥзгілегіш қағазынан ӛткізіп, тазаланған судың рН ортасы ӛлшенеді. 

Тазаланған суды талдауға, ал ӛңделген сорбент кептіріп, кәдеге жаратуға 

жіберіледі.  

Тишин кенішінің тазалағанға дейінгі және тазалағаннан кейінгі ақаба 

суларына  атомды – адсорбциялық әдіспен жасалған  талдау нәтижесі  10-11, ал 

Шҥбі кенішінікі 12-13 кестелерде кӛрсетілген. 8-11 суреттерде Тишин және Шҥбі 

кенішіндегі шахталық сулардың ауыр металдардан тазалануының пайыздық 

кӛрсеткіші кӛрсетілген. 
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4-кесте – Тишин кенішінің тазалағанға  дейінгі суларына  атомды – 

адсорбциялық әдіспен жасалған  талдау нәтижесі   

№ рН 

орта 

VZV Cu α,% Pb α ,% Zn α,% Cd α,% 

1 7.9 623.0 0.0013 66 <0.005 77 0.062 72 0.07 74 

2 8.09 372.0 0.0038 72 <0.005 82 0.011 80 0.028 83 

3 8.08 807.0 0.0097 70 <0.005 80 0.032 75 0.11 80 

4 8.68 403.0 0.0032 77 <0.005 86 <0.005 86 0.028 89 

5 8.32 395.6 0.0071 75 <0.005 83 0.021 83 0.051 86 

 

 
Сурет 1 – Судың ауыр металдардан тазалануының пайыздық кӛрсеткіші 

 

5-кесте – Тишин кенішінің тазалағаннан кейінгі суларына  атомды – 

адсорбциялық әдіспен жасалған  талдау нәтижесі   

№ рН 

орта 

VZV Cu α 

,% 

Pb α 

,% 

Zn α ,% Cd α 

,% 

1 9.63 40.0 0.0039 81 <0.005 87 0.0087 85 0.005 80 

2 9.20 12.0 0.0011 75 <0.005 80 <0.005 80 <0.005 85 

3 9.45 13.0 0.0063 80 <0.005 85 <0.005 83 <0.005 82 

4 11.43 16.0 <0.001 85 <0.005 88 <0.005 86 <0.005 89 

5 9.33 18.0 0.0064 78 <0.005 83 <0.005 82 0.0089 88 

 

Зертханалық масштабта Таған кен орынының 11 кӛкжиегінің бентонит сазы 

мен ағаш ҥгінділерінен әзірленген сорбенттердің кӛмегімен сарқынды суларды 

ауыр металдардан тазалаудың зерттеу жҧмыстары жҥргізілді. Зерттеу барысында 

ағаш ҥгінділерімен модификацияланған бентонит топырағының статикалық 

жағдайда ауыр металдардан сарқынды суларды тазалаудың уақытқа, бастапқы 

концентрацияға, сарқынды судың рН шамасына және сорбенттің массасына 

қатысты тәуелділіктері қарастырылды.   
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Жалпы ауыр металдармен ластанған сарқынды суларды тазалау бойынша 

зерттеу жҧмыстары тау-кен металлургиялық кешендеріндегі Тишин және Шҥбі 

кеніштерінің сарқынды сулары тазалауға дейінгі және тазалаудан кейінгі 

сынамалары алынды. Зерттеу нәтижесінде сарқынды сулардың тазалану дәрежесі 

ластанған судың рН-на, алынатын сорбенттің массасына, сарқынды судың 

бастапқы концентрациясына байланысты оңтайлы тазалану уақыты 0,5 сағаттан-3 

сағат уақыты алынды.  

Таған кен орынының 11 кӛкжиегі мен ағаш ҥгінділерінен 

модификацияланған сорбенттердің қҧрылымын зерттеу ҥшін электронды 

микроскоп әдісі мен ренген фазалық талдау әдісі қолданылды.  

Бентонит саз балшығының табиғи формасындағы, ағаш ҥгінділерінің 

қҧрылымы мен модификацияланған сорбенттің қҧрылымын және қҧрамында ауыр 

металдары бар сарқынды суларды сорбциялық тазалағаннан кейінгі сорбенттің 

электрондық қҧрылымын зерттеу сорбент қҧрылымындағы ӛзгерістерді 

тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. Нәтижесінде электронды   микроскоп микро- және 

нано ӛлшемдегі бӛлшектердің деңгейінде жҥретін зат бӛлшектерінің 

қҧрылымының ӛзгеруінің кӛрнекі суретін алдық. Әдеби мәліметтерге жҥгінсек, 

наноматериалдарға дән ӛлшемінің мӛлшері 100 нм (0,1 мкм) және одан да кіші 

нысандар жатады .    

Химиялық қҧрамындағы ӛзгерістер, біріншіден: Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO 

және сілтілік тотықтардың мӛлшері азаяды; екіншіден: кремний қышқылының 

мӛлшері артады; ҥшіншіден: металл катиондарының орынын қозғалмалы сутегі 

иондары алмасады.  

Микроскопты және рентген фазалы талдауды қолдана отырып жҥргізілген 

тҥсірілімдер, бентонит саз балшығының беттік қабатында болатын барлық 

ӛзгерістер мен мҥмкіндіктерді толықтыра тҥседі. 
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№2-СЕКЦИЯ 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖЕТІСТІКТЕР 

 

СЕКЦИЯ №2 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

ӘОЖ 635.21:631.6:574.51 

 

А.Т.Айтбаева, Т.Е.Айтбаев 

Қазақ картоп және кӛкӛніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Қайнар а., 

Алматы облысы, Қазақстан 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҤСТІК-ШЫҒЫСЫНДА ТОПЫРАҚ АСТЫНАН СУАРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ КАРТОПТЫҢ ӚНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ  

 

Картоп аса маңызды ауылшаруашылық дақылдардың қатарына жатады. 

Бҥкіл әлемде картоп егістік кӛлемі, жалпы ӛнімі және тағамға қолдануы жағынан 

бидай, кҥріш және жҥгері дақылдарынан кейін тӛртінші орында тҧр. Тҥйнектердің 

қҧрамында 24-27% қҧрғақ заттар, 16-25% крахмал, 2-2,5% жалпы қанттар, 9-12 

мг% С дәрумені, одан басқа адамның қанайналым және жҥйке жҥйесін аурудан 

сақтайтын  В1, ағзаның дҧрыс дамуына әсер ететін РР, В2, А дәрумендері бар. 

Картоптың тәуліктік нормасы ағзаның В1 дәруменіне деген қажеттілігін 10-15%, 

РР - 15%, В2 және А дәруменіне деген қажеттілікті 1-2% қамтамасыз етеді.Картоп 

тҥйнектерінде адам денсаулығы ҥшін қажетті кальций, темір, йод, калий, кҥкірт 

және басқа заттардың минералдық  тҧздары кездеседі [1, 2].   

Қазақстанда картоп жыл сайын 185-190 мың га егістік алқабында 

отырғызылады. Осы алқаптан 3,2-3,5 млн.т кӛлемінде ӛнім жиналады. 

Тҥйнектердің орташа ӛнімділігі 15-17 т/га шамасында. Бҧл тӛмен кӛрсеткіш 

болып табылады. Себебі қазіргі кезде еліміз бойынша 100 аса картоп 

сортыпайдалануға жіберілген, олардың ӛнімділік әлеуеті 45-60 т/га қҧрайды.  

Картоптың ӛнімділік деңгейіне тікелей әсер ететін факторлардың бірі болып 

суару технологиясы саналады. Картоп дақылы негізінен суармалы жерлерде 

ӛсіріледі. Оңтайлы суару жағдайы ӛсімдіктердің жақсы ӛсіп-жетіліп, мол ӛнім 

қалыптастырады. Бірақ соңғы кезеңде су қорының жетіспеуі, жауын-шашын 

мӛлшерінің шектеулі болуы, топырақтың су эрозиясына ҧшырауы суармалы 

картоп шаруашылығының дамуына бӛгет болып отыр. Осы орайда су қорын 

ҥнемдеу технологияларын қолдану оңтайлы шешім болмақ. Бҥгінгі таңда 

қолданылып отырған суару технологиялары шетелдік болып табылады. Яғни, 

оларды біздің жергілікті топырақ-климат жағдайына бейімдеудің қажеттігі 

туындайды. Бҧл мақсатта зерттеулер жҥргізудің ӛзектілігі жоғары екені анық. 
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Қазақ картоп және кӛкӛніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты 

(ҚазККШҒЗИ) су қорын ҥнемдеу технологиялары бойынша зерттеулерді 2009 

жылдан бері жҥргізіп келеді. Институтта 2015 жылы топырақ астынан суару әдісі 

бойынша ғылыми-зерттеу жҧмыстары басталды. Тәжірибелер кӛкӛніс 

дақылдарын ӛсіру технологиясы және тҧқым шаруашылығы бӛлімінің тәжірибе 

танаптарында жҥргізілуде. Жҧмыстың мақсаты - Қазақстанның оңтҥстік-шығысы 

жағдайында картоп және кӛкӛніс дақылдарының топырақ астынан суару 

технологиясын әзірлеу. Бҧл мақалада картоп бойынша зерттеулердің 2 жылдық 

(2015-2016 жж.) нәтижелері келтірілді. 

Тәжірибе танабындағы топырақ тҥрі  - кҥңгірт қарақоңыр топырақ. Оның 

ӛңделетін жоғары қабатында қарашірінді мӛлшері 3,0%, жалпы азот мӛлшері - 

0,19-0,20%, жалпы фосфор - 0,18-0,20%, жалпы калий - 2,4-2,7% шамасында. 

Топыраққа сіңірілген негіздердің жиынтығы 20,3 мг-экв/100 г қҧрайды. Топырақ 

ерітіндісі реакциясы әлсіз сілтілі (рН 7,2-7,3). Топырақтың кӛлемдік массасы - 1,1-

1,2 г/см
3
. 

Картоп дақылы егістігінде топырақ астынан суару технологиясының 

тиімділігі және осы технология аясында минералдық тыңайтқыштардың тиімділігі 

зерттелді. 

Азот тыңайтқыштарының тҥрлерінен аммоний селитрасы (34,5% ә.з.), 

фосфор тыңайтқыштарынан қос суперфосфат (46% ә.з.), калий 

тыңайтқыштарынан кҥкіртқышқылды калий (50% ә.з.) қолданылды. 

Тәжірибеде картоптың ҚазККШҒЗИ Қазақстанның оңтҥстік-шығысы ҥшін 

әзірленген ӛсіру технологиясы қолданылды. 

Танаптық тәжірибелерде Алматы облысында қолданысқа жіберілген 

картоптың Ақсор сорты ӛсірілді.  

Картоптың дақылының отырғызу ҥлгісі: қатарлардың аралығы - 70 см, 

ӛсімдіктердің бір қатардағы аралығы - 25 см, егу мерзімі - мамыр айының 

алғашқы онкҥндігі.    

Танаптық тәжірибелерде және зертханалық зерттеулерде дәстҥрлі 

классикалық әдістемелер қолданылды: агрохимия зерттеулері әдістемелігі (Юдин, 

1980); егіс тәжірибесі әдістемелігі (Доспехов, 1985); кӛкӛніс және бақша 

шаруашылығындағы тәжірибе жҧмыстары әдістемелігі (Белик, 1992). 

Фенологиялық байқаулар Руденко әдісімен жҥргізілді.  

Суару технологияларының картоп ӛсімдіктерінің биомасса 

қалыптастыруына әсерін анықтау ҥшін биометриялық ӛлшемдер жҥргізілді. 

Тәжірибелерде мынадай биометриялық кӛрсеткіштер есепке алынды: 

картоп ӛсімдіктерінің биіктігі және жалпы салмағы, сабақтар және жапырақтар 

саны, сабақтардың және жапырақтардың массасы, тҥйнектердің саны және 

массасы, 1 гектардағы ӛнімділігі. 

Картоп ӛнімділігін есептеу танаптық тәжірибенің 4 қайталанымында 

жаппай ӛлшеу әдісімен жҥргізілді. 

Зерттеу нәтижелері суару технологиясының және минералдық қоректену 

жағдайының картоп ӛсімдіктерінің ӛсіп-жетіліп, биомасса қалыптастыруына 

ҥлкен әсерін тигізетінін кӛрсетті (1 кесте).  
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Тәжірибенің бақылау нҧсқасында картоп ӛсімдіктері баяу ӛсіп, 

биомассалары бойынша кӛрсеткіштер тыңайтылған нҧсқалардағы ӛсімдіктерден 

біршама тӛмен болды. Атап айтқанда, мҧнда ӛсімдіктердің орташа биіктігі 47,1 

см, 1 ӛсімдіктегі қалыптасқан сабақтар саны орташа алғанда 4,7 дана, ал олардағы 

жапырақтардың жалпы саны орташа 62,5 дана, 1 тҥптегі тҥйнектер саны 8,7 дана, 

ал олардың жиынтық массасы 317,3 г болды. Картопты жер астымен суғару 

егістігіне минералдық тыңайтқыштарды тӛменгі (N60P30K45), орташа (N120P60K90) 

және жоғары (N180P90K135) деңгейде енгізу ӛсімдіктердің қоректену жағдайын кҥрт 

жақсартып, олардың қуатты тҥрде жетілген биомасса қалыптастыруына оң әсер 

етті. Бҧл тәжірибе нҧсқаларында ӛсімдіктер бойшаң болып, олардың орташа 

биіктігі 61,6 см-ден 65,4 см-ге ҧзарды, ал 1 ӛсімдіктегі қалыптасқан сабақтар саны 

4,8 данадан 5,5 данаға артты. Сондай-ақ, тыңайтқыштар берілген нҧсқада 

жапырақтар саны кӛбейді (70,9-89,8 дана).  

 

1-кесте – Тыңайтқыштардың картоп ӛсімдіктерінің биомасса 

қалыптастыруына әсері, 2015-2016 жж. 

Тәжірибе 

нҧсқалары 

Ӛсімді

к 

биіктігі

, см 

1ӛсімдік

-тегі 

сабақта

р саны, 

дана 

1 ӛсім-

діктегі 

жапырақ-

тар саны, 

дана 

Жапы-

рақ 

ҧзын-

дығы, 

см 

1 

ӛсімдік-

тегі 

жапы- 

рақтар- 

дың 

ауда-ны, 

см
2
 

1 

тҥптегі 

тҥйнек-

тер 

саны, 

дана 

1 тҥптен 

шыққан 

тҥйнек- 

тердің 

жалпы 

салмағы,

г. 

N0P0K0  47,1 4,7 62,5 18,5 559,8 8,7 317,3 

N60P30K45 57,5 4,8 70,9 20,7 591,7 10,6 384,5 

N120P60K90  61,6 5,1 78,9 21,9 631,0 11,6 420,6 

N180P90K135 65,4 5,5 89,8 22,7 677,1 11,9 449,6 

 

Жер астымен суғару жҥйесінде қолданылған минералды тыңайтқыштар 

деңгейінің жоғарылауы 1 тҥптен шыққан тҥйнектердің мӛлшері мен олардың 

салмағының артуына да оң әсерін тигізді. Бақылау нҧсқасымен салыстырғанда,  

тҥйнектер саны 10,6-11,9 данаға, ал олардың жалпы салмағы 449,6 г тең болды. 

Яғни, минералдық тыңайтқыштар тҧқымдық картоптың қоректену жағдайын 

жақсартып, соның нәтижесінде олардың жақсы дамыған биомассасын 

қалыптастыруына ықпалын тигізді. 

Ӛнімділік - қолданылатын қандай да болсын агротехнология тиімділігінің 

негізгі кӛрсеткіші болып табылады. Сол себепті, біз жер астынан суғару жҥйесінің 

картоп тҥйнектерінің ӛнімділігіне әсерін зерттедік. Бақылау нҧсқасында жҥйектер 

арқылы суғару жҥйесі қолданылды. Зерттеу нәтижелері, су қорын ҥнемдейтін 

технологияның бақылау нҧсқасымен салыстырғанда картоп тҥйнектерінің 

шығымын арттыратынын кӛрсетті (2 кесте). 

Ақсор сорт ҥлгісін қолданған бақылау нҧсқасында картоптың жалпы 

ӛнімділігі 30,9, ал тауарлық ӛнімділігі 28,0 т/га болса, жер астымен суғару 
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жҥйесін қолданғанда (суғару қҧбырларының орналастырылуы 1 қатарлық) 

тҥйнектердің жалпы және тауарлық ӛнімділігі артып, 33,9 және 32,1 т/га қҧрады. 

Бҧл жерде тауарлық ӛнім бақылау нҧсқасымен (90,61 %) салыстырғанда (94,69 %) 

жоғары болды.  

Зерттеу танаптарына жер астымен суғаратын қҧбырларды 2 қатармен 

орналастыру, картоп тҥйнектерінің жоғары шығымын қамтамасыз етті. Бҧл 

нҧсқада 36,3 және 34,9 т/га ӛнім алынды. Яғни, бақылау нҧсқасымен 

салыстырғанда, қосымша 6,9 т/га тауарлық ӛнім қалыптасты. 

Сондай-ақ, зерттеу жҧмыстары барысында, Ақсордан бӛлек қосымша жаңа 

2 сорт ҥлгілері (ҚазККШҒЗИ) Жуалы мен Текес зерттелді. Бҧл сҧрыптар жер 

астынан суғару жҥйесіне жақсы бейімделіп, тҥйнектердің тауарлық ӛнімділігі 

жҥйектер арқылы суғарумен салыстырғанда Текес сҧрыбында  8,6%-ға, Жуалыды 

11,1%-ға артты. 

 

2-кесте – Суғару технологиялары бойынша тҥйнектердің ӛнімділігі, 2015-

2016 жж. 
Картопты суғару технологиясы Картоптың 

жалпы 

ӛнімділігі, 

т/га 

Картоп 

тҥйнек-

терінің 

тауарлық 

ӛнімділігі, 

т/га 

Жер астымен 

суғару жҥйесінде 

алынған қосымша 

тауарлық ӛнім 

 

т/га % 

Жҥйектер арқылы суғару (Ақсор сҧрыбы) 30,9 28,0 - - 

Жер астынан суғару жҥйесі, қҧбырлардың 

орналасуы 1 қатарлы (Ақсор сҧрыбы) 

33,9 32,1 4,1 14,6 

Жер астынан суғару жҥйесі, қҧбырлардың 

орналасуы 2 қатарлы (Ақсор сҧрыбы) 

36,3 34,9 6,9 24,6 

Жуалы  сҧрыбы (1-қатар): жҥйектер арқылы 

        жер астымен 

29,4 

32,7 

26,6 

31,1 

- 

3,1 

- 

11,1 

Текессҧрыбы (1-қатар):   жҥйектер арқылы 

        жер астымен 

28,7 

31,9 

26,2 

30,4 

- 

2,4 

- 

8,6 

Р, %                                                                          2,59                                          

ЕТЕА05, т/га                                                             2,37                                   

 

Суғарудың 2 тәсілінен бӛлек, бізбен жер астымен суғару жҥйесінде тҥрлі 

минералды тыңайтқыштар мӛлшерінің картоп ӛнімділігіне әсері анықталды (3 

кесте). 

 

3-кесте – Минералдық тыңайтқыштардың картоп ӛнімділігіне әсері, 2015-

2016 жж. 

Тәжірибе нҧсқалары Қайталанымдар, т/га Орташа 

ӛнім, т/га 

Қосымша ӛнім 

I II III IV т/га % 

N0P0K0  19,5 21,2 18,2 19,5 19,6 - - 

N60P30K45 24,8 23,1 23,6 25,6 24,3 4,7 23,98 

N120P60K90  27,5 28,3 27,1 27,0 27,5 7,9 40,31 

N180P90K135 32,6 33,1 32,0 30,7 32,1 12,5 63,77 
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Р, %                                                                          1,98                                          

ЕТЕА05, т/га                                                             1,73                                    

 

Зерттеу нәтижелері ең тӛменгі ӛнімнің тыңайтқышсыз бақылау нҧсқасында 

қалыптасқанын кӛрсетті. Мҧнда картоптың ӛнімділігі 19,6 т/га қҧрады. Дақылдың 

егістігінде минералдық тыңайтқыштарды қолдану(минералдық ая) тҥйнектердің 

ӛнімділігін арттырып, ең жоғары ӛнім (32,1 т/га) N180P90K135 нҧсқасында алынды. 

Минералдық тыңайтқыштарды қолдану есебінен бақылаумен салыстырғанда 

63,77% қосымша ӛнім қалыптасты.  

Cонымен, қорыта келгенде, картоп егістігінде минералдық 

тыңайтқыштарды қолдану ӛте тиімді агрохимиялық шара болып табылады. 

Тҥйнектердің ӛнімділігі бақылаудағы ӛніммен (19,6 т/га) салыстырғанда 23,98-

63,77% артты. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ РЕПЧАТОГО ЛУКА 

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ УДОБРЕНИЙ 

 

В Казахстане репчатый лукв 2015 годувыращивали на площади 25 тыс. га, 

на которой было произведено686 тыс.  тонн товарной продукции, основная доля 

которой приходилась на  южные и юго-восточные регионы (93%) [1].  

В получении высоких урожаев лука репки основная роль отводится сортам 

и их генетическим и семенным достоинствам.  

Ассортимент отечественных сортов репчатого лука в настоящий момент 

представлен только открыто опыляемыми сортами, поэтому в Казахском НИИ 

картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО) одной из приоритетных задач  

является создание и внедрение в производство гетерозисных гибридов, которые 
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отличаются  высокой урожайностью, устойчивостью к биотическим и 

абиотическим стрессам среды и коммерческой привлекательностью.  

При внедрении отечественных гибридов вместо иностранных, а доля  

последних на семеном рынке страны составляет более 85%, можно было бы 

сэкономить только на стоимости семян в 2-3 раза.  

В ближайшей перспективе предусмотрено  расширение генетического 

разнообразие репчатого лука новыми стерильными формами. Для достижения 

поставленной цели были приобретены стерильные инбредные линий  репчатого 

лука из Университета штата Висконсин, США, из селекционной коллекции 

профессора М. Хейви. Приобретенный исходный материал репчатого лука с 

цитоплазмой  Allium galanthum Kar. et Kir.  представляет собой стерильную 

инбредную линию, имеющую цитоплазматическую наследственность, 

передающаяся исключительно по материнской линии без взаимодействия с 

ядерным геномом [2].  

Начиная с 2008 года проводились селекционные работы по передаче 

стерильной основы от лука галантум к местным отечественным сортам репчатого 

лука методом традиционного беккросса. К настоящему времени удалось получить 

два поколения беккросса (BC2) некоторых сортов отечественной селекции. Как 

показали наблюдения, луки со стерильной  цитоплазмой от галантум в 

скрещиваниях с любыми сортами репчатого лука независимо от их цитоплазмы 

или генотипа в поколениях не восстанавливают фертильность. Следовательно, 

данный генетический источник можно использовать как альтернативу 

цитоплазматической мужской стерильности для коммерческого производства 

гибридных семян репчатого лука. В данной статье представлены результаты 

изучения новых перспективных сортообразцов репчатого лука при различных 

дозах удобрений. 

Полевые эксперименты проводились на опытном стационаре Казахского 

НИИ картофелеводства и овощеводства (КазНИИКО). Почва опытного участка  

темно-каштановая, среднесуглинистая.  В пахотном слое почвы содержится 2,9-

3,0% гумуса; 0,18-0,20% общего азота; 0,19 – 0,20% валового фосфора. 

Содержание подвижного фосфора в пахотном слое составляет 30-34 мг/кг почвы, 

обменного калия 350-360 мг/кг. 

В период вегетации погодные условия складывались со значительными 

отклонениями по нормам выпавших осадков и относительной влажности воздуха. 

Температурные условия вегетационного периода в целом за сезон были 

относительно схожими с многолетними данными, хотя  наблюдались помесячные 

отклонения от среднемноголетних данных. Май месяц был холоднее на 3,1 

градуса, а июль и август, наоборот, на 3,0 и 1,6 градусов выше многолетнего 

показателя. Основное количество выпавших осадков приходилось на апрель, май, 

июнь и июль месяцы, которые превысили многолетние нормы на 1,4; 3,0; 2,5 и 1,7 

раза, соответственно. За сезон осадков выпало в 2 раза больше многолетней 

нормы (288 мм). Обильные осадки, естественно, сопровождались высокой 

относительной влажностью воздуха, что спровоцировало и благоприятствовало 
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появлению, развитию и распространению грибных и бактериальных заболеваний 

на луковой плантации 

В экспериментах селекционные образцы репчатого лука были выращены  по 

гребневой технологии. Применялась агротехника, рекомендованная для 

выращивания репчатого лука в данной зоне. Семена лука высевались в середине 

апреля, а учет и уборку урожая проводили во второй половине сентября. Для 

обеспечения оптимальной густоты - 480 тыс. растений на 1 га в фазе 3-5 

настоящих листьев лук прореживали. 

Изучалась отзывчивость новых перспективных гибридов ON 417, ON 466, 

ON 538 и ON 540, включая районированный сорт Мереке, на возрастающие дозы 

минеральных удобрений в 4-кратной повторности. Опыт был заложен методом 

рендомизированных блоков с расщеплением делянок. Делянки первого порядка 

представляли 4 дозы NPK: 1. без удобрений, 2. 1NPK, 3. 2NPK, 4. 3NPK. 

Одинарные дозы удобрений равнялись N60P40K40 в д.в. на 1га. Делянки второго 

порядка – сортообразцы репчатого лука. 

Сорняки контролировали применением гербицидов Стомп 4,0 л/га и 

Фюзилад  1,5 л/га. Дополнительно были проведены 2 ручные прополки.  

Опыт был заложен в соответствии с методическими указаниями и 

инструкциями [3,4]. 

Учитывали общую урожайность, выход товарных луковиц, наличие 

недогонов, невызревших луковиц, больных луковиц и другие структурные 

компоненты урожая. Результаты полевых и лабораторных исследований были 

подвергнуты дисперсионному и корреляционному анализу  с использованием 

программного приложения MicrosoftExcel 2010. 

В увеличении продуктивности сельскохозяйственных культур 

немаловажное значение имеет защита растений от вредных организмов и 

создание оптимального минерального питания растений. Оптимальное 

минеральное питание растений обеспечивает максимальное использование 

генетического потенциала сортов и гибридов сельскохозяйственных культур  

[5,6.]. 

Высокая продуктивность лука может быть достигнута лишь при хорошей 

обеспеченности элементами питания и влагой. При недостаточном минеральном 

питании и влаги в почве лук быстро переходит к созреванию, не набрав 

необходимую листовую массу  [7]. 

Для формирования урожая репчатого лука необходимо высокое содержание 

питательных веществ в почве.  В зависимости от условий увлажнения и 

содержания питательных веществ в почве с 1 тонной товарной продукции лук 

репчатый выносит около от 3 до 5 кг азота, от 1,0 до 1,7 кг фосфора иот 3,5 до 5 кг 

калия. [8,9]. При недостатке фосфора растения приостанавливают рост, а листья 

лука репчатого, чернея с верхушки, отмирают[10]. Калий способствует 

накоплению в растениях углеводов, улучшает лежкость продукции, повышает 

устойчивость растений против вредителей и грибных болезней отмирают [11]. 

Дозы удобрений под лук должны строго согласовываться с климатическими 

условиями и типом почвы [12-15]. 
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Учет полегаемости сортообразцов на фоне различных доз удобрений, 

проведенного перед уборкой, показал, что в целом, изменения полегаемости 

растений лука в основном были обусловлены генотипом изучаемых образцов, а 

дозы удобрений имели несущественное влияние (r = 0,276). В то же время в 

разрезе изученных сортообразцов репчатого лука было отмечено  некоторое 

влияние отдельных доз удобрений на изменение полегаемости. В варианте без 

удобрений высокой полегаемостью пера отличились образцы ON 417 – 93,3% и 

ON 466 – 92,5%, а у образца ON 538 и сорта Мереке полегаемость была несколько 

ниже - 78,3 и 55,0%, соответственно. Эти образцы незначительно изменяли и 

сохраняли высокую полегаемость пера и при увеличении доз минеральных 

удобрений. При этом образец ON 540 имел самый низкий показатель 

полегаемости в опыте – 21,3%, а с увеличением доз удобрений полегаемость пера 

у растений постепенно росла, достигнув 70,5% при тройном увеличении 

минеральных удобрений.  В некоторых образцах полегаемость листев лука при 

применении удобрений не имела какой-либо закономерности.   

При оценке перспективных образцов репчатого лука  немаловажное 

значение имеет устойчивость растений репчатого лука к поражению ложной 

мучннистой росой в естественных условиях распространения патогена. 

Проведенный визуальный осмотр растений по внешним симптомам заболевания 

данным патогеном показал, что все изученные образцы в той или иной степени 

были подвержены инфекции, при этом использование разных доз минеральных 

удобрений не вызвало закономерных изменении в распространении и развитии 

болезни. Средневзвешенный бал поражения находился в пределах 0,6-1,2, что 

указывает на проявление относительной устойчивости образцов к данному 

патогену в сложившихся погодных условиях года. В то же время болезнь 

распространялась довольно активно, поразив от 50 до 72,5% растений в 

зависимости от генотипа и доз удобрений, но степень  развития болезни была 

небольшой  – от 13,8 до 29,4%. Корреляционный анализ зависимости между 

показателями поражения репчатого лука ложной мучнистой росой и дозами 

минеральных удобрений не выявило определенной зависимости (r = 0,059-0,128). 

Учет урожайности показал (таблица), что наибольшей валовой 

продуктивностью на не удобренном фоне отличились образец ON 540 – 37,8 т/га и 

сорт Мереке  – 37,6 т/га, а образец ON 417 имел самый низкий показатель валовой 

продуктивности – 28,1 т/га, образцы ON 466 и ON 538 имели валовую 

продуктивность  на уровне 34,6 и 33,8 т/га, соответственно.   

 

Таблица 1 – Урожайность перспективных гибридов репчатого лука  при 

различных дозах удобрений, 2016 г. 

Фон 

удобрений 
Сортообразцы 

Валовый 

урожай, 

т/га 

Товарный 

урожай, 

т/га 

Товар-

ность, % 

Масса 

товарной 

луковицы, 

г 

0NPK 

 

ON 417 28,1 21,0 75,1 63,3 

ON 466 34,6 27,6 80,0 75,0 
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ON 538 33,8 28,8 84,8 82,9 

ON 540 37,8 31,5 83,3 92,5 

Мереке 37,6 31,9 85,1 98,9 

1NPK 

 

ON 417 40,3 32,5 80,6 92,2 

ON 466 48,4 40,8 84,0 119,0 

ON 538 46,3 42,5 91,9 109,2 

ON 540 48,5 37,4 77,6 127,1 

Мереке 47,1 39,1 83,0 110,8 

2NPK 

 

ON 417 48,2 43,1 89,1 118,7 

ON 466 53,8 44,1 81,9 145,3 

ON 538 65,9 59,2 89,7 155,4 

ON 540 52,8 40,3 76,3 119,6 

Мереке 58,5 53,5 91,2 140,7 

3NPK 

 

ON 417 52,7 45,0 85,4 148,9 

ON 466 54,7 46,4 84,9 133,3 

ON 538 69,0 62,1 90,0 177,9 

ON 540 55,6 42,5 76,8 122,5 

Мереке 61,1 56,0 91,6 153,8 

НСР05  6,7 7,0 6,0 14,9 

 

С применением и увеличением доз минеральных удобрений продуктивность 

репчатого лука существенно выросла и составила в зависимости от доз 

минеральных удобрений и изучаемых сортообразцов от 40,3-48,5 т/га при 

одинарной дозе NPK до 52,7-69,0 т/га при тройной дозе NPK. Наибольшей 

продуктивностью при минимальной дозе NPK отличился образец ON 540 – 48,5 

т/га, а тройная доза NPK  обеспечила максимальную продуктивность лука репки у 

образца ON 538 - 69,0 т/га. Аналогично складывался урожай товарных луковиц – 

товарная продуктивность увеличивалась от 21,0-31,9 т/га в не удобренном фоне 

до 45,0-62,1 т/га на фоне тройных доз удобрений. Товарность луковиц 

складывалась в пределах 75,1-90,9%, причем влияние удобрений на этот 

показатель не имело закономерный характер, она больше зависела от сортовых 

особенностей изучаемых образцов репчатого лука. Масса товарных луковиц росла 

адекватно росту товарной продуктивности и с 63,3- 98,9 г на не удобренном фоне 

до 122,5-177,9 г на фоне тройных доз удобрений. 

Анализ зависимости урожайных показателей от доз минеральных 

удобрений не зависимо от изученных образцов показал высокие коэффициенты 

корреляции – r = 0,811-0,866. 

Структурный анализ урожайных компонентов репчатого лука позволяет 

заключить, что сложно получить выровненный материал по таким составляющим, 

как доля невызревших (песты), недогонов (вызревшые мелкие), от общего 

урожая, так как здесь имело влияние не столько доз удобрений, сколько 

особенностей генотипа и отношение образца к условиям инфицированности 

(таблица 3). 
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Получена сравнительно тесная обратная корреляционная зависимость 

между долей недогонов (вызревших луковиц, но не набравших стандартной 

массы) и дозами удобрений – r = - 0,571, указывающая на увеличение размеров 

вызревших луковиц лука репчатого с улучшением минерального питания. В 

целом, недогоны занимали от 1,7 до 9,3% от валового урожая, на долю 

невызревшей части урожая луковиц (песты) приходилось от 3,7 до 19,2%, гнили 

были замечены не на всех вариантах комбинации образцов с удобрениями, а на 

образцах с симптомами заболевания их доля в валовом урожая была небольшой и 

составляла от 0,4 до 2,8%. 

При калькуляции экономической эффективности производства репчатого 

лука, новый отечественный сортолинейный гибрид ON 538 обеспечил высокую 

прибыль – 1637,7 тыс. тг/га, против 1396,2 тыс. тг/га у сорта Мереке. 

Себестоимость производства репчатого лука у отечественного сорта  Мереке 

оказалась выше показателя нового сортолинейного гибрида, составив 

соответственно 25,07 и 23,63 тг/кг. При этом рентабельность производства у 

сортолинейного гибрида  ON 538 составила 111,62%, против 99,45 % у сорта 

Мереке.  

Интегрирую все хозяйственно-экономические показатели можно заключить, 

что новый отечественный сортолинейный гибрид  репчатого лука ON 538 

обеспечивает высокую экономическую эффективность по сравнению с сортом 

Мереке при оптимальном питании на орошаемой темно-каштановой почве.  

 

Список литературы 

 

1 Комитет статистики Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан. 2015. 3 Серия. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Республике Казахстан за 2015 год. 

- Астана, 2015.- С. 52-70. 

2 Havey M.J. Seed yield, floral morphology, and lack of male-fertility 

restoration of male-sterile onion (Allium cepa) populations possessing the cytoplasm of 

Allium galanthum. // J. Amer. Soc. Hort. Sci. – 1999. - # 124. – P. 626-629. 

3 Методические указания по селекции сортов и гетерозисных гибридов 

овощных культур. Под ред. акад. Д.Д.Брежнева.- Л., 1974.- 212 с.  

4 Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.:Колос, 1985.- 415 с.  

5 Литвинов С. Состояние и перспективы развития овощеводства России. 

//Селекция, семеноводство и биотехнология овощных и бахчевых культур. М.: 

ВНИИО, 2003. – 300 с. 

6 Пивоваров В.Ф. Овощи России/В.Ф Пивоваров. – М.: ВНИИССОК, 

2006. – 384 с. 

7 Бородычев В. В., Выборное В. В., Болкунов А. И. Орошение и 

удобрение репчатого лука // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета: серия агроинженерия. - 2008. -№ 2. - С. 17-21. 

8 Бабичева Е.А., Бабичев А.Н. Влияние доз минеральных удобрений на 

продуктивность лука репчатого при различной влагообеспеченности // Труды 



147 
 

Кубанского государственного аграрного университета. – 2009. – № 7. – С. 233-

235. 

9 Дерюгин И.П. Агрохимические основы системы удобрения овощных и 

плодовых культур / И.П. Дерюгин, А.Н.Кулюкин. – М.: Агрохимиздат, 1988. – 270 

с. 

10 Панков В.В. Влияние фосфора на урожай и химический состав 
репчатого лука / В.В. Панков, В.Т. Панкова. –Горький, 1984. – С. 16-21. 

11 [Lueser H. Optimistic about autumn onions / H. Lueыуr // Arabe Farming. – 

1974. – # 9. – V. 1. – P. 29. 

12 Кошеваров А.А., Надежкин С.М., Агафонов А.Ф. Семенная и овощная 

продуктивность лука репчатого при оптимизации минерального питания //Овощи 

России.-2011.-№2.-С.21-25.  

13 Nasreen S., Haque M.M., Hossain M.A. Farid A.T.M. Nutrient uptake and 

yield of onion as influenced by nitrogen and sulphur fertilization //Bangladesh J. Agril. 

Res. – 2007. - # 32(3) . – P. 413-420.  

14 Patel I. J., Patel A.T. Effect of nitrogen and phosphorus levls on growth and 

yield of onion.(Allium cepa) cultivar Pusa Red Res. Gujarat Agric. Univ., 1990.- #15. –

P. 1-5.; 

15 Singh S., Yadav P.K., Singh Balbir. Effect of nitrogen and potassium on 

growth and yield of onion (Allium cepa L.) Cv. PusaRed. HaryanaJ. Hort. Sci., 2004. - 

#33(3 & 4). – P. 308 – 309. 

 

 

УДК633/635.25 

 

Б.М. Амиров, Ж.С.Амирова, В.В. Брюзгина, У.А. Манабаева, 

К.Р. Жасыбаева  

Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства, 

с. Кайнар, Алматинская обл., Казахстан, 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СОРТОЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ РЕПЧАТОГО ЛУКА 

НА ОСНОВЕ ЦМС ЛУКА ГАЛАНТУМ 

 

В последние годы в Казахстане наблюдается динамичный рост и 

доминирующее распространение иностранных гибридных семян овощных 

культур, в том числе и лука. Учитывая, что объем реализуемых семян сегодня 

исчисляется сотнями тонн, есть острая необходимость в замещении их 

отечественными сортами и гибридами. В свою очередь, это требует расширения 

селекционных работ с вовлечением в исследования фактора мужской 

стерильности у растений и передаче ее к перспективным донорам, а затем и их 

закреплению с дальнейшей реализацией в прикладных разработкахпри создании 

отечественных гетерозисных гибридов. Поэтому в ближайшей перспективе 

важным направлением селекционной программы должно стать ускорение 

селекции через использование метода гетерозиса. 
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Еще в 18 веке было известно, что при скрещивании двух различных сортов 

растений в потомстве существенно ускоряется и повышается скороспелость, 

увеличивается урожайность. Такое повышение жизненной силы в потомстве 

растений называется гетерозис. Исследованиями установлено, что,  чем 

генетически контрастны родительские пары, тем выше гетерозисный эффект. 

Практическое использование явления гетерозиса было начато в 20-30-х годах 

прошлого столетия на разных сельскохозяйственных растениях, в том числе и на 

овощных культурах. С тех пор, как  американские ученые Джонс и Кларк 

обнаружили у лука цитоплазматическую мужскую  стерильность (ЦМС), 

выращивание на их основе гибридных семян стало экономически выгодным [1,2]. 

По многим сельскохозяйственным культурам, в том числе и по овощным 

культурам с успехом ведется работа по гетерозисной селекции и гибриды F1 

широко используются в производстве [3-7].  

Различают три типа мужской стерильности у растений лука, которые 

используются при производстве гибридных семян: S, С и Т [8]. Идентификация 

ядерно-цитоплазматической мужской стерильности у луковых растений сегодня 

легко выполняется с использованием специфических маркеров ДНК, связанных с 

конкретными видами луковых цитоплазм при помощи полимеразной цепной 

реакции - ПЦР [9-12].  

В 1999 году доктор М. Хэйви опубликовал статью, в которой сообщил о 

возможности использования для гетерозисной селекции новой стерильной 

цитоплазмы от лука галантум, которая не восстанавливает фертильность ни при 

каких условиях скрещивания с фертильными формами репчатого лука [13]. 

В развитых странах в основном используют гибридные семена овощных 

культур, их доля в производстве составляет от 80 дот 100%. Такая тенденция 

объясняется не только качеством продукции, получаемой из гибридных семян, но 

и коммерческой выгодой, т.е. невозможностью посягать на авторское право, 

благодаря биологической защите исходных линий.  

В Казахстане ранее не изучалась и не применялась технология получения 

стерильных линий репчатого лука. С 2008 года проводились селекционные 

работы по передаче стерильной основы от лука галантум к местным 

отечественным сортам репчатого лука методом традиционного беккросса. К 

настоящему времени удалось получить два поколения беккросса (BC2) некоторых 

сортов отечественной селекции. Как показали наблюдения, луки со стерильной  

цитоплазмой от галантум в скрещиваниях с любыми сортами репчатого лука 

независимо от их цитоплазмы или генотипа в поколениях не восстанавливают 

фертильность. Следовательно, данный генетический источник можно 

использовать как альтернативу цитоплазматической мужской стерильности для 

коммерческого производства гибридных семян репчатого лука. 

В данной статье приведены некоторые результаты исследований, 

проведенных в рамках грантового проекта 4791/ГФ4.  

С целью изучения гетерозисного эффекта ЦМС форм репчатого лука на 

основе лука галантум от совокупного опыления с отечественными  сортами были 

заложены питомники при пространственном изолировании на 10 участках 
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крестьянских хозяйств и на приусадебных участках населения. Каждый изолятор 

представлял собой группу сортобразцов с одним опылителем и несколькими 

материнскими формами на основе ЦМС лука галантум. В  селекционных 

изоляторах использован метод свободного опыления, а на участке гибридизации 

под скринхаусами опыление вели ручным способом. 

Применялась агротехника, рекомендованная для выращивания семенников 

репчатого лука в данной зоне. На семенных питомниках были применены 

рекомендуемые нормы удобрений, которые вносились под основную подготовку 

почвы весной и в подкормки в период вегетации. В питомниках использовали 

отобранные типичные маточники, в соответствии с задачами и схемами опытов. 

Сорняки контролировали применением гербицида Стомп 4,0 л/га и гербицида 

Фюзилад  1,5 л/га. Дополнительно были проведены 2 ручные прополки.  

Опыт был заложен в соответствии с методическими указаниями и 

инструкциями [14-18]. 

Семенники лука убирали вручную путем срезки зонтиков, затем 

досушивали и обмолачивали.  Окончательную доработку семян проводили  в 

лабораторном  классификаторе.  Учет урожая семян проводился  по достижении 

кондиционной влажности.   

Учитывали общую урожайность, выход семян на одно растение и на одно 

соцветие.  

Всего было выращено семян репчатого лука от 29 сортолинейных гибридов 

на разных изоляционных участках на основе ЦМС лука галантум. Визуальное 

обследование семенных растений на изоляционных участках в популяции 

сортообразцов репчатого лука со стерильной цитоплазмой  лука галантум  (ЦМС)  

подтвердило устойчивость стерильности, т.е. 100%-ную стерильность (таблица).  

 

Таблица 1– Семенная продуктивность образцов репчатого лука 

№ 

изо

лят

ора 

Код 

образц

а  

Материнска

я форма 

Опылитель Сте-

рильность, 

% 

Выход семян, г 

на 

растение 

на со-

цветие 

1 ON493 Gal-Ig E Мереке 100 4,3 1,2 

1 ON488 Gal-Ig SE Мереке 100 8,3 1,7 

1 ON439 Gal-Me E Мереке 100 5,3 1,6 

1 ON437 Gal-Me SE Мереке 100 4,0 1,3 

1 ON149 Gal-МеBC1 Мереке 100 13,3 10,0 

1 ON391 Gal-МеBC2 Мереке 100 5,9 2,4 

2 ON493 Gal-Ig E Табыс 100 8,1 1,8 

2 ON488 Gal-Ig SE Табыс 100 8,0 1,9 

2 ON439 Gal-Me E Табыс 100 6,7 2,0 

2 ON437 Gal-Me SE Табыс 100 7,5 2,1 

2 ON360 Gal-Tal BC2 Табыс 100 16,9 3,1 

3 ON493 Gal-Ig E Сокол 100 7,6 2,0 

3 ON488 Gal-Ig SE Сокол 100 7,0 2,0 
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4 ON367 Gal-Ig BC2 W202B 906-02 (М2) 100 5,7 1,7 

4 ON493 Gal-Ig E W202B 906-02 (М2) 100 11,9 1,7 

4 ON439 Gal-Me E W202B 906-02 (М2) 100 10,2 1,8 

5 ON493 Gal-Ig E W419B 916-02 100 2,6 0,9 

6 ON493 Gal-Ig E Игилик 100 2,0 1,1 

6 ON439 Gal-Me E Игилик 100 2,8 1,1 

7 ON367 Gal-Ig BC2 W420B 902-08 M1 100 4,8 1,7 

7 ON493 Gal-Ig E W420B 902-08 M1 100 2,7 1,1 

7 ON439 Gal-Me E W420B 902-08 M1 100 4,4 1,5 

8 ON367 Gal-Ig BC2 W420B 902-08 I1 100 2,9 1,0 

8 ON493 Gal-Ig E W420B 902-08 I1 100 4,1 1,1 

8 ON488 Gal-Ig SE W420B 902-08 I1 100 5,0 1,5 

9 ON367 Gal-Ig BC2 W4B 902-02 100 3,1 0,8 

10 ON367 Gal-Ig BC2 Игилик 100 2,1 0,8 

10 ON493 Gal-Ig E Игилик 100 3,6 1,4 

10 ON157 Gal-IgBC1 Игилик 100 0,3 0,2 

 

Следует отметить, что неблагоприятные погодные условия по 

увлажненности воздуха негативно отразилось на росте, развитии и формировании 

урожая семян репчатого лука. В период цветения и опыления семенных растений 

репчатого лука частые и проливные дожди резко снизили лет насекомых-

опылителей, с одной стороны, и развитию и распространению заболеваний, с 

другой, что в купе негативно отразилось на  оплодотворении соцветии и 

формировании полновесных семян репчатого лука. Было также отмечено, что 

материнские стерильные формы лука отличились более поздним цветением, чем 

сорта опылители, которые зацвели на 7-10 дней раньше материнских форм, в 

итоге из-за не синхронного цветения урожай семян на материнских стерильных 

формах оказался значительно ниже ожидаемых объемов.  

Наибольшим выходом семян  на одно семенное растение отличились 

образец ON360 с сортом-опылителем Табыс – 16,9 г/растение, образец ON149 с 

сортом-опылителем Мереке – 13,3 г/растение.  

Наименьшее количество семян на одно растение имел образец ON157 с 

сортом-опылителем Игилик – 0,3 г/растение. 

Наибольший выход семян на одно соцветие был установлен для образца 

ON149 с сортом-опылителем Мереке - 10,0 г/соцветие. Наименьшие показатели 

по выходу семян на одно соцветие показал образец ON157 при опылении с 

сортом-опылителем Игилик – 0,2 г/соцветие. 

Впервые у условиях Казахстана проведенные исследования по передаче 

стерильной основы на отечественные сорта репчатого лука и полученные 

результаты позволяют заключить, что существует реальная перспектива в 

использовании иностранных стерильных форм репчатого лука для создания 

отечественных гетерозисных гибридов с дальнейшей их коммерциализацией. 
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ХЛОРМЕКВАТХЛОРИД КАК ИНГИБИТОР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

РАСТЕНИЙ 

 

Одной из основных задач сельскохозяйственной биотехнологии является 

борьба с вирусными болезнями растений [1]. К наиболее распространенным и 

вредоносным в РК  относятся вирусы картофеля «S», «М»,  «Y»,  «X», которые в 

комплексе могут снижать урожайность до 80 %, кроме того они снижают 

содержание сухого вещества, крахмала и витамина ―C‖. 

В связи с этим на передний план при оздоровлении карофеля от вирусной 

инфекции выходят использование современных биотехнологических методов 

диагностики и оздоровления посадочного материала [2]. Получение безвирусного 

материала методом апикальных меристем остается сложной задачей из-за 

маленького размера безвирусной зоны меристемы и еѐ низкой морфогенной 

способности,  из-за чего  сложно получить первичные регенеранты [3]. 

Одним из эффективных способов освобождения растений от вирусов по 

мнению Муромцева Г.С.,  Бутенко Р.Г., Т.И. Тихоненко, М.И. (1999), 

Какимжановой А.А. (2007),  Аникиной  И.Н., Сейтжановой Д.Д. (2015), является 

метод химиотерапии [3, 4, 5].  

К ингибиторам вирусов по мнению Карташовой И.А. (2007) относятся 

химические препараты малоновая, щавелевая, аскорбиновая, нуклеиновые 

кислоты, гиббереллин, гетероауксин, красители малахит зеленый, метиленовая 

синь, сафронин, щелочи, формальдегид, мочевина, соли тяжелых металлов. 

Найдены также ингибиторы вирусов растительного происхождения в листьях 

смородины, земляники лесной, малины и пеларгонии, петрушки, полыни, яблони, 

вишни, клена, липы, свеклы [6].  

Тем не менее  вышеперечисленные  вещества в практике оздоровления 

растений от вирусов практически не применяются из-за специфичности их 

действия, а так же отсутствия их в продаже.  

Поиски ингибиторов вирусов среди препаратов, обладающих биологической 

активностью, имеющихся в  свободной продаже, представляет определенный 

практический интерес, так как это значительно упростит задачу получения 

исходного оздоровленного материала для первичного семеноводства. 
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Известно, что регулятор роста хлормекватхлорид (C5H13Cl2N)  относится к 

группе ретардантов, обладает высокой биологической активностью, активизирует 

защитные функции растительного организма, положительно влияет на 

способность культуре противостоять различным стрессовым факторам. 

Хлормекватхлорид подавляет биосинтез активных изомеров фитогормонов - 

гиббереллинов, вызывая тем самым сокращению длины стебля, улучшение 

развития механических тканей и увеличению числа продуктивных стеблей 

культуры. 

Что позволяет широко применять его в растениеводстве для повышения 

устойчивости к стрессовым факторам, урожайности и качества 

сельскохозяйственной продукции [8]. Исследование противовирусного действия 

данного препарата в культуре invitro ранее не проводилось. 

Объектом исследования  являлись пробирочные растения  картофеля сортов: 

Розара, Каратоп, Невский, Гала, Биргит. Отбор маточного клубневого материала 

проводили в КХ «Тимур». Материал тестировался на присутствие наиболее 

распространенных и вредоносных в РК  вирусов картофеля «S», «М»,  «Y»,  «X». 

Для диагностики вирусных болезней картофеля использовался  

иммуноферментный анализ, который проводили  в лаборатории биотехнологии 

растений ПГУ им. С. Торайгырова, аттестованной Национальным центром 

экспертизы и сертификации РК, при использовании  спектрофотометр InfiniteF 50 

фирмы Tecan. Присутствие вируса определяли по величине оптической плотности 

исследуемого раствора (вытяжка из растения). 

Методика выращивания культуральных растений соответствует ранее 

рекомендованной Муромцевым Г.С.,  Бутенко Р.Г. и др. [4]. Температура 

фитотрона 25
°
C.  Освещенность 5 тыс. люкс, светопериод 16 часовой. 

Для культивирования в качестве контроля использовалась среда Мурасиге - 

Скуга, без агара, содержащая сахарозу 20 г/л, гидролизат казеина 80 мг/л, 

витамины В1, В6, С, РР,  ИМК 1 мг/л. В опытный  состав среды кроме 

вышеперечисленного был ввден препарат хлорхолинхлорид (60 % - ный водный 

раствор) в концентрации 0,3 мл/л. Культивирование регенерантов проводили в 

течение 20 дней, затем проводили анализ на присутствие вирусов. 

Опыт проводили по 5 вариантам в 4 кратной повторности на 10 растениях в 

каждой. Результат выводили исходя из среднего арифметического значения. 

В ходе исследований выявилось, что все исходные регенеранты были 

поражены вирусом «Y». Растения  сорта Гала на 90%, растения сорта Биргит на 70 

%, растения сорта Невский на 90 %, растения сорта Розара на 60 %.  Других 

вирусов в результате анализа не выявлено.  

Результаты иммуноферментного анализа показали, что на регенерантах всех 

исследуемых сортов при культивировании на питательной среде содержащей 

хлормекватхлорид 0,3 мл/л процент пораженных растений значительно снизился. 

Вместе с тем  наблюдалась сортовая специфичность реакции на присутствующий  

в составе культуральной среды хлормекватхлорид. Наибольший 

противовирусный эффект наблюдался на сорте Розара, снижение пораженных 

вирусом ―Y‖растений составило составило 58 %, у сорта Каратоп – 37,5 %, у 
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сорта Гала - 22 %, у сорта Невский – 17 %. Наименьшую чувствительность к 

препарату хлормекватхлорид проявили растения картофеля сорта Биргит, 

снижение пораженных вирусом составило 14 % (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1– Влияние хлормекватхлорида 0,3 мл/л в составе культуральной среды 

на снижение процента  растений, зараженных ―Y‖ вирусом картофеля 

 

Результаты исследований  показали, что фиторегулятор хлормекватхлорид в 

составе культуральной среды Мурасиге – Скуга в дозировке 0,3 мл/л проявляет 

химитерапевтическое действие на пробирочные растения картофеля.   

Снижение процента регенерантов, пораженных ―Y‖ вирусом картофеля в 

зависимости от сорта составило от 14 % до 37,5 %.  

Если учесть что вирус картофеля ―Y‖ относится к числу наиболее  

вредоносных вирусов на картофеле, снижающими урожай на 30-80% и даже 

размер меристемы 0,2 мм не гарантирует освобождения от данного вируса, то 

применение препарата хлормекватхлорид  в составе культуральной среды 

Мурасиге – Скуга поможет решить важнейшую задачу для первичного 

семеноводства - повысить эффективность получения  оздоровленного от вирусов 

исходного материала. 
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ПОЛИСАХАРИД НЕГІЗІНДЕГІ ПОЛИМЕРЛІК КОМПОЗИТПЕН ҚАПТАЛҒАН 

КҤНБАҒЫС ТҦҚЫМЫНЫҢ ЕГІСТІК ЖАҒДАЙЫНДА ӚСУ МҤМКІНШІЛІГІН 

ЗЕРТТЕУ  

 

Ауылшаруашылық тҧқымдарын полимерлік композитпен қаптау – оларды 

қолайсыз топырақ-климаттық және тағы басқа экстремалды жағдайда ӛсіру 

кезінде кездесетін қиыншылықтармен кҥресуге мҥмкіншілік беретіні белгілі. Бҧл 

әдіс кӛптеген елдерде биотехнология және ауыл шаруашылығында кеңінен 

пайдаланылады [1-3]. Бҧл жағдайда, әсіресе полимерлік композиттің 

инсектицидпен қатар жҥретін қоспасын әзірлеу – ӛзекті мәселе болып табылады 

[4]. Осы орайда жақсы практикалық нәтижелер мақта тҧқымы мен кӛкӛніс 

дақылдарын қаптау кезінде алынды [5, 6, 7]. Тҧқымды егу алды ӛңдеуде әртҥрлі 

әдістерді қолдану олардың осы қаптағыш материалдарының белсенді-қорғаушы 

компоненттерімен ҥйлесімділігіне тікелей байланысты болады. Е.И. Андрианова, 

Б.М. Гевко, Н. Рашидов, С.Ш. Рашидова, А.А. Шамшурина және т.б. еңбектері 

тҧқымның қаптағыш материалдардың белсенді-қорғаушы компоненттерімен 

ӛзара әсерлесуі мен олардың физико-механикалық қасиеттерін зерттеуге арналған 

[1-8].  

Қҧрамында тҧқымның ӛсуiне тікелей әсер ететін (ӛсуді реттеушiлер, 

микроэлементтер, саңырауқҧлақ ауруларына қарсы препараттар) компоненттері 
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бар заттармен тҧқымды қаптаудың заманауи технологиясын ӛндіріске енгізу – 

тҧқымның ӛнімділігін арттырары сӛзсіз. Осы уақытқа дейін алынған полимерлік 

қаптаманың негізгі компоненттерінің қҧны жоғары болғандықтан, арзан қаптағыш 

материлдар алу бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселесі болып отыр. 

Мақалада қаптаушы полимер ретінде - сахароза мен поливинилспирті 

(ПВС), максим және круйзер фунгицидтері тҥрінен тҧратын саңырауқҧлақ 

ауруларына қарсы препараттармен бірге алынып, олардың тиімді концентрациясы 

және қатынасы анықталып, «Қазақстан 2011 465» гибридті кҥнбағыс тҧқымының 

ӛсуі мен қалыптасуына әсеріегістік жағдайында зерттелді. 

Кҥнбағыс тҧқымын қаптауға арналған полимерлік композит келесі әдіспен 

дайындалды: бастапқы полимерлердің (сахароза, ПВС) концентрациясы 0,5-5% 

аралығында алынып, олардың тҧтқырлықтары зерттеу арқылы тиімді 

концентрациялары зерттелді. Сахароза (0,5-5%):ПВС (5%) кӛлемдік қатынастары 

1:1; 1:4; 4:1; 3:2 және 2:3 сәйкес келеді. Кҥнбағыс тҧқымдарын дәрілеуге арналған 

фунгицидтер ретінде "Максим" және "Круйзер" таңдалды. Фунгицидтердің тиімді 

қҧрамы ретінде 1,0; 5,0 және 10,0% концентрациялары белгіленді [9].  

Егістік жағдайындағы зерттеу Шығыс Қазақстан ауыл шаруашылық 

ғылыми-зерттеу институтының (ШҚАҒЗИ)майлы дақылдар бӛлімінің 2 г жерінде 

вегетациялық тәжірибе жҥргізу арқылы орындалды. Егу жҧмысы 2016 жылдың 18 

мамырында 6-8 см тереңдіктегі топырақ температурасы 12-14С-қа жеткен кезде 

жҥргізілді (сурет 1). Егістік жағдайындағы тәжірибелік алаң деңгейлерге, ал 

деңгейлер телімдерге бӛлінді. Егістік этикеткалары деңгей бойына 

орналастырылып, тәжірибе нӛмірі сәйкесінше белгіленді. Тәжірибелік телімдерге 

кҥнбағыс тҧқымын егу жҧмыстары арнайы отырғызғыш-крекерлер кӛмегімен 

жҥргізілді (1-сурет). Себу жҧмысы - 70х35 см аясындағыбір ҧяшыққа 3-5 

тҧқымнан салу арқылы жҥзеге асты. Барлық бӛліктердегі кҥнбағыс толығымен 

ӛскен кезеде фенологиялық бақылау жҥргізілді. 
 

 
Сурет 1 - ШҚАҒЗИбазасында кҥнбағыс тҧқымын егу жҧмысын жҥргізу сәті 

 

Ӛнімді жинау 2 кезеңнен тҧрды: тҧқым биологиялық немесе шаруашылық 

жағдайда толық піскен кезде кҥнбағыс басын кесу және оны ӛзінің қысқартылған 

сабағына қадау. Кҥнбағыстың шаруашылық пісуі оның басының пісуімен 

анықталды, атап айтқанда барлық массивтегі кҥнбағыс басының 10%-ы сары, ал 

қалғандары сары-қоңыр, қоңыр және қҧрғақ болған кезде толық пісу жҥрді деп 

есептелді. Осы кезеңде тҧқымның ылғалдылығы 12-14%-ға дейін тӛмендейді. 

Кҥнбағысты бастыру САМПО-300 комбаинмен жҥргізілді.  
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Ӛнімді жинаған кҥні кҥнбағыс себетінің жетілу дәрежесі анықталды. Ол 

ҥшін әрбір телімдегі 100 ӛсімдіктің себетінің пісуі анықталып, егістік журналына 

жасыл, сары-жасыл, сары, сары-қоңыр, қоңыр және қҧрғақ себет саны жазылды.  

Кҥнбағыс дамуының фенологиялық бақылау келесі сипаттама арқылы 

жҥргізілді:  

 тҧқымды жарып, жер бетіне шығуы – топырықтың беткі қабатында тҧқым 

жапырақтары пайда болған кезде;  

 гҥлдей бастауы (10%) – боялған гҥлдің пайда бола бастаған кезі; 

 толық гҥлдеуі (75%); 

 пісе бастауы (10%); 

 толық пісуі (75%) – себеттің  артқы жағының сарғайып пісу кезеңі.  

Фазаның басталуы ретінде ӛсімдіктің 10-15 пайызы, ал толық фазаға ӛтуі 75 

пайыздан артығы аталмыш фазаға іліккен кезеден бастап есептелді.  

Зерттеу барысында сахарозаның тҧтқырлығы тӛмен болғандықтан, тиімді 

полимерлік композит алуға қажетті концентрация мӛлшері 5% екендігі 

анықталды. Аталмыш концентрациядағы сахароза полимерлік қаптағыш алуға 

тиімді болып келетін поливинил спиртінің 5% мӛлшерімен сәйкесінше 1:4 және 

3:2 қатынаста алынып, максим және круйзер фунгицидтерінің 1, 5 және 10% 

концентрациялы ерітінділерімен бірге полимерлік композит алынды.  

Қҧрамысахароза(5%):ПВС(5%)/Максим (Круйзер) (10%) негізінде алынған 

қаптамалар 2-суретте кӛрсетілген . 

 

 
 

   а    б   в 

Сурет 2 – Қаптаушы қҧрамы сахароза (5%):ПВС (5%) сәйкесінше 3:2: а – 

фунгицид қосылмаған; б - 10% Максим фунгициді қосылған; в - 10% Круйзер 

фунгициді қосылған полимерлік композиттер 

 

Қатынасы сәйкесінше 1:4 және 3:2 сахароза (5%):ПВС (5%) және қҧрамына 

1, 5 және 10% Максим және Круйзерден тҧратын тиімді полимерлік қаптамамен 

кҥнбағыстың «Қазақстан 2011465»гибридті тҧқымы қапталып, олардың егістік 

жағдайында ӛсу мҥмкіншілігі зерттелді.  

Зерттеу барысында Шығыс Қазақстан облысында ауа-райы жауын-

шашынды болып, жалпы алғанда кҥнбағыстың ӛсуіне қолдайлы болды. 

Кҥнбағыстың ӛсуін зерттеген фенологиялық бақылау нәтижесі 1-кестеде және 3-5 

суреттерде берілген.  
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Сурет 3 – Кҥнбағыс тҧқымының жер бетіне шығып, жапырақтарының пайда 

болған кезі  

 

Фенологиялық зерттеу нәтижесі кҥнбағыс тҧқымының барлық ҥлгісі жер 

бетіне 2016 жылдың 27 мамыр кҥні шыққандығын анықтады (1-кесте). Сонымен 

қатар, кҥнбағыстың гҥлдеуі мен биологиялық пісуі барлық ҥлгі ҥшін бірдей 

кезеңде жҥзеге асты. Бҧл аталмыш жылдың кҥнбағыс ӛсуіне қолайлы болған ауа-

райымен байланысты болуы мҥмкін.Бақылау ҥлгілерінің вегетациялық кезеңі 

57,76 кҥннен, пісуге дейінгі кезеңі – 98,87 кҥннен тҧрып, гҥлдеуге дейін 55,78-

60,21 кҥн қажет болған болса, полимермен қапталған кҥнбағыс тҧқымының 

пісуіне 96,45-100,98 кҥн кеткен. 

 
 

Сурет 4 – Кҥнбағыстың толық гҥлдеу кезеңі 

 

 
 

Сурет 5 – Кҥнбағыстың толық пісуі 
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1-кесте–Полимерлік композитпен қапталған «Қазақстан 2011 465»гибридті 

кҥнбағыс тҧқымын фенологиялық бақылау нәтижесі 

№

  

Ҥлгі сипаттамасы егу 

кҥні 

шығуы гҥлдеуі 

75% 

пісуі 

75% 

Вегетациялық 

кезеңі, кҥн 

гулдеу

ге 

дейін 

пісуге 

дейін 

2016 жыл 
1 Бақылау ҥлгісі 18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 57,76 98,87 

2 Сахароза(5%):ПВС (5%) (1:4) 18.05. 26.05. 11.08. 27.09. 58 99,11 

3 Сахароза(5%):ПВС(5%) (1:4):1% 

максим  

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 59,96 100,63 

4 Сахароза(5%):ПВС(5%) (1:4): 5% 

максим 

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 58,44 99,11 

5 Сахароза(5%):ПВС(5%) (1:4): 10% 

максим 

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 59,22 99,89 

6 Сахароза(5%):ПВС (5%) (3:2) 18.05. 26.05. 11.08. 27.09. 60,21 100,88 

7 Сахароза(5%):ПВС(5%) (3:2): 1% 

максим  

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 57,56 98,23 

8 Сахароза(5%):ПВС(5%) (3:2): 5% 

максим 

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 55,78 96,45 

9 Сахароза(5%):ПВС(5%) (3:2): 10% 

максим 

18.05. 27.05. 11.08. 27.09. 59,25 99,25 

 

Полимерлік композитпен қапталған барлық кҥнбағыс тҧқымының егістік 

жағдайында ӛсуі зерттелді (2-кесте). Зерттеу нәтижесі бойынша қатынасы 

сәйкесінше 3:2 болатын сахароза 5%:ПВС 5%/Круйзер (10%) полимерлік 

композитпен қапталған «Қазақстан 2011 465» гибридті кҥнбағыс тҧқымының 

егістікте ӛсуі, салыстырмалы тҥрде жоғарғы, яғни 79,7%екендігін анықтады (2-

кесте). Бҧл композитте ӛспей қалғаны 20,3 пайызды қҧрады. Ескере кететін жайт, 

бақылау ҥлгісі, яғни полимерлік композитпен қапталмаған кҥнбағыс тҧқымының 

ӛте жақсы ӛскен ӛнімділігі – 48,23%, ӛскен бірақ ауруға шалдыққаны - 18,89% 

болды. Яғни, сахароза мен ПВС-ті қолдану арқылы алынған фунгицидтік 

композитті қолдану егістік жағдайдағы «Қазақстан 2011 465» гибридті кҥнбағыс 

тҧқымының ӛнімділігін шамамен 1,7 пайызға артырған.  

 

2-кесте – Полимерлік композитпен қапталған барлық кҥнбағыс тҧқымының 

егістік жағдайында ӛсуі 
"Қазақстан 2011 465" кҥнбағыс сорты 

№ Ҥлгі сипаттамасы Ӛте жақсы 

ӛскені, % 

Ӛспегені, 

% 

Ӛскен, бірақ 

ауру, % 

1 Бақылау ҥлгісі 48,23 32,88 18,89 

2 Сахароза 5%:ПВС 5% (1:4):«Максим» (1%) 58 25,33 16,67 

3 Сахароза 5%:ПВС5% (1:4):«Круйзер» (1%) 63,7 36,3 - 

4 Сахароза 5%:ПВС 5% (1:4):«Максим» (5%) 57,67 42,33 - 

5 Сахароза5%:ПВС 5% (1:4):«Круйзер» (5%) 61 39 - 

6 Сахароза5%:ПВС5%(1:4):«Максим» (10%) 51,12 7,77 41,11 

7 Сахароза5%:ПВС5% (1:4):«Круйзер» (10%) 61,89 21,11 17,0 

8 Сахароза 5%:ПВС 5% (3:2):«Максим» (1%) 65,67 14,33 20 

9 Сахароза5%:ПВС 5% (3:2):«Круйзер» (1%) 54,3 19 26,67 
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10 Сахароза 5%:ПВС 5% (3:2):«Максим» (5%) 66,33 20,33 13,33 

11 Сахароза 5%:ПВС 5%  (3:2): «Круйзер» (5%) 47 53 - 

12 Сахароза 5%:ПВС 5% (3:2):«Максим» (10%) 63,66 6,34 30 

13 Сахароза 5%:ПВС 5% (3:2):«Круйзер» (10%) 79,7 20,3 - 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАБОЯ ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ 

АУЛИЕКОЛЬСКОЙ И АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ 

НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 
 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами структуры 

стратегической продовольственной безопасности страны. Показатели 

потребления продукции животноводства на душу населения являются по сути, 

основными показателями, характеризующими благополучие нации. В силу 

исторических условий развитие мясного скотоводства получение 

высококачественной говядины от животных специализированных мясных пород 

как отрасли - в стране не получило распространения[1].  

С учетом мирового опыта и условий в Казахстане разработан и принят 

беспрецедентный проект «Развитие экспортного потенциала мяса КРС на 2011-

2020 гг.». Реализация проекта будет иметь значительный социально-

экономический и мультипликативный эффект, и позволит создать условия для 

экспорта 60 тыс. тонн мяса к 2016 году и 180 тыс. тонн к 2020 году; также будет 

создано свыше 20 тысяч рабочих мест.  

Главными целями развития экспортного потенциала отрасли мясного 

скотоводства в Республике Казахстан являются повышение производительности 

труда в агропромышленном комплексе, наращивание доли экспорта продукции 

АПК в общей структуре экспорта страны.Для развития экспортного потенциала 

отрасли мясного скотоводства в Республике Казахстан требуется обеспечить 

увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления и 

повышение эффективности ведения мясного скотоводства  

Характеристика мясной продуктивности скота формируется на основе 

количественных и качественных показателей туши животных. Основными 

показателями количественной характеристики мясной продуктивности являются 

убойная масса и убойный выход. При оценке мясной продуктивности скота 

убойные показатели позволяют наиболее полно оценить качество и количество 

мяса, получаемого от животного, нежели такие прижизненные показатели как 

живая масса и среднесуточные приросты [2]. 

Убойные показатели туш зависят от пола, возраста, породы скота. Убойный 

выход характеризует соотношение различных частей тела животного, он помогает 

также оценить количественно каково соотношение технологически используемых 

и побочных продуктов [3]. 

Для оценки мясной продуктивности в КХ «Алтай» и КХ «Каирбек и Ко» 

Лебяжинского района,Павлодарской области были проведены контрольные убои 

помесных бычков исследуемых пород. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели контрольного убоя помесных бычков 

аулиекольской  породы в 18-месячном возрасте (n-3) в КХ «Алтай» 

Показатели  Помеси аулиекольской породы 

Живая масса 400-450 кг Живая масса свыше 450 кг 

M±m M±m 

Предубойная живая 

масса, кг 

430±1,15 485±1,16 

Убойная масса, кг 252,8±1,2 298,3±0,92 

Масса парной туши, кг  240,6±1,45 283,0±1,15 

Масса внутреннего 

жира, кг 

12,8±0,08 14,5±0,37 

Выход туши, % 55,9 58,5 

Убойный выход, % 58,8 61,5 

 

Анализ данных показывает, что предубойная масса бычков при живой массе 

свыше 450 кг составила 485 кг, их показатель на 55 кг была выше, чем у бычков 

группы с живой массой  400-450 кг 430,0 кг соответственно. Масса парной туши 

при живой массе свыше 450 кг также превышала массу туши животных с живой 

массой  400-450 кг на 43,5 кг. На основании проведенных исследований следует, 

что при выращивании и откорме бычков с живой массой свыше 450 кг, мы 

получим тяжеловесные туши с высокой убойной массой и высоким убойным 

выходом. 
 

Таблица 2– Показатели контрольного убоя помесных бычков абердин-

ангусской  породы в 18-месячном возрасте (n-1) в КХ «Каирбек и Ко» 

Показатели  Помеси абердин-ангусской породы 

Живая масса  

350-400 кг 

Живая масса свыше  

400 кг 

Предубойная живая масса, кг 380 435 

Убойная масса, кг 211,3 248,8 

Масса парной туши, кг  202,2 238,8 

Масса внутреннего жира, кг 9,1 10,0 

Выход туши, % 53,2 54,8 

Убойный выход, % 55,6 57,2 

 

По данным таблицы 2, наблюдаем преимущество бычков в группе с живой 

массой свыше 400 кг, по показателям предубойной массы, убойной массы и 

убойного выхода они превосходили бычков группы с живой массой 350-400 кг на 

55 кг, 37,5 кг и 1,6 %.  

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что бычки 

аулиекольской породы в своем развитии более скороспелы и быстрее 

увеличивают живую массу в молодом возрасте, соответственно мясные 

продуктивность и размеры туш были выше, чем у их сверстников абердин-
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ангусской породы. Этот эффект целесообразно использовать в практической 

работе по увеличению производства говядины. 

Таким образом, по нашим данным помесные бычки аулиекольской породы с 

живой массой свыше 450 кг и абердин-ангусской породы с живой массой  свыше 

400 кг показали лучший результат по убойным качествам.  

В ходе проведения контрольного убоя нами были взяты промеры 

тушипомесных 18 месячных бычков.  

 

Таблицы  3– Промеры туш подопытных бычков 

Показатели Помеси аулиекольской 

породы (n-3) 

Помеси абердин-ангусской 

породы (n-1) 

Живая 

масса 350-

400 кг 

Живая масса 

свыше 400 кг 

Живая 

масса 350-

400 кг 

Живая масса 

свыше 400 кг 

Длина туловища, см 136,3±0,20 137,6±0,24 129,8 130,2 

Длина бедра, см 65,4±0,23 65,5±0,14 62,5 63,8 

Обхват бедра, см 90,5±0,17 92,4±0,22 88,5 89,5 

Длина туши, см 201,7±0,14 203,2±0,36 192,3 194,0 

 

Бычки аулиекольской породы при живой массе (350-400 кг) показали 

лучший результат по всем линейным промерам туши: по длине туловища они 

опережали сверстников абердин-ангусской породы на 6,5 см; по длине туши  на 

9,4 см; по длине бедра на 2,9 см и по обхвату бедра на 2,0 см.  

По достижению живой массы свыше 400 кг, преимущество бычков 

аулиекольской породы сохранялось. Они опережали своих сверстников по длине 

туловища на 7,4 см; по длине туши на 9,2 см; по длине бедра на 1,7 см и по 

обхвату бедра на 2,9 см.    

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

бычки аулиекольской  породы имеют более высокую живую массу, лучше 

развитые мясные качества, большие размеры туш, чем  в сравнении со 

сверстниками абердин-ангусской породы. Данные результатов контрольного убоя 

показывают, что лучшие убойные качества, с высокими линейными промерами 

были выявлены у помесных бычков  аулиекольской породы  с живой массой 

свыше (400 кг).  

В настоящее время практически все существующие фермерские хозяйства 

Казахстана находятся в частной собственности. Для хозяина фермы наиболее 

существенным в работе является получаемая от бизнеса прибыль. От этого 

зависит выбор породы, условия содержания, подбор кормов и многое другое. 

Поэтому экономическая эффективность выращивания молодняка является 

важным фактором при изучении мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

Повысить объем продукции можно за счет увеличения скорости роста 

бычков. Интенсивность роста зависит от генетических предрасположенностей 

молодняка: правильно выбранной породы или помесей, предварительном анализе 

генотипа [4,5]. 
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В процессе исследовании установлено, что экономическая эффективность 

производства говядины при почти одинаковых затратах на содержание животных 

сравниваемых групп бычков. Все элементы затрат учитывались по ценам, 

сложившимся в 2016 г. 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее экономически 

выгодно использовать для выращивания на мясо помесных бычков аулиекольской 

породы.  

 

Таблица  4 –Экономическая эффективность выращивания подопытных 

бычков  в возрасте 18 месяцев (в среднем на 1 голову) 

Показатель Порода 

Помеси аулиекольской 

породы 

Помеси абердин-

ангусской породы 

Живая 

масса 400-

450 кг 

Живая масса 

свыше 450 кг 

Живая 

масса 350-

400 кг 

Живая масса 

свыше 400 кг 

Убойная масса, кг 252 298 211 248 

Производственные 

затраты, тыс. тг 

150 000 150 000 150 000 150 000 

Цена  реализации 1 кг 

говядины, тг. 

950 950 950 950 

Выручка от реализации, 

тыс. тг 

239400 283100 200450 235600 

Прибыль, тыс. тг 89400 133100 50450 85600 

Уровень 

рентабельности, % 

59,6 88,7 33,6 57,0 

 

При реализации бычков на мясо в 18 месячном возрасте, высокая  прибыль 

была получена при забое бычков  аулиекольской и абердин-ангусской породы при 

живой массе  свыше 450 и 400 кг, что на 43700 и 35150 тг была выше по 

сравнению с бычками других групп.   

Таким образом, нами установлено, что производство мяса было 

рентабельным во всех подопытных группах, но наиболее высокий уровень 

рентабельности  88,7 % был отмечен у бычков аулиекольской породы с живой 

массой свыше 450 кг. Поэтому при производстве говядины в условиях северо-

востока Казахстана экономически выгодно и рентабельно, выращивание бычков 

до 18 месяцев, так как в этом возрасте от них получают более тяжеловесные туши 

с высокими убойными качествами. В породном отложении наибольшая 

эффективность наблюдалась от бычков помесей аулиекольской породы. 

На основании проведенных исследований можно утверждать, что в 

условиях северо-востока Казахстана экономически целесообразно проводить 

забой скота на мясо в возрасте 18 месяцев и при достижении ими живой массы 

свыше 400 кг.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҤСТІК-ШЫҒЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА 

БИООРГАНИКАЛЫҚ ТЫҢАЙТУДЫҢ ҚИЯРДЫҢ ӚНІМДІЛІГІ МЕН 

САПАСЫНА ӘСЕРІ 

 

Биологиялық егіншілікке әлемде ерекше мән берілуде және кӛптеген 

қаражат бӛлінуде. Қазақстанда да органикалық егіншілік мәселелері ӛзекті болып 

саналады. Республикада «Органикалық ӛнімдер ӛндірісі туралы» Заң қабылданып 

ӛз кҥшіне енді. «Жасыл» технологиялар әсіресе кӛкӛніс шаруашылығында 

маңызды. Кӛкӛніс шаруашылығы - ауыл шаруашылығының халықты толық қҧнды 

және теңестірілген азықтандыру ҥшін жыл бойына дәруменді ӛніммен 

қамтамасыз етуге тиіс саласы. Қазақ тағамтану академиясының мәліметтері 

бойыша республиканың 1 тҧрғынына шаққандағы кӛкӛністерді тҧтынудың 

жылдық мӛлшері 120 кг шамасында. Бҧл жерде кӛӛкністердің ассортиментінің 

маңызы жоғары. Бекітілген мӛлшерлер ең тӛменгі деңгей болып саналады, ал 

барынша дамыған мемлекеттерде кӛкӛністерді тҧтыну деңгейі айтарлықтай 

жоғары болып саналады. «КазАгро» Ҧлттық басқару холдингінің мәліметтері 

бойынша жан басына шаққанда кӛкӛністерді пайдалану бойынша алдыңғы 

орында Греция - 257 кг, Оңтҥстік Корея - 250, Тҥркия - 238, Иордания - 216, 

Қытай - 212, АҚШ - 200, Израиль - 197 кг тҧр. Ал Қазақстандағы кӛкӛністерді 
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пайдаланудың 2012 жылғы нақты мӛлшері 68,4 кг қҧраған. Ал, ҧлттық мӛлшер 

78,6 кг-ды қҧрайды, атап айтар болсақ: аққауданды капуста - 19,1 кг/жыл/адам; 

сәбіз - 17,9 кг/жыл/адам; пияз - 18,6 кг/жыл/адам; қызанақ - 8,9 кг/жыл/адам; қияр 

- 6,6 кг/жыл/адам; асханалық қызылша - 2,1 кг/жыл/адам [1, 2]. 

Қазақстанның топырақ климаттық жағдайлары кӛкӛністердің садаған 

тҥрлерін кӛп кӛлемде ӛндіруге, сонымен қатар ішкі нарықты ӛтеуге толығымен 

мҥмкіндік береді. Республика кӛкӛністер бойынша жоғары экспорттық әлеуетке 

ие. Статистикалық мәліметтер бойынша 2015 жылы біздің республикамызда 

кӛкӛніс дақылдары 139,5 мың га жерге ӛсіріліп, олардан 3,565 млн.т кӛӛкніс 

ӛнімдері жиналған.  

Кӛкӛністер ӛндірісінің кӛлемі еліміздің ішкі сҧранысын толықтай 

қамтамасыз ете алады. Дегенмен, кӛкӛністерден алынатын жалпы ӛнімнің кӛлемі 

ӛсірілетін аудандарының ҧлғаюы есебінен артуда. Кӛкӛністердің орташа 

ӛнімділігі орташа деңгейде, яғни 24,58 т/га деңгейінде қалып отыр. Сондай-ақ 

мауым аралықтарындағы кӛкӛністердің жетіспеушілігі, кӛптеген кӛкӛніс 

тҥрлерінің бағаларының ауытқуы әлі де жоғары деңгейде орын алатындығын, ал 

кӛкӛністер ассортиментінің жҧтаң екендігін ескеру керек. Бҧл жерде 

кӛкӛністердің биохимиялық кӛрсеткіштері мен экологиялық тазалылығына 

айтарлықтай жақсартуды талап етеді. Қайта ӛңдеу кәсіпорындары ҥшін де 

жергілікті сапасы жоғары ӛніммен қамтамасыз етілуі мәселесі де ӛзекті кҥйінде 

тҧр. Осы тҧрғыдан алғанда кӛкӛніс шаруашылығын биологияландыру бойынша 

ғылыми зерттеулердің маңыздылығы жоғары мәнге ие, ӛйткені бҧл тҧрғындар 

ҥшін қоректенудің кӛзі мен ӛңдеуге арналған шикізат болып саналатын 

кӛкністердің, яғни ҧлттық денсаулығының сапасымен тікелей байланысты. 

Экологиялық таза кӛкӛніс ӛнімдері біздің егемен еліміздің бренді болуы әбден 

мҥмкін. Мҧның мәні Қазақстанның Дҥниежҥзілік сауда ҧйымына (ДСҦ) 

мҥшелікке енуімен одан сайын артуда.  

Ӛндіріс жағдайында «жасыл технологиялардың» келесідей элементтері 

барынша қолжетімді және реттеуге келетін болып табылады: кӛкӛніс 

дақылдарының зиянды организмдерге тӛзімді және толерантты табиғи (гендік 

ӛзгертілмеген) сорттары мен будандарын таңдау; биологиялық кӛкӛніс ауыспалы 

егістері; органикалық тыңайтқыштарды пайдалану; ӛсімдіктердің зиянкестерден 

қорғаудың биологиялық тәсілдері; арамшӛптермен кҥресудің агротехникалық 

тәсілдері; жерге токикалық пестицидтерді пайдаланудың орнына тҧқымды 

кешенді препараттармен дәрілеу; топыраққа механикалық жҥктемені азайту ҥшін 

технологиялық ҥрдістерді азайту; топырақтың қҧнарлы қабатының эрозиясын 

болдырмау және танаптардың фитосанитарлық кҥйін жақсарту ҥшін қарқынды 

суҥнемдегіш технологияларды қолдану. 

ҚазККШҒЗИ-нда аталған барлық факторлар «жасыл» кӛкӛніс 

шаруашылығын қҧрастыру ҥшін кешенді тҥрде зерттелуде. Бҧл жерде 2015 

жылдан бері жҥргізіліп жатқан зерттеу жҧмыстарында тек қазақстандық ӛнімдер 

(сорттар, биоқарашірік, гуминдер, топырақ пен ӛсімдік тіршілігінің 

биостимуляторлары, ӛсімдік қорғаудың биопрепараттары және т.б.) 

пайдаланылып жатқандығын ескеру керек. 
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Органикалық кӛкӛніс шаруашылығы бойынша зерттеулер 2015-2016 

жылдары Қазақстанның оңтҥстік-шығысындағы Іле Алатауының солтҥстік 

беткейінде теңіз деңгейінін 1000-1050 м биіктікте орналасқан Қазақ картоп және 

кӛкӛніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының (ҚазККШҒЗИ) тәжірибе 

стационарында жҥргілді. Тәжірибе танабының топырағы кҥңгірт-қара қоңыр, 

орташа балшықты. Жыртылатын қабатта 3% қарашірік, 0,18-0,20% жалпы азот, 

0,19-0,20% жалпы фосфора, 2,3-2,5% жалпы калий, 33-35мг/кг жылжымалы 

фосфор мен 340-360мг/кг алмаспалы калий бар. Топырақтың кӛлемдік салмағы 

1,2г/см3, топырақ ортасының реакциясы әлсіз сілтілі - pH 7,3-7,4. Катиондық 

алмасу сиымдылығы 100 г топыраққа шаққанда 20-21мг-экв.  

Зерттеулерде еліміздегі кӛкӛніс шаруашылығы зерттеулерінде кеңінен 

қолданылатын дәстҥрлі: Юдин Ф.А. Агрохимиялық зерттеулер әдістемесі (1980); 

Доспехов Б.И. Егістік зерттеулердің әдістемесі (1985); Кӛкӛніс және бақша 

шақыруашылықтарындағы тәжірибе ісінің әдістемесі (В.Ф.Белик және т.б., 1992); 

әдістемелері пайдаланылды. Тәжірибеде кӛкӛністерді ӛсіру агротехникасы 

ҚазККШҒЗИ ҧсыныстарына (2012 ж.) сай жҥргізілді. 

Зерттеу нәтижелері қияр дақылында (Шілде сорты) биоорганикалық 

тыңайтқыштардың жоғары тиімділігін кӛрсетті. Кӛкӛніс дақылдарында 

қалыптасатын ӛнім олардың габитусымен тығыз байлансты болады. ӛсімдіктің 

дамуы неғҧрлым жоғары болса, ол арулар мен зиянкестерге барынша тӛзімді, 

арамшӛптерді кӛлеңкелеуге қабілетті болып келеді. Осының барлығы енгізілетін 

тыңайтқыштар мен суарудағы ылғалдың тиімді пайдаланылуы мен зиянды 

организмдерге қарсы пестицидтерді пайдаланудың ең тӛменгі шегіне жеткізу 

мҥмкіндігімен жоғары сапалық кӛрсеткіштері мен экологиялық таза мол ӛнім 

алуға септігін тигізеді. Кӛкӛніс дақылдарының биомассасын қалыптастыруына 

кӛп әсер ететін факторлардың ішінде ӛсімдіктің қоректенуін анықтайтын 

болғандықтан тыңайтқыштар орталық орындарды иеленеді. Тәжірибеде 

тыңайтқыш ретінде биоқарашірік, кӛң жеке және сабанмен бірге қолданылған, 

сабан араластырылған қҧс саңғырығы, сондай-ақ МЭРС пен Биосок қолданылған 

нҧқаларда ӛсімдіктердің қарқынды дамуы байқалды (1 кесте).  

 

1-кесте – Биоорганикалық тыңайтқыштардың қияр биомассасын 

қалыптастыруына әсері (2015-2016 жж. орташа) 

Тәжірибе нҧсқалары 

Қиярдың 1 

ӛсімдігінің 

жалпы 

салмағы, г 

Негізгі 

ӛркеннің 

ҧзындығы,см 

1 ӛсімдіктегі 

жапырақтар 

саны, дана 

1 ӛсімдіктегі 

жеміс саны, 

дана 

1 ӛсімдіктегі 

жемістердің 

салмағы 

(есептеу 

кҥніндегі), г 

Бақылау 466,5 124,8 42,0 2,8 197,2 

N90P90K90 605,5 152,6 51,1 4,0 340,8 

Кӛң, 40 т/га  667,5 174,4 56,0 4,5 449,6 

Қҧс саңғырығы, 5 

т/га 615,0 157,5 51,9 4,0 347,9 

сабан 3 т/га + N30 546,0 138,0 46,4 3,2 257,5 

Кӛң, 40 т/га + сабан, 

3 т/га + N30 720,5 180,9 57,9 4,9 494,6 
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Қҧс саңғырығы, 5 

т/га + сабан, 3 т/га + 

N30 649,5 164,5 53,6 4,4 397,3 

Биоқарашірік, 4 т/га  659,0 169,9 55,3 4,6 438,5 

МЭРС, 0,3 л/га 584,5 148,6 48,4 3,8 315,9 

Биосок, 5 л/га 569,0 149,2 48,7 3,6 302,1 

 

Қиярдың 1 ӛсімдігінің жалпы салмағы бақылау нҧсқасында 466,5 г болса, 

N90P90K90 (тыңайтылған бақылау) нҧсқасында - 605,5 г, ал органикалық 

тыңайтқыштары бар нҧсқаларда - 546,0-720,5 г болды. 

Биотыңайтқыштарды пайдалану барынша дамыған, яғни ҧзын ӛркенді және 

ҥлкен жапырақты ӛсімдіктердің қалыптасуына септігін тигізді. Бҧл жерде негізгі 

ӛркеннің (сабақтың)ҧзындығы 138,0-174,4 см (бақылауда - 124,8 см), жапырақтар 

саны 46,4-57,9 дана (бақылауда - 42 дана) болып қалыптасты. Ӛзінің биологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты қияр ӛсімдігі кҥн сайын жеміс береді, ӛнімін жинау 

әр -2 кҥн сайын жҥргізіледі. Биометриялық есептеулерді жҥргізу кҥні 1 ӛсімдікте 

бақылау нҧсқасында жалпы салмағы 197,2 г қҧрайтын 2,8 дана тҥйнек салынса, ал 

биоорганикалық тыңайтқыштар пайдаланылған нҧсқаларда жалпы салмағы 257,5-

449,6 г болатын 3,2-4,9 дана тҥйнек байланған. Қияр ӛсімдіктерінің барынша 

жоғары биометриялық кӛрсеткіштері «кӛң, 40 т/га+сабан, 3 т/га+N30» нҧсқасында 

байқалды. 

Суармалы кӛкӛніс шаруашылығында кӛкӛніс алқаптарының ӛнімділгіне 

барынша жоғары мән беріледі. Әсіресе қҧнарлылығы жоғары топырақтар мен 

жеткілікті су қорлары шоғырланған Қазақстанның оңтҥстік-шығысындағы тау 

бӛктеріндегі аймақтардағы суармалы егістің әр гектарының қҧндылығы ерекше 

жоғары. Осы себептен барлық жаңа ғылыми қҧрастырылымдар кӛӛкніс 

дақылдарының ӛнімділігін арттыуға бағыттылауы тиіс.  

Кӛкӛніс дақылдарының ӛнімділігі агротехнологияның тиімділігі кӛрсеткіші 

болып келді және солай болып қала береді. Осыны ескере отырып біздер «жасыл» 

кӛкӛніс шаруашылығы элементтерін қҧрастыру бойынша біздің зерттеулерімізде 

басқа да маңызды кӛрсеткіштермен қатар тҥрлі органикалық тыңайтқыштар мен 

биопрепараттарды пайдалану кезіндегі қиярдың ӛнімділіктерін анықтадық (2 

кесте). 

 

2-кесте – Органикалық тыңайтқыштар мен биопрепараттардың қиярдың 

ӛнімділігіне әсері (2015-2016 жж.)  

Тәжірибе нҧсқалары 
Ӛнімділік, т/га Қосымша ӛнім 

2015 жыл 2016 жыл орташа т/га % 

Бақылау 16,5 14,6 15,6 - - 

N90P90K90 20,9 19,3 20,1 4,5 28,85 

Кӛң, 40 т/га  25,0 21,5 23,3 7,7 49,04 

Қҧс саңғырығы, 5 т/га 21,6 18,4 20,0 4,4 28,21 

сабан 3 т/га + N30 20,4 17,8 19,1 3,5 22,44 

Кӛң, 40 т/га + сабан, 3 т/га 

+ N30 31,8 26,9 29,4 13,8 88,14 

Қҧс саңғырығы, 5 т/га + 24,1 19,7 21,9 6,3 40,38 
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сабан, 3 т/га + N30 

Биоқарашірік, 4 т/га  25,3 20,6 23,0 7,4 47,12 

МЭРС, 0,3 л/га 20,7 16,2 18,5 2,9 18,27 

Биосок, 5 л/га 19,5 17,0 18,3 2,7 16,99 

ЕТЕА 095          2,49    1,83 

 

Тәжірибедегі тауарлы жемістердің ӛнімділігі бақылау және тыңайтылған 

нҧсқалар бойынша айтарлықтай айырмашылықта болды. Тыңайтылмаған 

бақылауда ең тӛменгі - 15,6 т/га ӛнім алынды. Ал N90P90K90 мӛлшерінде 

тыңайтқыштар енгізілген тыңайтылған бақылауда 20,1 т/га ӛнім алынды. 

Органикалық тыңайтқыштар пайдаланылған бес нҧсқа да жемістер ӛнімділігі 

бойынша NPK-бақылаудан асып тҥсті. 40 т/га кӛң пайдалану 23,3 т/га; 5 т/га қҧс 

саңғырығы - 20,0 т/га; 40 т/га кӛң мен 3 т/га сабан және N30 пайдалану 29,4 т/га; 5 

т/га қҧс саңғырығы мен 3 т/га сабан және N30 21,9 т/га; 4 т/га биоқарашірік 23,0 

т/га қияр ӛнімін алуға мҥмкіндік берді. Бҧл нҧсқалардағы ӛнімділік 

тыңайтылмаған бақылаумен салыстырғанда сәйкесінше 28,85%; 49,04%; 28,21%; 

22,44%; 88,14; 40,38% және 47,12%-ға жоғары болды.  

Қияр органикалық тыңайтқыштарға сезімталдылығымен ерекшеленеді. Бҧл 

біздің органикалық тыңайтқыштар пайдаланылған тәжірибелеріміздегі дақылдың 

ӛнімділігінің артуымен тҥсіндіріледі.  

Кӛкӛніс шаруашылығында ӛнімдердің сапасы ерекше маңызға ие, ӛйткені 

бҧл негізінен жасаң кҥйінде пайдаланылатындықтан халықтың денсуалығымен 

тікелей байланысты. Кӛкӛністер дәрумендер «қоймасы» ретінде адамның 

кҥнделікті рационында қҧнды ҥлеске ие. Кӛкӛніс ӛнімдерінің әлуантҥрлілігі 

теңдестірілген азықтандыру ҥшін маңызды. Осыған орай олардың пайдалылығы 

мен экологиялық қауіпсіздігі ерекше талғамды қажет етеді.  

Кӛкӛністердің кӛпшілігінің азық ретінде балғын және соншылықты 

ӛңделместен пайдаланылатынын ескеру керек. сондықтанӛсірілген кӛкӛністер 

экологиялық таза бола отырып, адамның ағзасы ҥшін зиянсыз, сондай-ақ жоғары 

дәруменді болуы керек. Бҧлардан бӛлек, қайта ӛңдеу ӛнеркәсібі ҥшін 

консервіленген кӛкӛністерді шығару ҥшін сапасы жоғары шикізаттар талап 

етілетіндігін ескеру қажет. Осыған байланысты ҚазККШҒЗИ жаппай талдау 

зертханасында қияр жемістері сапасына талдаулар жҥргізілді (3 кесте).  

 

3-кесте – Органикалық тыңайтқыштар мен биопрепараттардың қиярдың 

сапасына әсері (2015-2016 жж. орташа) 

Тәжірибе нҧсқалары 
Қҧрғақ заттар, 

% 

Жалпы қант, 

% 

С дәрумені, 

мг% 

Нитраттар, 

мг/кг 

Бақылау 5,47 2,11 5,24 88 

N90P90K90 5,52 2,38 5,83 90 

Кӛң, 40 т/га  5,08 2,29 6,04 83 

Қҧс саңғырығы, 5 т/га 5,48 2,62 7,15 77 

сабан 3 т/га + N30 5,61 2,00 6,52 96 

Кӛң, 40 т/га + сабан, 3 т/га + 

N30 5,30 1,84 7,49 

82 

Қҧс саңғырығы, 5 т/га + 5,36 2,22 6,73 95 
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сабан, 3 т/га + N30 

Биоқарашірік, 4 т/га  5,15 2,26 6,39 96 

МЭРС, 0,3 л/га 5,12 2,31 6,38 87 

Биосок, 5 л/га 5,55 2,39 7,07 77 

 

Минералдық және органикалық тыңайтқыштардың қияр ӛнімінің сапасына 

әсері айтарлықтай байқалды. Талдаулар ӛнім сапасының жоғары қҧндылығы мен 

экологиялық тазалығын кӛрсетті. 

Қорыта келгенде, Қазақстанның оңтҥстік-шығысындағы тау бӛктеріндегі 

кҥңгірт-қарақоңыр топырақтары жағдайында жҥргізілген біздің зерттеулеріміздің 

аралық мәліметтері органикалық тыңайтқыштар мен биопрепараттарды 

пайдаланудың қияр ӛсімдіктерінің биомассасын қалыптастыруына, ӛнімділігі мен 

жемістерінің сапасына оң әсер ететіндігі анықталды. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1 Айтбаев Т.Е., Айтбаева А.Т., Айтбаева Б.У. Влияние биоорганических 
удобрений на урожайность и качество огурца в условиях юго-востока 

Казахстана//Қазақстан Республикасында картоп, кӛкӛніс және бақша 

шаруашылығын дамытудың ғылыми-инновациялық негіздері: Халықар. ғыл.-

практ. конф. мат. жинағы (22-23 шілде 2016 ж., Қайнар к.). - Алматы: Таугуль-

Принт, 2016. - 558 б. 

2 Аналитический обзор рынка свежих плодов и овощей. Астана, 2014, - 12 

с.  

 

 

УДК 635.7: 631.52 

А.Л. Воробьев
1
, М.С. Данилов

1
, С.С. Лутай

1
,  

Г.Н. Кузьмина
2
, А.А. Китапбаева

2 

 
1
ВКГТУ имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

2
ВКГУ имени С. Аманжолова,  г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

НАНОБИОКОМПОЗИТЫ В ТЕХНОЛОГИИ                 

КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

 

Картофель – одна из основных культур, возделываемых в растениеводстве. 

Важнейшим звеном современной индустрии картофеля является хорошо 

налаженная система семеноводства. Согласно схеме последовательных этапов 

семеноводства картофеля, цепочка производства начинается с in vitro материала, 

и именно эти растения, выращенные в пробирках, должны закладывать 

уверенный старт для успешного прохождения остальных этапов семеноводства. 

Известно, что устойчивость всех организмов в той или иной степени 

зависит от устойчивости клеточных мембран. Кремний присутствует в волокнах 



171 
 

механических тканей всех растений и придает прочность цитоскелету. Широко 

используемые в биотехнологии агаризованные питательные среды для 

выращивания растений не содержат в своем составе источников кремния. Все 

вышесказанное создает перспективные предпосылки для использования кремния 

в технологии in vitro [1]. 

Без кремния нормальная жизнедеятельность растений невозможна. Он 

участвует практически во всех процессах обмена веществ: в транспирации воды, 

фотосинтезе, синтезе углеводов, белков и других соединений. Под действием 

кремния увеличивается содержание фитогормонов, отвечающих за рост растений, 

а также салициловой кислоты, влияющей на их устойчивость к неблагоприятным 

факторам. От этого элемента зависит прочность растительных тканей, а также их 

устойчивость к вредителям и патогенам. Растения с высоким содержанием 

кремния в меньшей степени поражаются грибными и бактериальными болезнями, 

вредителями, нематодами. 

Он повышает доступность для растений фосфора, калия, кальция и ряда 

других элементов питания и в то же время снижает поступление тяжелых 

металлов [2]. 

Кремний способствует активному росту как корневой системы, так и 

зеленой части растения. От него зависит крепость стебля, устойчивость к 

полеганию, сила цветения и энергия завязи. Также кремний повышает иммунитет 

к грибковым заболеваниям, оберегает растения от избыточной концентрации в 

них железа и магния. Элемент входит в число основных необходимых для роста 

растений и становится в одном ряду с азотом, калием и фосфором. 

Известно, что в почве содержится до 33 % кремния, в т.ч. песок. Однако эти 

соединения малодоступны для поглощения и перечисленных эффектов не дают. 

Растения нуждаются в специальной, биофильной, форме кремния.  

 Добавление кремния к питательной среде стимулирует рост, ускоряет 

наступление фаз выметывания и созревания. При этом увеличиваются высота 

растения, количество продуктивных стеблей и площадь ассимиляционной 

поверхности листьев. Данное стимулирующее действие кремния, по-видимому, 

связано с наблюдающимся в большинстве случаев влиянием его на рост 

потребления фосфора и молибдена растением, а также на перенос марганца в 

растительных тканях. Положительное влияние кремния на рост надземных 

органов растения объясняется усилением фосфорилирования сахаров, что в свою 

очередь увеличивает поступление энергии для метаболических процессов и 

синтеза самих сахаров [3].          

   Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция 

развития корневой системы.  Дефицит кремниевого питания служит одним из 

лимитирующих факторов развития корневой системы растений. Установлено, что 

оптимизация кремниевого питания повышает эффективность фотосинтеза и 

активность корневой системы [4].         

 Наиболее перспективно в настоящее время использование препаратов, 

содержащих биодоступный кремний и антиоксиданты, полученных из 

растительного сырья с помощью механохимических методов. В результате 
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механохимической обработки происходит разрушение клеточных стенок 

растительного сырья на фрагменты со средними размерами 100 нанометров. 

Такие препараты имеют повышенную растворимость, сохраняют близкий к 

исходному натуральный состав и поэтому наиболее эффективно усваиваются 

растениями. В ряде исследований показано, что композитные препараты из 

растительного сырья оказывают регулирующее и стимулирующее действие на 

многие биохимические и физиологические процессы растений, активируют их 

антиоксидантный комплекс и процессы метаболизма, стимулируют рост и 

корнеобразование [5].   

Препараты кремния, полученные из растительного сырья (шелуха риса, 

хвощи, бамбук, топинамбур) обладают существенно большей физиологической 

активностью в сравнении с неорганическими силикатами.  

Для получения биодоступного кремния гораздо более эффективным, хотя 

пока менее распространенным в силу своей новизны, является метод 

механохимической обработки растительного сырья. Его особенность в том, что 

активные состояниясоздаются непосредственно в твердом теле, а реакция 

проводится, минуя стадиюрастворения реагентов. Механическое воздействие на 

вещество обычнопредставляет некоторую комбинацию давления и сдвига, 

которая сопровождаетсяизмельчением и разупорядочением структуры 

обрабатываемого материала. Этозначительно облегчает выделение растворимых 

компонентов, а вкупе с существенноменьшим количеством этапов получения 

конечного продукта, снижает себестоимостьего производства.    

 Продукты механохимической обработки могут быть использованы для 

выделения биологически активных веществ. Выходы ряда активных компонентов 

растительного сырья увеличиваются в 1,5–2 раза, повышается селективность 

выделения. Однако наиболее экономически эффективными оказываются 

варианты, в которых возможно непосредственное использование продукта 

механохимического превращения в качестве готовой формы препарата-

регулятора роста.  

Обычно регуляторы роста извлекаются из растительного сырья путем 

экстракции органическими растворителями. Существенными преимуществами 

механохимического подхода являются исключение из технологии большого 

количества органических растворителей, снижение материальных и трудовых 

затрат на производство. Дополнительно появляется возможность использовать в 

качестве источника биологически активных веществ невостребованные ресурсы − 

отходы сельскохозяйственного производства и лесной промышленности, сырья с 

низким содержанием активных веществ. Таким образом, применение 

твердофазной механохимической переработки растительного сырья может 

сделать регуляторы роста растений доступными для массового использования [6].  

Целью данного исследования было изучение действия стимулятора роста – 

нанобиокомпозита на основе биогенного диоксида кремния и катехинов, 

полученного методом механохимической активации из растительного сырья, на 

рост и развитие растений-регенерантов из клонированных черенков картофеля 

сорта «Даренка».  
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В качестве растительного сырья для получения стимулятора роста и 

развития растений-регенератов использовали шелуху овса, в которой содержание 

кремния составляет – 69,8 % и листья кипрея узколистного. В листьях кипрея 

имеется ряд полезных органических соединений: полифенолы – мощнейшие 

антиоксиданты (70-80 % фенольных соединений составляют катехины); 

флавоноиды, дубильные вещества (до 20 %); алколоиды (0,1 %); органические 

кислоты – винная, яблочная, салициловая, лимонная – обеспечивающие энергией 

клетки;микро- и макроэлементы; эфирные масла и альдегиды. 

Технология получения нанобиокомпозита заключается в следующем. 

Шелуху овса и листья кипрея узколистного высушивают до 17-20% влажности, 

смешивают их в соотношении 9:1, повергают механоактивации на вибромельнице 

ВМ-0,6 в течение 5 мин. После механохимической обработки исходного сырья 

повышается их биологическая активность, которая основана на твердофазном 

превращении этих субстанций в растворимые, т.е. доступные для растений 

формы. 

Полученный продукт, после механохимического преобразования, 

непосредственно используют в качестве готовой формы регулятора роста и 

развития растений-регенератов.         

 Определение активности стимулятора роста и развития растений-

регенератов осуществляли путем добавления различных концентраций 

приготовленного препарата в питательную средупо прописи Мурасиге-Скуга [7].  

 Затем питательные среды, содержащие различные концентрации 

стимулятора, подвергали  автоклавированию при 1 атм в течение 20 мин.

 Изучение влияния полученного стимулятора  на рост и развитие 

осуществляли на клонированных черенках картофеля сорта «Даренка», которые 

высаживали на приготовленные питательные среды.       

 Для каждой концентрации стимулятора использовали по 15 растений. 

Контролем служила питательная среда без  стимулятора.     

 Пробирки с опытными образцами помещали в лабораторный бокс с 

оптимальным микроклиматом (температура 23-25
o
С, длительность светового 

периода 16 часов, освещенность 1500 лк, влажность 70%) на 14 дней. По 

истечении этого срока, растения извлекали из питательной среды, делили на 

части: листья – стебель – корень и проводили биометрические исследования. 

 Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты изучения влияния стимулятора роста и развития на 

биометрические показатели растений-регенератов 

Концентрация 

препарата, % 

Листья, 

кол-во 

Корень, 

см 

Стебель, 

см 

Абсолютный вес (г) 

Корень 

 

Стебел

ь 

Листь

я 

0,01 8 8,4 9,4 2,29 1,14 0,65 

0,02 8 12,9 7,1 1,7 0,9 0,59 

0,03 8 7,45 6,8 1,67 0,86 0,52 
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 Данные таблицы 1 свидетельствуют, что наиболее эффективной является 

питательная среда, содержащая  0,01 % стимулятора роста и развития растений-

регенератов.  

  Растения, выращенные на питательной среде с данной концентрацией 

препарата, имели длину корней 8,4 мм, тогда как в контроле – 3,1 мм, что больше 

на 5,3 мм или 70,9 %. Длина стеблей – 9,4 мм, контроль – 6,4 мм, разница 

составляет 3 мм или 46,8 %.  

Другие показатели опытных образцов также превышали таковые у 

контрольных растений, например, абсолютный вес корней в опыте увеличен, по 

сравнению с контролем, почти в 5 раз и стеблей в 1,5.  

Кроме того, 0,02 и 0,04 % концентрации стимулятора препарата оказали 

положительное действие на развитие корневой системы. В сравнение с контролем 

длина корней  была больше почти в 4 раза. 

Таким образом, преимуществом стимуляторов роста и развития растений -

нанокомпозитов перед всеми известными является дешевизна и экологическая 

чистота, т.к. их получают из растительных отходов без использования 

дорогостоящих и вредных органических растворителей.      

    Высокая эффективность обеспечивается механохимическим измельчением 

сырья в одностадийном процессе до образования наночастиц, при этом 

биологически активные вещества растительных клеток переходят в доступную 

форму.             

   Использование нанокомпозитов, содержащих аморфный кремний, в 

технологии  клонального микроразмножения картофеля позволяет увеличить 

абсолютный вес корней, по сравнению с контролем, почти в 5 и стеблей в 1,5 

раза.  
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BIOSYNTHESIS CYTISINE IN VITRO CONDITIONS 

 

Alkaloids are vegetative establishments of complex and original structure with 

nitrous heterocycles in the basis. For a long time they drew researchers’ attention 

because of their unique and specific physiological effect on alive organisms. Not all the 

representatives of the globe’s flora contain these unique substances. Alkaloid cytisine is 

to be found mainly in the plants of the fabaceous family - Fabaceae. For the Cytisine 

production the seeds of Thermopsis lanceolata R.Br (T. lanceolata R.Br) and Cytisus  

Callus genesis is accompanied with dedifferentiation. It leads to the cellular 

organization simplification. Based on an important property of a plant cell, such as 

totipotency, there appears the formation of the ―de novo‖ biosynthetic device. 

The cultivation algorithm consists of two basic stages:  

 the cultivation conditions optimization of callus with a high level of the 

primary metabolites biosynthesis (Aspartat – lysine). 

- the research of cultivation chemical and physical factors influence on the 

secondary metabolite (cytisine) biosynthesis and accumulation.  

During the cultivation the Murashige and Skoog classical recipe of nutrient 

medium (MS) will be used. Optimization of the cultivation conditions will concern the 

phytohormones, macro- and micronutrients content, as the purpose of optimization is 

the production of the determined high-level competence embriogenical callus. The main 

problem is genetic heterogeneity of a cellular population and instability of morpho-

physiological processes. The correct management of higher plants cells population is 

possible at the synchronization of a cellular cycle phases (SPCC). The references 

analysis has shown that it is almost impossible to synchronize cellular cycles in the 

culture of plant tissue. The application of chemical inhibitors allows achieving 
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sufficiently high level of SPCC. Their use also results in the rise of a mitotic index 

level. 

Another method of SPCC is based on the effect of limiting factors, such as, the 

reduction of phytohormones level and carbohydrates and nitrogen sources in a nutrient 

medium.  

The induction of the SPCC processes leads to their accumulation in a mitosis 

phase. It increases a mitotic index from 2 - 3 % up to 30 - 35 %. 

The cells accumulation in the mitosis phase will allow to get a cellular mass ready 

to adequate response to chemical and physical influences. It promotes the formation of 

the ―de novo‖ biosynthetic device according to genetic conditionality. The following 

receptions will be used for the cells genetic potential activation:  

 Optimization of organic additives concentration (casein hydrolyzate, corn-

steep extract) 

-  Optimal physical parameters installation (temperature, illumination). 

The process of plant cells cultivation is carried out according to the researcher’s 

objectives. In one case it is a biomass accumulation. In the second one it is the reception 

of producers’ strains. Carrying out the research within the limits of the first task, it is 

important to optimize a nutrient medium composition at the level of macro-micro 

elements and phytohormones. To increase the cellular clusters productivity the work is 

carried out at the organic additives level. 

As a rule the work with a new object begins with the optimization of standard 

media composition. The prime factor at the cultivation is phytohormones. They 

effectively control a primary cells exchange. According to many factors it is expedient 

to carry out the optimization of media composition with the application of mathematical 

experiment planning. 

 The synthesis of biologically active materials (BAM) increases in the ―late-

growth‖ phase and achieves its maximum in a stationary phase. The limiting factors 

attacking cells in the end of an exponential phase may stimulate the transferring of 

secondary products to synthesis and increase their yield. 

The maximal lysine production comes, as a rule, when the incremental value of a 

biomass is practically stopped. Therefore it is necessary to create conditions for the 

strengthened synthesis of the target amino acid and key ferments. In this case the most 

effective thing is the variation of concentration and organic components panel (casein 

hydrolyzate, yeast extract, corn-steep extract) in the structure of a nutrient medium. 

The optimization of the organic additions level is an important point of the 

increase of a main product yield. The efficiency of organic additions application directly 

depends on a biosynthesis stage. Each reaction in a transformation chain from aspartate 

up to L-lysine is catalyzed by a strictly fixed ferment. 

 So, in the reaction of L-4-aspartylphosphate transformation into L- aspartate 4-

semi-aldehyde there participates aspartatesemialdehyddehydrogenaze including 

riboflavin. Taking into account an important role of coenzymes it is necessary to 

addriboflavin at the given synthesis stage.  
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The succinildiaminopimelate aminotransferase ferment participates in the 

transformation of amino-6-oxopimelate into N-succinyl-LL-2,6-diaminopimelate. It 

belongs to the aminotransferase group containing pyridoxalphosphate. 

Pyridoxalphosphate is a common cofactor for all aminotransferases and 

decarboxylases. In the process of its formation pyridoxalphosphate, pyridoxamine or 

vitamin B6 which by means of oxidation with participation of pyridoxalkinase turns 

into pyridoxalphosphate is of great necessity. Hence, with the purpose of 

succinildiaminopimelate aminotransferase activation it is necessary to introduce 

pyridoxal into a nutrient medium. 

In spite of the fact that the sources of the above vitamins may be organic 

additions, such as casein hydrolysate, corn extract, and yeast extract it is not 

recommended to introduce them into a nutrient medium at the given stages of lysine 

biosynthesis. Organic additions may serve as the precursors of cytisine and their 

introduction must be carried out during the course of the secondary metabolite 

(cytosine) biosynthesis reactions.  

Besides the optimization of a nutrient medium the cell culture growth and 

metabolites biosynthesis processes is influenced greatly by the stability of physical 

factors. The temperature influences the processes of a primary and secondary 

metabolism of plants. Researchers usually grow cells at the temperature nearby 25С
0
. In 

the literature there are data on light influence on biosynthesis and the secondary bonds 

accumulation. The majority of plant tissues in vitro may grow under the conditions of 

weak illumination or in darkness, as the energy of redox reactions goes on the exchange 

processes activization (it is carried out in darkness better). Based on the above facts, we 

plan to carry out the cultivation of cells in darkness at the temperature 25С
0
 and value 

рН 5,6-5,8, that corresponds to the Murashige -Skoog classical medium recipe. 

 For the control of the stages of biosynthesis and, hence, for an effective 

utilization of organic additions, it is expedient to apply histochemical methods.  

At the first investigation stages it will be necessary to identify and to define 

quantitatively the content of various amino acids, first of all lysine, in cells-producers. 

The use of the ninhydrin- Shiff reagent method for the NH2-groups revealing will allow 

us to find the given amino acid. 

The method is based on the fact that pyridoxalphosphate is covalently connected 

with apoferment through an aldehydic group which forms theShiff establishment with 

an E-amino group of one of the remains of lysine apoferment.  

It is impossible to consider the above mentioned method as a qualitative test on 

lysine as it gives positive results and in case of the diaminopimelate presence in plant 

cells. However, the presence of the lysine precursor, which is diaminopimelate, may 

specify the processes of active lysine biosynthesis in the culture. It allows us to make 

conclusions on the efficacy of organic additions use. 

As, in our case, the interrelation of the secondary bonds synthesis with the cell 

culture growth stage is obvious, it is necessary to determine the growth rate and the 

phases of the T. lanceolata cellular population mitotic cycle. For this purpose the 

crushed drugs will be used. On their basis we will be able to determine a growth index 

(GI) and a mitotic index (MI) according to methodical recommendations on the higher 
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plant tissue culture. Besides, during the experiment the received results will be recorded 

by means of stationary microtome drugs. 

The use of the method of cell culture on agar or liquid nutrient media is rather 

perspective as an alternative way of alkaloid reception. The reception of T lanceolata 

cell culture, accumulating BAM, is represented complex, but quite asolvable problem. 

Resorting to the SPCC methods, and also optimizing cultivation conditions, it is 

possible to get the primary metabolites (aspartate, lysine) strains-producers at the first 

stage of the experiment. At the second stage of the cultivation it is necessary to research 

the chemical and physical factors influence on the biosynthesis and the accumulation of 

the secondary metabolites (cytisine). It is recommended to optimize the organic 

additions (corn extract, yeast extract, casein hydrolysate) and to stabilize physical 

factors (t 25 
0
 C, рН 5,6-5,8, darkness). 

 To control the stages of alkaloid biosynthesis in the T. lanceolata cell culture it is 

expedient to apply a histochemical  method to reveal the intermediate products of the 

synthesis. 

 Qualitative histological colouring will allow to determine the level of the callus 

tissue specialization  and to reveal the law of chemical and physical factors influence.  
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 МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  

 

 В процессе организации минерального питания коров необходимо уделять  

внимание как лактационному, так  сухостойному и новотельному  периодам. В 

лактационный период животному для полноценной молочной продуктивности 

необходимо постоянное пополнение организма макро и микроэлементами, 

которые выводятся с молоком  и используются в организме животного на 

поддержание собственного метаболизма и на развитие плода.  В последние  2-3 

месяца перед отелом в организме животных происходит интенсивное отложение 

минеральных солей, необходимых для развития плода и последующей  лактации. 

Сбалансированное минеральное питание новотельных коров является 

необходимым условием для реализации потенциальных возможностей  молочной  

продуктивности. 

Существующие зимние рационы стельных  сухостойных коров, как 

правило, дефицитны по фосфору, натрию, одному или нескольким 

микроэлементам. Обогащение таких рационов недостающими макро и 

микроэлементами благотворно влияет на течение беременности и  родов у коров, 

жизнеспособность новорожденных телят и молочную продуктивность  

(В.И.Георгиевский с соавт., 1979;  С.Г.Кузнецов, 1996).   
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Проведенные нами клинические наблюдения и анализ заболеваемости 

показали, что в ряде крестьянских хозяйств Восточного Казахстана, у коров в 

зимний стойловый период (т.е. сухостойный и новотельный периоды их 

физиологического состояния)  наблюдаются признаки минеральной 

недостаточности: ухудшение общего состояния организма, бледность видимых 

слизистых оболочек, тусклая и взъерошенная шерсть, сухость и складчатость 

кожи. Отмечаются атонии преджелудков, периодическое расстройство 

желудочно-кишечного тракта, снижение плотности последних 2 пар рѐбер, 

лизуха. У некоторых животных наблюдается воспаление слизистой оболочки 

ротовой полости, опухание суставов. Наиболее эти признаки выражены к 

завершению стойлового  периода. 

У некоторых коров рождались слабые телята, имеющие недостаточно 

выраженный сосательный рефлекс, отмечали  шаткость резцов. В дальнейшем у 

таких телят отмечали задержку роста и развития.  

Исследование минерального состава кормов для коров в крестьянских 

хозяйствах Восточного Казахстана показало на  недостаточное  содержание  в 

сене, силосе, соломе и концентратах  калия,  железа, меди и цинка. В крови и 

волосе коров в сухостойный, новотельный и лактационный периоды  также 

снижено содержание этих микроэлементов, что свидетельствуют о развитии их 

дефицита в организме животных. 

Указанные микроэлементы являются важнейшими компонентами процессов 

метаболизма в организме коров.Калий участвует в поддержании кислотно-

щелочного равновесия, осмотического давления, в процессе пищеварения 

жвачных животных. Цинк участвует в процессах воспроизводства, влияет на 

кроветворение, костеобразование, обмен белков, углеводов. Медь в течении  

метаболизма  участвует в поддержании защитных и воспроизводительных  

функциях организма, кроветворении, остеогенезе, влияет на углеводный, жировой 

и белковый обмен.  Дефицит в организме железа вызывает развитие в организме 

гипохромной  анемии, которая сопровождается снижением в крови гемоглобина.  

При недостатке указанных  микроэлементов у животных снижается 

продуктивность, нарушается воспроизводительная   функция   снижается уровень 

молокообразования, воспаляются слизистые оболочки ротовой полости и носа, 

суставы становятся малоподвижными,  возникает заболевание «лизуха» (В.И. 

Георгиевский с соавт., 1979; Б.Д. Кальницкий, 1985). 

Таким образом, в зимний стойловый период, коровам необходимо 

обогащение  рационов недостающими  микроэлементами калия,  железа, меди и 

цинка, что  позволит устранить дефицит данных соединений в организме.   

При создании минеральных добавок для компенсации недостающих 

микроэлементов в организме коров в зимний стойловый период использовали 

углекислый  цинк – 0,35 г на голову в сутки , углекислую медь – 0,04 г, йодистый 

калий 0,04 г  и сернокислое железо - 0,4.   

В качестве наполнителя (основы) взяли бентонит Таганского 

месторождения Восточно-Казахстанской области. Минерал предварительно 
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очищали, сушили    и измельчали на вибромельнице СВУ-2. Доза последнего 

составляла 50 г на 1 голову в сутки. 

В состав минеральной смеси добавляли по 2 г порошка полыни горькой и 

хвои пихты сибирской из расчета на 1 корову.  

Полынь горькая (Artemisiaabsinthium) стимулирует функцию желез 

желудочно-кишечного тракта,  улучшает процессы пищеварения и повышает 

аппетит.  Биологически активные соединения полыни обладают  антимикробным 

и противовоспалительными  свойствами. Лечебная активность хвои (Abies 

Sibirica) связана с наличием в ней аскорбиновой кислоты,  витаминов группы В, 

флавоноидов, кварцетина и других биологически активных соединений  (М.И. 

Рабинович, 1987; И.Н. Путырский, В.Н. Прохоров, 2000; М.С. Данилов, 2009). 

С использованием указанных микроэлементов, бентонитов и лекарственных 

растений получили фито-минеральную кормовую добавку для коров. 

Далее были проведены опыты по изучению влияния разработанной фито-

минеральной добавки на коров  в сухостойный период, новотельный и первые 4 

месяца лактационного периода. Для этой цели, на животноводческой ферме  

крестьянского хозяйства «Багратион», по принципу аналогов  создали 2 группы 

по 10 коров (опытную и контрольную). Возраст животных от 4 до 6 лет. 

Животным  опытной группы вводили в рацион фито-минеральную добавку в дозе  

55 г на 1 голову    1 раз  в  день с концентратами в течение сухостойного периода, 

новотельного и первые 4 месяца лактационного периода. Коровы контрольной 

группы добавку не получали. 

Изучение содержания в организме коров микроэлементов показало, что у 

коров опытной группы, в течение периода наблюдений, поддерживается 

нормативная  концентрация калия, железа, меди и цинка.  Так содержание железа 

в крови у коров этой группы в новотельный период составило  3,4±0,3 мкг/кг.  В 

то время в контрольной группе этот показатель находился в пределах 3,0±0,3 

мкг/кг (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Содержание микроэлементов  у коров  при добавлении 

минеральных добавок 
К/х Иссле-

довано 

Период Группа 

коров 

Микроэлементы (мкг/кг) 

Mn Fe Cu Zn 

Баг- 

рати- 

он 

кровь сухо- 

стойный 

опыт. 

контр. 

4,1±0,3 

4,2±0,3 

3,2±0,3 

3,3±0,3 

78,8±5,8 

77,8±5,8 

289,3±19,8 

286,5±19,8 

ново- 

тельный 

опыт. 

контр. 

3,7±0,3 

3,9±0,3 

3,4±0,3 

3,0±0,3 

79,6±5,3 

71,6±5,8 

312,2±22,5 

276,6±18,6 

лакта- 

ционный 

опыт. 

контр. 

4,0±0,3 

4,0±0,3 

3,5±0,3 

3,1±0,3 

84,6±5,4 

74,6±6,3 

318,4±24,2 

282,6±18,5 

волос сухостой-

ный 

опыт. 

контр. 

2,0±0,2 

2,0±0,2 

24,2±1,9 

23,7±1,9 

3,1±0,3 

3,2±0,3 

97,8±7,7 

96,4±7,6 

ново- 

тельный 

опыт. 

контр. 

1,8±0,1 

2,9±0,2 

25,3±1,8 

20,7±1,5 

3,2±0,3 

2,8±0,3 

108,4±9,7 

84,4±9,1 

лакта- 

ционный 

опыт. 

контр. 

2,1±0,12 

2,1±0,2 

26,2±1,8 

23,3±1,7 

3,4±0,3 

3,1±0,3 

114,2±10,4 

98,4±9,6 

Нормативное кровь 4,2±0,3 3,6±0,2 96,1±5,9 350,5±18,2 
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содержание волос 2,1±0,2 27,5±2,4 3,6±0,3 122,9±8,4 

 

При проведении клинических наблюдений за подопытными животными  

установлено, что у коров  опытной группы получавших минеральную добавку  с 

концентрами, каких–либо отклонений в состоянии аппетита, поведении и 

клиническом состоянии не наблюдали. Отел у всех коров прошел без 

патологических отклонений.   В течение 1 месяца после отела  2 коровы заболело 

послеродовым эндометритом. При проведении лечебных процедур обе коровы 

выздоровели в течение 6-7 дней (таблица 2). 

У 2 телят, полученных от коров этой группы, наблюдали возникновение 

желудочно-кишечных заболеваний. При проведении лечения, телята выздоровели 

в течение 2-3 дней 

В контрольной группе  у 3 коров наблюдали послеродовой эндометрит, у 1   

мастит.  

 

Таблица 2 - Результаты применения минеральных добавок коровам в 

стойловый период в к/х «Багратион»  
Группа 

коров 

Кол-во 

коров 

Заболевае-

мость коров в 

течение месяца 

после отела 

Полу-

чено 

телят 

Средний 

вес телят 

при рожде-

нии 

Заболело 

телят 

желудочно-

кишечными 

болезнями 

Привесы 

телят в 

течение 

месяца 

(кг) 

Опыт 10 2 10 32,5 2 18,4 

контроль 10 4 10 31,6 4 17,4 

 

У телят, полученных от коров опытных групп заболеваемость желудочно-

кишечными болезнями была в 2 раза меньше, чем в контрольной группе. Вес 

телят при рождении от коров первых 2-х групп  был несколько выше, чем у телят, 

полученных от коров 3 группы .  

При учете показателей продуктивности коров в течение 6 месяцев 

лактационного периода, установили, что среднесуточные надои в 1 группе 

составили 14,4 кг молока, во 2 группе 14,3 кг, в контрольной группе 13,8 кг. 

Показатели жирности молока,  общего белка и  лактозы, (определенные  с 

помощью молочного анализатора «Клевер М-1») у коров опытной группы  были 

несколько выше, чем у коров в контрольной группе (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Некоторые показатели молочной продуктивности коров при 

применении минеральных добавок в к/х «Багратион» 
Показатели 

 

Коровы 1 группы Коровы 2 группы Коровы контрольной 

группы 

Среднесуточные 

надои  (кг) 

14,4 14,3 13,8 

Жирность (%) 3,38 3,38 3,34 

Общий белок (%) 3,56 3,55 3,44 
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Лактоза (%) 4,3 4,3 4,2 

 

Таким образом, разработанная фито-минеральная добавка  для коров,   

содержащая  углекислый цинк, углекислую медь, йодистый калий,  сернокислое 

железо,  бентонит,  полынь горькую и хвою пихты сибирской,   поддерживает 

физиологический уровень микроэлементов в организме, что благоприятно 

отражается на организме коров и повышает их продуктивность. 
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СЕЛЕКЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

В настоящее время для картофелеводов остается актуальной проблема 

повышения и сохранения урожайности сортов картофеля. Существующие 

высокоурожайные сорта иностранной селекции зачастую оказываются не 

приспособленными к условиям нашего региона, а также начинаю вырождаться 

через несколько лет [1]. 

Для решения этой главной проблемы актуально серьезное 

совершенствование семеноводства и особенно налаживания оригинального и 

элитного семеноводства на региональном уровне. Этими вопросами и начали 

заниматься ученые биотехнологической лаборатории Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С. Аманжолова 
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Селекция адаптированных сортов к условиям Восточного Казахстана начата 

в 2012 году[2]. Из рассады 32 гибридных комбинаций в 2012 году было отобрано 

697 одноклубневых гибридов, в 2013 году из них отобрано 267 гибридов с 25 

лидерами, в 2014 году из них было отобрано 45 гибридов для предварительного 

испытания. Из 45 гибридов отобрано для конкурсного испытания в 2016 году 26 

гибридов ВКГУ (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Гибриды картофеля для конкурсного сортоиспытания 2016 года 

№ гибридной 

комбинации 
Происхождение Номер гибрида 

1 ОредежскийХ 88.16/20 1/9, 1/15, 1/32, 1/33 

3 2414-73ХМаэстро 3/5, 3/8, 3/8-1, 3/12 

5 2374-34Х2372-66 5/7, 5/30 

6 2107-13Х88.34/14 6/1, 6/22, 6/31 

8 92.3-234Х2144-8 8/1, 8/15 

10 ИрбитскийХАусония 10/8 

11 Памяти Осиповой Х Жуковский ранний 11/24 

12 НикулинскийХКорейский 12/4 

14 КивиХЧародей 14/48 

17 Наяда Х Крепыш 17/19-1 

21 Блакит Х Русский сувенир 21/15, 21/16 

26 3-86-9 Х Виктория 26/9 

27 Чародей Х Виктория 27/73 

29 Колобок Х Романце 29/13 

32 Северный Х Дубрава 32/3 

 

Сортоиспытание было заложено 8-9 мая по голландской технологии, 

принятой в хозяйстве (рисунок 1, 2). Всходы появились на 10-12 день после 

посадки, они были по сортам дружными, и всхожесть составляла 98-100%. 

Погодные условия для развития растений были хорошими. 

Наиболее ранние сорта зацвели к 1 июля, а в течение 10 дней зацвели все 

остальные. Уборку провели 6-9 сентября в сухую погоду. 
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Рисунок 1 – Разбивка опытного участка под предварительное и 

государственное конкурсное сортоиспытание 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид питомника государственного конкурсного 

сортоиспытания
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Таблица 2 – Сорта Восточно-Казахстанской селекции, выделившиеся в конкурсном сортоиспытании в 2016 году 

 
Гибрид  Кол-во 

клубней, 

шт/куст 

В том числе Индивидуа

льная 

продуктив

ность, 

г/куст 

В том числе, г Абсолютный вес клубней, г Урожай в 

пересчете 

в т/га 
крупных средних мелких крупных средних мелких крупных средних мелких 

1/15 14,0 5,6 3,8 2,8 983,5 723,0 220,0 40,5 103,3 46,3 11,6 39,3 

1/32 21,3 6,5 8,0 6,8 1102,0 689,0 340,0 73,0 106,0 42,5 10,8 44,1 

1/33 18,0 5,8 7,8 4,4 1120,2 672,0 399,4 48,8 115,9 51,2 11,1 44,8 

3/8 14,2 8 3,4 2,8 832,8 978,4 118,5 35,9 84,4 34,8 9,3 33,3 

3/8-1 14,0 9,4 2,6 2,0 1114,8 998,8 92,8 23,2 106,3 35,7 11,6 44,6 

3/12 12,6 6,0 3,2 3,4 1179,6 973,6 159,6 46,4 162,3 49,9 13,6 47,2 

6/1 9,2 5,6 2,4 1,2 1090,4 958,0 121,2 11,2 171,1 50,5 9,3 43,6 

6/22 20,0 6,4 8,0 5,6 909,6 608,4 249,2 52,0 95,1 31,2 11,3 36,4 

12/4 17,4 4,6 8,8 4,0 1117,2 525,2 533,6 58,4 114,2 60,6 14,6 44,7 

17/19-1 14,4 6,2 5,4 2,8 1202,4 880,0 291,6 30,8 141,9 54,0 11,0 48,1 

21/15 20,0 5,8 9,7 4,5 1059,8 569,3 463,5 27,0 99,0 47,5 6,0 42,4 

27/73 13,2 5,2 6,6 1,4 1196,6 800,2 315,6 20,8 165,4 47,8 14,9 47,9 

29/13 21,6 7,8 8,0 5,8 1077,2 669,2 322,0 86,0 85,8 70,3 14,8 43,1 

Невский (районированный) 39,4 

Удача (перспективный) 42,0 

НСР0,05   ±2,15 
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Из 26 гибридов конкурсного сортоиспытания (таблица 2)  по урожайности 

выделились 13 гибридов. Достоверно наивысшая урожайность отмечалась у 

гибридов 17/19-1 (48,1 т/га),  27/73 (47,9 т/га) и 3/12 (47,2 т/га). Эти три гибрида 

превышали как районированный сорт Невский (39,4 т/га), так и перспективный – 

Удачу (42,0 т/га). Четыре гибрида имели урожайность выше 44 т/га, это 1/33 

(44,8 т/га), 12/4 (44,7 т/га), 3/8-1 (44,6 т/га) и 1/32 (44,1 т/га). По результатам 

второго года государственного конкурсного испытания вышеназванные сорта 

можно считать перспективными, поэтому их нужно размножить для проведения 

производственного испытания. Также в связи тем, что в области внедряется 

оригинальное семеноводство, из перспективных сортов следует в зимний период 

вычленить меристему, и в 2017 году вырастить первое меристемное потомство 

клубней. В дальнейшем требуется провести эти гибриды через все четыре 

питомника оригинального и элитного семеноводства, чтобы из них выбрать те, 

которые будут во всех питомниках показывать лучшие свойства, т.е. 

урожайность, здоровье, короткий вегетационный период и наиболее 

сбалансированное содержание питательных веществ. 

Нами проведено определение биохимического состава клубней. Результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты определения биохимического состава клубней в 

урожае 2016 года 

Гибрид Сухое 

вещество, 

% 

Крахмал, 

% 

Протеин, 

% 

Витамин 

С, мг/% 

Сахара, % 

1/15 27,7 14,8 1,15 2,93 0,15 

1/32 32,6 14,2 2,70 5,87 0,53 

1/33 28,0 20,5 0,97 4,20 0,14 

3/8 26,6 13,5 1,04 2,93 1,01 

3/8-1 26,6 14,1 1,58 2,90 1,20 

3/12 16,3 14,8 1,80 8,70 0,50 

6/1 26,4 21,0 1,30 2,90 1,00 

6/22 27,5 14,2 1,24 2,90 0,63 

12/4 27,9 14,5 1,86 9,90 0,30 

17/19-1 22,8 14,4 1,35 2,93 0,34 

21/15 23,9 14,8 1,62 10,30 0,15 

27/73 28,43 20,0 1,41 8,80 0,53 

29/13 27,1 14,8 1,05 5,82 0,44 

Невский (к) 28,4 20,8 1,85 7,33 0,14 

Удача (к) 25,5 20,4 1,54 4,40 0,92 

Ароза (к) 33,1 27,4 1,34 4,40 0,24 
 

Из данных таблицы 3 видно, что содержание крахмала колеблется в 

пределах от 14,1 до 20,5 %, т.е. гибриды содержат изучаемое вещество в 

количествах, относящихся ко всем трем направлениям, поставленных в 
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программе селекции. К первой группе относятся гибриды 1/15, 1/32, 3/8, 3/8-1, 

3/12, 6/22, 12/4, 17/19-1, 21/15, 29/13; ко второй – 27/73, 1/33, и только гибрид 6/1 

относится к третьей группе. 

Протеин колебался в пределах 1,04 – 2,7 %, витамин С – от 2,93 до 5,87 

мг/%, сахара – от 0,14 до 1,2 %. 

Из испытанных гибридов выделившиеся по наиболее лучшим результатам 

следующие сорта переданы в Реестр сортов рекомендуемых к использованию по 

Восточно-Казахстанскому региону: Изольда (гибрид 3/12), Шығыс (27/73), 

Таврия (17/19-1). 
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КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ СОРТОВ ТОПИНАМБУРА В 

ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

 

Топинамбур, или земляная груша, известен в Европе с XII века. Завезен 

впервые во Францию из Северной Америки, где индейцы возделывали его для 

использования в пищу. В Россию эта культура попала в XVII веке из Франции и 

Китая. В России и прилегающих странах он распространился во второй половине 

XVIII века и за ним закрепилось название «земляная груша», так как клубни 

напоминали по форме грушу. Их использовали в пищу в сыром виде. 

Используется он как целебное растение, позднее широко распространился как 

кормовая культура. В настоящее время по причине большой ценности 

топинамбур в ряде развитых стран Европы и Америки широко используется для 

выработки лекарств, продуктов и спирта. В мировом земледелии площадь 

посевов топинамбура составляет около 2,5 млн. га, а во Франции она почти 

равна площади под посадками картофеля [1]. 

Лаборатория биотехнологии заинтересовалась этой старой – новой 

культурой и провели исследования по Программе и методике [2]. 
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Сорта топинамбура получены от доктора технических наук Старовойтова 

В.И. в количестве 10 – клубнями и 3 – растениями invitro. В 2014-2015 годах 

сорта размножали, а в 2016 году заложиликонкурсное сортоиспытание. 

Закладка сортоиспытания проводилась 20-22 мая клубнями, выкопанными 

весной из питомника размножения. Появление всходов было растянутым, но 

после полива установкой «Valley» все взошедшие растения укоренились и на 15 

день сорта полностью взошли. Развитие было мощным, бутоны у большинства 

сортов появились на 86 день, а цветение началось на 117 день. Ни болезней, ни 

вредителей на опытных делянках не наблюдалось. 

Оценку продуктивности сортов проводили трижды: 15 августа, 15 

сентября и 15 октября. Данные приведены в таблицах 1-2. 

 

Таблица 1 – Урожай клубней топинамбура, 2016 год 
Сортообразец 

топинамбура 

Дата Количест

во 

клубней 

в в пере-

счете на 

1 куст 

Размер 

клубневого 

гнезда, HxBxL, 

мм 

Масса 

клубней в 

пересчете 

на 1 куст, 

кг 

Сред-

няя 

масса1 

клубня, 

г 

Урожай-

ность 

клубней, 

т/га 

Киевский 

красный 

15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

6,8 

18,0 

23,5 

17;21.3;30.8 

24.5;42.0;27.8 

25.0;57.5;37.5 

17.0 

85.5 

347.0 

2.5 

4.8 

14.8 

0.11 

0.22 

0.67 

Киевский ранний 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

30 

88,3 

36,5 

17.8;31.8;25.0 

17.0;31.0;24.0 

25.0;42.5;40.0 

57.5 

622.0 

356.0 

1.9 

7.1 

9.8 

0.085 

0.32 

0.44 

Коренѐвский 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

10,0 

21,8 

23,0 

19.3;30.0;19.5 

21.8;34.5;32.5 

22.5;40.0;35.0 

32.0 

187.0 

312.0 

1.0 

8.6 

13.6 

0.045 

0.39 

0.63 

Бланк 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

20,5 

49,3 

51,0 

17.0;34.3;33.8 

22.5;37.5;28.0 

27.5;45.0;40.0 

70.0 

616.5 

650.0 

3.4 

12.5 

12.7 

0.153 

0.563 

0.572 

Тописол- 

нечник 

15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

0 

4,8 

8,5 

16.5;27.3;26.3 

19.0;39.8;29.0 

17.5;45.0;47.5 

0 

31.5 

372.0 

0 

6.6 

43.7 

0 

0.297 

1.967 

Диетический 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

16,0 

23,8 

27,5 

16.5;29.3;22.8 

17.0;35.5;23.3 

30.0;55.0;60.0 

22.0 

112.5 

338.0 

1.4 

4.7 

12.3 

0.63 

0.212 

0.554 

Подмосковный 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

25,3 

48,8 

45,0 

18.5;31.0;28.8 

23.0;36.5;29.5 

26.5;52.5;55.0 

109.0 

607.5 

974.0 

4.31 

12.45 

21.64 

0.19 

0.56 

0.974 

Фиолетовый 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

4,8 

8,3 

24,5 

16.5;29.8;28.3 

16.5;33.5;33.0 

25.0;47.5;47.5 

5.0 

23.0 

300.0 

1.04 

2.8 

12.3 

1.04 

2.8 

12.3 

Надежда 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

11,0 

18,8 

25,0 

16.8;31;27.3 

21.5;37.8;28.8 

25.0;55.0;55.0 

21.5 

54.0 

158.0 

2.0 

2.9 

6.3 

2.0 

2.9 

6.3 

Шпиндель 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

7,8 

18,0 

27,0 

17.8;31.0;24.8 

25.5;38.0;27.8 

25.0;70.0;50.0 

19.0 

100.5 

233.0 

2.4 

5.6 

8.6 

2.4 

5.6 

8.6 



189 
 

Данные таблицы 1 показывают, что первый год вегетации у всех сортов 

топинамбура накопление и рост клубней был незначительным.  

 

Таблица 2 – Оценка продуктивности сортообразцов топинамбура. Урожай 

зеленой массы топинамбура, 2016 г. 
Сортообразец 

топинамбура 

Дата Средняя 

высота куста, 

м. 

Кол-во 

стеблей в 

пересчете 

на 1куст, 

шт. 

Толщина 

стеблей, 

мм. 

Количество 

зеленой 

массы в 

пересчете 

на 1 куст, 

кг. 

Урожайность 

зеленой 

массы, т 

/га. 

Киевский 

красный  

15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

164,5 

240,0 

226,0 

2/21,5 

2,3/25,5 

2,5/34,0 

2,8-2,2-2,1 

2,9-2,2-1,6 

3,5-3,0 

2353,3 

1407 

2068 

5,9 

31,7 

46,5 

Киевский  

ранний  

15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

162,0 

181,3 

165,0 

2,3/22,3 

2,8/24,0 

1/22 

2,8-2,1-1,4 

2,1-1,5-1,1 

2,0-1,4 

2307 

1062 

225 

51,9 

23,9 

5,1 

Коренѐвский 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

193,0 

200,5 

176,5 

1,8/28 

1,8/30,1 

1,5/26,0 

2,9-2,3-1,3 

2,4-2,0-1,1 

2,9-2,4-2,2 

1591 

7115 

608 

35,8 

142,3 

13,7 

Бланк 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

175,8 

201,3 

183,0 

5,5/22,8 

5,3/26,3 

4,0/29,0 

2,3-1,8-1,3 

2,4-1,8-1,1 

2,1-2,1-1,7 

9094,5 

1184 

687 

47,1 

26,6 

15,5 

Тописолнечник 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

204,8 

268,0 

300,5 

1,5/21,0 

3,0/4,8 

2,0/33,0 

2,6-2,1-1,- 

2,6-2,1-1,2 

3,0-2,5-2,2 

1780 

20745 

1775 

40,1 

41,5 

39,9 

Диетический  15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

206,3 

249,0 

275,0 

1,8/21,0 

2,3/16,0 

2,5/36,0 

2,7-2,4-1,8 

2,2-1,8-1,3 

3,0-2,6-2,3 

1547,5 

1153 

1647 

34,8 

37,1 

25,9 

Подмосковный 15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

183,8 

187,8 

202,5 

1,5/29,0 

3,3/28,3 

1,5/29 

2,3-1,8-1,2 

2,1-1,5-0,9 

2,6-2,3-1,6 

1370,5 

645,5 

379,0 

30,8 

14,5 

8,5 

Фиолетовый  15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

147,0 

208,8 

180,0 

1,3/18,8 

3,3/11,8 

1,5/25,0 

2,5-1,8-1,2 

2,5-1,9-1,3 

3,0-2,6-2,3 

2146,0 

1333 

1458 

48,3 

30,0 

32,8 

Надежда  15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

153,3 

170,8 

155,5 

3,0/7,5 

3,3/8,3 

2,5/23,5 

 

2,3-1,8-1,3 

2,2-1,5-1,1 

2,5-1,9-1,1 

778,5 

1008,5 

820 

 

17,5 

22,7 

18,5 

Шпиндель  15.08.16 

15.09.16 

15.10.16 

153,5 

177,0 

207,5 

1,3/13,3 

3,0/8,5 

2,5/20,0 

2,4-1,8-1,2 

2,0-1,7-1,1 

2,7-2,5-2,3 

1092,0 

986,0 

1393 

24,6 

22,2 

31,4 

 

Также была проведена оценка кормовых и технических качеств клубней по 

сортам топинамбура (таблица 3). 
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Таблица 3 – Кормовые и технические качества клубней топинамбура, 2016 г 
Сортообразец 

топинамбура 

Дата 

учета 

Количес

-тво 

сухих 

веществ, 

% 

Коли

честв

о 

клет-

чатки, 

% 

Коли

честв

о ину-

лина, 

% 

Количе

ство 

кормо-

вых 

единиц

, КЕ 

Количество витаминов % 

С В1 В2 

Киевский 

красный 

15.08.16 15,20 7,39 4,09 0,71 0,08 

 

0,01 

 

0,04 

15.09.16 19,01 10,18 8,12 0,57 0,10 0,01 0,05 

15.10.16 24,05 12,17 11,46 0,53 0,11 0,02 0,05 

Киевский 

ранний 

15.08.16 19,51 10,67 4,30 0,56 0,09 0,01 0,06 

15.09.16 22,62 12,44 10,07 0,52 0,09 0,01 0,06 

15.10.16 24,48 15,11 14,32 0,47 0,10 0,01 0,07 

Кореневский 15.08.16 24,24 9,61 9,45 0,58 0,10 0,01 0,06 

15.09.16 25,43 11,92 14,42 0,51 0,11 0,01 0,07 

15.10.16 26,91 13,18 16,81 0,49 0,11 0,02 0,08 

Бланк 15.08.16 22,61 13,41 7,10 0,50 0,09 0,01 0,06 

15.09.16 25,82 15,77 12,71 0,47 0,11 0,01 0,07 

15.10.16 26,86 16,31 14,88 0,46 0,12 0,02 0,07 

Надежда 15.08.16 19,05 12,76 6,14 0,51 0,09 0,01 0,05 

15.09.16 21,14 14,17 10,76 0,48 0,09 0,01 0,06 

15.10.16 24,47 16,72 13,17 0,44 0,10 0,02 0,06 

Диетический 15.08.16 20,60 13,70 5,51 0,49 0,09 0,01 0,06 

15.09.16 23,12 15,26 9,45 0,47 0,10 0,01 0,07 

15.10.16 24,35 16,91 13,44 0,45 0,11 0,01 0,08 

Тописолнеч-

ник 

15.08.16 23,45 6,60 8,25 0,78 0,09 

 

0,01 0,05 

15.09.16 24,11 13,14 13,01 0,51 0,10 

 

0,01 

 

0,05 

15.10.16 26,03 15,95 16,76 0,47 0,12 0,02 0,06 

Шпиндель 15.08.16 21,14 13,04 6,76 0,51 0,09 0,01 0,05 

15.09.16 23,47 14,09 11,48 0,49 0,09 0,01 0,06 

15.10.16 25,16 16,84 14,38 0,45 0,10 0,02 0,06 

Подмосков-

ный 

15.08.16 22,50 8,16 8,02 0,65 0,09 

 

0,01 0,05 

15.09.16 24,81 11,27 13,77 0,53 0,10 

 

0,01 

 

0,06 

15.10.16 26,08 15,22 15,94 0,47 0,10 0,02 0,07 

Фиолетовый  15.08.16 18,47 11,68 6,44 0,53 0,08 0,01 0,04 

15.09.16 21,23 14,91 11,94 0,47 0,09 0,01 0,06 

15.10.16 23,18 16,47 14,01 0,44 0,10 0,02 0,07 

 

Как мы видим, в первый год жизни топинамбур в условиях Восточного 

Казахстана развивается хорошо. К концу вегетации рост растений составлял до 

2,8 метров, колеблясь в пределах 1,64 м. – 2,8м. Рост и развитие растений были 

интенсивными. Появление всходов произошло на 10 – 12 – 13 день, бутонизация 

на 86 и 117 день, цветение на 117 и 152 день. Наиболее ранними оказались сорта 
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Киевский ранний, Киевский красный, Кореневский, Бланк, Подмосковный; 

более поздними – Диетический и Шпиндель. 

В течение вегетации не отмечались ни болезни, ни вредители, что мы 

объясняем устойчивостью культуры и отсутствием посадок топинамбура как в 

ТОО «Ҧлан-Жеміс», так и в окружающих полях других хозяйств. Практически в 

этом районе наши опыты являются первой посадкой этой культуры. 

Наибольшую зеленую массу к моменту первого учета урожайности 

набрали Киевский красный и Киевский ранний (52,9; 51,9 т/га), к моменту 

второго учета -  Кореневский (142,3 т/га), к концу третьего все сорта подсохли и 

имели за счет этого наименьшую массу. Поэтому зеленую массу топинамбура 

лучше убирать в первой половине сентября. 

В первый год вегетации у всех сортов накопление и рост клубней были 

незначительными. Таким образом, как по количеству, так и по весу наиболее 

продуктивными оказались Киевский красный (0,74 т/га), Кореневский (0,31 т/га), 

Тописолнечный (0,98 т/га), Подмосковный (0,49 т/га). Остальные сорта дали 

урожай несколько ниже и он колебался от -,14 до 0,28 т/га. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА ФИТОП 8.67 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

КАРТОФЕЛЯ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения действия 

биологического препарата на продуктивность картофеля.  

Установлено, что при применении биологического препарата Фитоп 8.67 

получено картофеля при обработке клубней перед посадкой и при опрыскивании 

растений по вегетации больше, на 6 т/га,  в сравнении с необработанным 

картофелем. 
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Картофель - одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Он 

широко используется на продовольственные, кормовые и технические цели. 

Картофель играет важную роль в обеспечении населения продовольствием, 

оставаясь наиболее ценным и незаменимым каждодневным продуктом питания. 

В Восточно-Казахстанской области площадь картофеля ежегодно составляет 27-

27,5тыс.га, средняя урожайность по области составляет 15,0 -18,0 т/га.  

В области, возможно, получать 18-20 т/га на богаре и 30-35 т/га на поливе. 

Высокие урожаи можно получать, используя высококачественные семена, 

высокопродуктивные сорта с применением эффективных технологий. В 

настоящее время для получения здорового семенного и продовольственного   

картофеля используют методы биотехнологии в первичном семеноводстве. 

Биотехнологии применяются не только при выращивании семенного картофеля, 

но также и при производстве продовольственного картофеля.  

Российскими учеными и практиками создана биотехнология 

сельскохозяйственных культур на продовольственные, технические и кормовые 

цели, которая позволяет без применения минеральных удобрений, химических 

протравителей – фунгицидов и стимуляторов роста получать стабильные урожаи 

сельскохозяйственных культур на уровне и выше продуктивности при типовых 

технологиях. Исключение минеральных удобрений из технологии позволяет 

существенно снизить засоренность посевов при этом сократить затраты на 

использование гербицидов при междурядных обработках. 

Развитие  в ризосфере и на корнях растений полезных микроорганизмов 

способствует механическому вытеснению болезнетворной микрофлоры, а также 

ее подавлению за счет выделения антибиотиков, поэтому протравливание семян 

сельскохозяйственных культур перед посадкой посева биопрепаратами, 

(фунгицидами) при биотехнологии не требуется.  

Отделом картофелеводства и плодоводства в 2016 году была испытана 

биотехнология возделывания картофеля посредством применения биопрепарата 

Фитоп 8.67.  

Механизм действия биопрепарата Фитоп 8.67 основан на подавлении 

жизнедеятельности болезнетворный микрофлоры без применения химии. 

Является биологическим препаратом для органического земледелия с 

фунгицидными антистрессовыми и антидепресантными свойствами. Препарат 

улучшает способность самозащиты растений.Препарат обладает фунгицидным и 

ростостимулирующим действием.   

Совместим с химическими фунгицидами, гербицидами. 

Препарат безвреден для человека, животных и окружающей среды. В 

отличие от большинства биопрепаратов, не стимулирует развитие болезней и не 

вызывает резистенции. 
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Сохраняет биологическую активность на протяжении 20-30 дней. 

Прибавка урожайности сельскохозяйственных культур составляет 20-25% на 

богаре, 70-80% на орошении.  

Цель работы: изучение и внедрение биопрепарата при возделывании 

картофеля для повышения продуктивности и качества семенного и 

продовольственного картофеля без применения удобрений и пестицидов. 

Улучшения хранения картофеля (сокращения потерь при хранении). 

Исследования проводились в сухостепной зоне Восточно-Казахстанской 

области в  ТОО «Агрофирме Приречное». 

Почвы темно-каштановые, содержание гумуса 2,5-3%. За вегетационный 

период выпадает 180-200 мм осадков, поэтому картофель в сухостепной зоне 

возделывается в основном на поливе.  

Погодные условия вегетационного периода картофеля в 2016 году 

характеризуется как благоприятные по количеству осадков и по температурному 

режиму.  

Технология возделывания картофеля в ТОО «Агрофирме Приречное» 

применяется европейская (голландская). Удобрения на опытном участке не 

вносились. ТОО «Агрофирме Приречное» занимается выращиванием семенного 

и продовольственного картофеля и аттестовано, как семеноводческое.  

Исследования проводили на основе методических указаний и 

рекомендаций; 

«Методические указания по технологии и селекции картофеля» (НИИКХ). 

Москва 1994 г). [1].   

«Методические указания по экологическому испытанию картофеля в 

Казахстане»  (КАЗНИИКО, Алматы 2001 г).[2].   

«Экологическое сортоиспытание картофеля в Казахстане». Методические 

указания (КАЗНИИКО (Кайнар – Чаглинка-2004г.) [7] 

Методика исследований по культуре картофеля, - М: НИИКХ,-1967[3].   

 «Методика полевого опыта»  (Доспехов Б.А. М:  Колос. 1985г.).[4].   

Система мероприятий по защите картофеля от болезней, вредителей и 

сорняков. - (М: Колос, -1977). [6] 

Применение микробиологического препарата Фитоп 8.67  (Новосибирская 

область, наукоград Кольцово).  [5].   

Изучение проводилось по схеме: 

- обработка клубней перед посадкой препаратом Фитоп 8.67-2 мл/т (в день 

посадки); 

- обработка растений по вегетации до смыкания ботвы в междурядьях 

препаратом Фитоп 8.67-2 мл/т; 

- обработка клубней картофеля при закладке на хранение. 

Перед посадкой обработка  клубней производится с целью заселения их 

поверхности микроорганизмами, являющимися действующим началом 

удобрения Фитоп 8.67. для повышения устойчивости к клубневым инфекциям. 

Обработка растений по вегетации проводится в целях защиты от листовой 

пятнистости, фитофтороза. 



194 
 

Обработаны посадки сорта Розара (раннеспелый). 

На основании испытания получены результаты (на орошении): 

-  урожайность картофеля при обработке по вегетации  биопрепаратом 

Фитоп 8.67-2 мл/т  составила 20 т/га; 

- урожайность картофеля без обработки составила 14 т/га.  

Данные, по урожайности показывают, что применение биопрепарата 

Фитоп -8.67 при обработке клубней перед посадкой и при обработке растений по 

вегетации, оказало существенное влияние на увеличение урожайности 

картофеля. Эффект от обработки составил дополнительно 6 т/га. 

Таким образом, по результатам применения биопрепарата и 

использованной технологии   можно сделать предварительные выводы: 

1. Результаты проведѐнной работы практически доказывают 

эффективность использования  биопрепарата на картофеле в условиях 

сухостепной зоны Восточно - Казахстанской области.  

2. При обработке клубней перед посадкой и при опрыскивании растений 

по вегетации препаратом Фитоп 8.67. отмечены более высокие показатели по 

продуктивности картофеля, чем без опрыскивания растений. 

3. На основании проведенных исследований рекомендуем расширение 

ареала применения биопрепарата при выращивании картофеля в 

сельскохозяйственных формированиях области.   
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УДК 633.491:606 

 

Е.В.Овэс, С.В.Жевора, Н.А.Гаитова  
Всероссийский НИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха,  

Московская обл., Россия 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНОГО ОЗДОРОВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА  

КАРТОФЕЛЯ 

 

В современной практике оригинального семеноводства картофеля 

получение исходного материала, освобожденного от вирусных и других 

инфекций, является одним из основополагающих элементов технологического 

процесса. Накопленный опыт показал, что наиболее надежный оздоровительный 

эффект, может быть получен на основе сочетания методов биотехнологии и 

полевых отборов и использования для введения в культуру invitro лучших 

здоровых исходных растений (базовых клонов), тщательно оцененных в 

отношении их сортовой типичности и выраженности основных 

сортоотличительных признаков. 

Придавая важное значение решению проблемы сохранения 

биологического потенциала сортов картофеля и основываясь на современном 

мировом опыте во ВНИИКХ создан Банк здоровых сортов картофеля (БЗСК) в 

чистых фитосанитарных условиях северного региона. Результаты проведенных 

поисковых исследований показали, что выбранная территория Архангельской 

области в сочетании с комплексным применением многократного непрерывного 

улучшающего отбора и современных методов диагностических тест-систем 

позволяет с максимальной эффективностью использовать преимущества 

северной фитогигиены. Проведение всесторонней оценки растений в полевых 

условиях в сочетании с отбором наиболее продуктивных базовых клонов и 

последующим их введением в культуру invitro является важнейшим элементом 

получения исходного материала, свободного от фитопатогенных вирусов (1,7,9).  

Поддержание сортообразцов картофеля в здоровом состоянии в условиях 

северной фитогигиены позволяет систематически пополнять коллекцию invitro 

новыми высокопродуктивными линиями, свободными от вирусного заражения. 

Использование природно-климатического фактора северных территорий 

позволяет сохранить биологический потенциал сортов картофеля при 

репродуцировании и обеспечить производство высококачественного материала в 

оригинальном семеноводстве (1,3). 

Специальные зоны благоприятные для поддержания Банка здоровых 

сортов картофеля (БЗСК).Формирование и поддержание Банка здоровых сортов 
картофеля (БЗСК) (рисунок 1) в полевой культуре в чистых фитосанитарных 
условиях, где максимально ограничена возможность новых заражений вирусной 

инфекцией, является эффективным методом  получения здорового исходного 

материала и развития на этой основе оригинального и элитного семеноводства 



196 
 

картофеля. В мировой практике для этих целей широко используются природные 

средообразующие факторы: северные территории, горные условия, крупные 

водоемы, островные или прибрежные территории. 

В Российской Федерации, на основе проведенных поисковых 

обследований и сравнительных оценок по комплексу природно-климатических и 

фитосанитарных характеристик ряда регионов, наиболее приоритетными для 

создания и поддерживания сортообразцов картофеля в БЗСК были признаны 

условия Архангельской области. К несомненным преимуществам этого региона 

относится низкий инфекционный фон, позволяющий минимизировать 

распространение наиболее вредоносных вирусных болезней в период вегетации 

растений, а глубокое промерзание почвы в зимний период способствует ее 

очищению от возбудителей болезней и вредителей. Кроме того, характерные для 

северных широт длинные летние дни создают хорошие условия для ускоренного 

роста и развития растений, особенно в начальный период  вегетации, что также 

способствует более быстрому наступлению «возрастной устойчивости» растений 

к фитопатогенным вирусам. Но проведение отбора высокопродуктивных 

базовых клонов в питомнике базовых клонов в северных условиях, в связи с 

крайне ограниченным безморозным периодом, не всегда представляется 

возможным особенно при выращивании сортов, требующих более  длительных 

сроков для клубнеобразования и накопления урожая (6).  

Придавая важное значение решению проблемы сохранения 

биологического потенциала сортов картофеля и, основываясь на современном 

мировом опыте, во ВНИИКХ создан Банк здоровых сортов картофеля. 

Поддержание базовой коллекции в БЗСК проводится в условиях северной 

фитогигиены на базе ООО«АПК«Любовское» Приморского района 

Архангельской области. Дублирование здорового материала картофеля из 

питомника базовых клонов БЗСК проводится на опытном участке Ингушского 

НИИСХ в горных условиях  Северного Кавказа на высоте 1500м над уровнем 

моря.  

Банк здоровых сортов картофеля в полевой культуре в условиях северной 

фитогигиены состоит из двух питомников - коллекционный и питомник базовых 

клонов (схема). В коллекционном питомнике Банк формируется за счет новых 

поступлений от оригинаторов сортов с проведением ежегодного непрерывного 

многократного улучшающего отбора. Питомник состоит из блоков, в первом 

блоке размещают клубни, поступившие от оригинаторов сортов картофеля и 

предназначенные для формирования БЗСК. В дальнейшем, номер блока 

указывает на кратность проведенного улучшающего отбора, основа которого 

заключается в проведении в период бутонизации и цветения тщательной 

визуальной оценки сортовой типичности и здоровья индивидуально каждого 

отобранного растения. При уборке обязательным требованием является 

проведение оценки морфологических характеристик клубней на основе точного 

авторского описания сортов.  

Начиная с третьего блока, в коллекционном питомнике работу направляют 

в сторону  получения базовых клонов - наиболее выраженных по 
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морфологическим признакам растений, свободных от вирусной инфекции по 

результатам диагностики на наличие скрытой зараженности  методом 

иммунохроматографического анализа на тест-полосках. Применение 

высокочувствительного метода диагностики в полевых условиях позволяет 

значительно улучшить результативность проводимого ежегодного непрерывного 

улучшающего отбора и получать свободные от вирусов клоны. 

 

Рисунок 1 – Структура Банка здоровых сортов картофеля (БЗСК) в полевой 

культуре 

 

При уборке растений свободных от фитопатогенов по результатам 

иммунохроматографии отбирают наиболее выровненные и продуктивные 

базовые клоны. Получение здорового потомства в результате проведения 

улучшающего отбора в различных блоках коллекционного питомника зависит 

как от сортовой особенности, так и  от первоначального качества 

представленного оригинатором материала. 

Для  проведения послеуборочного контроля качества отобранных клонов  

из урожая каждого растения отбирают по одному клубню с целью повторной  

лабораторной оценки  на наличие скрытой зараженности методом ИФА. 

Индивидуально пронумерованные и протестированные клубни, свободные от 

вирусной инфекции оценивают по росткам на наличие вироида 

веретиновидности клубней картофеля (ВВКК) методом ПЦР-анализа.  

Составной частью питомника базовых клонов являются: участок 

размножения пронумерованных, индивидуально протестированных клубней и 

участок воспроизводства здорового материала. Дальнейшая работа в этом 

питомнике заключается в проведении отбора наиболее продуктивных клонов, 

характеризующихся высоким коэффициентом размножения и выровненным 

урожаем клубней. Результативность проводимого отбора составляет не менее 3-х 

базовых клонов каждого сорта. В период уборки от каждого полученного клона 

отбирают по одному клубню, который используют для повторного 

лабораторного тестирования на наличие вирусной, вироидной и бактериальной 
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инфекций. Пронумерованные, индивидуально протестированные клубни 

свободные от различных фитопатогенов по вышеуказанным параметрам оценки 

являются началом новых линий при введении базовых клонов в культуру.  

Предназначение БЗСК заключается  в поддержание сортообразцов в 

здоровом фитосанитарном состоянии в полевых условиях, ежегодном введение в 

культуру ткани новых высокопродуктивных линий, их ускоренном размножении 

биотехнологическими методами и дальнейшем применением в реализации 

семеноводческих программ.  

Ведение работы в данном направлении объединяет три основные 

составляющие:  использование благоприятного (чистого) природно-

климатического фактора северного и южного регионов, проведение ежегодного 

непрерывного  улучшающего отбора в питомниках БЗСК и создание на этой 

основе новых высокопродуктивных линий invitro для их включения в 

реализацию семеноводческих программ. Использование вышеперечисленных 

факторов позволяет сохранить биологический потенциал сортов картофеля в 

процессе репродуцирования. 

Основные параметры визуального отбора базовых клонов 

Основой отбора базовых клонов является тщательная визуальная оценка каждого 

растения в период бутонизации - цветения с обязательным последующим отбором 

листовых проб и тестированием на наличие скрытой зараженности вирусной 

инфекцией.  

Предварительно намечают к отбору и нумеруют растения, отвечающие 

следующим основным параметрам:  

- типичность и хорошая выраженность основных сортоотличительных признаков 
растения, стебля, листа, соцветия; 

- абсолютно здоровый вид растений по внешним признакам – доли листа 

равномерно окрашены, без признаков крапчатости, морщинистости, складчатости, 

скручивания или закручивания.   

- нормальное развитие растений с характерным для сорта количеством основных 
стеблей (все стебли в кусте по толщине и высоте равномерно развиты). 

Отвечающие данным  требованиям растения тестируют по листовым пробам с 

применением методов ИФА или ИХА. По результатам диагностики отмечают 

свободные  от вирусов растения. 

При уборке  урожай каждого растения выкапывают вручную, выкладывают в 

лунку и каждое гнездо индивидуально оценивают по сортовой типичности и здоровью 

с учетом следующих основных параметров: 

- типичность формы клубней для данного сорта, отсутствие признаков 

веретеновидности; 

- отсутствие симптомов болезней в соответствии с допусками, установленными 
действующими государственными стандартами на оздоровленный исходный материал; 

- характерное (типичное) для сорта количество стандартных по размеру клубней 
и переход от крупных к мелким, типичный для основной массы здоровых растений. 
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Для  проведения послеуборочного контроля качества отобранных клонов  

из урожая каждого растения отбирают по одному -два клубня с целью повторной  

лабораторной оценки на наличие скрытой зараженности методом ИФА.  

Урожай каждого клона помещают в отдельный пакет или в сетчатый мешочек и 

закладывают на зимнее хранение на стеллажах в  хранилищах при наиболее 

благоприятных режимах температуры и влажности воздуха.  

На следующий год проводят оценку отобранных базовых клонов по потомству. 

Те растения, на которых обнаруживают даже слабые симптомы проявления вирусных, 

бактериальных болезней или вироида веретеновидности клубней, выбраковывают из 

Банка здоровых сортов картофеля. Клоны, свободные от фитопатогенов, используют 

для воспроизводства и поддержания свободного от различных инфекций материала в 

питомнике базовых клонов БЗСК. 

Методы определения скрытой зараженности растений 

Базовым элементом, способствующим минимизации риска передачи 

фитопатогенной инфекции при поддерживании сортообразцов в чистых 

фитосанитарных условиях, является его систематическое тестирование с 

применением наиболее чувствительных современных методов идентификации 

фитопатогенов. 

Важной составной частью в процессе отбора и получения базовых клонов 

является отбор растений свободных от вирусной инфекции. Ранее эта работа 

ограничивалась возможностью проведения отбора на уровне хорошо 

выраженных морфологических признаков, здоровых по внешнему виду растений 

с выровненным потомством и последующим тестированием на основе 

применения послеуборочного клубневого контроля. Современный 

иммунохраматографический метод экспресс диагностики вирусов (ИХА) с 

применением тест-полосках позволяет в полевых условиях определить наличие 

инфекции в скрытой форме. Универсальность данного метода заключается в его 

высокой практичности, позволяющей в течение нескольких минут 

идентифицировать присутствие фитопатогена. Таким образом, создается 

реальная возможность в значительной степени повысить результативность  

отбора в питомниках БЗСК, особенно при выделении здоровых базовых клонов, 

для последующего введения в культуру invitro и получения исходного материала 

для оригинального семеноводства картофеля. С этой целью в питомнике базовых 

клонов отмечают растения для проведения экспресс диагностики. На каждом из 

них отбирают листовые пробы и индивидуально тестируют на наличие скрытой 

зараженности вирусной инфекцией. 

Применение иммунохраматографического метода в питомниках БЗСК  

позволяет оценить и отбирать относительно здоровое потомство наиболее 

распространенных в хозяйственном отношении сортообразцов картофеля 

отечественной и зарубежной селекции (2).Для более достоверной тщательной 

проверки в процессе выполнения работ по получению базовых клонов 

применяется сочетание двух методов детекции инфекции, включающей 

иммунохроматографию и послеуборочный тест на основе ИФА. 
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На практике использование метода иммунохроматографии в комплексе с 

лабораторным клубневым тестом ИФА подтвердило возможность сохранения 

высокого исходного качества материала и отсутствие новых заражений при 

поддержании БЗСК в условиях чистой фитогигиены. 

Применение непрерывного многократного улучшающего отбора 

Основополагающим элементом поддержания сортообразцов в чистых 

фитосанитарных условиях и получения растений свободных от вирусов является 

непрерывный многократный улучшающий отбор, на основе проведения в период 

бутонизации и цветения тщательной визуальной оценки сортовой типичности и 

здоровья индивидуально каждого отобранного растения. По итогам его 

проведения ежегодно отбирают базовые клоны для введения в культуру  и 

получения новых линий invitro, а также поддерживают полевую коллекцию 

перспективных сортообразцов и гибридов с целью их дальнейшего включения в 

оздоровительный процесс. 

Использование чистого природно-климатического фактора при 

поддержании сортообразцов картофеля в условиях северной фитогигиены 

позволяет осуществить определенный естественный оздоровительный эффект, в 

результате которого появляется возможность проведения отбора менее 

инфицированных растений. Такой технологический элемент как ежегодный 

улучшающий отбор наиболее здоровых по визуальной оценке растений и 

выровненных, высокопродуктивных по урожаю клубней позволяет  проводить 

систематический мониторинг качества сортообразцов при их поддержании в 

полевом питомнике.Полученные результаты исследований указывают на степень 

важности проведения непрерывного улучшающего отбора в коллекционном 

питомнике БЗСК для  получения здорового материала и закладки питомника 

базовых клонов (4,8). 

Преимущество применяемого метода отбора базовых клонов с 

использованием многократного улучшающего отбора состоит в ежегодном 

систематическом мониторинге качества сортообразцов, что позволяет провести 

отбор высокопродуктивных клонов и использовать их для воспроизводства в 

полевой коллекции. Клубни для введения в культуру отбирают только от 

протестированных, свободных от инфекций растений, характеризующиеся 

хорошим коэффициентом размножения и выровненным урожаем клубней.  

Ежегодно от каждого отобранного клона по результатам проведенного 

улучшающего отбора представляют клубневой материал для лабораторного 

тестирования на наличие скрытой зараженности. Объем выборки составляет по 

одному пронумерованному клубню от 3до 5 растений из оцененных 25 базовых 

клонов. Каждый отобранный клубень нумеруют и отправляют на дальнейшее 

хранение с последующим индивидуальным тестированием на наличие скрытой 

зараженности. Остальные клубни отобранных растений поступают для закладки 

на хранение и служат в качестве посадочного материала для закладки питомника 

на следующий год. Таким образом, ежегодно для воспроизводства в питомнике 

базовых клонов отбирают 3-5 лучших по развитию растений, 
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характеризующиеся высоким коэффициентом размножения и выравненностью 

урожая клубней. 

Введение базовых клонов в культуру invitro 

Технологический процесс введения в культуру in vitro  основан на 

применение метода ростковых черенков. Пронумерованные клубни, отобранные 

в период уборки от базовых клонов, и свободные от фитопатогенной инфекции в 

результате повторной диагностики размещают в темные условия для получения 

этиолированных ростков. Снятые ростки индивидуально с каждого клубня 

стерилизуют, в асептических условиях разрезают на черенки и размещают в 

пробирки с питательной средой (рисунок 2).  

Ростковые черенки, введенные в культуру с отдельно взятого клубня, 

образуют новую линию in vitro, за которой закрепляется номер 

протестированного клубня с указанием года введения в культуру. Для каждого 

сорта составляется «Акт введения в культуру», в котором отражают все виды и 

результаты работ, начиная с отбора базовых клонов в полевом питомнике БЗСК 

и завершая последним тестированием материала на наличие фитопатогенной 

инфекции. 

 

 
 

Рисунок 2– Применение метода ростковых черенков при введении в культуру in 

vitro и получение новых линий сортообразцов картофеля 

 

Для сортов, используемых в реализации семеноводческой программы, 

введение в культуру и обновление линий проводится ежегодно. Полученные 

микрорастения используются в качестве исходного материала для клонального 

микроразмножения в необходимых объемах при ведении оригинального 

семеноводства. Сорта, предназначенные для поддержания коллекции in vitro, 

обновляют каждые два-три года при их систематической диагностике на наличие 

фитопатогенной инфекции и занесения результатов тестирования в 

вышеуказанном акте (9).  
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Развитие микрорастений из ростковых черенков при введении в культуру 

базовых клонов и получение новых линий invitro зависит от особенностей сорта.  

Ранние сорта с коротким периодом покоя клубней, раньше образуют ростки 

пригодные для черенкования и введения в культуру. Поэтому важным моментом 

в данном случае является регулирование периода их размещения в темные 

условия и получение этиолированных ростков. Такие сорта обычно более 

длительный период хранят при соблюдении оптимальных температурных 

условий. 

Через 20-30 дней после введения в культуру ткани формируются растения 

с 5-6 листочками. При использовании метода ростковых черенков с одного  

клубня удаются получить не более 10-15 микрорастений. Данный исходный 

материал проходит повторное тестирование на наличие скрытой зараженности. 

Свободные по результатам диагностики линии invitro черенкуют и часть 

микрорастений (10-15шт.) поступают для формирования активной коллекции на 

основе БЗСК, остальные – для клонального микроразмножения, включения в 

семеноводческих программах и производства исходного материала в виде 

микрорастений.  

Получение оздоровленного исходного материала на основе БЗСК 

В современной классификации семенного картофеля к категории 

исходного материала относится картофель, освобожденный от вирусной и 

другой инфекции методами биотехнологии или  клонового отбора. Наряду с 

оздоровлением сортов методом верхушечной меристемы в настоящее время 

широко применяется поддержание сортообразцов в чистых фитосанитарных 

условиях с последующим отбором базовых клонов и их введения в культуру 

invitro методом ростковых черенков. 

Объективная оценка растений в полевых условиях с отбором наиболее 

продуктивных клонов и последующее их введение в культуру invitro является 

доступным методом оценки для большинства лабораторий различных научных 

учреждений. Достоверную оценку и хороший результат можно получать только 

при   проведении отбора в полевых питомниках в оригинальном семеноводстве, 

когда растения формируют типичный габитус куста, образуют максимальный 

стеблестой, обретают характерные для сорта окраску и форму клубней. Однако в 

полевых условиях семенной картофель подвергается частичному заражению, 

что, соответственно, снижает эффективность проводимого отбора. В результате 

в процессе диагностики введенных в культуру линий бракуется порядка 95% от 

общего количества отобранного материала.  

Введение в культуру базовых клонов отобранных в результате системной 

оценки их качества, основанное на проведение непрерывного улучшающего 

отбора в полевом питомнике БЗСК, в комплексе с тестированием каждого этапа 

проводимого отбора высокочувствительными лабораторными методами 

диагностики позволяет получать линий invitro гарантированного уровня 

соответствия категории здорового исходного материала. 

В процессе роста и развития первых микрорастений, полученных из 

ростковых черенков, наблюдается различия в образование морфологических 
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структур. В рамках одной и той же линии часть микрорастений регенерируют 

через 25 дней, другие на 10-15 дней позже. Такие растения отстают в росте и 

образуют меньшее количество черенков.  

Важным моментом при получении новых линий invitro на основе БЗСК 

является проведение улучшающего отбора на уровне регенерирующих 

микрорастений. Для этих целей после введения в культуру проводят тщательное 

наблюдение за приживаемостью, ростом и развитием микрорастений из 

ростковых черенков. В дальнейший процесс черенкования включают 

исключительно только микрорастения характеризующиеся высокими 

морфологическими показателями. Средние по развитию растения используют 

для проведения диагностики новой линии invitro, слабые - бракуют. 

Применение данного технологического приема на первом этапе получения 

и размножения  новых линий invitro позволяет отбирать более продуктивные 

микрорастения и использовать их в процессе клонального микроразмножения. 

Для сравнения при вычленении меристемы и получении на этой основе новых 

линий invitro возможность проведения улучшающего отбора наиболее 

морфогенных микрорастений появляется только после трехкратного 

тестирования на наличие патогенов, или не ранее пятого  черенкования. 

Преимущество данного метода получения новых линий invitro по 

сравнению с культурой меристем заключается в том, что при использовании 

ростковых черенков достаточно одного тестирования ИФА, которое может быть 

выполнено из регенерирующих растений. Данное преимущество, позволяет 

включить линии invitro в реализации семеноводческих программ, начиная с 

первого черенкования микрорастений и при систематическом тестирование на 

наличие фитопатогенов проводить на них не более 10-ти пассажей (5,7,9).  

Получение здорового исходного материала  на основе БЗСК  и его 

ускоренное клонального микроразмножение в культуре in vitro позволяет с 

максимальной эффективностью поддерживать биологический потенциал сортов 

картофеля, сохранить типичность сортов на том уровне, на котором они были 

созданы селекционерами, и производить необходимый объем пробирочного 

материала для оригинального семеноводства. Применение отбора базовых 

клонов в сочетании с биотехнологическими методами ускоренного размножения 

гарантирует надежное высокое качество исходного материала при его 

использовании в реализации  семеноводческих программ. 

Высокое качество исходного материала, полученного на основе БЗСК, 

было подтверждено независимыми международными  экспертами ЕЭК ООН в 

ходе совместного проведения года лабораторного тестирования активной 

коллекции растений invitro.  

Полученные результаты исследований отражают преимущество 

применяемого метода отбора базовых клонов в полевом питомнике БЗСК с 

использованием многократного улучшающего отбора и ускоренного 

размножения оздоровленного исходного материала на основе БЗСК в культуре 

invitro. Внедрение данного элемента технологии в системе семеноводства 

позволяет обеспечивать систематический мониторинг качества сортообразцов в 



204 
 

полевых питомниках, в культуре in vitro и на первых этапах размножения 

семенного картофеля в оригинальном семеноводстве.  

На основе проведенных исследований экспериментально доказано, что 

использование природно-климатического фактора и естественного 

оздоровительного эффекта северных территорий для формирования и 

поддержания Банка здоровых сортов картофеля позволяет сохранять 

биологический потенциал сортов и обеспечить получение высококачественного, 

свободного от фитопатогенов исходного материала, для оригинального 

семеноводства. Поддержание БЗСК в полевой культуре и регулярное получение 

на его основе новых линий invitro позволяет обеспечить более быстрое освоение 

научно-обоснованных схем семеноводства и усовершенствовать 

технологический процесс производства семенного картофеля в различных 

регионах Российской Федерации. Использование для введения в культуру invitro 

отобранных в БЗСК исходных растений, свободных от фитопатогенов и 

тщательно оцененных, в отношении сортотипичности и выраженности основных 

сортоотличительных признаков, гарантирует надежное высокое качество 

семенного материала. 

Комплексное применение последовательного улучшающего отбора и 

современных диагностических тест-систем позволило получить здоровые 

исходные растения (базовые клоны) на основе которых введено в культуру 

invitro около 100 лучших отечественных сортов картофеля, созданных во 

ВНИИКХ и региональных научных учреждениях.  

Поддержание сортообразцов картофеля в полевой и invitro коллекции 

позволяют сохранить сорта картофеля в здоровом состоянии и систематически 

включать их в реализации семеноводческих программ. Ежегодно ВНИИКХ на 

договорной основе реализует сертифицированный invitro материал ведущим 

научным и образовательным учреждениям, компаниям различных форм 

собственности в Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Сибирский, 

Уральский и Северокавказский округ. В результате тиражирования invitro  

материала производится около 1 млн. микрорастений и более 5 млн. мини-

клубней лучших отечественных и европейских селекционных достижений. 

Данные объемы являются стартовой платформой для налаживания системы 

семеноводства в стране.  
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В статье раскрыты основные результаты реализации Программы Союзного 

государства «Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура» 

на 2013-2016 гг. Отмечена направленность Программы на импортозамещение и 

укрепление сотрудничествав рамках ЕАЭС в области производства и 

переработки картофеля и топинамбура [1]. Над реализацией Программы 

работают 4 страны: Российская Федерация, Республики Беларусь, Казахстан и 

Армения.  

Ключевые слова: картофель, топинамбур, урожайность, инулин, зональные 

особенности, пищевые продукты оздоравливающего действия. 

 

Сравнивая два периода 1961 – 1965 гг. и 2011 – 2015 гг., важно отметить, 

что производство картофеля в мире возросло с 270 до 371 млн. т/год, или в 1,4 

раза. Это говорит о высокой востребованности этой культуры. Крупнейшими 

производителями картофеля в мире в 2009 – 2015 гг. стали: Китай – 91,1 млн. 

т/год, Индия (37,8), Россия (28,3), США (19,2), Украина (20,9), Казахстан (2,9), 

Армения (0,6), Германия (11,2), Польша (8,9), Беларусь (7,4), Нидерланды (7,1) и 

Франция – 7,0 млн. т/год. Картофель является третьей в мире культурой 

определяющей продовольственную безопасность. Эта проблема актуальна и для 

России (Faostat).  

Доля импорта в семенном фонде картофеля в России превышает 15%. 

Практически отсутствует товарное производство и переработка топинамбура. 

При мировом объѐме производства инулина 100-120 тыс. т/год, доля 

российского производства в мировом масштабе менее 1 процента. При этом 

инулин для медицинских целей в РФ не производится. 

Ввоз как семян, так и товарной продукции затруднен в условиях взаимных 

экономических санкций, что на первый план выдвигает проблему 

Продовольственной безопасности стран. 
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С 2014 реализуется Программа Союзного государства «Инновационное 

развитие производства картофеля и топинамбура».  

В задачи Программы входит: 

- Научное обеспечение России высококачественным, здоровым семенным 

материалом через создание Банка здоровых сортов картофеля и топинамбура.  

- Научное сопровождение повышения эффективности и 

конкурентоспособности возделывания картофеля и топинамбура. 

- Создание сельхозтехники и опытно – промышленного 

перерабатывающего оборудования на основе лучших зарубежных и 

отечественных образцов для их дальнейшего внедрения в отрасль.  

- Создание опытно – промышленных производств по глубокой и 

безотходной переработке топинамбура и картофеля, в том числе: 

- продуктов здорового питания; 

- инулина; 

- оксигенатов; 

- кормов для животноводства. 

Введение в промышленное производство картофеля и топинамбура и 

создание индустрии переработки картофеля и топинамбура охватывает широкий 

спектр проблем, включая селекцию, семеноводство, исследование зональных 

особенностей и ареала пригодного для выращивания топинамбура в зависимости 

от назначения, систему защиты от болезней и вредителей, технологию 

выращивания, хранения, переработки [2, 3]. 

На основе проведенных сравнительных испытаний 50-ти сортов картофеля 

на тестовых (испытательных) питомниках, расположенных в 13 

агроэкологических зонах РФ и 2-х странах СНГ (Армения, Казахстан) могут 

быть рекомендованы для включения в программы развития оригинального 

семеноводства, следующие сорта различных сроков созревания и целевого 

использования: 

- раннеспелые сорта столового назначения: Жуковский ранний, 

Каменский, Крепыш, Метеор, Удача, Уладар; 

- среднеранние сорта столового назначения: Амур, Браво, Бриз, Манифест, 

Брянский деликатес, Горняк, Красавчик, Тулеевский, Хозяюшка; 

- среднеспелые и среднепоздние сорта столового назначения и пригодные 

к переработке на картофелепродукты: Ирбитский (хрустящий картофель), 

Колобок (пюре, крахмал), Сиреневый туман, Скарб (пюре), Фаворит (фри, 

хрустящий картофель), Фрителла (фри), Чайка (пюре), Журавинка (хрустящий 

картофель, крахмал) [4]. 

В Казахстане из представленных 18 сортов выделились: Удача, Великан, 

Жуковский ранний, Вектор, Бриз, Янка. Их урожайность в пересчете на гектар 

при густоте посадки 40000 растений соответственно по сортам составила: 32,52 

т/га, 31,56 т/га, 32,76 т/га, 31,29 т/га, 39,56 т/га и 29,8 т/га. 

Сорта Удача и Жуковский ранний, испытываемые в предшествующие 

годы, подтвердили свою высокую продуктивность. 
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В Армении представленные на испытание сорта были высажены в 2 срока. 

В 1-й срок посадки выделились следующие сорта: Колобок, Никулинский, 

Великан, Метеор, Василек, Жуковский ранний. Во 2-й срок посадки (1 июля) из 

20 представленных на испытание сортов выделились: Жуковский ранний, Удача, 

Янка, Бриз.  

Селекционно-генетический фонд топинамбура в России составляет более 

340 сортов и гибридов. 

В России по урожайности клубней лучшими были сорта топинамбура 

Диетический, Находка, Новость ВИРа, Подмосковный, Интерес, Надежда, 

Сиреники. 

В Казахстане высокие результаты показали сорта Подмосковный, Бланк, 

Киевский красный, Надежда. 

В Армении урожайность сортов топинамбура составила от 28 до 105 т/га. 

Наивысший урожай клубней дал сорт Интерес (105 т/га). 

Среди них есть перспективные сорта: Новость ВИРа, Интерес, Интерес 21, 

Скороспелка, Вадим, Находка, Сиреники, Диетический, Калужский, 

Выльгортский и др. Все подобранные сорта прошли испытания в питомниках 

(рисунок 1) и показали положительные результаты. Сорта были выделены по 

назначению целевого их использования. 

 

 
 

Рисунок 1 - Питомник топинамбура в ООО «Вива» Костромской области 

 

Промышленное использование топинамбура невозможно без 

механизированного возделывания. В связи с тем, что у топинамбура возможно 

использование зеленой массы и клубней, возникает необходимость в разработке 

машин для возделывания топинамбура. В настоящее время машиностроительные 

фирмы России и Беларуси изготавливают специализированные комплекты 

машин для возделывания топинамбура на грядах с широкими проходами для 

транспорта и уборочной техники. 

Хранение топинамбура имеет свою специфику из-за тонкой кожуры. 

Хранилища должны быть оснащены оборудованием для создания высокой 

влажности и низкой температуры. Большие перспективы открывают 

возможности использования новых биопрепаратов и защитных пленок. 
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Поскольку топинамбур в комнатных условиях быстро высыхает, 

возникают проблемы использования его в пищу в быту. В рамках Программы 

создана линейка продуктов здорового питания из топинамбура - это пюре (сухое 

и влажное) и напитки в сочетании с различными овощами и плодами; чаи, 

заменители сахара, хлеб с добавками топинамбура. В процессе реализации 

Программы были разработаны десятки рецептур и созданы различные напитки, 

сиропы и пюре из топинамбура. На Бирюлевском экспериментальном заводе, 

обеспечивающем питание экипажей космических кораблей, изготовлены пюре 

из картофеля и топинамбура, овощная икра из топинамбура, джемы и напитки. 

Эти продукты изготовлены в разных вариантах упаковки (рисунок 2).  

 

 
                             а)                                                         б) 

Рисунок 2 – Консервированные продукты из топинамбура:  

Напитки (а); Джемы из топинамбура и пюре  

из картофеля и топинамбура (б) 

 

Наиболее интересное достижение этой Программы - диетическое пюре. 

Известно, что многие люди ограничивают себя в употреблении картофеля. 

Разработанное диетическое пюре, имеющее вкус натурального картофеля, 

снимает эти проблемы, поскольку в нем 30% ценнейшего продукта - 

топинамбура. 

Продолжается создание рецептур новых продуктов питания из картофеля и 

топинамбура [5]. 

Корма и кормовые добавки - важное достижение реализации программы 

[6]. Над реализацией этого раздела Программы работали компании СД-строй и 

Индиго-Рус. На рисунке 3 представлено оборудование и корма из зеленой массы 

топинамбура. 
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                                   а                                      б 

Рисунок 3 - Оборудование для производства гранулированных кормов (а) и 

гранулируемые корма (б) 

 

Результатами реализации Программы заинтересовался ряд 

предпринимателей из разных стран. В настоящее время поступают предложения 

из стран ЕАЭС (Казахстан, Армения, Киргизия, Беларусь) по продвижению 

инновационных наработок Программы в эти страны через создание 

индустриальных агротехнопарков. В развитии научных исследований 

целесообразно разработать, на наш взгляд, научную концепцию программы по 

ЕАЭС. 

В России интерес к инновационным разработкам Программы проявили 

регионы РФ (Крым, Ленинградская, Калужская, Костромская обл.) и 

предприятия, ранее не участвующие в работе, а так же зарубежные партнеры 

Иран, Китай, Голландия, Германия и др. Россия и Беларусь вынуждены закупать 

ранний и сверх- ранний картофель в Египте, Израиле, Азербайджане и других 

странах. Беларусь тоже не может выращивать сверхранний картофель. 

Появляется взаимный интерес в поставке сверх раннего продовольственного 

картофеля  на основе кооперации. 

Работа над реализацией Программы продолжится в 2017 году. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

РЕГЛАМЕНТА, СТАНДАРТОВ И СБОРНИКА РЕЦЕПТУР НА 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

Значимость развития производства национальных продуктов с созданием  

Казахстанского бренда неоднократно подчеркивал в своих выступлениях 

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев. Продукт «Баурсак» хорошо 

узнаваем в станах СНГ – баурсак пользуется популярностью и у уйгуров, 

киргизов, калмыков, узбеков, татар, башкир, монголов. Золотистые баурсаки 

могут иметь абсолютно разную форму (шарики, треугольники, квадраты) и 

величину, всѐ зависит от традиций конкретной семьи и от региона еѐ 

проживания. На сегодняшний день рецептура их изготовления у каждой хозяйки 

своя и передаѐтся она от матери к дочери, от свекрови к невестке. Баурсаки 

готовятся из дрожжевого, пресного и даже творожного теста. 

Узнаваемость страны во всем мире происходит за счет исклюзивных 

пищевых продуктов (Бавария – пиво; Италия – пицца и паста; Америка – 

MacDonals и пр.), товаров (Япония – Тойота; Германия – Мерседес и пр.) или 

достижений. Поэтому на сегодняшний день необходимо сформировать 

национальный пищевой бренд –баурсаки, қазы, шубат. Баурсак – это 

традиционное блюдо казахской кухни. Баурсаки пользуются большой 

популярностью. Однако производителями являются неспециализированные 

производства, где производство баурсаков является  не основным, а 

сопутствующим производством. Как в сопутствующем производстве 

производители используют не специальное оборудование и выпускают баурсаки 

в небольшом количестве. В Казахстане промышленном масштабе производством 

баурсаков занимаются предприятия общественного питания, с объемом выпуска, 

рассчитанным на суточную востребованность клиентов или крупные торговые 

магазины, занимающиеся реализацией готовых кулинарных продуктов без 

технологических инструкций и регламентов по домашним рецептам. Отдельные 

производители баурсаков применяют механизированное производство, 

используя при этом обжарочные оборудования, режимы которых основаны по 
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типу фритюрницы (обоснование представлено в предыдущем пункте), основным 

недостатком которых является нерациональное использование обжарочной 

ванны и как следствие быстрое ухудшение качества обжарочного жира 

(накапливаются канцерогены — химические вещества, воздействие которых на 

организм человека или животного повышает вероятность возникновения 

злокачественных новообразований (опухолей) или приводит к ним). Широкое 

распространение жарки во фритюре в последнее время связано с увеличением 

промышленного выпуска полуфабрикатов высокой степени готовности. Для 

замедления нежелательных процессов во фритюрном жире и продления срока 

его службы, а следовательно, повышения экономичности процесса 

разрабатывается ряд мероприятий, к которым относятся: совершенствование 

конструкции жарочной аппаратуры; повышение термостойкости жира, 

применяемого для жарки (создание термостойких жировых смесей, введение в 

жир- термоустойчивых антиоксидантов); совершенствование технологий жарки 

и обеспечение оперативного контроля за качеством фритюрного жира. 

Аппараты, предназначенные для жарки во фритюре, должны быть 

оборудованы терморегулирующей автоматикой для поддержания необходимой 

температуры и обеспечения, равномерного нагрева жира. Контакт жира с 

кислородом воздуха должен быть минимальным. Созданы конструкции 

аппаратов, работающих при той или иной степени вакуумирования. Жарочные 

ванны фритюрниц должны быть изготовлены из антиадгезионного материала, не 

катализирующего окисление и разложение жира (нержавеющая сталь, металлы, 

покрытые инертными полимерами), в их конструкции должна быть 

предусмотрена холодная зона. Для жарки во фритюре по возможности следует 

применять специальные термостойкие жиры промышленного производства. 

Для увеличения срока службы фритюрного жира следует соблюдать 

следующие основные технологические требования: выдерживание необходимого 

температурного режима (никогда не следует нагревать жир выше 190 °С); 

сокращение холостого нагрева; периодическое удаление мелких частиц, 

попадающих в жир из обжариваемого продукта; тщательная очистка жарочных 

ванн от нагара в конце рабочего дня с последующим полным удалением моющих 

средств путем ополаскивания (нагар усиливает потемнение жира, а моющие 

средства — его гидролиз). 

Значимость предлагаемого способа производства баурсаков заключается в 

технологической линии производства качественных национальных баурсаков по 

регионально отличающимся рецептурам на разработанной авторами 

экспериментальной установке согласно патенту (19)KZ(13)A4(11) 31404 

«Устройство для обжаривания изделий из теста» позволяющей увеличить 

эффективность использования «холодной» зоны в обжарочной ванне и патенту 

(19)KZ (13)А4(11)3106 «Способ обжаривания изделий из теста» увеличивающей 

сохранить качества обжарочного жира и его экономического расходования. 

В Астане и других регионах Казахстана баурсаки изготавливаются 

торговыми центрами, столовыми и пекарнями (АО «Астык-нан»,  ТОО 

«Баурсакоф», «Дастархан» - общественное питание, супермаркеты – Спутник, 
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GalMar, Green и пр.). Существенным основанием специализированного 

производства баурсаков является так же узкий ассортимент баурсаков, 

производимых вышеуказанными производителями и зачастую использование  

теста полученного для приготовления хлеба для производства баурсаков 

снижает заложенное эксклюзивное значение, как национального продукта. 

Национальный продукт «Баурсак» уникален, поскольку обладают 

высоким качеством, очень хорошим вкусом и произведен с соблюдением 

лучших кулинарных традиций пользуется большим спросом у казахстанцев и 

широко известен в станах СНГ. Спрос в последние годы на казахстанские 

товары значительно возрос, многие  компании, реализующие национальные 

продукты постоянно расширяют ассортимент. Возникает необходимость 

создания научно обоснованного регламента на данный вид продукции, 

позволяющий вывезти данный продукт на новый уровень – разработка 

необходимых законодательно-нормативной и технологической базы для 

франшизы национального продукта «Баурсак». 

В мировом масштабе патенты на национальные продукты – кумыс, шубат, 

казы уже получили зарубежные страны – Германия, Франция, Израиль и теперь 

эти продукты будут продаваться Казахстану как 

зарубежные(http://tjnews.ru/?p=33371, https://www.nur.kz/356416-ekspert-obyasnil-

pochemu-patent-na-kumys-poluchili-nemczy-a-ne-kazahi.html, 

http://www.zakon.kz/4508927-smozhet-li-kazakhstan-otstojat-svoi.html). 

Конечно, существуют множество проблем на пути к международному 

авторству на национальный продукт «баурсак»- решение должно быть 

поддержано казахстанским научным  и туристическим сообществом, а так же 

производителями. Основным требованием выхода национальных продуктов на 

новый уровень - процесс изготовления должен быть механизирован, свойства 

продукта хорошо изучены.  
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РОБОТОТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР  

ТӘЖІРИБЕСІ МЕН ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Робот – адам еңбегін автоматтандыратын электромеханикалық қҧрылғы. 

Роботтың алғашқы қарапайым ҥлгілері ерте кезде ақ жарыққа шыққан болатын. 

Мысалы автоойыншықтар I ғасырда, жҥретін сағат III ғасырда, ӛз бетімен суда 

жҥзетін кеме XIII ғасырда дайындалған. Ал, 1738 жылы француз механигі 

Ж.Вокансон нағыз ӛнер туындысы – механикалық барабан ойнаушыны 

дайындап шықты, т.б. Қазіргі кезде тҥрлі бҧйымдарды қалаған жерге жылжыту 

немесе металды пісіру, ҥй, сауда және ауыл-шарушылық жҧмыстарын орындау, 

медицинада, хирург қызметін атқару сияқты кҥрделі іс-әрекеттерді орындайтын 

роботтар жеткілікті. Робот космонавт тҥрінде де пайдалануда. Кӛптеген 

мәліметтерді шешу мақсатында соңғы роботтарға тҥрлі программалар 

жиынтығы жинастырылған, бір не бірнеше компьютер енгізіліп қойылған.  

Қазақстан ҥшін робототехника ӛте жас сала. Мысалы, Жапония, АҚШ, 

Германия сияқты робототехника саласындағы жетік елдер сондай биік 

дәрежедегі ӛндіріске ондаған жылдар бойы тынымсыз еңбектеніп  жетті. Қазірге 

кезде жоғарыда айтылып кеткен елдерде, робототехника саласы қарқынды 

дамып келеді және де сол елдердегі робототехника саласы Қазақстандағы 

робототехниканы 10-20 жылға озып отыр [5].  

Робототехниканың дамуы перспективті, себебі: 

  қолданудың кең ауқымдылығы (қҧрылыс, ӛндіріс, тҧрмыстық, авиация 

және тӛтенше (әскер, ғарыш, теңіз асты) робототехникасы); 

  кең кӛлемдегі білімді игеру болжамдылығы: электроника, механика, 

информатика, бағдарламалау, радиотехника және т.б. 

Робототехниканың бірден-бір ерекшелігінің болуы, оның 

қҧрастырылуында: 

1) робототехникалық жҥйелерді қҧрастыру мҥмкіндігі; 
2) бағдарламалық басқару қызметтері мҥмкіндігі; 
3) работотехникалық жҥйені зерттеу негізіне тиімді оқыту әдістерін енгізуі. 
Білім беру процесіне робототехниканы ендіру ҥдерісі қамтамасыз етеді: 

  білім алушыларға инженерлік бағыттағы зертхана негізіндегі орта қҧру, 

онда информатика, математика және 3D ҥлгілеу, жылдам прототиптеу 

қҧрылғысы кӛмегімен бӛлшектерді ӛндіру технологиясын қамтитын пәндік 

кешен ҥйрету; 

  білім алушылардың берілген технологияны меңгеру мен оларды 

қолдануының тәжірибелік дағдыларын тең әрі кең кӛлемде қаматасыз ету; 

  ғылыми-техникалық мәдениетке ену, шығармашылық қабілеттерді 

жетілдіру, заманауи және тиімді кәсіби бағдар тудыру; 
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  жаратылыстану ғылымдарын оқуға деген ынтасын арттыру. 

Робототехника оқытудың әр бағанында әр тҥрлі оқытушылық мақсаттар 

қойлуы шарт. Сондықтан, білім алушылардың жастарына қарай, әр тҥрлі 

деңгейдегі технологиялық орталарды пайдаланып, сараланған әдістемелерді 

қолдану керек. 

Қазақстанда білім берудегі робототехника енді-енді ҥйретіліп, ендіріліп 

келеді. 2010 жылы "Парасат" Ҧлттық ғылыми-технологиялық холдинг, 

"Назарбаев Университетімен" бірге робототехника мен робототехнологияны 

дамытудың ғылыми-техникалық бағдарламасын әзірледі. Бағдарлама 

мақсаттарының бірінде "Назарбаев Университетінде" ғылыми-білім қорын қҧру 

жҥзеге асырылды, яғни, робототехника ӛндірісін дамыту және 

робототехнологиялар жаңалықтарын ӛңдеу және "Ақылды роботтарды" жасауға 

жоғары білікті мамандарды даярлау [3].  

Назарбаев Университеті, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҦТУ, Әл-Фараби 

атындағы ҚазҦУ ӛздерінің оқу бағдарламаларында робототехника бойынша 

студенттерді оқыту траекторияларын жҥзеге асырады. Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінде соңғы бірнеше жылдар ішінде "Робототехника негіздері" 

элективті курстары ӛткізіліп келеді, оны Назарбаев Университеті мамандары мен 

мҧғалімдері қҧрастырған. Назарбаев Зияткерлік мектептері еліміздегі 

робототехника дамуын кӛтеріп, ӛз ҥлестерін қосуда. Олар әр тҥрлі 

робототехника маңайында жарыс-шараларын ҧйымдастырып тҧрады.  

2014-2016 жыл аралығында Назарбаев Зияткерлік мектептері арасында 

робототехника бойынша World Robot Olympiad іріктеу сайыстары ӛткізіліп, оған 

Астана, Ақтӛбе, Атырау, Семей, Павлодар, Шымкент, Қарағанды, Қызылорда, 

Кӛкшетау, Талдықорған және Ӛскемен қалалары топтары қатысып, іріктеліп 

шыққан топтар Әлемдік робототехника олипиадасына (WRO) жолдама алып ел 

намысын қорғап келеді. 2014 жылы - Сочи қаласында ӛткен Әлемдік 

робототехника олимпиадасында ҥшінші орынды иеленуі.  

Ал (WRO) 2016 олимпиадасына іріктеу  2016 жылдың 8-9 қазанында 

Астана қаласында Астана халықаралық мектебінде "Қалдықтармен кҥрес" 

тақырыбында Назарбаев Зияткерлік мектептері арасында робототехника 

бойынша олимпиада болып сәтті аяқталды.  

2017 жылы робототехника бойынша Республикалық олимпиаданы  EXPO-

2017 кӛрме базасында ӛткізу жоспарланып отыр.  

Сайыс робототехниканың халықаралық олимпиадасының (Word Robot 

Olympiad - WRO) ережелеріне сәйкес ӛткізілді. Жҥлделі орындарға ие болған 

командалар серіктес Microsoft, Lego, Dr.WEB компаниялары ҧсынған бағалы 

сыйлықтарға ие болды. Республикалық олимпиаданың жеңімпаздары Алматы 

қаласының  оқушылары еліміздің атынан  2016 жылы Дели қаласында (Ҥндістан) 

қараша айында ӛтетін робототехниканың халықаралық олимпиадасына ҧлттық 

қҧрама қатарында қатысуға жолдама жеңіп алды.  
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Сурет 1 – Космосты тазартатын робот 

 

Шығыс Қазақстан облысындағы С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті, Назарбаев Зияткерлік мектебі және Жас 

техниктер станциясы (ЖТС), А. Пушкин атындағы облыстық кітапхана, облыс 

орталықтарындағы университет пен мектептер арасындағы робототехника 

саласында талмай еңбек етуде. Жас техник станциясының "Робототехника" 

ҥйірмесі 2012 жылы ашылған. Ҥйірме бастығы Шакер Д, екінші категориялы 

педагог және WRO халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы ӛз 

тәрбиеленушілерін робототехника, бағдарламалар негіздеріне ҥйретіп, олардың 

колледж және жоғары оқу орындарындағы бағдарламалық мамандықтарға деген 

бағыттарын қалыптастыруға ықпал етеді [1].  

Ал С.Аманжолов атындағы ШҚМУ компьютерлік ҥлгілеу және 

ақпараттық технологиялар кафедрасы соңғы бірнеше жылдарда осы бағытта 

робототехникалық жҥйелерді зерттеуді ілгерілету бойынша шараларды жҥзеге 

асырып келеді. Осылар арасында: арнайы робототехника кабинетін ашу, 

біліктілікті арттыру курсттары бойынша оқыту, жобалық конкурстар мен 

кӛрмелерге қатысу, оқу - әдістемелік әдебиеттер кешенін қҧрастыру және т.б.  

Робототехникалық кабинеттің ашылуы барысында кафедра мамандықтары 

бойынша дипломдық жҧмыстар мен магистрлік диссертациялар жыл сайын 

орындалуда. 2015-2016 оқу жылынан бастап 5В060200 - "Информатика" 

мамандығына "Робототехника негіздері" элективтік курсы кірістірілді. Осы 

бағыт бойынша бҥгінгі таңда екі әдістемелік нҧсқаулар, екі диплом жҧмысы 

және ҥш диссертация қорғалып, оқу кешендері және зертханалық жҧмыстар 

қҧрастырылып, "Жас техниктер станциясы" ҧйымымен 5В060200, 6М060200 -

"Информатика" мамандықтары бойынша тәжірибелік дағдыларын бекіту ҥшін іс-

тәжірибе ӛткізу келісім-шарты жасалды.  

Кафедра магистранттары мен студенттері қҧрастырған роботтар бойынша 

мектептерде кӛрме ҧйымдастырылады. 

Ӛскемен қаласындағы С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-ның 

"Робототехника негіздер" пәнін оқытудың негізгі міндеттері келесідей: 

 инновациялық технологиялар мен әдістерге ертерек бағдарлау, жалпы 
кибернетика және роботоқҧрастыру аймағындағы тәжірибелік қызметтерін 

ҧйымдастыру; 

 заманауи нарықтық қатынастарға әлеуметтік бейімделуді қамтамасыз 
ететін дағдыларын қалыптастыру; 
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 ҧжымдық еңбек жолын қалыптастыру; 

 техника-технологиялық жобалар қҧруды ҧйымдастыру; 

 еңбексҥйгіштікке, жолдастарына деген жауапкершілік пен сыйластыққа 
тәрбиелеу [3]. 

Студенттер республика және облыстық деңгейлердегі жарыстардан 

келесідей нәтижелерді кӛрсеткен.  

 

Кесте 1 – «Робототехника» элективті курсының нәтижелері 

№ Іс-шаралар Уақыты Ӛткізілген 

жері 

Нәтиже 

1 "WRO-2016 

робототехника cайысы 

бойынша аймақтық 

іріктеу 

10- 

қыркҥйек 

2016ж 

Ӛскемен 

қаласы 

1-Орын Шағаланов 

Мҧрат, Маратҧлы 

Мерей, 

Мҧхамжаров Рауан 

2 "WRO-2016" 

робототехника бойынша 

әлемдік олимпиадаға 

іріктеу 

8-9қазан 

2016ж 

Астана 

қаласы 

Ынталандыру 

орындары 

Шағаланов Мҧрат, 

Мҧхамжаров Рауан 

 

Қазір Қазақстанда мектептегі информатика курсына робототехника 

тақырыптарын ендіру талқылануда. Мектептегі робототехника оқушыларға XXI 

ғасыр технологиясын ҧсынады, олардың коммуникативті қабілеттіліктерін 

жетілдіруді қамтамассыз етеді, ӛзіндік іс-әрекет дағдыларын қалыптастырады, ӛз 

бетімен шешім қабылдауды ҥйретеді, шығармашылық әлеуеттерін ашады. 

Робототехника негіздерін оқыту студенттерің жан жақты дамып жетілуіне 

және бағдарламалау тілдерін жеңіл менгеруге әсер етеді.  

Бҥгінгі таңда  «Робототехника» – математика, физика, информатика, 

технология, инженерия және тағы басқа да пән негіздерін бірлестіретін 

пәнаралық элективті курс. Аталған курс логикалық ойлауға, әр оқушы мен 

стдуент дербес негізде техникалық ӛнім моделін қҧрастыру дағдыларын 

дамытуға, оқушылар мен студенттерге жаңа ҥлгідегі XXI ғасырдың техника мен 

технологияларымен танысуларына мҥмкіндік береді.  

Робототехниканы оқыту Лего-конструкторлар кӛмегімен жҥргізіледі, ол 

ҧсақ моторларды жетілдіру, жады мен назар аударуды жаттықтыру, қҧрылғының 

жеке бӛлшектері мен механизмдерін таныстыру, жобалық әрекеттерді 

ілгерілендіру, ӛздік қҧрастыру модельдерін бағдарламалау және қҧрастыру. 

Бағдарламалау бойынша алғашқы сабақтар алгоритмдеуді ҥйретуден басталады. 

Осы жағдайда информатиканың ортақ ҧғымдары оқушыларда тҧрақты 

меңгеріледі, ал білім мен дағдылар ӛзіндік тәжірибелік жҧмыстар арқылы 

бекітіледі. 

Қазақстанда қазіргі робототехниканы дамыту жағдайын талдау зерттеудің 

болашақтағы жылжу жылдамдығының мәселелерін кӛрсетуді қамтамасыз етеді, 

олардың ішінде: 

 мамандардың жетіспеушілігі; 
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 ӛздік робототехникалық жҥйелерді ӛндіру; 

 материалдық кешендер тапшылығы; 

 кадрларды дайындау бойынша оқу-әдістемелік кешендер 

жетіспеушілігі. 

Заманауи робототехника алдында тҧрған міндеттерді шешу жолында 

келесі қызметтердің негізгі бағыттарының кӛмегі мен басымдық дамулары 

ҧсынылады: 

 робототехникалық жҥйелерді зерттеу; 

 олимпиадалық жарыстарды дамыту мен ҧйымдастыру; 

 конференциялар, форумдар, жиындар мен курстар ҧйымдастыру; 

 білім беру саласы бойынша әдістемелік және бағдарламалық 

жабдықтамаларды қҧрастыру. 

Ҧсынылған бағыттарды тиімді шешу жағдайларында келесідей жетістіктер 

нәтижелеріне қол жеткізуге болады: 

1) робототехника аумағында ғылыми бағыттардың ашылуы; 
2) жаңа инновациялық оқыту технологияларын ендіру; 
3) инженерлік кадрларды дайындау сапасының жоғарылату; 
Робототехника саласын жетілдіру негізінде ӛндірістік есептерді шешу 

және еліміздің экологиялық тазалығын сақтау кӛзделген. 
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А.Ә. Жұртпаева, М.А. Қайдарова, А.С. Тлебалдинова, М.А. Карменова 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 

 

Ӛзектілігі:ХХІ ғасыр – бҧл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық 

мәдениет дәуірі, айналадағы дҥниеге, адамның денсаулығына, кәсіби 

мәдениеттілігіне мҧқият қарайтын дәуір. Білім беру ҥрдісін ақпараттандыру – 

жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара 

тҧлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра отырып, оқу–тәрбие 

ҥрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды кӛздейді. 

Ақпараттық –коммуникациялық технологияның тіл мҥкістігі бар оқушылардың 

сӛйлеу тілін тҥзетуде  жан–жақты білім алуына, іскер әрі талантты, 

шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 

психологиялық жағдай жасау ҥшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Бҥгінде білім беру жҥйесінде сӛйлеу жҥйесінің барлық компоненттерінде 

кемістігі және кҥрделі сӛйлеу бҧзылыстары бар балалар санының ӛсу 

тенденциясына байланысты жалпы сӛйлеу кемістігі бар балалармен оңалту-

педагогикалық жҧмыста арнайы интреактивті технологиялармен жабдықталған 

логопедтік тренажерлік қҧралдарды қолдану мәселесі ӛзекті және маңызды. Бҧл 

жҧмыстың теориялық және тәжірибелік маңызы осы мәселеде қолданылатын 

арнайы логопедтік тренажерлік қҧралдың мазмҧнын және жаттығуларын 

жҥйелеу, жалпылау және жан-жақты зерттеуде жатыр.   

Зерттеу жаңалығы: мектепке дейінгі тілінде мҥкістігі бар балалардың 

сӛйлеу қабілетін психологиялық-педагогикалық шарттарды ескере отырып, 

ақпараттық–компьютерлік технологияларды қолдану арқылы арттыру. 

Сӛйлеу тілінде мҥкістігі бар балаларды тҥзету мақсатында оқыту ҥрдісіне 

арналған интерактивті компьютерлік логопедтік жаттықтырушы қҧралдың қазақ 

тіліндегі нҧсқасының ғылыми негізделуі. 

Зерттеу жҧмысының мақсаты: ақпараттық-компьютерлік технологияларды 

сӛйлеу тілінде мҥкістігі бар балаларды оқытуда тҥзету қҧралы ретінде 

қолданудың алғышарттарын анықтау. 

Міндеттері: 

 отандық және шет елдік логопункттердің сӛйлеу тілінде мҥкістігі бар  
балалармен жҧмыстарына салыстырмалы талдау жасау; 

 тіл мҥкістігі бар балаларды компьютерлік технологиялар негізінде 
оқытудың артықшылықтар мен кемшіліктерін анықтау; 

 логопедиялық жаттықтырушы қҧрал әзірлеуге мҥмкіндік беретін тиімді 
компьютерлік бағдарламаларды қарастыру; 

 жҥргізілген зерттеулер негізінде тілінде мҥкістігі бар балаларды 
оқытуға арналған логопедиялық интерактивті жаттықтырушы қҧрал әзірлеу. 
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Қазіргі таңда барлық әлем жҧртшылығының назарын аударып отырған 

мәселе балалардың жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының 

қатысуымен білім беру ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім 

беру.  

Инклюзивті білім беру – мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқытып-ҥйретудің 

бір формасы. 

Инклюзивті оқыту- барлық кемтар балаларға мектепке дейінгі оқу 

орындарында, мектепте және мектеп ӛміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді, 

оқушылардың тең қҧқығын анықтайды, адамдармен қарым-қатынасына қажетті 

қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді, барлық балаларды жалпы білім 

ҥрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, 

дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-

аналарын белсенділікке шақыруға, балалардың білімділік қажеттіліктеріне 

бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы сақталған 

тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат[1]. 

Инклюзивті білім беру орталықтарынының ҧйымдарына логопедиялық 

пункттер, арнаулы кемтар балаларға арналған мектептер, сурдопедагогикалық, 

тифлопедагогикалық  және олигофренопедагогикалық орталықтар жатады. 

Инклюзивті мектептегі логопедиялық қызмет жҥйесі бастауыш сынып 

оқушыларының сӛйлеу тілі бҧзылыстарын тҥзету ҥрдісінде маңызды 

орындардың бірін алады. 

Сӛйлеу процесі – адам баласына ғана тән ӛте кҥрделі жоғарғы психикалық 

қабілет. Сӛз арқылы қатынасқа тҥсу ҥрдісінде адамдар бір-бірімен ой бӛлісіп, 

бір-біріне ықпал етеді. Сӛздік қатынас тіл арқылы жҥзеге асады. Тіл дегеніміз – 

қатынас қҧралының фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жҥйесі. 

Сондықтан сӛйлеу тілі адам ӛмірінде маңызды орынға ие әрекет болып 

табылады. Қазіргі таңда сӛйлеу тілінің әртҥрлі бҧзылыстары бар балалардың 

саны кҥннен кҥнге артуда[1].  

Логопедия дегеніміз- сӛйлеу тілі кемістіктерін, оның бҧзылу себептерін 

болдырмау жолдарын, сонымен бірге осындай кемістіктерді әртҥрлі жолдармен 

тҥзетіп жоюдың тәсілдерін зерттейтін ғылым.  

Логопедиялық қызмет жҥйесінің негізгі мақсаты – сӛйлеу тілінде мҥкістігі 

бар мектеп оқушыларына логопедиялық кӛмек кӛрсету, сонымен қатар олардың 

тілдік дамуының ерекшеліктеріне сәйкес даму мҥмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту, тәрбиелеу және әрі қарай әлеуметтік бейімдеу мен қарым- қатынасының 

жағымды әрі тиімді жағдайларын қҧру болып табылады. Осы мақсаттарға орай 

бірқатар міндеттер жҥзеге асырылады. Бҧл міндеттер тізбегі 1-ші суретте 

келтірілген.  
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Сурет 1 – Логопедиялық қызмет жҥйесінің негізгі міндеттері 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық-коммуникативті технологиялар (АКТ) 

 балалардың  сӛйлеу тілін тҥзетуде ең тиімді қҧрал болып келе жатыр. АКТ – бҧл 

сандық және коммуникациялық технологиялардың кеңінен таралған тҥрлері.  

АКТ-ын пайдалану балалардың сӛйлеу әрекетінің мақсаттылығын дамытуға 

және жекелеп оқытуға мҥмкіндік береді. 

Тіл мҥкістігін тҥзету  сабақтарында оқушыларға ертегі, әңгіме және 

танымдық фильм кӛрген немесе тыңдаған әлдеқайда қызығырақ. Сондықтан, 

АКТ-ды пайдалану логопедке бірден бірнеше педагогикалық міндеттерді 

орындауға мҥмкіндік береді:фонематикалық есту қабілетін,лексикалық сӛздік 

қорын, қарапайым сӛйлеу дағдыларын дамытады. 

Тҥзету сабақтарында  тікелей қолданылатын барлық ақпараттық 

қҧралдарға жатқызылады: аудио, бейне, мультимедиялық қҧралдар. 

Ақпараттық–коммуникациялық технологияның тіл мҥкістігі бар 

оқушылардың сӛйлеу тілін тҥзетуде  жан–жақты білім алуына, іскер әрі 

талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, 

психологиялық жағдай асау ҥшін де тигізер пайдасы аса мол. 

Республикамызда 18 жасқа дейінгі мҥмкіндігі шектеулі 138 513 бала бар, 

ол барлық балалар санының 2,8% қҧрайды.Қазірдің ӛзінде елімізде шамамен 39 

арнайы балабақша мен 106 арнайы мектеп жҧмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта 

мҥмкіндігі шектеулі балаларға коррекциялық-педагогикалық қолдауды 17 

оңалту орталығы, 133 психологиялық-педагогикалық коррекциялау кабинеті, 

мектеп жанындағы 558 логопед пункті кӛрсетіп отыр. Арнайы білім беру 

ҧйымдарының 41 пайызы логопедтік жаттықтырушы бағдарламаларымен, 37 

пайызы есту сӛйлеу қҧралдарымен жабдықталған. 

Еліміздегі арнайы білім беру ҧйымдарының жалпы ҥлес салмағы 2 суретте 

кӛрсетілген [4]. 

 

ауызша және жазбаша сӛйлеу тілінің бҧзылыстарын диагностикалау және тҥзету;  

баланың толыққанды тҧлғалық және интеллектуалдық дамуына ықпал ету;  

әрбір балаға индивидуалды және дифференциалды ыңғайды қамтамасыз ету 

 балаларды психологиялық-педагогикалық зерттеу;  

 сӛйлеу тілі бҧзылыстарының алдын алу және тҥзету;  

балаларға логопедиялық кӛмек кӛрсету сҧрақтары бойынша мҧғалімдер мен ата-
аналарға кеңес беру;  

мҧғалімдер мен ата-аналар арасында логопедиялық білімдерді ҥгіттеу. 



223 
 

 
 

Сурет 2 – Арнайы білім беру ҧйымдарының жалпы ҥлесі 
 

Біздің елімізде әлем бойынша кең тараған арнайы интерактивті 

логопедиялық жаттықтырушы «Игры для Тигры», «Солнечный замок», 

«Дельфа–142» компьютерлік бағдарламалары қолданылады. Аталмыш 

бағдарламалар кӛршілес Ресей мемлекетінде жасалып, оқыту ҥрдісіне кеңінен 

енгізілген. Олардың нҧсқалары заманауи ақпараттық-компьютерлік 

технологияларға сай ӛзгертіліп, ӛз жалғасын табуда. 

Арнайы интерактивті логопедиялық жаттықтырушы  бағдарлама «Игры 

для Тигры» балаларға келесі бағыттар бойынша жҧмыс істеуге мҥмкіндік 

береді:«Фонематика», «Просодика», «Лексика», «Звукопроизношение» [7]. Ал, 

«Солнечный замок» компьютерлік логопедтік бағдарлама балалардың сӛйлеу 

тілін фонетика-фонематикалық тҧрғыдан тҥзетуге бағытталған жаттығулар 

жҥйесімен қамтылған. Бағдарлама мектепке дейінгі (3-6 жас ) және тӛменгі 

сынып жасындағы (6–7 жас) балаларға арналған. 

Соңғы статистикалық мәліметтерге сҥйенсек[3], ҧсынылып отырған 

аталмыш бағдарламалар қатарынан оңалту педагогикасында сӛйлеу қызметінде 

кемшілігі бар балаларды тҥзету барысында логопед-психолог мамандар 

«Дельфа–142» логопедтік жаттықтырушы қҧралды ҧсынады. Себебі, біріншіден 

бағдарлама орыс тілінде ғана емес, шет тілінде де кеңінен таралған. Екіншіден, 

бағдарлама мазмҧнындағы ерекшелік. Бағдарлама мазмҧны арнайы 

ҧйымдастырылған алгоритмдік жҥйелі тапсырмалар деңгейін қамтитын екі 

бӛлімнен қҧрылған. Бірінші бӛлімі - сӛйлеу барысында тыныс алуды, дауыс 

екпінін, дауысты және дауыссыз дыбыстардың айтылуын, сӛйлеу барысындағы 

буын ырғағын тҥзетуге, ал екінші бӛлімі – сӛздің әріптік-дыбыстық қҧрамын, 

буынның қҧрылымын, сӛздің лексикалық мағынасының қайта қҧрылуын, сӛздің 

лексикалық-грамматикалық бағыты мен сӛздік қорды кеңейтуге мҥмкіндік 

береді. Бағдарламаның нәтижесінде, бала тіліндегі ілгерілеу процесінің оң 

ӛзгеріс беруіне байланысты біздің елімізде де аталмыш бағдарлама кеңінен 

қолданысқа ие болған [8].  

Бҧл бағдарламаның қазақ тіліндегі нҧсқасы болмағандықтан, қазақ тілді 

логопедиялық орталықтардың тҥзету қызметі ҥрдісінде қолданылмайды. Осыған 

9% 

19% 

5% 

4% 
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8% 

соқыр және нашар 
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орай, бҥгінгі таңда еліміздегі инклюзивті білім беру жҥйесінде тілінде мҥкістігі 

бар балаларды тҥзетуге арналған жҥйелі қҧрылымдағы арнайы жаттықтырушы 

қҧралдар мен бағдарламаларды ҧйымдастыру және әзірлеу ҥрдісі шешілуін талап 

ететін негізгі мәселелер қатарына жатады. 

Осы мақсатта, ҧлттық және шет елдердегі инклюзивті білім беру 

жҥйесіндегі бағдарламаларға жҥргізілген зерттеу жҧмыстары мен талдау 

нәтижелерінде, тҥзету қызметі ҥрдісінде ақпараттық-компьютерлік 

технологиялардың мҥмкіндіктерін қамтитын «Ертегілер әлеміне саяхат» атты 

логопедиялық интерактивті жаттықтырушы отандық бағдарлама моделі 

ҧсынылады.Келесі 3 суретте отандық бағдарлама ӛнімінің моделі кӛрсетілген. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3 – «Ертегілер әлеміне саяхат» атты логопедиялық тренажерлік 

бағдарлама сызбасы 
 

Логопедиялық интерактивті жаттықтырушы бағдарлама мектепке дейінгі 

және тӛменгі мектеп жасындағы балалардың сӛйлеу қызметін тҥзетуге арналған. 

Мазмұны 

Ертегілер әлеміне саяхат 

Аңдатпа Авторлары 

Дыбыс 

Әріп 

Буын 

Сөз 

Сөйлем 

Мәтін 

Дҧрыс тыныс алу, дҧрыс дауыс ырғақтарын және дыбысты айту 

ҧзақтығына, буындық ырғақтарға, дауысты және дауыссыз 

дыбыстарды дҧрыс дыбыстауға арналған жаттығулар жиыны 

Бӛлшек бӛліктерден әріп қҧрастыру, кӛрсетілген әріпті табу, 

қҧрастыру және кӛрсетілген суретке қарай бірінші әріпін табуға 

арналған жаттығулар жиыны 

Буындарды табу, яғни алғашқы оқудан дҧрыс буындарға бӛліп, 

дҧрыс оқуға ҥйретуге арналған жаттығулар жиыны 

Сӛз басы, ортасы, соңындағы әріптердің жасырын берілуі, сӛз 

таптарымен жҧмыс істеуге арналған жаттығулар жиыны 

Сӛйлемнің лексика-грамматикалық қҧрамын талдауға, сӛздерден 

сӛйлем қҧрауға, сӛйлемдегі сӛздердің қай жақ пен тапта екенін 

анықтауға, сӛздердің байланысу ретіне арналған жаттығулар 

жиыны 

Сӛйлеу мәнерін және есте сақтауға арналған деңгейлі мәтіндер 

тізбегі беріледі. Мәтін аудио-дыбыстық және терілген мәтін 

тҥрінде беріледі. Мәтін бойынша сҧрақтарға жауап беру, сӛздерді 

табу және мәтін мазмҧнын айтуға арналған жаттығулар жиыны 

Нәтижесінде, баланың дҧрыс тыныс алуын, дауыс ырғағын, дауысты және 

дауыссыз, жуан және жіңішкенің, ашық және жабық дыбыстардың дҧрыс, айқын 

жеткізілуін тҥзету, сӛздердің лексикалық-грамматикалық мағынасын талдау, сӛздік 

қорын және оқу дағдыларын дамыту, сӛйлемнің айтылуын жӛндеу жҧмыстары 

жҥргізіледі.  
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Бағдарламаның мазмҧндық желісі балалардың қызығушылығын тудыру 

мақсатында ертегілер негізінде қҧрылған. Ертегі желісі бір жағынан, ҧлттық 

менталитетімізді жаңғырту, балаларды отансҥйгіштікке тәрбиелеу мақсатында 

қҧрылса, екінші жағынан жағымды кейіпкерлермен баланы қызықтыра отырып, 

дҧрыс сӛйлеуге ҥйрету және дҧрыс бағдарлай алу қызметтерімен ерекшеленеді.  
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

МОНИТОРИНГА УЧАЩИХСЯ  

 

Главное направление совершенствования мобильных телефонов можно 

определить одним понятием: конвергенция технологий. Современные 

мобильные телефоны объединили в себе многие функции в том, числе работу с 

интернет-ресурсами, прослушивание музыки, фотосъемки, использование игр и 

приложений. Прогресс в области создания функций мобильного телефона 

постоянно развивается. Эксперты обращают внимание потребителей на тот факт, 

что сейчас на рынке доступно несколько мобильных платформ, стремительную 

популярность среди которых в последнее время приобретает iOS и Android.  

Появление на отечественном рынке 4G решений  позволяет утверждать, что 

развитие мобильных технологий будет ускоряться. 

Мы проводим исследование в области информационных систем на базе 

мобильных интерфейсов, нами изучены подходы к реализации подобных систем, 

основные методики геокодирования, ориентированных на определенную группу 

пользователей. Результатом работы является  прототипная реализация 
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приложения для мобильных устройств на платформе Android, которая позволит 

вести ведомости посещаемости и успеваемости школьников.  

Средствами Android SDK  реализовано само приложение и база данных в 

СУБД SQLite. Приложение будет поддерживать синхронизацию данных базы 

данных с сервисом Google Docs. 

Разработку приложений для операционной системы Android можно вести 

на языке Java. Для этой цели существует плагин для среды разработки Eclipse — 

«Android Development Tools» (ADT). Кроме того, существуют плагины, 

облегчающие разработку Android-приложений в средах разработки  IntelliJ IDEA 

и NetBeans IDE. MonoDroid SDK позволяет писать для операционной системы 

Android на C# и других языках. 

На данный момент существует несколько аналогов программы ведомости 

посещаемости и успеваемости обучаюшегося. Наиболее функциональной из них 

является программа Educate, которая существует только для операционной 

системы Apple iOS. Программа позволяет хранить и редактировать расписание 

занятий, информацию об обучающихся, их посещаемость и успеваемость. В 

программе есть функция синхронизации с Google Docs и возможность 

отправлять письма и звонить обучающимся (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1– Приложение «Educate» 

 

Наиболее популярные из подобных приложений для операционной 

системы Android это «Grade Book for Professors», «Attendance» и «GradeA». 

Приложения «GradeBookforProfessors» и «Attendance» разработаны компанией 

AcademyGeeksInc и позволяют вести ведомость успеваемости и посещаемости 

студентов соответственно, а также поддерживают синхронизацию с Google Docs 

(рисунки 2, 3).  
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Рисунок 2– Приложение «Grade Book for Professors» 

 

 
 

Рисунок 3– Приложение «Attendance» 

 

Приложение «GradeA» позволяет создавать группы студентов и отмечать 

их успеваемость и посещаемость. Существуют подобные программы для 

студентов, например, «Grades» и «Class Buddy», которые хранят расписание и 

успеваемость отдельного студента. 

Приложения «Grade Book for Professors», «Attendance» и «GradeA» в 

отличие от приложения «Educate» менее удобны в использовании и не 

позволяют создавать и хранить расписание предметов, и в них вместо таблиц 

используются списки. Также, в них используется американская система оценок.  
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Программа, разработанная в рамках нашего исследования  по функциональности 

более близка к программе «Educate» и позволяет хранить, редактировать 

расписание занятий, информацию о школьниках, их посещаемость и 

успеваемость, но в ней, в отличие от приложения «Educate», расписание занятий 

связано с группами учащихся и ведомостями. 

Рассмотрим основные компоненты ядра Android. Например, драйвер IPC 

обеспечивает взаимодействие процессов. Приложения и службы могут работать 

в защищенных отдельных процессах, которые должны общаться между собой и 

иметь доступ к общим данным. Платформа Android обеспечивает механизм ipc 

(inter-processcommunication), который является основным механизмом 

взаимодействия между процессами. 

Программный стек Android разработан с учетом работы со многими 

дополнительными компонентами, имеющимися в мобильных устройствах. Эти 

компоненты в значительной степени полагаются на доступность определенных 

аппаратных средств на данном устройстве и предоставляют дополнительную 

фунциональность для мобильных устройств (сенсорный экран, камера, gps, 

акселерометр и т.д.). 

Компания Google разработала собственную с-библиотеку (libc) – bionic, 

которая загружается в каждый процесс и  имеет маленький размер. 

Ограниченная мощность центрального процессора мобильного устройства 

привело к тому, что библиотека оптимизирована для максимального 

быстродействия. Библиотека bionic имеет встроенную поддержку важных для 

Android системных служб и регистрацию системных событий.  

Прикладное программное обеспечение, запускаемое на мобильном 

устройстве, исполняет виртуальная машина dalvik. Dalvik относится к классу 

регистровых машин (регистры процессора используются как первичные модули 

хранения данных), идеально подходящих для работы на процессорах risc-

архитектуры, к которым относятся и процессоры arm, применяемые в 

мобильных устройствах.  Созданные с помощью стандартного java-компилятора 

class-файлы и преобразуются в байт-код dalvik (*.dex) транслятором dx, 

входящим в состав sdk.  

В рамках исследования было разработано мобильное приложение 

«Ведомость» для операционной системы Android для ведения ведомостей 

успеваемости и посещаемости учащихся. Разработка «Виртуальная ведомость» 

велась на языке Java в среде разработки Eclipse. Пользователь представляет 

собой человека, взаимодействующего с приложением на мобильном устройстве. 

Вариант использования «Просмотреть ведомости успеваемости» и вариант 

использования «Просмотреть ведомости посещаемости». В них пользователь 

может просматривать и редактировать существующие ведомости успеваемости и 

посещаемости. 

Вариант использования начинается, когда пользователь нажимает на 

кнопку «Ведомости» в главном меню приложения или при нажатии на кнопку 

«Успеваемость» или «Посещаемость» в форме просмотра информации о занятии 

в варианте использования «Просмотреть расписание». Основной поток событий 
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состоит из следующих шагов: выводится список ведомостей с указанием группы 

и дисциплины, которые извлекается из базы данных с помощью SQL запроса. 

Пользователь выбирает нажатием на ведомость в списке и переходит в каждую 

из ведомостей. Для выбранной ведомости на форме приложения создаются две 

таблицы «Успеваемость» и «Посещаемость» с данными, извлекаемыми из базы 

данных.  

Каждая таблица находится в отдельной вкладке, и пользователь может 

переключаться между ними. В каждой из таблиц строки соответствуют 

учащимся, а столбцы соответствуют занятиям с указание даты проведения 

занятия. 

После выполнения этого варианта использования пользователь может 

взаимодействовать с таблицей ведомости путем нажатия на ячейки таблицы.  

Пользователю предлагаются два способа работы: «Заполнить посещаемость», 

«Выставить оценки». 

Инструменты для разработки Android SDK можно загрузить на сайте для 

разработчиков [2]. При установке можно выбрать требующиеся для разработки 

платформы и элементы SDK. Плагин ADT дает доступ к инструментам Android 

SDK в среде разработки Eclipse. Для установки плагина ADT нужно открыть 

диалог установки плагина Eclipse через меню «Help → Install new software» и в 

поле «Work with» вписать адрес загрузки плагина «dl-

ssl.google.com/android/eclipse/». Далее в таблице ниже отметить пункт «Developer 

Tools» и нажать «Next». Плагин также можно загрузить и установить вручную 

по ссылке: http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html. 

Для разработки требуется среда исполнения Java Runtime Environment 

(JRE), комплект разработчика Java Development Kit (JDK), которые можно 

загрузить с официального сайта Oracle [8]. 

Для отладки приложения создаем виртуальное устройства Android. Android 

tools включаетвсебяэмулятор «Android Virtual Device» (AVD). Эмулятор AVD 

позволяет тестировать приложения на виртуальном мобильном устройстве с 

ОС Android. Эмулято р позволяет создавать несколько виртуальных устройств с 

разными конфигурациями. Чтобы создать виртуальное устройство Android 

необходимо в меню «Window → Android SDK and AVD Manager» нажать «New», 

вписать имя виртуального устройства и его характеристики.  

Программа была реализована на языке Java [9, 10] в среде разработки 

Eclipse с помощью инструментов для разработки Android SDK. Разработка 

программы производилась на основе методов разработки приложений для  

Android [1, 3-7, Ошибка! Источник ссылки не найден., 12, 13], а также методы 

использования Google Docs API. 
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УДК ӘОЖ 004.4 

 

М.А. Карменова, А. Жаңабай, Ж. Аршын 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

R ТІЛІН СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ӚҢДЕУДЕ ҚОЛДАНУ 

 

XXI ғасыр компьютерлік технологиялардың алға ӛрлеу заманы болып 

табылады. Жылда ӛмірге әр тҥрлі жҥйелік талаптары мықты компьютерлермен 

қоса, әр тҥрлі бағдарламалау орталары және тілдері дҥниеге келуде, сонымен 

қатар, кейбір тілдердің мҥмкіндіктері дамып, қуатты бағдарламалау қҧралына 

айналып жатыр. Қолданыста бар бағдарламалау тілдері негізгі ҥш топқа 

жіктеледі: процедуралық (операциялық, қҧрылымдық), объектілі-бағытталған 

(объектілі, визуалды), декларативті (функционалдық және логикалық) болып. 

Әрбір қатынау тҥріне қысқаша сипаттама беріп ӛтейік.  
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Сурет 1 – Бағдарламалау тілдерінің жіктелу сызбасы 

 

Процедуралык бағдарламалау – бҧл бағдарламалау тҥрінде бағдарлама 

берілгендерден оқшауланған және осы берілгендерді ӛңдейтін командалар 

тізбегінен тҧрады. Берілгендер, әдеттегідей айнымалылар тҥрінде сақталады. 

Барлық есептеу ҥрдісі олардың қҧрамын ӛзгертуге әкеп соқтырады.  

Декларативті бағдарламалау тҥрлері – ол хабарландырулар мен 

қҧрылымды тҧрғызу тілдері болып табылады. Оларға функционалды және 

логикалық бағдарламалау тілдері жатады. Бҧндай бағдарламалау тілдерінде 

алгоритмдік іс-әрекеттер жҥзеге асырылмайды, яғни алгоритм 

бағдарламалаушымен берілмейді де, бағдарлама ӛзі іске асырады.  

Объектілі-бағытталған бағдарламалау – мҧндай тілдерде айнымалылар мен 

функциялар кластарға (шаблондарға) топтастырылады. Осының арқасында 

жоғарғы дәрежеде бағдарламаның қҧрылымдануы іске асырылады.  

Мәліметтерді статистикалық ӛңдеу мен бағдарламалауға арналған R 

жҥйесі, 1993 жылы S-PLUS жҥйесіне тәуелсіз  балама ретінде пайда болып және 

ӛз кезегінде, 1970 жылдардың соңында Bell Labs компаниясында ойлап табылған 

қолданбалы статистика есептерін шешуге бағытталған S тілінің дамыған тҥрі еді. 

S-тің ең алғашқы жҥзеге асырылуы FORTRAN тілінде жазылған және GCOS 

операциялық жҥйесі басқаруымен жҧмыс істеген. Алайда S тілінің университет 

ортасында кең тҥрде тарауы 1980 жылдардың бірінші жартысында тілдің UNIX 

операциялық жҥйесіне кӛшуінен басталды.     

Бҥгінгі кҥнде S тілі ӛзінің дамуын 1988 жылы американдық  Statistical 

Sciences, Inc. компаниясы ойлап тапқан S-PLUS коммерциялық ӛнімі қҧрамында 

жалғастырып келеді және статистикалық мәліметтерді ӛңдеу жҥйелерінің ең 

дамыған тҥрлері қатарына берік еніп ӛз орынын тапқан. 1993 жылдың екінші 

жартысында есептеу сатистикасы облысында мамандандырылған екі жас ғалым 

Росс Иейка (Ross Ihaka) және Роберт Джентльмен (Robert Gentleman) ӛздерінің 

жаңа әзірлемелерін жария етіп, оны R деп атады. Қазіргі кезде R жҥйесі кең 

тараған ҥш операциялық жҥйе жанҧясында жҥзеге асырылады: GNU/Linux, 

Бағдарламалау тілдері 

Процедуралық  Объектілі-

бағытталған 

Декларативті  

Операциялық  Құрылымдық 

Объектілі Визуалды 

Функционалдық  Логикалық 
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Apple Mac OS X және Microsoft Windows, ал ҥлестірілген CRAN сақтау 

қоймаларында 2010 жыл қыркҥйек айының соңына есеппен алғанда 2548 

дестелерін ашық тҥрде жҥктеуге қатынау мҥмкіндігі болып, эконометрика мен 

қаржылық талдауда, генетика мен молекулярлық биологияда, экология мен 

геологияда, медицина мен формацевтикада және кӛптеген қолданбалы 

аумақтарда мәліметтерді ӛңдеудің арнайы есептерін шешуге бағытталған еді.  

R – мәліметтерді статистикалық ӛңдеуге және графикамен жҧмыс істеуге 

арналған бағдарламалау тілі, сонымен қоса, бастапқы ашық коды бар GNU. R 

жобасы аясында – «S» (Bell Labs) тіліне балама болып келетін еркін тҥрдегі 

есептеулер жҥйесі. (Айтарлықтай айырмашылықтары бар, бірақ та кӛбінесе S-

тегі код R ортасына жҧмыс істейді). Жалпы R тілінде мәліметтермен жҧмыс 

жасау кезінде тӛмендегідей әрекеттер тізбегі қолданылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2 – Мәліметтерді типтік талдау кезеңдері 

 

Жоғарыда айтылғандай, алғашқысында R тілі Росс Айхэкой (ағылш. Ross 

Ihaka) және Роберт Джентлменмен (ағылш. Robert Gentleman) (R – аттарының 

бірінші әріпі) ойлап табылған болатын, ал қазіргі уақытта R core team-мен 

шығарылып, қолдау тауып отыр. R-мен ыңғайлы жҧмыс істеу ҥшін бірқатар 

графикалық интерфейстер қҧрылған, соның ішінде: JGR, RKWard, SciViews-R, 

Statistical Lab, Rcmdr, Rattle. Кӛптеген редакторларда R-мен жҧмыс істеуі ҥшін 

арнайы режимдер қарастырылған: ConTEXT, Emacs (Emacs Speaks Statistics), 

jEdit, Kate, Syn, TextMate, Tinn- R, Vim, Bluefish, Eclipse IDE ҥшін R плагины, 

WinEdt RwinEdt  пакетімен. 

Мәліметтерді талдау мен ӛңдеу жҥйелері кӛп. Солардың ішінде тӛрт 

жҥйені салыстыру кестесін ҧсынамыз.  

 

 

Мәліметтерді импорттау 

Мәліметтерді дайындау, олармен танысу, қателерді жою 

Статистикалық модельді таңдау 

Модельдің адекваттылығына баға беру  

Модельді сәйкестік бойынша тексеру  

Жаңа мәліметтерге қатысты модельдің болжауларына баға беру 

Есепті (отчетты) дайындау  



233 
 

1-кесте – Мәліметтерді талдау мен ӛңдеу жҥйелерінің салыстырмалы 

кестесі 
 

Мәліметтерді 

ӛңдеу мен 

талдаудың  

қазіргі 

заманғы 

технология-

лары 

Типі 
Қҧрастыр

у-шысы 
ОЖ 

Лицензия

сы 
Сайты 

Matlab 

Математикалы

қ 

бағдарламалау 

бағдарламалар

ы 

The 

MathWork

s 

GNU/Linux, 

Mac OS, Unix, 

Microsoft 

Windows 

Коммерци

я-лық 

қосымша 

www.mat

hworks.c

om 

Octave 

Математикалы

қ 

бағдарламалық 

қамсыздандыр

у 

John W. 

Eaton 

GNU/Linux, 

UNIX, 

Cygwin,Windo

ws 

GNU/Linu

x, UNIX, 

Cygwin,W

indows 

http://ww

w.octave.

org/  

R 

Бағдарламалау 

тілі және 

мәліметтерді 

статистикалық 

ӛңдеу мен 

графикамен 

жҧмыс істеу  

ортасы  

R 

Foundatio

n 

Кроссплатфор

ма-лық 

бағдарламалы

қ 

қамсыздандыр

у 

GNU 

General 

Public 

License 

http://ww

w.r-

project.or

g/  

Scilab 
Техникалық 

есептеулер 
INRIA 

GNU/Linux, 

UNIX, 

Microsoft 

Windows 

Licence 

SCILAB[1

][2] 

(жартыла

й бос) с 

5.0 — 

CeCILL 

(GNU 

GPL 2-

мен 

ҥйлесімді) 

www.scil

ab.org 

 

Статистикалық мысал ретінде одан әрі қарастырылатын барлық 

талдауларда R ортасына ендірілген Iris қоры қолданылады: ҥш ирис тҥрінің 

бірнеше белгілерінің әр тҥрлілігі. Iris қоры белгілі математик (және биолог) 

Р. Фишердің жҧмыстарында сипатталған.  

Графикалық талдау. Ең қарапайымы кӛпӛлшемді мәліметтерден график 

тҧрғызуға болады. Әрине, алдыменен кӛпӛлшемділікті  алдын-ала, екі немесе 

тым болмағанда, ҥшӛлшемділікке азайту қажет. Бҧл операция «ӛлшемділікті 

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.octave.org/
http://www.octave.org/
http://www.octave.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.scilab.org/
http://www.scilab.org/
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қысқарту» деп аталады. Егер де айнымалылар саны  ҥшеу және олардың 

барлығы ҥздіксіз болса, онда деректерді бейнелеу ҥшін OpenGL-ді пайдалана 

отырып жазылған және ҥш ӛлшемді визуализациялауды қолдайтын RGL-ді 

қолдануға болады.  

RGL дестесі кӛмегімен Iris бес бағанды массивінің тӛрт бағанын 

визуализациялайық: 

 
> library(rgl) 

> plot3d(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width, iris$Petal.Length, 

+ col=as.numeric(iris$Species), size=3) 

 

 
 

Сурет 3 – RGL дестесі кӛмегімен ҥшӛлшемді деректерді бейнелеу 

 

Ҥшӛлшемді деректерді визуализациялау ҥшін OpenGL қолданбай-ақ, 

scatterplot3d дестесімен жҧмыс жасауға болады.  Бірақ ҥшӛлшемді графиктерді 

тым жиі қолдануға болмайды, себебі, ҥшӛлшемді  нысандардың проекциясы 

қҧбылыстың мәнін жақсы аша бермейді. Алайда, RGL жағдайында бҧл қҧбылыс 

«шолу нҥктесін» еркін ӛзгерту мҥмкіндігімен ӛтеледі. 

Пайда болған терезе  ӛлшемі мен деректерді бейнелеу проекциясын 

тышқан кӛмегімен ӛзгертуге болады. Графиктен иристің бір тҥрі (Iris setosa) 

жапырақшалар ҧзындығы (Petal.Length) белгісі бойынша басқа екі тҥрінен жақсы 

ерекшеленіп тҥр. Графикте визуализацияланған белгілер саны тӛртеу: олардың 

бірі (ирис тҥрі) тҥспен кодталған. 

Кӛпӛлшемді деректерді визуализациялаудың тағы бір тҥрі қҧрама 

графиктерді тҧрғызу. Мҧндайда R жҥйесінің lattice деп аталатын дестесі 

ҧсынатын мҥмкіндіктері зор. Иристердің тӛрт белгісін тӛмендегіше бейнелеуге 

болады: 
> library(lattice) 

> xyplot(Sepal.Length ~ Petal.Length + Petal.Width | Species, 

+ data=iris, auto.key=TRUE) 

 

 
Сурет 4 – lattice дестесі кӛмегімен ҥшӛлшемді деректерді бейнелеу 
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Бейнеленген суреттен гҥл тостағаншасының жеке жапырағының ҧзындығы 

жапырақшалардың ҧзындығынан да, енінен де тәуелді екенін кӛреміз. 

Кӛріп тҧрғанымыздай, қолданылған әдіс деректерді кәдімгі 

визуализациялаудан гӛрі «нағыз статистикаға» жақын. Компьютерлік 

технологиялар прогресі алгоритмдерді жазудың жаңа әр тҥрлі белгілері бар 

жҥйелер ҥрдістерін анықтады, ол – бағдарламалау тілдері. Бҧндай тілдің пайда 

болу мәнісі – қосымша ақпараттың жабдықталған есептегіш формулалар 

жиынтығы осы жиынтықты алгоритмге айналдырады. Бағдарламалау тілі ӛзара 

байланысқан екі мақсатқа қызмет етеді: ол бағдарламалаушыға орындалуы тиісті 

іс-әрекеттерді берудің аппаратын береді, және не істеу керектігі жайлы ойлану 

кезіндегі бағдарламалаушы қолданатын концепцияларды қалыптастырады. 

Бірінші мақсатқа мінсіз «машинаға жақын», барлық негізгі машиналық 

аспектілерді оңай, әрі жеңіл тҥрде амалдайтын бағдарламалаушыға айқын 

болатын тіл жауап береді. Екінші мақсатқа мінсіз «шығарылатын есепке жақын», 

шешімінің концепцияларын тура және қысқа тҥрде бейнелейтін тіл жауап береді.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ В ЗАДАЧАХ 

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
 

В данной работе рассматривается задача построения зависимостей по 

таблице наблюдений выходной переменной реального процесса и входными 

переменными. Традиционно такая задача решается методом наименьших 

квадратов (МНК), а доверительные интервалы оценок коэффициентов искомой 

зависимости и прогнозы выходной переменной определяются методами 

математической статистики. Получаемая функциональная зависимость носит 

название регрессионного уравнения и при выполнении совокупности исходных 
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предположений о свойствах таблицы наблюдений и о структуре модели обладает 

по качеству оценок оптимальными свойствами. 

Однако в случаях нарушения предположений эти свойства не 

контролируемо теряются. В данной работе исследуется возможность 

использования в этих случаях интервальной математики,  начальная идея 

приложения которой в данной области опубликована в работе [1]. В ряде случаев 

этот подход позволяет решать задачи построения зависимостей не только при 

выполнении исходных предположений, но и при их нарушениях. 

Кроме теоретических исследований проблемы мы используем методы 

компьютерного моделирования, которые в последние годы начинают широко 

использоваться в различных приложениях [2]. 

Рассмотрим задачу моделирование процессов с использованием базы 

наблюдений и базы знаний. Структурно модели процессов представляют в виде 

рисунка 1, где приняты следующие обозначения nxx ,...,1   – истинные значения 

вектора входных переменных; yy ,0  – значения детерминированной и случайной 

составляющих выходной переменной моделируемого процесса; 
y

  – 

ненаблюдаемые внутренние аддитивные «шумы»; а – вектор параметров. 

Задача математического моделирования процессов при условии 

достаточно точных наблюдений за входными переменными и выходной 

переменной формулируется следующим образом: найти функцию ),(0 axFy    и 

доверительный интервал ],[ VH   для значений y  . Тогда на практике можно 

оценить ожидаемые значения выходной переменной при известных значениях 

вектора 
0

x : VH yyy   00 . 

Пусть  N

iii yx
1

,


 – N  наблюдений проявления исследуемой зависимости 

на одном объекте в разные моменты времени или на классе N  объектов, 

выступающих для исследуемого объекта O  в качестве объектов-аналогов. 

В классическом регрессионном анализе, выдвигаются некоторые 

предположения относительно «истинной» зависимости )(xFy  , условий 

наблюдения за совокупностью N  объектов, характера неконтролируемых 

факторов. Далее, используя выбранный критерий качества приближения, 

отыскивается вариант модели, наиболее близкий к наблюдаемым данным. Эту 

схему обработки данных иллюстрирует рисунок 2. 

 

Рисунок 1 – Модель процесса в виде «черного ящика». 
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Критерием приближения модели в МНК выступает минимум суммы 

квадратов отклонений значений искомой  функции от наблюдаемых выходных 

переменных. Он может использоваться для решения переопределенных систем 

уравнений (когда количество уравнений превышает количество неизвестных), 

для поиска решения в случае обычных (не переопределенных) нелинейных 

систем уравнений, для аппроксимации точечных значений некоторой функции. 

МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки 

неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным. 

Существенное развитие МНК получил в XX в. с разработкой процедур 

оценивания параметров в рамках математической статистики. Было показано, 

что для нормально распределенных совокупностей случайных величин ),( xy  

при независимой выборке оценки параметров функции регрессии ]/[ xyM  

методом максимального правдоподобия сводятся к МНК и являются 

несмещенными, состоятельными и эффективными. Техника применения МНК 

известна и подробно описана, например, в работе [3]. 

Перечислим основные предположения регрессионного анализа 

относительно свойств объекта описания, представленных на рисунках 1,2. 

1. Структура принятой математической модели верна, т.е. «истинная» 

функция XxxFy  ),,(
0

  является детерминированной для всех ;Xx  – 

неслучайные параметры.  

2. Переменная   является случайной величиной с нулевым 

математическим ожиданием и дисперсией, независимой от ;Xx .  

3. Наблюдатель не вносит ошибок при измерении входных переменных и 

обеспечивает независимость выборки.  

При формировании таблицы наблюдений в реальных условиях эти 

предположения не всегда выполняются. Наиболее очевидными выступают 

следующие ситуации, приводящие к нарушениям таблицы наблюдений: 

1. Наличие ошибок измерения входных переменных. 

2. Наличие ошибок измерения выходной переменной в совокупности с 

внутренними шумами. 

3. Наличие аномалий в организации эксперимента, при измерениях и 

«выбросов» при регистрации данных.  

Объекты- 

аналоги 

Обработка 

данных 

Математическая 

модель объектов-

аналогов 

 

Наблюдения 

(База данных) 

Теоретические знания 

(База знаний) 

Рисунок 2 – Традиционная схема построения модели 

реальных процессов 
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4. Использование плана эксперимента, близкого к классу вырожденных 

планов. 

5. Нарушение предположений о составе и области изменения значений  

параметров моделируемого процесса и характере случайных величин. 

6. Нарушение предположения о структуре модели процесса. 

Методы интервального анализа данных относят к нестатистическим 

методам теоретического или эмпирического моделирования процессов. 

Единственное отличие нестатистических методов от вероятностных методов 

состоит в том, что математические модели внутреннего «шума» (величины 
y

  на 

рисунке 1) и погрешностей измерения переменных моделируемого процесса при 

формировании базы данных не являются вероятностными моделями. В случае, 

когда некоторые параметры модели или ошибки измерения являются 

случайными величинами (случайными процессами или событиями), то при 

использовании нестатистических методов обработки данных эта (иногда, 

безусловно, достоверная) информация не учитывается. Таким образом, в методах 

интервального анализа данных используются интервальные оценки для 

указанных «шума» и погрешностей измерения.  

Рассмотрим простейший случай построения теоретической модели 

процесса, представленного на рисунке 1, для которого зависимость 0y  от 

входных переменных ),...,,( 21 nxxx  является линейной, а внутренний шум 

отсутствует )0( 
y

 . При формировании базы наблюдений переменные 

),...,,( 21 nxxx  измеряются точно (без ошибочно), а измеренное значение 

выходной переменной 
j

Y  является интервальной оценкой переменной jy0  в 

каждом из проведенных опытов Nj ,...,1 . Эту интервальную переменную 

можно задать двумя способами: 

].,[;;;];,[ 0
000 V

j
H
jjj

R
j

V
jj

R
j

H
jj

R
jj

V
j

H
jj yyyyyyyyYyyY    

Здесь R
jy  – результат измерения при проведении опыта с номером j , а 0

j  

– ошибка измерения в этом опыте. 

Тогда неизвестные значения истинных коэффициентов линейной модели: 

 

nnxaxay  ...110       (1) 

 

удовлетворяют системе N  двухсторонних неравенств: 

 

Njyxaxay j
R
jnjnjj

R
j ,...,1;... 0

11
0   .   (2) 

 

Заметим, что модель (1) соответствует и случаю, когда искомая 

зависимость содержит свободный член. В этом случае входная переменная 
1

x  во 

всех опытах полается равной единице. Кроме того, в частных случаях оценки 
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погрешностей измерения 0
j  могут быть одинаковыми во всех или части 

наблюдений. 

Обозначим )(NA  – множество значений вектора ),....,,( 21 naaaa  , 

удовлетворяющих системе неравенств (2). Это множество в прикладном 

интервальном анализе играет фундаментальную роль. Во-первых, оно содержит 

всю полученную информацию об искомой зависимости (1), т.е. является 

теоретическим результатом ее оценивания. Во-вторых, в ситуациях 

эмпирического моделирования это множество выступает основой оценки 

множества эмпирических моделей. И, наконец, все задачи теоретического 

моделирования процессов решаются с использованием этого множества, в том 

числе и проверка работоспособности полученной модели. Учитывая указанное 

фундаментальное значение множества )(NA , в работах по нестатистическим 

методам моделирования процессов оно носит особое название: «множество 

неопределенности» или «информационное множество» [3, 4, 5].  

Приведем математические задачи обработки наблюдений: 

1. Задача прогноза выходной переменной моделируемого процесса в 

заданной точке факторного пространства (пространства входных переменных) 

),....,,( 21
p
n

ppp xxxx  . 

Как следует из выражения (1) для этого достаточно получить 

интервальную оценку )](),([ pVpH xyxy  для искомой величины: 
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2. Задача оценки значений коэффициентов истинной зависимости (1). 

В качестве интервальной оценки этих коэффициентов достаточно решить 

2n задач линейного программирования. Например, коэффициент 1a  принадлежит 

интервалу ],[ 11
VH aa : 
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Следует отметить, что при теоретическом моделировании процессов 

задачи разрешимы (множество неопределенности )(NA  не пусто и 

ограниченно). Из (2) видим, что множество )(NA  компактно. Если эти условия 

не выполняются, то следует поставить под сомнение истинность предположений 

теоретического моделирования. Исследователь вправе приложить усилия по 

обеспечению выполнимости предположений теоретического моделирования. 

Так, если множество )(NA  неограниченно, то этот факт указывает на неполноту 

данных. Она возникает при вырожденности плана эксперимента, либо при 

недостаточном числе наблюдений. При моделировании процессов данная 

проблема устраняется, как правило, без нарушений исходных предположений.  
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Далее рассматриваем случай, когда при решении задач моделирования (3), 

(4) информационное множество оказалось пустым, т.е. система неравенств (2) – 

противоречива. В данном случае условия теоретического моделирования 

процессов не выполнены, но мы не знаем, какие из исходных предположений 

оказываются нарушенными. Один из способов связан с «расширением» 

множества неопределенности. Зададим информационное множество ),( kNA  

следующей системой неравенств: 

 

0,,...,1;... 0
11

0  kNjkyxaxaky j
R
jnjnjj

R
j  .   (5) 

 

Система (5) совпадает с (2) при 1k . Этот параметр будем называть 

коэффициентом расширения )1( k  или сужения )1( k . 

Следующая задача называется задачей поиска центра неопределенности [3, 

4, 5]: 

kNk

kNAk
kNAa
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Решением задачи (6) выступают точечная оценка â  вектора a  и значение 

коэффициента )(Nk 

. Это решение соответствует граничному минимальному 

значению параметра k  при котором множество неопределенности еще не 

является пустым. 

Решение задачи (6) позволяет выявить выбросы (наблюдения с номером J) 

в случае, когда 1)(  Nk . Такие наблюдения нужно искать среди активных 

ограничений в задаче (6). Далее указанные наблюдения необходимо проверять 

на достоверность совместно с экспериментаторами и принять меры по их 

исправлению или исключить их из таблицы наблюдений. 

В общем случае наличие ошибок измерения всех переменных при 

обработке данных используются методы решения интервальных систем 

линейных алгебраических уравнений [6]. В настоящее время разработаны 

методы решения таких уравнений путем сведения их к задачам линейного 

программирования, поэтому рассмотренные в данной работе подходы обработки 

недостоверных таблиц наблюдений могут найти применении при построении 

эмпирических моделей процессов в общем случае. 

Рассмотренные в данной работе приложения интервальной математики к 

задачам регрессионного анализа исследованы с использованием методов 

компьютерного моделирования. Все численные расчеты и генерация таблиц 

наблюдений проводилась в среде Excel с использованием инструмента «Поиск 

решения». Один из вариантов компьютерной имитации использовал для объекта 

на рисунке 1 сгенерированную выборку линейного объекта с двумя входами 

2;1;1];5,5[];5,5[ 21021  aaaxx . Для равномерно распределенного 

случайного внутреннего шума выбирался следующий интервал значений [-0.5, 
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+0.5]. Размер выборки принимался равным 20 )20( N . Входные переменные в 

заданных границах сгенерировать с использованием оператора СЛЧИС(). 

При решении задач моделирования процессов (3), (4) активные 

наблюдения определялись по отчету «Устойчивость» инструмента «Поиск 

решения».  

Рассмотренный вариант компьютерного моделирования методик 

применения интервальной математики разработан и апробировани в учебном 

процессе кафедры математики факультета естественных наук и технологий 

Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. 
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УДК 53:373 

 

Н.Сабикенова, Б.С.Тантыбаева 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

ОҚУШЫЛАР БОЙЫНДА ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯ ТҤСІНІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ  

 

Қазіргі кезде мектепте химияны оқыту әдістемесінде ӛзекті мәселенің бірі 

болып пәндік білімнің сарамандық бағдарлануы есептеледі. Яғни оқытылатын 

теориялық  материалдың химиялық білімнің қолданбалы сипатымен және ӛмірлік 

тәжрибемен байланысын анықтау қажеттігін кӛрсетеді.  Оқушы оқу материалын 

сыныпта толық деңгейде меңгеруі ҥшін, оқыту процесіндегі теориялық және 
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қолданбалы материалдың бірлігі – қазіргі заманғы педагогикалық білімнің 

арнайы ӛзіне тән талабын жҥзеге асырудың тиімді жолдарының бірі. Оқу 

материалының сарамандықпен байланысын жҥзеге асыру мектеп химия курсында 

кӛптеген тҥсініктерді қалыптастыруда қолданылатыны белгілі. Соның бірі 

химиялық реакция тҥсінігін қалыптастыру болып табылады. 

Химиялық реакция тҥсінігі жҥйесі сан қырылы әрі кҥрделі. Ол әр тҥрлі 

деңгейдегі жалпылылық және абстрактілік тҥсініктерін жинақтаған кҥйде 

болады. Ішіндегі маңыздысы – реакция шарты мен белгісі, жылу эффектісі, 

реакция жылдамдығы, активтелу энергиясы, реакцияласқыштық қабілеті, реакция 

механизмі, катализ, химиялық тепе-теңдік, процестерді меңгеру, химиялық 

реакциялардың жіктелуі. Осы тҥсініктің барлығын интеграциялаушы «химиялық 

реакция» тҥсінігі болып табылады.   

Мектеп химия курсында химиялық реакция тҥсінігінің оқушы бойында 

қалыптасуы бірнеше кезеңнен ӛтеді. 

Бірінші кезең сегізінші сынып химиясында басталады, химияны оқытудың 

басқы кезеңінде индуктивті тәсіл қолданылады. Химиялық білімнің кӛзі ретінде 

химиялық эксперимент есептеледі. Эксперимент нәтижесін бақылау нәтижесінде 

оқушылар жаңа заттардың химиялық реакция нәтижесінде тҥзілетіндігін 

пайымдайды. Дегенмен эксперименттік оқыту барысында оның мәніне кӛңіл 

аударылмайды  да, басқы назар сыртқы кӛрінісіне  бағытталады (ерітінді тҥсінің 

ӛзгеруі, газдың бӛлінуі, тҧнба тҥзілуі). 

Химиялық реакция жайлы тҥсінік алғашқы сабақтардан бастап 

қалыптасады. Алдымен кҥнделікті ӛмірде, табиғатта, тҧрмыста болатын 

қҧбылыстар жайлы тҥсінік беріледі де, ол қҧбылыстар бірден физикалық және 

химиялық болып ажыратылады. Осыдан кейін «химиялық қҧбылыс» пен 

«химиялық реакция» тҥсініктерінің ҧқсастықтары беріледі. Атом –молекулалық 

ҧғым негізінде сыртқы белгілер нәтижесінде химиялық реакция ӛтуін қалай 

анықтауға болатыны белгіленеді. Химиялық реакция жіктелуі бастапқы және 

соңғы заттар санын салыстыру деңгейінде беріледі. Оқушылар осы жҧмыс 

барысында салыстыру, талдау, синтездеу, тҧжырымдау тәрізді ақыл- ой 

тәсілдерін қолданады. 

Осы мәліметтердің барлығы «Алғашқы химиялық тҥсініктер» тарауына 

енгізілген. Осыдан кейін химиялық реакция жайлы мәліметтер кеңейтіліп және 

жаңа мәліметтермен толықтырылуы керек. Химиялық реакцияның ӛту 

заңдылықтары қарапайым мысалдар негізінде талданады: мысалы, темір 

сульфидінің тҥзілуіне температураның әсері, тотығу процесінің заттың оттегіде 

жануы ретінде қарастырылуы, алмасу реакциясының қышқылдардың 

оксидтермен әрекеттесу мысалы ретінде қарастырылуы және т.б. 

Келесі екінші кезеңде химиялық реакция тҥсінігі ары қарай дамытылады. 

Химиялық реакциялар туралы энергетикалық ҧғымдар қалыптастырылады. Экзо- 

және эндотермиялық реакциялар жайлы тҥсінік қарастырылып, химиялық 

реакцияның жылу эффектісі, термохимиялық реакциялар жайлы тҥсініктер және 

термохимиялық теңдеулерді қҧру туралы мәліметтер беріледі. Энергетикалық 

эффектілерді оқытқанда химиялық реакцияның тек сапалық жағы ғана емес, 



243 
 

сандық жағын да тҥсіндіру мҥмкіндігі туындайды. Реакцияға тҥсуші заттардың 

сандық қатынасы әрекеттесуші заттардың молярлы қатынасы ретінде 

сипатталады. 

Химиялық реакциялар тҥсінігі қалыптасуының ҥшінші кезеңінде 

«Химиялық байланыс. Зат қҧрылысы» тақырыптарын ӛткенде сапалық тҧрғыдан 

ӛзгеріске тҥседі. Бҧл тақырыпта химиялық реакция дегеніміз бір байланыстардың 

ҥзіліп, екінші біреулерінің тҥзілуі тҥрінде қарастырылады. Ол тотығу-

тотықсыздану реакциялары мысалында тҥсіндіріледі. Реакция механизмі 

электрондар ауысуы тҧрғысынан тҥсіндіріліп, жоғары теориялық деңгейде 

беріледі. 

«Тотығу дәрежесі» деген жаңа тҥсінік негізінде оқушыларға бҧрыннан 

таныс әр тҥрлі реакциялар типтері талданып, кез келген типті реакциялар ішінен 

тотығу-тотықсыздану реакцияларын табуға болатыны дәлелденеді. 

«Оттек топшасы» тақырыбын  оқығанда аллотропия деген жаңа тҥсінік 

енгізіліп, химиялық реакцияның жаңа типі- аллотропиялық ӛзгерістер жайлы 

мәлімет беріледі. 

Химиялық реакциялардың дамуы жайлы келесі тӛртінші кезеңде (9 сынып 

химиясы) «Химиялық реакциялардың жҥру заңдылықтары» және «Кҥкірт 

қышқылы ӛндірісі», «Азот және оның қосылыстары» тарауларында, химиялық 

реакцияның жылдамдығы, оған әсер ететін факторлар (температура, 

концентрация, жанасу беті) жайлы тҥсініктер енгізіледі. Осы тарауда химиялық 

реакцияның қайтымдылығы, химиялық тепе-теңдік туралы тҥсініктер 

қарастырылады. Химиялық тепе-теңдіктің динамикалық сипаты жайлы және 

тепе-теңдіктің ығысуына әсер ететін факторлар жайлы айтылуы керек. 

Нәтижесінде оқушылар тағы бір химиялық реакция типі қайтымды реакциялар 

жайлы білетін болады. 

Химиялық реакциялардың энергетикасы мен кинетикасы жайлы білім 

негізін оқушылар азот пен оның қосылыстарын оқу барысында алады. Қҧрылым 

мен энергетика тҧрғысында азот молеуласының реакцияласқыштық қабілеті 

қарастырылады, аммиак синтезінің жҥру шарты болжанады. Тепе-теңдіктің 

ығысуын да аммиак синтезі мысалында қарастырған тиімді. Сол сияқты калий 

роданиді мен  темір(ІІІ) хлориді арасындағы реакция кезінде тепе-теңдіктің 

ығысу шарттарын қарастыру да оқушылар ҥшін қызықты. Азот (ІV) оксидінің 

димерлену тепе-теңдігінің температураға байланысын да тәжрибе нәтижесінде 

кӛрсеткен тиімді. 

Реакцияласушы заттардың табиғатының реакция жылдамдығына әсері 

галогендердің, металдардың әр тҥрлі реакцияласқыштық қабілетіне сай 

тҥсіндіріледі. Мысалы оқушылар бір қышқылдың әр тҥрлі металмен әрекеттесу 

жылдамдығын тәжрибе барысында бақылауы мҥмкін. 

Реакция жылдамдығына концентрация әсері де осыған ҧқсас жолмен  

тҥсіндіріледі. 

Бесінші кезең. Бҧл кезеңде оқушылар «ерітінділер мен балқындылар 

электролизі» атты маңызды тақырыппен танысады. Осыдан былай оқушылардың 

химиялық реакциялар тақырыбын оқу дедуктивті жолмен ӛтеді. Аталған 
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теориялар негізінде алынған білімдері фактілер мен қҧбылыстарды тҥсіндіруде 

және процестердің жҥруін болжауда қолданылады. 

Алтыншы кезең  (9-11 сыныптар). Химиялық реакцияны қалыптастырудың 

келесі кезеңі органикалық химия курсында ӛтеді. Химиялық реакциялар тҥсінігі 

толықтырылып, жаңа реакциялар типтері жайлы мәліметтер енгізіледі, мысалы, 

изомерлену, полимерлену, этерификация және т.б. Органика курсында химиялық 

реакция механизмі жайлы жаңа материалдар енгізеледі. Мысалы, бос радикальды 

механизм алмасу реакциясы мысалында (алкандарды галогендеу), қосылу 

(полимерлену), бӛліну (крекинг) реакциясы мысалында қарастырылады. 

Бейорганикалық қосылыстардың алкендерге қосылуы және 

галогеналкендердің гидролизі кезінде орын басу реакциясымысалындахимиялық 

реакцияның ионды механизмі жайлы тҥсінік кеңейтіледі. Химиялық 

реакциялардың жҥру заңдылықтары жайлы тҥсініктер жҥйесі толықтырылады. 

«Химиялық реакцияның жылдамдығы» тҥсінігін дамыту кезінде байланыс 

энергиясының   мен оның тҥрінің әсері ескеріледі. Катализ бен катализаторлар 

туралы білім  бейорганика курсында аммиактың жануына катализдің әсерін 

қарастырғанда қалыптасып, органика курсында ферменттер жайлы біліммен 

толықтырылады. 

Жетінші кезең (11 сынып). Оқытудың соңғы кезеңінде химиялық 

реакциялар жайлы білімі қорытындыланады. Оқушылар ӛздеріне берілген 

реакцияны оның мазмҧндық компоненттері негізінде сипаттай білуі керек. 
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ӘОЖ 338.2 (574)  

 

Н.Ж. Солтанова, А.Ж. Канелбек, А.С. Тлебалдинова 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

RUNA WFE ҚҦРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ КӘСІПОРЫННЫҢ БИЗНЕС-

ҤРДІСТЕРІН ҚОЛДАУДЫ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ 

 

Қазіргі уақытта кәсіпорындарды басқаруды ҧйымдастырудың тиімді 

жолдарын іздестіру ӛзекті мәселелердің бірі. Кӛптеген әдіс-тәсілдемелер ішінде  

қолданысқа енді ғана еніп жатқан, келешегі зор тәсілдемелердің бірі кәсіпорын 

қызметін бизнес-ҥрдістер жиынтығы тҥрінде сипаттайтын процесстік тәсілдеме 

[1,2] болып табылады. Бизнес-ҥрдістің орындалуы компьютерлік ортада жҥзеге 

асырылады және бизнес-ҥрдіс тҥйіндер мен кӛшулерден қҧралған ҥрдістің 

сызбасынан тҧрады. Бизнес-ҥрдістің басқару жҥйесі орындаушыларға тапсырма 

тағайындап, олардың дер кезінде орындалуын басқаруға мҥмкіндік береді. 

Заманауи кәсіпорындардың компьютерлік техникалармен қамтылу деңгейі 

қазіргі уақытта барлық сол кәсіпорындарда жҧмыс жасайтын қызметкерлер ҥшін 

автоматтандырылған жҧмыс орындарын қҧрып беру мҥмкіндігін беріп отыр. 

Мҧндай жағдай компьютерлік ортада бизнес-ҥрдістерді ҥлгілеу жҥйелерін 

қолдана отырып, жалпы кәсіпорындардың жҧмыс жасау тиімділігін арттыруды 

қамтамасыз етеді. 

Бизнес-ҥрдістерді ҥлгілеу жҥйелерін кәсіпорындарда қолдану 

маңыздылығы жоғары. Атап айтқанда, тӛмендегідей артықшылықтарға ие: 

- қызметкерлердің жҧмысында кертартпа операцияларды болдырмау; 

- ҧйымдастыру жҧмысында ӛндірістік конвейер аналогының пайда болуы; 

- кәсіпорындағы бизнес-ҥрдістерді жылдам тҥрде қайта ҧйымдастыру 

арқылы оның басқару тиімділігін арттыру; 

- процестік автоматтандыру арқылы әртекті автоматтандырылған 

жҥйелерді кәсіпорын масштабына қарай біртҧтас корпоративті ақпараттық жҥйе 

қҧру. 

Жҧмыс мақсаты: Әр тҥрлі категориядағы маман иелеріне (бизнес-

ҥрдістерді ҥлгілеуші аналитиктер мен эксперттер, осы ҥрдістердің орындалуын 

жҥзеге асыратын жҥйелердің техникалық әзірлеушілер, т.с.с) арналған бизнес-

ҥрдістер ҥлгілерін қҧрудың жалпылама нотациясын жасау болып табылады. 

Міндеттері: 

- Runa WFE қҧралын таңдау негіздемесін жасау; 

- Runa WFE арқылы бизнес ҥрдістерді қҧру алғышарттарын анықтау; 

- бизнес ҥрдістерді ҥлгілеу қҧралдарының негізгі қасиеттеріне талдау 

жасау. 

Жҧмыс нәтижесінің ғылыми жаңашылдығы болып кәсіпорын қызметін 

сҥйемелдеуші бизнес ағындарға арналған реинженерингтік жасақтамасының 

әзірленуі болып табылады. 
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RunaWFE - бизнес-ҥрдістерді  басқарудың заманауи жҥйесі [3,4]. Бҧл жҥйе 

қазіргі заманғы бизнес-процесті басқару жҥйесі болып табылады. Жҥйенің 

негізгі артықшылықтарының бірі ашық кодты еркін бағдарламалық 

жасақтамалар класына жататындығы. 

RunaWFE келесі қҧрамдас бӛліктерден тҧрады: 

- RunaWFE–сервер; 

- сыртқы бот-станция (міндетті емес қҧрамдас бӛлік); 

- әзірлеу ортасы; 

- жҥйенің Web-интерфейсі; 

- келіп тҥскен тапсырмалар жӛніндегі хабарлаушы-клиент (міндетті емес 

қҧрамдас бӛлік). 

RunaWFE–сервер – бҧл жҥйенің басты қҧрамдас бӛлігі. RunaWFE–сервері 

процесс кӛшірмесінің атқарылу ортасын оның анықтамасына сай іске асырады. 

Бҧл қҧрамдас бӛлік оған енгізілген бизнес-ҥрдістер мен бизнес-ҥрдістердің 

атқарылу кӛшірмесінің анықтамасынан тҧрады. Қолданушының қасиетін қҧруға 

және ӛзгертуге мҥмкіндік береді. Тапсырмаға сәйкес, тапсырмалар мен визуалды 

формалардың тізімін қалыптастырады. Жҥйенің нысандарына тҥрлі қҧқықты 

қалыптастыруға кӛмектеседі.    

Бот-станция RunaWFE – сервер кезең-кезеңімен сҧрастыратын боттардан 

тҧрады. Егер RunaWFE – серверде іске асатын бизнес-процестердің кӛшірмесі, 

бот-станцияға енгізілген боттарға арналған тапсырмалардан тҧрса, онда боттар 

бҧл тапсырмаларды орындайды және жҧмыстың нәтижесін RunaWFE – серверге 

қайтарады. Сонымен бірге боттар басқа ақпараттық жҥйелерге арналған 

коннектордан тҧруы мҥмкін. Бҧл жағдайда бот-станция кәсіпорынның 

автоматтандырылған жҥйесінің интеграция қҧралы қызметін атқаруы мҥмкін.  

Әзірлеу ортасы жҧмыс элементінің және мәліметтердің іске асу бірізділігі 

анықталатын процестің моделін қҧруға қызмет етеді және тапсырманы атқаруға 

арналған процестің қатысушылары қолданатын процеске қатысушылардың рӛлі 

белгіленеді, бағдарлауыштың ережесі енгізіледі, тапсырмалардың графикалық 

формалары анықталады. Әзірлеу ортасы жекелеген әрекеттердің, процестердің 

ішінің немесе тҧтастай процестің қасиеті тҥріндегі, моделдің бӛлшегінің 

сипаттамасы бар графикалық диаграмма тҥріндегі моделді қҧрастыруға 

мҥмкіндік береді. Сонымен қатар аталмыш ортада боттар мен бот станцияларды 

әзірлеуге мҥмкіндік бар. «Әзірлеу ортасы» атты қҧрамдас бӛлік – процестерді 

әзірлегіштердің, бизнес-сарапшылардың қҧралы, ол бизнес-процестерге 

графикалық диаграммалар мен элемент қасиеттерін қарапайым тҥрлендіру 

арқылы ӛзгерістер енгізуді қамтамасыз етеді.  

Web-интерфейс жҥйесі қолданушыларға RunaWFE–серверінің қызметіне 

қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Web-интерфейс – браузер терезесінде шығып 

тҧратын қолданушының графикалық интерфейсі. RunaWFE жҥйесінің Web-

интерфейсі: Тапсырмалардың визуалды формасы мен тізімін кӛрсетеді. 

Қолданушыларға тапсырманы орындауға мҥмкіндік береді. Жҥйе әкімшісінің 

жҥйе нысанына қҧқық қалыптастыруын қамтамасыз етеді. Бизнес процестердің 
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кӛшірмесін іске асыруды бақылауға мҥмкіндік береді, сонымен бірге басқа да 

кӛптеген қызметтерді атқарады.  

Тҥскен тапсырмалар жӛніндегі хабарлаушы-клиент қолданушылардың 

RunaWFE–серверінің қызметіне қол жеткізуіне арналған орта болып саналады. 

Ол қолданушының компьютерінде жеке-дара қосымша ретінде қосылады, бірақ 

ӛзінің ішінде RunaWFE жҥйесінің Web-интерфейсі болады, сонымен қатар, келіп 

тҥскен тапсырмалар жӛніндегі қолданушының хабарламасын іске асырады.   

1-суретте кӛрсетілгендей, RunaWFE бизнес-процесінің сызбасы, айнымалы 

атаулары мен тҥрлері, рӛлдер бойынша атауы кӛрсетілген. 

 

 
Сурет 1 – RunaWFE бизнес-процесінің фрагменті 

 

2-суретте RunaWFE ортасында нақты айнымалылардан қҧралған, нақты 

орындаушылардың тапсырмалары бар, бақылау нҥктесіне енгізілуін кестеден 

кӛруге болады. 

 

 
Сурет 2 – RunaWFE ортасында фрагмент сатысының бизнес ҥрдісі 
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Бизнес ҥрдістерді ҥлгілеу қҧралдарына зерттеу жасау барысында олардың 

анағҧрлым маңызды қасиеттеріне кӛңіл бӛлінді. Олардың кәсіпорындар ҥшін 

анағҧрлым маңыздыларын келесі графиктен кӛруге болады: 

 

 
Сурет 3 – Маңызды критерийлер мен олардың пайыздық ҥлес салмағы 

 

Кӛріп отырғанымыздай, тек 10% ғана маңызды қасиет ретінде ҥлгіден 

бағдарламалық жасақтама кодына оңай кӛшу қабілеттілігін 

қарастырады.Басқалары ҥшін басқа қасиеттердің маңыздырақ екенін кӛруге 

болады.  Мысалы, 36% ҥрдістердің қарапайым ҥлгілерін қҧру қабілеттілігін 

қарастырса, 56% ҥрдіс ҥлгілері мен деректері туралы мәліметтерді сақтау 

мҥмкіндігін қарастырады. Біздің пайымдауымызша, бҧл фактілерді тӛмендегідей 

тҧжырымдауға болады: кәсіпорын жҧмысын талдау, оңтайландыру және 

қҧжаттандыру мақсатында бизнес ҥрдістерді ҥлгілеуді жҥзеге асыру ҥшін 

қарапайым, ҥлгілеу нотациясы стандартты, сенімді қҧралдарды қажет 

ететіндігінде. Сондай қасиеттерге ие қҧралдардың бірі ол– RunaWFE. 

RunaWFE-ні тҥрлі компанияларға енгізудің нәтижесі туралы пікірлерді 

жҥйелей келе, оның қызметіндегі келесі ӛзгерістерді атап кӛрсетуге болады:   

- қиын іске асатын операцияларды орындаудың жылдамдығы мен сапасы 

артты; 

- қызметкерлерге тҥсетін салмақ оңтайландырылды; 

- қҧжаттарды келісуге кететін уақыт азайды; 

- келісілген қҧжаттардың сапасы артты; 

- келісуге жауапты орындаушылардың қҧжаттарды әзірлеуге арналған 

уақыты кӛбейді; 

- қағазға кететін шығын азайды; 

- процестерді әзірлеуге және жаңасын енгізуге, сонымен қатар, 

қолданыстағысын тҥрлендіруге кететін уақыт азайды. Ӛзгерістер туралы 

процеске қатысушыларды хабардар етпей-ақ, автоматтандырылған процестің 

логикасын ӛзгертуге болады. Жаңа процестің логикасын немесе процестің жаңа 
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тҥрін жҥйе бақылап отырады, орындаушылар тек нақты тапсырмаларды алады 

және оны іске асырады; 

- боттарды қолдану арқылы, әртҥрлі қосымшалар бірыңғай корпоративті 

ақпараттық жҥйеге кіріктірілді; 

- бірқатар жобалардағы бағдарламашылардың саны азайды, ол жердегі 

бизнес-логиканың бір бӛлігі кодталмай, RunaWFE-дегі бизнес-процестердің 

моделі тҥрінде бизнес-сарапшылар және тапсырыс берушілермен бірлескен 

тҥрде әзірленеді; 

- тәртіптік процестер автоматтандырылды.  

Қызметкерлер тапсырманы орындауға керекті ақпаратты алуға, алынған 

нәтижелерді басқа қызметкерлерге беруге, сонымен бірге, тҧтас бизнес-

процеспен байланысты кӛлемді лауазымдық нҧсқаулықты меңгеруге кӛңілін 

бӛлместен, тап қазіргі кезге ғана керекті тапсырманы орындайды. 
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ҚОҒАМДЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ 

ҚЫЗМЕТТЕРІН ДАМЫТУДА IT- ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ 

МҤМКІНДІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 

Қазіргі қоғамда шапшаң жҥріп жатқан жаһандану ҥрдісі әлемдік 

бәсекелестікті кҥшейте тҥсуде. Елбасы ӛзінің жолдауында «Білім беру 

реформасы - Қазақстанның бәсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз етуге 

мҥмкіндік беретін аса маңызды қҧралдарының бірі» деп атап кӛрсетті. Олай 

болса, Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесін ақпараттандыру еліміздің 

даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі «ХХІ ғасыр – білім беру 

жҥйесін ақпараттандыру ғасыры».  

Информатика дәуірі басталды. Қазіргі қоғамда ақпараттық-

коммуникациялық технологияны дамыту сапалы білім берудің бір бӛлігі. 
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Сонымен қатар, білім беру саласын, оқытудың әр тҥрлі техникалық қҧралдарын 

пайдаланусыз елестету мҥмкін емес. Сондықтан, уақыт талабына сай білім 

мазмҧнын жаңарту – бҥгінгі кҥннің басты міндеті. Қазіргі жағдайда еліміздің 

білім беру жҥйелерінде ХХІ ғасыр жастарына білім беру мен тәрбиелеу 

бағытында сан алуан жҧмыстар жҥргізілуде. Сол себепті, студенттерге білім 

беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жҧмыс 

жасау заман талабына сай талап етілуде Ал, мҧғалімнің негізгі ҧстанған мақсаты 

- білімнің жаңа ҥлгісін жасап, белгілі бір кӛлемдегі білім мен білік дағдыларын 

меңгерту, оқу материалын қаншалықты деңгейде меңгергенін бақылаудың, оқу 

мен тәрбие ҥрдісін ҧйымдастырудың сан тҥрлі жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіру, 

жаңа технологияларды сабақта тиімді пайдалана білу. Соңғы жылдары 

ақпараттық-коммуникациялық заман ағымына сай кҥнделікті сабаққа 

компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану айтарлықтай 

нәтиже беруде. 

ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

сындарлы саясатының арқасында қазіргі таңда барлық оқу орындары 

компьютермен, компьютерлік қҧрал – жабдықтармен қамтамасыз етілуде. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекеттер қатарына қосылғаннан бері 

қоғамды ақпараттандырудан туындаған ӛзгерістер оның барлық салаларымен 

қатар мҧғалімдер ӛз ықпалдарын тигізуде. Заманауи қоғамда мамандардың 

кәсіби-шығармашылық деңгейіне, ӛндіріс пен әлеуметтік саладағы 

ғылымдардың жетістіктеріне және прогрессивті технологияны енгізу мерзімінің 

қысқартылуына қойылатын талаптар кҥшеюде. Бҧған, Елбасының 2010 жылғы 

жолдауындағы: «Жоғары білім саласы ең жоғары халықаралық талаптарға жауап 

беруі тиіс. Елдегі ЖОО-лар әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне 

енуге ҧмтылулары керек. 2015 жылға қарай Ҧлттық инновациялық жҥйе 

толыққанды жҧмыс істеп, 2020 жылға қарай елде енгізілетін талдаулар, 

патенттер мен дайын технологиялар тҥрінде ӛз нәтижелерін беруге тиіс» - деген 

сӛзі дәлел болады. Осы бағытта жасалып жатқан іс-шаралардың бірі - 

Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық Ҧйымына тӛрағалық 

етіп отырған 2010 жылы, еуропалық жоғары білім беру аймағына енуді кӛздейтін 

Болон процесіне қосылу туралы шешімнің қабылдануы да айрықша мәнді шара. 

Бҧл оқиғаны білім беру жҥйесінде кӛрініс алған елеулі тарихи оқиға десе 

болады. 

Бҥгінгі білім берудің кӛп деңгейлі қҧрылымы, оқу орнындарында 

халықаралық білім беру жҥйесіне жоспарлы интеграциялануы және оларды 

қоғамның талаптарына сай басқару мәселелері білім беру саласына жаңа 

тәсілдерді енгізуді талап етуде. Білім саласына ендірілетін жаңалықтың 

қайсыбірі болмасын арнайы даярлықты талап етеді. Сондықтан оқу 

орындарында болашақ мамандар, шығармашылық мҥмкіндіктерінің дамуына 

және олардың жаңа технологияларға терең тҥсіністікпен бейімделуіне жағдай 

жасау қажет. 

Компьютер студент ҥшін қоршаған әлемді танудың табиғи қҧралы болып 

табылады. Олай болса барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен 
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жҥргізуді ҥйрену – бҥгінгі кҥннің кезек кҥттірмейтін ӛзекті мәселелерінің бірі 

болып отыр. 

Білім беру жҥйесін ақпараттандыру дегеніміз – берілетін білім сапасын 

кӛтеруді жҥзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ҧлттық білім 

жҥйесінің барлық тҥрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді жаңа комплекстік 

ақпараттандыру технологияларына алмастыру, оларды сҥйемелдеу және дамыту 

болып табылады. 

Ақпараттық коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

технологиясымен жҧмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті қҧралдарды қолдануға, 

интернетте жҧмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламасына негізделеді. 

Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс қҧралдарын 

пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді кӛздейді. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – студенттерге ақпараттық білім 

негіздерін беру, логикалық – қҧрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ақпараттық технологияны ӛзіндік даму мен оны іске асыру қҧралы ретінде 

пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Демек, 

ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жҥйелік – ақпараттық бейнесін 

студенттердің шығармашылық қабілеттері мен қҧндылық бағдарларын дамыту 

арқылы қалыптастыруды кӛздейтін, адамның дҥниетанымының қҧрамдас бӛлігі 

болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. 

Интерактивтік тақта (ИТ) – дәріскерге немесе оқытушыға екі тҥрлі 

қҧралдарды, атап айтқанда, ақпарат кескіні мен қарапайым маркер тақтасын 

біріктіріп қолдануға негізделген қҧрал. 

Интерактивтік технологияның жеделдетіп дамуына байланысты тақтаның 

тҥрлері де, оның типтері кҥннен кҥнге даму ҥстінде. 

Оқу ҥрдiсiнде Интерактивті оқытуды қолданудың маңызы ӛте зор. Ой ӛрісі 

дамыған, шетелдік білім жҥйесінен қалыспайтын жас ҧрпаққа білім беру 

жолындағы ортақ міндетті ӛз мәнінде жҥргізу ҥшін, бір-бірімізден тәжірибе 

алмасып, кемшілік- жетістіктерді айтып отырсақ жҧмысымыз ӛнімді болады деп 

ойлаймыз. 

Ақпараттық технологияларды жҥзеге асырудағы тағы бір мҥмкіндігі – ол 

электронды оқулық. Электрондық оқулық — бҧл дидактикалық әдіс-тәсілдер 

мен ақпараттық технологияны қолдануға негізделген тҥбегейлі жҥйе. 

Электрондық оқулық тек қана студент ҥшін емес, мҧғалімнің дидактикалық 

әдістемелік кӛмекші қҧралы да болып табылады. 

Қазіргі білім беру жҥйесі ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 

коммуникацияларды белсенді қолдануда. Әсіресе қашықтан оқыту жҥйесі жедел 

қарқынмен дамуда, бҧған бірнеше факторлар, ең бастысы – білім беру 

мекемелерінің қуатты компьютер техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің 

барлық бағыттыры бойынша электрондық оқулықтар қҧрылуы және Интернеттің 

дамуы мысал бола алады. 

Бҥгінгі таңда білім беруді ақпараттандыру формалары мен қҧралдары ӛте 

кӛп. Оқу процесінде ақпараттық және телекоммуникациялық қҧралдар 
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мҥмкіндігін комлексті тҥрде қолдануды жҥзеге асыру кӛп функционалды 

электрондық оқу қҧралдарын қҧру және қолдану кезінде ғана мҥмкін болады. 

Осындай электрондық оқулықтарды оқытуда пайдаланудың негізгі 

дидактикалық мақсаты білім беру, білімді бекіту, дағды мен іскерліктер 

қалыптастыру, меңгеру деңгейін бақылау. 

Компьютер оқыту процесінің барлық этаптарында қолданылады: жаңа 

материалдарды тҥсіндіргенде, бекіткенде, қайталағанда, білімін, іскерлігін және 

дағдыларын бақылағанда. Сонымен қатар студент ҥшін ол әр тҥрлі 

функцияларды атқарады: мҧғалімнің, жҧмыс қҧралдарының, оқыту объектісінің, 

ҧжымның қызметін, ойын ортасын. 

Электрондық оқулықты пайдалану арқылы сабақта техникалық 

қҧралдарды, дидактикалық материалдарды қолдану тиімді жақтары 

оқытушының жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруі, студенттің пәнге 

қызығушылығының артуы, нәтижеге бағытталған білім дағдысының 

қалыптасуы. 

Қашықтан оқыту студенттің әрекетін тиянақты және дәл жоспарлануын, 

ҧймыдастырылуын, оқыту мақсаты мен міндетінің айқын қойылуын, студент пен 

оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ететін қажетті оқу 

материалдарының жеткізілуін, студент пен оқу материалы арасында кері 

байланыс болуын талап етеді, топтық оқытуға жағадай жасайды. Әсерлі кері 

байланыстың болуы студенттің білмісіздіктен білімділікке қарай қозғалысының 

дҧрыстығы туралы ақпарат алып отыруға мҥмкіндік береді. 

Қашықтан оқытуды тәсілі компьютерлік телекоммуникацияны 

электрондық почта, телеконференция, аймақтық мен интернет желісінің 

ақпараттық қорлары тәртібінде пайдалануды ҧсынады. Бҧл қашықтан оқытудың 

кең тараған және арзан тҥрі. Оны ҧйымдастыруда телекоммуникациялық 

технологияның жаңа қҧралдарын қолдану қарастырылған. 

Жоғарыда айтылған жаңа технологиялардың шығармашылық әлеуетін 

дамытуда жаңа технологиялардың арқасында студент ӛз білімін арттыруда. 

Жаңа технологиялардың элементтерін пайдаланып, сабақта тҥрлендіру 

ӛткізу студенттерге ерекше әсер қалдыратыны сӛзсіз. Студенттердің сабақ 

ҥстіндегі белсенділіктерін арттыру әр сабақтағы олардың жеке оқу еңбектерінің 

ара салмақтарын арттыру. Сондықтан студенттердің оқу белсенділіктерін 

арттыру мақсатындағы жҧмыстар сабақтың алғашқы минуттарынан –ақ 

ойластыру қажет. 

Сонымен қатар, сабақта тестілеу жҥйесі арқылы тест алу мҥмкіндігін 

қолдануға болады. Кҥнделікті сабақта студенттер электронды оқулықтарды 

пайдалана отырып, жаңа сабақты дҧрыс тҥснуге, бірнеше әртҥрлі 

тапсырмаларды орындауға, соңынан тесттік сҧрақтарға жауап бере отырып ӛз 

білімдерін шыңдауына қол жеткізіп отырады. 

Студенттердің қалыптасуында оқу әрекеті басты орында болғандықтан, 

оқуды ҧйымдастыру, әрбір оқу әрекетін қажетті қҧралдармен, әдіс-тәсілдермен 

қамту, әдіс-тәсілдермен қамту да мҧғалімнің тікелей міндеті. 
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Оқу бағдарламасының материалдарын дҧрыс меңгере алмаған студент 

нашар баға алатыны белгі, ондай студенттерді кемітпей, олардың қажетті 

деңгейінде білім алуына мҧғалім ӛзі немесе жалпы педагогика практикасындағы 

әдіс-тәсілдерді қолдануы қажет. Ӛйткені, ол баланың бойындағы 

шығармашылық қабілет жоғары болуы ықтимал. 

Студенттер оқу әрекетінде дағдылар мен іскерліктерін қалыптастырады. 

Осы периодтағы студенттердің ойлауы дамиды да бҧл оның ары қарай ғылым 

мен білімге теориялық ойлауына жол салады. Осының бәрі студенттің 

бойындағы шығармашылық қабілетін қалыптастырып, дамытады. Осында оның 

кҥнделікті ӛмірге ҥйренуі, оқудағы ӛз бетімен болжам жасаулары сияқты 

қасиеттер жинақтайды. 

Сонымен, қабілетін қалыптастыруда, олардың жас ерекшеліктерін 

ескермеуіміз қажет. 

Сӛз жоқ, кейбір студенттерге шығармашылық пәндер ҧнаса, енді біріне 

ҧнамайды. Сондықтан, сабақтың қызығушылығын арттырып отырудың маңызы 

зор және дамытудағы ең басты тҧлға екенін білеміз. Ӛйткені, барлық бала бірдей 

керемет шығармашылыққа қҧмар болмайды. Мҧғалім студент бойында «шырақ» 

жағады. Сол «шырақты» сӛндірмес ҥшін, оны ҥнемі дамытып отырады. Мысалы, 

ӛлең жазу, эсселер жазу барлығы мҧғалімнің басшылығымен жҥзеге асады. 

Сондықтан, студенттердің шығармашылық қабілетін қалыптастырғанда, сабақты 

қызықты, дәстҥрлі оқытудан тыс әдістерді пайдаланып оқытқанды тағы да 

мҧғалім басшылыққа алады. 

Қазіргі қоғам талабына сай тәрбие саласына енгізілген жаңа бағыттағы тың 

ҥдерістерді тәрбиеші меңгеріп қана қоймай, оны тәжірибеде орынды қолдана 

отырып, ӛз білімін, іскерлігін ҥнемі жетілдіріп отыруы тиіс. 

Жоғарыда айтылып кеткен оқытудың әртҥрлі технологиялары сарапталып, 

жаңашыл педагогтардың іс-тәжірибесі зерттеліп, білім беру ҥрдісіне енуде. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер – бҥгінгі 

мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде 

болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі 

заман мҧғалімінен тек ӛз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, 

педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 

ақпараттық сауаттылық талап етілуде. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру 

жҥйесінің негізгі міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық 

желілерге шығу» – деп кӛрсетілген [1]. Бҧл міндеттерді жҥзеге асыру барысында 

білім ордаларында жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың негізгі 

мақсатын айқындап алуда, яғни «берілген ҥлгі бойынша ӛнім алу», оқытудың 

тиімділігін, сапасын кӛтеру. 

Оқыту технологиясы білім берудің тиімді жолдарын зерттейтін ғылым 

ретінде оқыту ҥрдісінде қолданылатын тәсілдер, принциптер мен айқындаушы 

жҥйе, нақты оқыту процесі ретінде сипатталады. Осыған орай, бҥгінгі кҥні білім 

беру мекемелері мен педагогика ғылымы алдында білім берудің философиялық 
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негіздеріне, білім жҥйесінің стратегиялық бағыттарына, мақсаты мен 

мазмҧнына, оны орындаудың әдіс-тәсілдеріне деген жаңа кӛзқарастар 

қалыптасуда. Сондықтан білім беру саласы да ӛзінің дамуы ҥшін жаңа 

қадамдарға баруда. Осыған байланысты тҧлғаға ақпараттар кеңістігінде дҧрыс 

бағытты таңдауға мҥмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары 

пайда болып отыр. Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын қызмет ӛзінің 

кез келген нақты формасында тиімдірек орындалады, адам ӛркениетті бола 

бастайды. 

Ҧлы ғалым Сократ былай дейді: «Білмеген масқара емес, білгісі келмеу 

ҧяттырақ». 

Қорыта келе, жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, 

білігі мен дағдысын емес, оның тҧлғасын білім алу арқылы дамуын қойып отыр. 

Тәуелсіз елді ӛркениетті әлемге танытатын дамыған елдер қатарында терезесін 

тең ететін кҥш – білім және білімді ҧрпақ болмақ. Сондықтан білімді ҧрпақты 

тәрбиелеу - біздің қасиетті ҧстаздық борышымыз деп білеміз. 
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М. Шошақ, Ж.Ш. Габитова 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ.,Қазақстан 

 

БЕЙІНДІ ОҚЫТУДА БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

  

Бейінді оқыту – жалпы білім беретін мектептердің жоғарғы сатысында 

даралап оқытуға, оқушының әлеуметіне және мектептің жоғарғы сатысының 

орта және жоғарғы кәсіптік білім беру мекемелерімен сабақтастығына 

бағытталған арнайы дайындық жҥйесі. 

Бейінді оқытудың негізгі мақсаты оқушылардың ӛзіндік білім алу 

бағдарламаларын қҧруды және оның жҥзеге асырылуын, оқушының отбасында, 

жергілікті және аймақтық ортада әлеуметтенуін, оқушылардың орта және 

жоғары кәсіптік оқу орындарына дайындау ҥшін орта жалпы білім беру 
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бағдарламаларындағы жеке пәндерді тереңдетіп оқытуды қамтамасыз ету болып 

табылады. 

Бейінді оқыту дегеніміз оқушылардың қызығушылық бағытының, 

қабілетінің дамуына жағдай жасайтын және оларды келешекте ие болуға, 

кәсібіне бейімдеуді қамтамасыз ететін оқу. 

Шетелдік тәжірибені саралау жоғарғы сатыдағы оқуды ҧйымдастырудың 

жалпы сипатын бӛліп қарастыруға мҥмкіндік береді. 

1) Дамыған елдердің барлығында жоғарғы сатыдағы жалпы білім беру – 

Бейінді оқыту. 

2) Бейінді оқыту соңғы 2-3 жылды қамтиды. 

3) Бейінді оқытуды ҧйымдастыру оқушының жеке оқу жоспарының 

жасақталу тҥрі бойынша бӛлінеді. Мектеп оқушылары 15-25 оқу курстарын 

таңдауы қажет. 

4) Жоғарғы сатыдағы міндетті оқу пәндерінің саны негізгі сатыдағыдан 

анағҧрлым аз. Олардың арасында жаратылыстану ғылымы, шетел тілі, 

математика, ана тілі, дене тәрбиесі  міндетті тҥрде кӛрініс тапқан. 

5) Былайша айтқанда, жоғарғы Бейінді мектеп дербес білім беру мекемесі 

ретінде ерекшеленген. 

Білім беру деңгейіне әсер етуші факторлар: 

1) Мемлекеттік жалпы орта білім беру стандарттарын қҧрылымдау мен 

оның мазмҧнын іріктеудегі  ескірген кӛзқарастар. 

2) Пәндерді оқытудың әдістері мен технологиялары әлеуметтенуге әсер 

етпейді. 

3) Оқушының жеке тҧлғасына бағытталғандық пен қҧзырлықтың жоқтығы. 

4) Мамандық таңдауға бағытталған ынтаның жоқтығы. 

5) Тек білім, білік, дағдыны игеруге бағытталған таза формальді әрекет. 

6) Мектептегі тәрбие беру ҥдерісі формальді тҥрде, қолданбалы сипатта 

ӛтетіндігі. 

7) Бейінді оқыту мәселесі негізінен жалпы білім пәндерін тереңдетіп оқыту 

арқылы шешіледі. 

8)Білім беру ортасының оқушылардың денсаулығына жағымсыз әсері. 

Бейінді оқыту10-11 сыныптарда информатиканы екі бағыт бойынша 

оқытылады: Жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық. 

Курс аптасына 2 сағаттан жалпы 68 сағатқа есептелген. 

Тақырыптық жоспарлауда мамандыққа баулудың тҥрлі бағыттары 

қарастырылған, атап айтқанда: компьютерлік дизайн, бағдарламалау әдістері, 

ақпараттық жҥйелер және Web-дизайн. 

 

 

1-кесте – Жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10-11 

сыныптардың   информатика пәніне арналған тақырыптық жоспарлау ҥлгісі 

 

№ 

 

Тақырыбы 

Сағат  

саны 

1  Жаңа бағдарламалық қҧралдармен қамтамасыз ету  2 
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2  Бағдарламалау әдістері 2 

3  Визуальды бағдарламалау жҥйесі 20 

4  Компьютерлік графика 5 

5  Презентация 5 

6  Ҥлкен кӛлемді ақпараттарды ӛндеу 17 

7  Ақпараттық жҥйелер 3 

8  Internet желісі 5 

9  Web-бағдарламалау 9 

 Барлығы 68 

 

Қоғамдық-гуманитарлық бағытында бағдарламалау тілі оқытылмайды. 

Жаратылыстану-математикалық бағытында Visual Basic, Delphi және 

Lazarus бағдарламалау тілдері оқытылды. Солардың бірі Visual Basic 

бағдарламалау тіліне тоқталмақпыз.  

VBA Microsoft Office-тің негізгі компоненттерінің Word, Excel, Access 

және Outlook қосымшаларын дайындауға және мәліметтерді ӛңдеуге арналған 

мықты инструменталды жабдық болып табылады. Басқа да бағдарламалау 

тілдері сияқты VBA –ның келесі мінездемелері бар: 

 Бағдарлама қҧрылымы; 

 Мәліметтер жіне олардың типі; 

 Кілттік сӛздер; 

 Мәліметтерді ӛңдеу процедуралары және функциялары. 

Бағдарлама қҧрылымы 

VBA –ның кӛмегімен қолданбалы есепті шешу жобаны қолдану арқылы 

жҥзеге асырылады. Жобаның қҧрамына кіретін элементтерді қарастырайық.  

Процедуралар. Бірге орындалатын нҧсқаулар (операторлар) тізбегі 

процедура болып табылады.Sub, Function және Property типті процедуралар бар. 

Процедураның аты әрқашан модуль деңгейінде анықталады.  

Sub процедурасы белгілі бір есепті шешуге қолданылатын командалар 

жиынынан тҧрады. Бҧл процедураны іске қосқанда бірінші оның командалары 

орындалады, сосын басқару осы процедураны шақырған қосымшаға немесе 

процедураға беріледі. Sub типті процедураларда әдетте кӛптеген орындалатын 

программалар болады. 

Function процедурасының басқа процедуралардан ерекшелігі–міндетті 

тҥрде бір қорытынды мәнді қайтарады. Функцияларды әдетте сандық мәнді 

есептеу ҥшін, логикалық мәнді анықтау ҥшін немесе мәтінге операция жҥргізу 

нәтижесінде символдық жолды алу ҥшін қолданылады. 

Property(қасиет) процедурасы объектінің қасиетіне сілтеме беру ҥшін 

қолданылады. Процедураның бҧл типі қолданушылық формалардың және 

модульдердің міндерін беру және анықтау ҥшін қолданылады.  

Модульдер. Жобаның қҧрамына коды бар модульдерді қосуға болады. 

Модульдер процедураларды орналастыру ҥшін тағайындалған. Жобаның 

қҧрамындағы модульдер саны жобаның кҥрделілігіне байланысты анықталады. 
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Бір модульдің ішінде бір қолданбалы есептің шешімін қамтамасыз ететін 

процедураларды орналастырған жӛн.  

Макростар модульде орналастырылатын және параметрсіз Sub типті 

процедуралар болып табылады.  әрекеттерді хаттамалау жолымен жасалған 

макростар New Macros модулінде орналастырылады.  

Класс модульдері VBA-да жасалатын объектілердің сипаттауларын 

орналастыру ҥшін қызмет атқарады.  

Формалар мәліметтерді енгізу және шығаруды жҥзеге асыру ҥшін 

қолданылады. VBA-да формаларды және осы формаларда пайда болатын 

оқиғаларды ӛңдеу процедураларын орындауға болады. 

 

2-кесте – VBA тіліндегі мәліметтердің қарапайым типі 

Типтің 

аты 

Мҥмкін болатын мәні қажеттіжад кӛлемі 

Boolean True, False 2 байт 

Byte 0..255 1 байт 

Integer -32768…+32767 2 байт 

Long Мӛлшермен –2 000 000 000 …+ 2 000 000 

000 

4 байт 

Decimal Мӛлшермен 30 ондық цифр. 12 байт 

Decimal Мӛлшермен 30 ондық цифр. 

Ондық ҥтірден кейінгі цифрлар санын 

кӛрсетуге болады. 

12 байт 

Decimal Мӛлшермен 30 ондық цифр. 12 байт 

Decimal Мӛлшермен 30 ондық цифр. 

Ондық ҥтірден кейінгі цифрлар санын 

кӛрсетуге болады. 

12 байт 

Single -3,4Е38…-1,4Е-45 теріс мәндер ҥшін 

1,4Е-45…3,4Е38 оң мәндер ҥшін 

4 байт 

Double 1,7Е308…-4,9Е-324 теріс мәндер ҥшін 

4,9Е-324…1,7Е308 оң мәндер ҥшін 

8 байт 

Currency Фиксирленген ҥтірі бар ондық сандар.Ҥтірге 

дейін 15 цифр, кейін 4 цифр.  

8 байт 

String жолдың екі тҥрі бар: 

2
16
символға дейін тҧрақты ҧзындықты жол. 

2
31

 символға дейін айнымалы ҧзындықты 

жол.. 

Кәдімгі кодтауда 1 

символға 10 байт 

+1 байт, Unicode 

кодтауында 2 байт. 

Date Уақыт 100-жыл 1-қаңтардан 9999-жыл 1 

қаңтар аралығында ӛзгереді.  

8 байт 

Object Объектіге сілтеме (нҧсқаушы) 4 байт 

Variant Әмбебап тип, оның мәні жоғарыдаайтылған 

типтерінің кез-келгені, объект,  NULL  

мәндері және ERROR қатенің мәндері  бола 

алады. 

16 байттан кем 

емес. 
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Шарттың сақталу кезінде командалар сериясын қайталап орындауға 

берілетін комндалар қайталану командасы не қысқаша цикл деп, командалар 

сериясын цикл денесі деп атаймыз. 

цикл  for…next 

For циклдік санағыш i=1 басы  to аяғы  step (қадам). 

{цикл денесі} 

Next 

{циклдік санағыш} 

Мҧндағы циклдік санағыш ол сандық айнымалы,циклдің басында ол 

берілген басқа мәнді қабылдайды, ал соңы сандық ӛрнегі цикл санағышының 

ақырғы мәнін береді. Қадам міндетті емес. Қадамның мәні циклдің басында 

есептеледі. Цикл санағышқа циклдің денесі орындалып, next жолына есептеулер 

әркез қосылып отырады. Циклдің денесі ол операторлар тізімінен тҧрады. Цикл 

санағышы айнымалысының мәнінде циклдің аяқталуы ол қадам параметріне 

байланысты. Егер қадам оң болса цикл аяқталады, келесі шартқа байланысты: 

циклдік санағыш үлкен соңғы мәнінен. Егер қадам теріс болса, цикл аяқталу 

шарты келесіде: циклдік санағыш кіші соңғы мәнінен. Бҧл шарттар цикл 

жҧмысының басталуынан бҧрын тексеріледі. Одан кейін циклдік санағышқа 

қадамдар қосылған сайын тексеріледі. for…nextцикл exit for кӛмегімен де 

аяқтауға болады. Бҧндай операторлар цикл денесінен шарттың орындалуын 

тоспай-ақ шығып кету ҥшін қолданылады. 

Цикл do…10p 

Операторлар блогы берілген шарт ақиқат болып тҧрған уақытқа тең және 

ол ақиқат емес болғанға дейін қайталанады. Бҧл циклдің 4 тҥрлі жазылу 

синтаксисі бар. 1-ші екі тҥрінде шарт циклдің басында тексеріледі:  

do [(while/until) шарт ]  

{цикл денесі} 

          10p 

 Қалған 2 тҥрінде шарт циклдің соңында тексеріледі: 

 

do [(while/until) шарт ]  

{цикл денесі} 

10p do [(while/until) шарт ]  

Мҧнда шарт true немесе false мәнді сандық немесе жолдық ӛрнек болып 

табылады. Null мәні false мәніне тең. Цикл денесі егер оның алдында тҧрса, шарт 

ақиқат болып тҧрғанға шекті,егер until кілттік сӛзі тҧрса шарт жалған болғанша 

шектіқайталанады.Циклдің денесіне exit do операторы да кіруі мҥмкін. 

Exit цикл   for n … next 

Массивтің әрбір элементі ҥшін берілген операторлар тізбегін қайталауға 

мҥмкіндік береді. 

For each элемент  input массив 

Циклдің денесі next [элемент]. Мҧндағы элемент массивтің немесе 

жиынның элементінің мәні ретінде жҥретін айнымалы жиын ҥшін элемент 
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variant типті айнымалы болуы мҥмкін. Сонымен қатар объект типті де бола 

алады. Ал массив ҥшін элемент тек variant типті болады. Мҧндағы топ немесе 

оъект массив аты. 
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