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ҚЫТАЙ ТІЛІ ЛЕКСИКОЛОГИЯСЫНЫҢ ҮНДЕСТІК ҚҰБЫЛЫСЫ: 

ҚЫТАЙ ТІЛІ ФОНЕТИКАСЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ КӨРІНІСІ 

 

Айтқазы С. 

Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

sazhida2@mail.ru  
 

Аннотация: Омонимия барлық тілдерге тән ортақ құбылыс. Қытай тіліндегі омонимия 

қытай халқының типтік мәдени психологиясы мен бірегей ұлттық мәдениетінің тілдегі 

көрінісі. Зерттеудің негізгі объектісі ретінде қытай тіліндегі омонимия құбылысының 

коннотациялық және риторикалық функциясы тіл, мәдениет, салт-дәстүрлер мен ұлттық 

психология тұрғысынан қарастырылады. Сондай-ақ, мақала мазмұны оқырмандарына қытай 

тіл білімінің фонетикалық сипатынан лингвомәдени ақпарат береді. 

Тірек сөздер: қытай тілі, үндестік, омонимия, қытай ұлты, қытай мәдениеті. 

 

 Қытай тілі қытай-тибет тілдер ұясына жатады. Қытай тілінің өзіне тән 

бірегей ұлттық ерекшелігі оның фонетикасынан да көрініс табады. Қытай 

тілінің оқылуы да, жазылуы да басқа тілдерден айтарлықтай ерекшеленіп 

тұрады. Омонимия барлық тілдерге тән ортақ құбылыс. Қытай тіл білімінің 

фонетикалық сипатына тоқталар болсақ, қытай тіліндегі омонимия қытай 

халқының типтік мәдени психологиясы мен бірегей ұлттық мәдениетінің тілдегі 

көрінісі. Бұл мақаламыздың негізгі объектісі ретінде қытай тіліндегі омонимия 

құбылысының коннотациялық және риторикалық функциясын тіл, мәдениет, 

салт-дәстүрлер, ұлттық психология тұрғысынан қарастыра отырып, сол арқылы 

қытай тіліндегі омонимия құбылысының қытай халқының типтік мәдени 

психологиясы мен бірегей ұлттық мәдениетінің тілдегі көрінісі екендігін 

айқындауды мақсатқа алдық. 

 Қытайдың танымал тіл ғалымы Zhao yuan ren (赵元任) жазған "Shi 

фамлиалы ақынның арыстан жеу тарихы" (《施氏食狮史》) атты ертегісінің 

мәтінінде: 

"石室诗士施氏，嗜狮，誓食十狮。氏时时适市视狮，适十狮适市，氏恃矢势，

使十狮逝世。氏适石室食狮， 

石室湿，氏拭石室，试食十狮尸，食时，始识是十狮尸，实十石狮。" Shíshì 

shī shì shī shì, shì shī, shì shíshíshī. Shì shí shíshìshì shì shī, shì shí shī shì shì, shì shì 

shǐ shì, shǐ shí shī shì shì. Shì shì shíshì shí shī, shíshì shī, shì shì shí shì, shì shí shí 

shī shī, shí shí, shǐ shí shì shí shī shī, shí shí shí shī. деп жазылған. 

 Бұл ертегінің мазмұнын қазақ тілін аударатын : Тас үйде тұратын, Шы 

(施) фамлиалы ақын арыстанға ерекше құмартады екен. Ол он арыстан жеуге 

ант береді. Сонымен ол үнемі базарға барып арыстан іздейді. Бір күні сәті түсіп, 

базарға он арыстан келеді. Әлгі ақын садағымен арыстандардың барлығын атып 

өлтіреді. Ол тастан жасалған үйіне барып, арыстандарды жемек болады. Алайда 

үйдің іші дымқыл сыз болғандықтан, ол үйін тазалап болғаннан кейін ғана 

барып, арыстандарды жеуге кіріспек болады, сонымен, ол әлгі он арыстанды 

mailto:sazhida2@mail.ru
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енді жемек болғанында, шын мәнінде бұл он арыстанның тас арыстан екенін 

бірақ біледі. 

 Қытай тілінде жазылған бұл мәтін бастан-ақыр тек "shi" буынды 

иероглифтер мен бірыңғай үндес сөздерден құралған, егер мәтіндегі жазуды 

оқымай, тек дыбысталуын ғана тыңдаса, мәтіннің мағынасын бір айтқанда-ақ 

түсіну қыйынға соғады. Жао йуан рынның (赵元任Zhao yuan ren) осы ертегіні 

жазуы, Қытай тілінде омоним сөздер (үндес сөздер) мен дыбысталуы ұқсас 

сөздердің өте көп кездесетін ерекшелігін түсіндіреді. Қытай тіліндегі сөздердің 

үндес (同音) және дыбыстас (音近) болуы, қытай тілінде үндестік (谐音) 

делінеді. 

 Қытай тілінде үндес сөздердің осыншалықты көп болуының себебі неде? 

Бұл қытай тілі фонетикасының құзырындағы мәселе.  

 Қытай тілі фонетикасында 21 шыңму (инициал), 39 юнму (финал) бар, 

бұлар қытай тілінде 400ден астам буын құрайды. Қытай тілі фонетикасындағы 

әр бір буында 4 тон болады, сондықтан қытай тіліндегі ұқсамаған тондағы 

буындардың жалпы саны 1600 ден артық болғанымен, қытай тілі 

фонетикасында нақтылы қолданыстағы буындардың саны 1300 ден артық. 

Қытай тілі фонетикасындағы бұл 1300 ден артық буындар бүкіл қытай тіліндегі 

сансыз морфемалардың дыбысталуын белгілейді. Сондықтан да, қытай тілінде 

дыбысталуы бірдей немесе дыбысталуы ұқсас морфемалар өте көп. Қытай 

тіліндегі дыбысталуы бірдей немесе дыбысталуы ұқсас осы морфемалардан 

құралған сөздерде үндес сөздерің көп болатындығы да табиғи құбылыс.  

 Қытай тіліндегі үндес сөздердің көп болу ерекшелігі кейде адамдар 

арасындағы қарым-қатынаста өзара түсінбеушілікті келтіріп шығарады. Бұл 

туралы біз бір жазушының басынан кешкен әңгімесін айтуымызға болады: "Бір 

жазушы қонақ үйге орналаспақшы болып тіркеледі. Сол кезде қонақ үй 

қызыметкері одан жұмыс орны туралы сұрайды. Жазушы 

оған:“我是北京作协的。”(Wo shi Bei jing zuo xie de.), қазақ тілінде 

аудармасы: "Мен Пекин жазушылар одағынанмын. " (作协zuo xie — 

作家协会的简称) (作协 zuo xie, қазақ тілінде ауд.: жазушылар одағы атауының 

қысқартылып айтылуы). Жазушының сөзін естіген қонақ үй қызметкері 

жалғасты: “你们北京做的鞋样式不太好，可是质量还不错。 

我喜欢买北京鞋。”дейді. Бұл сөйлемнің қазақ тіліндегі аудармасы: "Сіздердің 

Пекинде жасалған аяқ киімдеріңіздің үлгісі жақсы болмағанымен, сапасында 

айтар жоқ. Мен Пекинде жасалған аяқ киімдерді сатып алғанды ұнатамын" 

дейді. Бұл сөзді естіген жазушы еріксіз мырыс етіп күліп жібереді. Әсілі қытай 

тіліндегі "作协 zuo xie" (қазақ тілінде ауд.: жазушылар одағы) сөзі мен "做鞋 

zuo xie" (қазақ тілінде ауд.: аяқ киім жасау) сөзі үндес сөздерге жатады. 

Сондықтан да, әлгі қонақ үй қызметкері жазушыны аяқ киім жасау завотының 

қызметкері екен деп қате түсінген. 

 80 жылдарда, Қытайдың белгілі бір радиосының спорт жаңалықтары 

бағдарламасында, танымал спортшыны“抱病未能参加本次比赛 bao bing wei 

neng can jia ben ci bi sai”қазақ тілінде аудармасы: "Сырқаттанып қалғандықтан 

бұл реткі жарысқа қатынаса алмайды" десе, көптеген тыңдармандар “抱病bao 

bing”қазақ тілінде ауд.: " сырқаттанy, науқастану" сөзін “暴病 bao bing" 
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(қазақ тілінде ауд.: "тұтқиыл науқас, қатты науқас") "тұтқиыл науқас, қатты 

науқас" деп жансақ түсінген. Сонымен, абыр-сабыр болып қатты уайымдаған 

спортшының туыс-туған, дос-жарандары мен жанкүйерлерінің барлығы оған 

телефон соғып науқас жағдайын, қал-жайын сұраған, нәтижесінде спортшы 

әбігерге түсіп, не істерін білмей ыңғайсыз жағдайға кіріптар болған. 

 Қытай тілінде үндес морфемалардың (同音语素) көп болу ерекшелігі, 

қытай жазуында үндес иероглифтердің де (谐音字xie yin zi) өте көп 

қолданылуына да ықпал келтіріп, иероглифтерді жазуда оңай қателіктер 

тудырады. Қытай тілінің ерекшелігі қандай бір сауатты адам болмасын, оның 

қытай иероглифтерінің барлығын қатесіз дұрыс жазамын деп батылдықпен 

айтуы қиындау мәселе болмақ. Бұған мысал ретінде ежелгі қытай ертегісін 

айтуымызға болады. Ертеде бір адам“枇杷”pi pa, loquat (the tree and its fruit) 

жемістің атын жазамын деп “琵琶” pi pa қытайдың ұлттық музыка 

аспабының атын жазған. Бұл жағдайды мысқылдап, өзге бір адам мынадай 

тақпақ (бір шумақ өлең) шығарған екен: 

“ 这枇杷不是那琵琶， 

只因当年识字差。 

若是琵琶能结果， 

满城箫管尽开花。” 

 Бұл өлең жолдарының мазмұнын қазақ тіліне аударатын болсақ:  

"Бұл пипа - өсімдік жемісі,  

Емес ол, музыка аспабы,  

Шала бір сауаттың азабы - 
Емес пе, жастық сол шақтағы. 

Музыка аспабы, жемістер болса егер, 

Бүр жарып, гүлдеген болар еді, 

Сыбызғы аспабы оранып гүлге кіл." деп жазылған (А.С.). 

 Бұл ертегі қытай тілі оқытушыларының оқушыларды иероглифті дұрыс 

жазуға нәсихаттауда жиі айтатын әңгімесіне айналғанымен, оқушылардың 

қытай тілі иероглифтерін жазуда қателіктердің жиі кездесіп отыруы таң 

қаларлық жағдай емес. Мысалы: “辩论” bian lun (қазақ тілінде ауд.: талас-

тартыс) сөзін“辨论” bian lun,“锻炼”duan lian (қазақ тілінде ауд.: шынығу, 

төселу) сөзін“锻练”duan lian, “急躁”ji zao (қазақ тілінде ауд.: күйгелек, 

жеңілтек) сөзін“急燥”ji zao деп қате жазу жиі кездеседі. Мұндай мысалдар 

шынымен де айтып тауысқысыз көп. Соңғы жылдары, қытай тіліндегі кітап, 

газет, журналдардың басым көпшілігі компютерде теріліп басылады. Қытай 

тілін транскрипция (пін иін) арқылы теріп жазғанда ерекше көңіл бөлмесе, 

қателіктер жиі қайталануы мүмкін, бұл қытай тілін жазып-сызудағы ерекше 

салмақты мәселе. Бұл біз көтеріп отырған осы тақырыппен, яғни қытай 

тіліндегі үндес морфемалардың (同音语素) көп болуы мен тікелей байланысты. 

Қортындылай келгенде, мақала мазмұны қытай тіл білімінің фонетикалық 

сипатынан лингвомәдени ақпарат береді. Қытай тіліндегі омоним сөздердің көп 

болуы қытай халқының бірегей ұлттық мәдениетінің тілдегі көрінісі, олардың 

лингвомәдени табиғатын ұғыну және оларды парықтай білу, қытай тілін 

үйренуде және қолдануда тиімді екенін тұжырымдаймыз. 
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THE LINGUOCULTURAL ASPECT OF THE CHINES LANGUAGE ABOUT 

PHONETICS 

Aitkazy S. 

Abai Kazakh national pedagogical university, Almaty city 
Annotation: Homonyms commonly exist in the languages of mankind. Chinese homophones 

reflect the culture of the Han nationality typical psychological and unique folk customs. In this 

article, discusses the homophones in Chinese from the language, culture, traditions and national 

psychology perspective. 

Key words: Chinese language, homophones, homonyms, Han nationality, Chinese culture. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ГАПЛОТИПОВ ФЕРТИЛЬНОСТИ  

НН1, НН3, НН4, НСD У КОРОВ И МЕТОДЫ ИХ ДЕТЕКЦИИ  
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Аннотация: Авторы работы для снижения частоты ранней эмбриональной смертности у 

коров голштинской породы предлагают использовать - метод генотипирования по 

гаплотипам фертильности НН1, НН3, НН4, НСD, применение молекулярно-генетических 

методов детекции позволяет выявлять носителей генетических дефектов.  

Ключевые слова: гаплотипы фертильности у коров НН1, НН3, НН4, НСD, дизайн 

праймеров, эмбриональная смертность, дефицит холестерина.  

 

Введение. В последние 25 лет в мире отмечается тенденция снижения 

репродуктивной функции у коров молочных пород из-за отрицательного 

влияния высокой молочной продуктивности (отрицательный энергетический 

баланс, гормональная дисфункция), у крупного рогатого скота известны более 

50 наследственных заболеваний, которые сопровождаются эмбриональной 

смертностью. В настоящее время в голштинской породе встречаются десять 

гаплотипов фертильности (HCD, HH0, HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, HHB, HHC, 

HHD), оказывающих влияние на степень стельности и ассоциированных с 

эмбриональной и ранней постэмбриональной смертностью на различных 

стадиях стельности у коров [1].  

mailto:aika8989@bk.ru
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ДНК полиморфизм гена GDF 9 хорошо исследован в медицине, у женщин, 

имеющих мутацию в кодирующей части данного гена встречаются признаки 

преждевременного угасания функции яичников. Таким образом, использование 

ДНК маркеров и генотипирования коров по гаплотипам фертильности 

позволяет прогнозировать репродуктивную функцию животных, получены 

хорошие результаты по изучению полиморфизма генов, контролирующих 

процессы оовогенеза и овуляции у коров. Аналогичные исследования по 

изучению полиморфизма гена GDF 9 у коров, который контролирует процесс 

овуляции проводятся и Казахстанскими учеными [2].  

Цель исследования - изучение наследственной природы генетических 

дефектов и оптимизация технологии генотипирования коров голштинской 

породы по гаплотипам фертильности НН1, НН3, НН4, НСD с помощью 

молекулярно-генетических методов.  

Материалы и методы исследований. Дизайн праймеров осуществлялся с 

помощью программы Primer 3 и для анализа последовательностей генов 

APAF1, SMC2, GART и APOB использовалась иноформация, имеющеяся на 

Американском сайте NBCI в форматах FASTA и GenBank.  

 

Таблица 1. Генетическая природа гаплотипов фертильности НН1, НН3, НН4, 

НСD у коров.  
Основные параметры Название гаплотипов фертильности  

НН1  НН3  НН4  НСD  

Название гена  APAF1 SMC2 GART APOB 

Локализация гена  Хромосома 5 Хромосома 8 Хромосома 1  Хромосома 11 

Размер гена  89 175 п.н. 49 064 п.н. 26 281 п.н. 36 999 п.н. 

Генетический дефект 

появился в результате  

точечной 

мутации в 

позиции 

63150400 

С→T 

точечной 

мутации в 

позиции 

 F1135S 

T→C 

точечной 

мутации в 

позициях  

(1277227) 

A→C  

(2490314) 

G→A  

инсерции в  

5 экзоне 

фрагмента 

размером  

1299 п.н.  

Используемая 

эндонуклеза и сайт 

рестрикции 

BstC8I 

GCN↑NGC 

SspMI 

C↑TAG 

Не 

используется 

Не 

используется  

Генотипирование племенных животных включает следующие этапы: 

создание исследуемой популяции животных, определение генетической 

природы наследственных аномалии, взятие образцов биологического материала 

для выделения ДНК, подбор последовательностей праймеров, оптимизация 

проведения условий амплификации нужного фрагмента соответствующего 

гена. Кровь для экстракции ДНК взяли из яремной вены в объеме 4 мл в 

ваккумные пробирки с ЭДТА у коров голштинской породы ТОО «Медеу 

Коммерц» Карасайского района Алматинской области в количестве 164 

образцов. Выделение ДНК проводили с использованием фенольного метода. 

Детекция аллелей гена APAF (гаплотип HH1) у коров проводилась с 

использованием следующих пар праймеров: APAF - 1 - F-5'- 

TATAGACTGTGAGAATTTCCAGG -3' и APAF-2 - R 5'-

TTATCGACCTCCTGCTTGTCCTGC -3', гена GART (гаплотип HH4) прямого 

праймера - GART - F-5'- AAGTGAAGTTGCCCAGTCGT -3' и обратного 
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праймера - GART - R 5'- AAGTGCAGAGCAAGCCATCT-3', гена APOB 

(гаплотип HCD) - для выявления алелей дикого типа прямой праймер - F - 5' - 

GGTGACCATCCTCTCTCTGC - 3', для носителей мутации прямой праймер F -

5' - CACCTTCCGCTATTCGAGAG -3' и обратный праймер R - 5' - 

AGTGGAACCCAGCTCCATTA - 3'. Известно, что гаплотип фертильности HCD 

возник в результате инсерции фрагмента ДНК размером 1299 п.н. в 5 экзоне, 

соответственно в результате полимеразной цепной реакции у особей, носителей 

мутации на электрофореграмме появляется амплификат длиной 436 п.н. по 

сравнению с нормальными гомозиготными животными (249 п.н.). Нами, для 

генотипирования коров по локусу гаплотипа HH3 (ген SMC2) в настоящее 

время анализируется последовательность данного гена, определяется место 

локализации точечной мутации (в позиции F1135S, T→C) и проводится поиск 

соответствующей рестриктазы для выявления генетических вариантов.  

Результаты исследований. Важным этапом настоящего исследования 

была оптимизация условий проведения полимеразной цепной реакции и подбор 

последовательностей праймеров для амплификации. Экпериментальным путем 

были установлены оптимальный состав ПЦР буфера и необходимая 

концентрация MgCl2 в реакционной смеси. Успешно амплификация прошла при 

концентрации 1,5 мМ MgCl2, оптимальным был состав буфера: 100 мМ Tris-

HCI (рН 8,8), 500 мМ KCI. При повышении концентрации MgCl2 до 3-4 мМ 

отмечается неспецифическая амплификация, а при снижении концентрации 

MgCl2 наблюдается очень низкий сигнал. Температурный режим для 

проведения ПЦР был: первый шаг (первоначальная денатурация) 95 °С - 5 

минут, второй шаг - денатурация при 94 °С - 45 сек, отжиг праймеров -от 58 °С 

до 62 °С 45 сек и элонгация при температуре 72 °С 45 сек. Объем реакционной 

смеси составил 50 мкл, имеющий состав: 5 мкл 10 Х буфера для ПЦР, 1,5 мМ 

MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ 

концентрации каждого dNTP, 0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 

5u/μl, 5 мкл ДНК и 26,5 мкл дистиллированной воды.  

Выводы. Разработка и совершенствование технологии генотипирования 

племенных коров по гаплотипам фертильности имеет большое практическое 

значение, так как в последнее время на молочных комплексах увлечивается 

количество эмбриональной смертности в результате различных генетических 

аномалии. Использование метода ПЦР-ПДРФ анализа позволяет в течение 4-5 

часов определить носителей гаплотипов фертильности.  
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GENETIC CHARACTERISTICS OF HYPOTITIS FERTILITY 

HH1, HH3, HH4, НСD IN COWS AND METHODS OF THEIR DETECTION 
1
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2
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3
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1
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aika8989@bk.ru  
2
Warmia-Mazury University, Olsztyn, Poland , 

 
3
Institute of Human and Animal Physiology, Almaty, Republic of Kazakhstan 

Abstract: Authors of the work suggest to use the method of genotyping by haplotype of fertility 

HH1, HH3, HH4, HCD, the use of molecular genetic methods of detection makes it possible to 

identify carriers of genetic defects to reduce the frequency of early embryonic mortality in Holstein 

cows. 

Key words: haplotypes of fertility in cows НН1, НН3, НН4, НСD, design of primers, embryonic 

mortality, cholesterol deficiency. 

 

⸦ ↈ ⸧ 
 

ТАМШЫЛАТЫП СУАРУДЫҢ ЖҮГЕРІ ӨНІМДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ 

 

Бақытжанқызы М., Сайкенов Б.Р., Басымбеков Н.Ш. 

Қазақ ұлттық агралық университеті, Алматы қ., Қазақстан, bmqueen@mail.ru  
 

Қысқаша мазмұны. Мақалада тамшылатып суарудың жүгері өнімділігіне әсерін анықтау 

бойынша жүргізілген зерттеу нәтижеделері келтірілген. 

Кілтті сөздер: тамшылап суару, жүгері, өсімдік, сорт, су, дақыл, фактор, өнімділік 

 

Жүгеріден алынатын соңғы өнім, біріншіден, өсімдіктің биологиялық 

мүмкіндігіне, екіншіден, табиғи жағдайға байланысты. Жүгеріден мол өнім алу 

үшін өсімдікті егіп өсіру технологиясы, пісіп - жетілу бойынша өсімдік 

сабақтарының жиілігіне айрықша көңіл аударады. Мұның өзі күн сәулесі мен 

жылу ресурстары секілді құбылмалы факторларды неғұрлым толық 

пайдалануға мүмкіндік береді [1]. 

Топырақтың ылғал қорын қолайландырудын негізгі принциптері мен соның 

арқасында өнімділікті көтеруді өткен ғасырдың 30-жылдары бірінші рет 

тұжырымдаған. 

Кейінірек өсімдіктің суға кажеттілігін суғару арқылы топырақтың су 

режимін реттеу туралы міндеттер еңбектерінде дамытылды [2].  

Бірақ, зерттеу нәтижелері көрсеткендей, су тұтыну коэффициент ауа-

райының жағдайына, суғаруға, тыңайтқыштар жүйесіне, агротехникалық 

әдістерге және ауыл шаруашылығы дақылдарынының өнімділігіне 

байланысты өзгеріп отырады. 

Осыған байланысты жинақты су тұтынудың өнімділік мөлшерімен 

байланысын анықтау және өндірістік жағдайда ауыл шаруашылығы 

дакылдарының суғару тәртібін басқарудың карапайым және дәл жеткілікті 

әдістерін зерттеп дайындау қажеттілігі туады [3]. 

Дақылдарды суару тәртібінің құрамдас бөліктері ретінде суғару мерзімі 

мен нормасын, санын дұрыс анықтау суармалы жерлерде мол өнім алудың 

кепілі болып табылады. 

mailto:aika8989@bk.ru
mailto:bmqueen@mail.ru
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Жүгерінің әр түрлі топтағы пісіп - жетілетін будандары сабағының 

жиілігіне әсер ету тәжірибесі Қазақстанның оңтүстік - шығысының суармалы 

аймағында жүргізілді. 

Жүргізілген тәжірибе деректерінде анықталғаны, жүгері будандары өсіп - 

өну кезеңіне байланысты өсімдік сабағының жиілігіне түрліше әсер етеді. Әр 

түрлі пісіп - жетілетін жапырақ санында өзгешеліктері болады. Жүгері 

будандарындағы бір өсімдіктегі жапырақ көлемінің ауқымы оның өсіп - жетілу 

кезеңіне байланысты. Демек , жүгері будандарындағы піспеген және құрғақ 

массасының жиналуы әр түрлі пісіп - жетілу топтары үшін де бірдей болады. 

Жүгері будандарының өнімділігіне тек пісіп - жетілу ғана емес, өсімдік 

сабағының жиілігі де әсер ететіндігі аңғарылды. 

Тәжірибеде әр түрлі кезеңде пісіп - жетілетін жүгері будандары өсімдігі 

сабағының жиілігіне байланысты салыстырмалы түсімдігі жүргізілді [4]. 

Тамшылатып суару жағдайына байланысты жүгері дақылының КазЗП-629 

сортында өнімінің құрылымы: бірінші нұсқада, яғни топырақтың беткі 

қабатымен тамшылатып суаруда - өсімдік саны  бір м
2 

19 дана, ал өсімдіктің 

биіктігі орташа - 189 см; собық саны -1,2 дана, собықтағы дәннің саны -356 

дана, 1000 дәннің массасы -224 г. Екінші нұсқада, топырақтың беткі қабатын 

мульчирлік пленкамен жауып,үстімен тамшылатып суаруда - өсімдік саны  бір 

текше метрде 19 дана, ал өсімдіктің биіктігі орташа - 283 см; собық саны - 2 

дана, собықтағы дәннің саны - 422 дана, 1000 дәннің массасы - 256 г. Үшінші 

нұсқада, яғни топырақтың төменгі қабатымен тамшылатып суаруда - өсімдік 

саны  бір м
2 

17 дана, ал өсімдіктің биіктігі орташа - 177 см; собық саны -1,2 

дана, собықтағы дәннің саны - 354 дана, 1000 дәннің массасы - 219 г. Төртінші 

нұсқада, топырақтың беткі қабатын мульчиплік пленкамен жауып, топырақтың 

төменгі қабатымен тамшылатып суаруда - өсімдік саны  бір м
2 

16 дана, ал 

өсімдіктің биіктігі орташа - 249 см; собық саны - 1,7 дана, собықтағы дәннің 

саны - 395 дана, 1000 дәннің массасы - 243 г. Осы мәліметтерге қарағанда 

екінші нұсқада, яғни топырақтың беткі қабатын мульчирлік пленкамен жауып, 

топырақтың үстімен тамшылатып суару нұсқасында және бірінші нұсқада, 

топырақтың беткі қабатымен тамшылатып суару нұсқасында басқа нұсқаларға 

қарағанда өсімдік саны бір текше метрде 19 дана өсімдік саны болды. 

Өсімдіктің биіктігі екінші нұсқада: топырақтың беткі қабатын мульчирлік 

пленкамен жауып, топырақтың үстімен тамшылатып суару нұсқасында - 283 

см, төртінші нұсқада: топырақтың төменгі қабатымен тамшылатып суару -  249 

см, қалған нұсқаларға қарағанда өсімдіктің биіктігі жоғары . Собық саны және 

собықтағы дәннің саны екінші нұсқада көп болды. Собықтағы дәннің массасы - 

422 дана, ал собық саны - 2 (кесте 1). 

Тамшылатып суару өнімділігіне байланысты нұсқалардың өнімділігі: 

топырақтың беткі қабатымен тамшылатып суарудың өнімділігі - 57,8 ц/га, 

топырақтың бетін мульчирлік пленкамен жауып, жоғарғы қабатымен 

тамшылатып суарудың өнімділігі - 80,5 ц/га, топырақтың төменгі қабатымен 

тамшылатып суарудың өнімділігі - 68,7 ц/га, ал топырақтың беткі қабатын 

мульчирлік пленкамен жауып, топырақтың төменгі қабатымен тамшылатып 

суарудың өнімділігі - 73,4 ц/га болды. Осы мәліметтерге қарағанда ең жоғарғы 

өнімділікті топырақтың беткі қабатын мульчирлік пленкамен жауып, 

топырақтың беткі қабатымен тамшылатып суару нұсқасы болды, яғни 80,5 ц/га.  
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Кесте 1 - Тамшылатып суару жағдайына байланысты жүгері дақылының 

өнімінің құрылымы, КазЗП - 629 сорты, 2017 ж 
Тамшылатып 

суару нұсқалары 

Өсімдік 

саны, 

дана/м
2
 

Өсімдіктің 

биіктігі,см 

Собық 

саны, 

Дана 

Собықтағы 

дәннің саны, 

дана 

1000 

дәннің 

массасы, г 

І(Бақылау) 19 189 1,2 356 224 

ІІ 19 283 2 422 256 

ІІІ 17 177 1,2 354 219 

ІV 16 249 1,7 395 243 

Ал ең төмен өнімділікті топырақтың беткі қабатымен тамшылатып суару 

көрсетті, ол 57,8 ц/га. Қалған нұсқалар орташа өнімділікті көрсетті (кесте 2). 

 

Кесте 2 - Тамшылатып суару тәсілдерінің жүгерінің өнімділігіне әсері, ц/га, 

2017ж 
Тамшылатып суару нұсқалары Өнімділігі, ц/га 

Топырақтың беткі қабатымен тамшылатып суару 57,8 

Топырақтың беткі қабатын мульчирлік қабатымен жауып, 

тамшылатып суару 

80,5 

Топырақтың төменгі қабатымен тамшылатып суару 68,7 

Топырақтын бетін мульчирлік пленкамен жауып, төменгі қабатымен 

тамшылатып суару. 

73,4 
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INFLUENCE OF DRIP IRRIGATION ON CORN PRODUCTIVITY 

Bakhytzhanqyzy M., Saikenov B.R., Basymbekov N.Sh. 

Kazakh National Agrarian University, Almaty city, Republic of Kazakhstan 
Abstract. The paper presents the results of the research on the effectiveness of drip irrigation on 

corn productivity. 

Key words: drip irrigation, maize, plant, grade, water, crop, factor, productivity 
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ЗАПАСЫ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ОСНОВНЫХ 

ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД БОЛЬШЕ-БАРСУКСКОГО 

ЛЕСХОЗУЧРЕЖДЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Баранов С.М., Томейчук В.Г. 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и 

агролесомелиорации», г.Щучинск, Казахстан, sergeybaranov50@mail.ru  
 

Аннотация: В данной работе приведены результаты расчетов запаса органического углерода 

на площадях лесного фонда Больше - Барсукского лесохозяйственного учреждения, 

расчитанные на основе моделей описывающих изменение фитомассы насаждений в связи с 

возрастом и запасом стволовой древесины и, что в молодняках углерода депонируется в 4,5 

раза больше, чем в категории спелых и перестойных древостоях. Это говорит о 

целесообразности проводить лесохозяйственные мероприятия направленные на омоложение 

состава насаждений посредством создания лесных культур или проводить меры по 

содействию естественному возобновлению леса. Дан анализ представленных результатов и 

его сравнение с подобными исследованиями за рубежом. 

Ключевые слова: лес, углерод, фитомасса, эмиссия, депонирование 

 

Введение. По мнению специалистов-климатологов, основной причиной 

потепления климата является эмиссия СО2 при сжигании ископаемого топлива 

(угля, газа, нефти и их производных). Частично ему также способствует и 

«биотический поток», обусловленный антропогенным воздействием на 

экосистемы планеты в виде лесных пожаров, вырубки лесов и применения не 

очень совершенной агротехники на сельскохозяйственных площадях [1].  

В лесах сосредоточено более 70 % всей фитомассы Земли. Поэтому, любые 

значительные изменения её запасов могут повлиять на глобальный углеродный 

цикл, содержание СО2 в атмосфере и климат [2]. 

Лес как фактор окружающей среды имеет громадное социальное значение, 

создавая условия для жизнедеятельности цивилизации. Развитие человеческого 

общества к настоящему времени пришло к ощутимому противоречию в своих 

отношениях с природой, в связи с чем значительно возросла вероятность 

возникновения экологических кризисов и опасность дальнейшего нарастания 

содержания СО2 в атмосфере. 

Леса Больше - Барсукского лесохозяйственного учреждения, хоть 

являются небольшой частью лесных ресурсов Казахстана, имеют огромное 

социально-экономическое и культурно-экологические значение. Однако их 

исследование до сих пор в основном проводилось с точки зрения сырьевых 

свойств и почти не затрагивало способности данных лесных насаждений в 

поглощении углерода и выделении кислорода.  

Между тем, изучение роли указанных лесов в такой плоскости позволяет 

не только более точнее определить лесной потенциал данного учреждения, но и 

в целом для республики в глобальном балансе производства и потребления, 

например, углерода, а также возможностей купли и продажи их объемов в 

перспективе, исходя из установленных по ним квот. 

Материалы и методы исследований. Из таблицы-матрицы покрытых 

лесом площади и запаса стволовой древесины по лесообразующим породам и 

группам возраста лесхозучреждения на 1га (данные Казлеспректа - форма 2), 
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затем путем табулирования моделей по запасу стволовой древесины (М, м
3
/га) 

и возрасту (А, лет) насаждений рассчитаны запасы фитомассы на 1га 

лесопокрытой площади. Распределение по группам возраста (А) 

устанавливается по возрасту главной рубки.  

Общая модель [3, 4], описывающая зависимость фитомассы в абсолютно 

сухом состоянии (Рi, т/га) каждой фракции надземной фитомассы (ствол, ветви, 

хвоя - соответственно РS, РB, РF, т/га) от возраста (А, лет) и запаса (М, м
3
/га) 

рассчитанная для каждой породы отдельно имеет вид: 

LnРi = f[lnА, (lnА)
2
, lnМ, ln(РB/м), (ln РF/м)] 

Запас углерода саксаула рассчитывался с использованием таблиц хода 

роста [4]. Определившись с данными по группам возраста, умножением на 

площадь вычисляли запас фитомассы, а затем, используя коэффициенты, 

переводили в углерод. 

Результаты исследований. Расчетами, выполненными на площади 

лесного фонда Больше - Барсукского лесохозяйственного учреждения за 

исключением нелесных и не покрытых лесом земель установлено, что общие 

запасы органического углерода составляют 50,785 тыс.. т., а его 

территориальное распределение по основным лесообразующим породам 

представлено в таблице. 

 

Таблица - Запасы углерода основных лесообразующих пород Больше - 

Барсукского лесохозяйственного учреждения по известным запасам стволовой 

древесины и возрастным группам  
Преобла- 

дающая 

порода 

Возрастные группы 

молодняки средне-

возрастные 

приспе-

вающие 

спелые и 

перестойные 
Всего 

1 класс 2класс 

Сосна   1,258   1,258 

  38,107   38,107 

Вяз  0,337    0,337 

 33,718    33,718 

Саксаул 

черный 

 

2,316 15,326 8,522 19,379 3,647 49,190 

4,353 7,260 10,495 12,980 15,790 9,498 

Всего 2,316 15,663 9,780 19,379 3,647 50,785 

4,352 7,385 11,573 12,980 5,790 9,725 

Числитель - запас углерода, тыс. т; знаменатель - запас углерода 1га/т 

Выводы. По результатам выполненных исследований установлено, что в 

молодняках углерода депонируется в 4,5 раза больше, чем в категории спелых и 

перестойных древостоях. Это говорит о целесообразности проводить 

лесохозяйственные мероприятия направленные на омоложение состава 

насаждений посредством создания лесных культур или проводить меры по 

содействию естественному возобновлению леса. Средние запасы углерода в 

фитомассе насаждений на 1га лесопокрытой площади составляют 9,725 т/га и 

колеблются от 4,352 (1 класс возраста) до 19,379 т/га (приспеваюшие). 

Различная степень запаса углерода на единице площади обусловливается, 

во-первых, различной степенью концентрации запасов стволовой древесины на 

1 га и, во-вторых, разными долями лесопокрытой площади. Чем меньше доля 
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лесопокрытой площади, тем при прочих равных условиях меньше запасы 

органического углерода. И, в-третьих, различием по породному составу.  

Наши расчеты запасов углерода насаждений отнесенных на 1га 

лесопокрытой площади показали, что они выше аналогичных показателей 

региона лесов Урала и гораздо выше показателей европейских стран [3], что 

должно давать определенные выгоды по торговли квотами на выбросы 

парниковых газов. 
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Abstract:This paper presents the results of calculations of the organic carbon stock on the areas of 

the forest fund of the Bolshoy-Barsuk forestry establishment, calculated on the basis of models 

describing the change in phytomass of plantations in connection with the age and stock of trunk 

timber, and that in young-growthstandscarbon depositing4.5 times more than in the category of 

mature and overmature stands.There was the analysis of the presented results and its comparison 

with similar studies abroad. 
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Аннотация. Семь устойчивых к засухе сорта сои выбрали для клеточной селекции. Изучал 

их способность каллусообразования в качестве первого этапа клеточной селекции. нашел, 

что способность каллусообразования во всех генотипов была высокой. Установлено, что 

каллусообразующая способность всех генотипов была высокая. При этом формирование 
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морфогенного каллуса происходило почти с одинаковой интенсивностью. Наиболее высокая 

каллусообразующая способность (93%) зафиксирована у сортов Вилана и Жансая.  

Ключевые слова: клеточной селекции, сомаклональные линии сои, устойчивых к засухе , 

генотип, регенерация, эксплантов, каллуса сои, ткани и стерилизация. 

 

Введение. Все растения постоянно подвергаются абиотическим и 

биотическим стрессам, которые влияют на их рост и развитие. В частности, 

вода по прежнему остается основным лимитирующим абиотическим фактором, 

глобально влияющим на урожайность[1].  
Примерно 1/3 населения мира живет в регионах нехватки воды, а с 

повышением концентрации углекислого газа в атмосфере и изменением 

климата в будущем, засуха может стать более серьезной проблемой. 

Соя - наиболее важная зернобобовая культура во всем мире, является 

важным источником белков, масла, макро- и микроэлементов. . Недостаток 

влаги снижает урожай сои примерно на 40% [2] и является одной из самых 

главных угроз для урожаев сои. В зависимости от генотипа, растения сои 

используют около 450-700 мм воды в период вегетации [3]. Однако, наиболее 

критическим периодом для водного стресса растений сои является этап 

цветения и период после цветения, т.е. формирования и налива семян [4].  

В последние годы производство сои в Казахстане постоянно 

увеличивается. Это имеет важное значение и способствует решению проблемы 

дефицита белка в питании человека и кормлении животных, а также 

диверсификации растениеводства. Однако, основным регионом возделывания 

сои является юг и юго-восток Казахстана. В 2013 году при общей посевной 

площади в Республике Казахстан 103,1 тыс. га в Алматинской области под соей 

было занято 95 тыс. га., т.е. более 90%. Продвижение сои в северные и 

восточные области республики является целевым индикатором программы по 

развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013-2020 годы. К 2020 году 

внутренний рынок сои должен составить порядка 500 тыс. тонн (Агробизнес - 

2020). Увеличение производства сои является одним из важнейших путей 

решения проблемы дефицита кормового и продовольственного белка в 

Северных областях Республики Казахстан, где соя всё ещё не получила 

должного распространения. Для большого разнообразия почвенно-

климатических условий Казахстана требуются сорта сои, устойчивые к 

различным стрессам, и прежде всего сорта, устойчивые к засухе.  

Для ускорения селекционного процесса на засухоустойчивость 

необходимо использовать современные методы биотехнологии. Применение 

такого метода биотехнологии как сомаклональная вариация позволит 

расширить генетическое разнообразие исходного материала для отбора в 

селекции на засухоустойчивость сои. В качестве селективного фактора успешно 

используются агенты, имитирующие водный стресс - ПЭГ и маннитол. Клетки, 

сохранившие жизнеспособность на селективном фоне в процессе клеточной 

селекции, могут быть регенерированы в целые растения. 

Материал и методы исследований. Материалом исследований служили 7 

сортов сои (Glycine max L.) отечественной и зарубежной селекции, допущенные 

к использованию в Республике Казахстан (таблица 1). 
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- Выращивание изучаемых сортов до стадии 5-7 дневных проростков в 

тепличном комплексе КазНИИЗиР при 16 часовом фотопериоде, освещении 10-

15 тыс. люкс, температуре воздуха 26-28° С; 

- Выращивание изучаемых сортов на полевом научном стационаре отдела 

зернобобовых культур Казахского НИИ земледелия и растениеводства до 

стадии бобообразования (незрелых зародышей); 

- отбор и стерилизация экспланта (семядольные листья проростков сои) 

Стерилизация эксплантов сои проводится с использованием 20% раствора 

NaOCl с каплей Твин-80 в течение 8-10 минут на шейкере, с последующей 

промывкой стерильной дистиллированной водой (трижды) [6,7]; 

- Получение первичной каллусной массы по стандартным методикам 

[8,9,10]; 

- Культура тканей сои, регенерация, корнеобразование [6,7];  

- Для проведения скринига в условиях in vitro использована питательная 

среда МС с добавлением фитогормонов (2, мг/л 2,4 Д и 0,5 мг/л БАП), 30 г/л 

сахарозы и 6 г/л агара, pH -5.6-5.8.  

- тестирование in vitro на засухоустойчивость. Для оценки 

засухоустойчивости in vitro экспланты (незрелые зародыши) будут помещены 

на среду, содержащую 15 % ПЭГ-6000. Показателем устойчивости 

оцениваемых форм к осмотическому стрессу будет являться проявление 

побегообразования у культивируемых эксплантов [11-14] 

 

Таблица 1. Сорта сои, допущенные к использованию в Республике Казахстан 
oN Наименование сорта Страна происхождения 

1 Гибридная 670 Казахстан 

2 Жансая Казахстан 

3 Черемош Украина-Канада 

4 Десна Украина-Канада 

5 Селекта 302 РФ 

6 Вилана РФ 

7 Букурия Молдова 

Результаты исследований. Для клеточной селекции из 30 коллекционных 

сортов сои были подобраны 7 донорных генотипов, выделенных в результате 

оценки на засухоустойчивость в моделируемых условиях засухи (тепличный 

комплекс) и лабораторной оценки по прорастанию семян сои на нейтральном 

осмотике (полиэтиленгликоль 6000). Это такие засухоустойчивые сорта как: 

Черемош, Вилана, Десна, Селекта 302, Гибридная 670 и Букурия. 

Чувствительный сорт Жансая был включен для сравнения. 

В качестве эксплантов для получения первичного каллуса использовались 

семядольные листья 10-15 дневных проростков сои, выращенные в тепличном 

комплексе. Стерилизацию проводили 20% раствором гипохлорита натрия с 

экспозицией 7 мин и трехкратной промывкой стерильной водой. 

Культивирование эксплантов проводили на питательной среде Мурасиге и 

Скуга с добавлением ИУК 2 мг/л, БАП 0,4 мг/л и 2,5 мг аскорбиновой кислоты. 

По каждому сорту было посажено по 100 эксплантов.  

На питательной среде наблюдался интенсивный рост каллуса на отрезках 

семядольных листьев до 20-23 дней культивирования. На 10-е сутки 

культивирования отрезков семядольных листьев диаметр каллусных глобул 
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был равен в среднем 2,3 мм, на 20-ые - 3,1 мм. После культивирования более 

23-24 дней наблюдалось потемнение каллусов. Все образовавшиеся каллусы, 

через 20-22 дня культивирования пассировались на свежую питательную среду. 

На 40-ой день культивирования размер каллусных глобул достигал 9-11 мм  

Из посаженных на питательную среду 700 эксплантов 7 генотипов, каллус 

был образован у 642 эксплантов, что составляет 91,7%.  

Установлено, что каллусообразующая способность всех генотипов была 

высокая. При этом формирование морфогенного каллуса происходило почти с 

одинаковой интенсивностью. Наиболее высокая каллусообразующая 

способность (93%) зафиксирована у сортов Вилана и Жансая. В то время как 

для остальных генотипов этот показатель находился в пределах 85-91%. На 

основании проведенных исследований получены бело-желтые морфогенные 

каллусы для проведения клеточной селекции сои на устойчивость к 

осмотическому стрессу. 

Заключение. Установлено, что каллусообразующая способность всех 7 

генотипов сои была высокая. Формирование морфогенного каллуса 

происходило почти с одинаковой интенсивностью. 

Скрининг каллусных клеток 7 сортов сои в условиях in vitro на 

устойчивость к осмотическому стрессу с применением 15 % ПЭГ 6000 

позволил выделить три сорта Черемош, Селекта 302 и Вилана как устойчивые к 

действию осмотического стресса.  

На основании проведенной оценки и культивирования каллусных клеток 

на 15% ПЭГ были выделены группы клеток, устойчивых к действию 

осмотического стресса. 

Продолжается изучение процесса регенерации растений сои из каллусных 

клеток. 
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CULTURE OF SOFA TISSUES, REGENERATION, ROOF-FORMATION 

Bayadilova.G.O. Yerezhebayeva R.S. 
Abstract. Seven drought-resistant soybean varieties have chosen for cell selection. Studied their callus 

formation ability as the first step of cell selection. It has found that the callus formation ability in all 
genotypes was high. This morphogenic callus formation is occurred with equal intensity. The highest 

capacity of callus formation of the Vilna and Zhansaya verities are (93%) recorded. 

Keywords: cell selection, somaclonal line of soybean, drought resistance, genotype, regeneration, explant, 
callus of soybean, tissue and sterilization. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И НАНОСТРУКТУРНОГО 

ПОКРЫТИЯ НА ЗВУКОИЗЛУЧЕНИЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ 

 

Беркинбаева А.С., Султангазиева Г.С. 

Алматинский Технологический Университет, Республика Казахстан, Алматы, 

aknur.b78@mail.ru, gul-2012-61@mail.ru  
  
Аннотация. Для создания новых металлических материалов с повышенными 

демпфирующими свойствами были выплавлены новые сплавы, которые получили 

наноструктурное покрытие исследовали акустические свойства сплавов с наноструктурным 

покрытием при соударении после ковки, отжига нормализатции : пониженное звуколучение 

наблюдается после ковки.  

Ключевые слова: наноструктурное покрытие, сплавы, демпфирующие, метали. 

 

Введение. Шум ударного происхождения является наиболее 

распространенным и вредным производственным фактором промышленности. 

Одним из эффективных методов снижения шума является гашение его в 

источнике возникновения. К данному методу следует отнести замену ударных 

механизмов на безударные, замена зубчатых передач на клиноременные и т.п. 

Наиболее приемлемым методом снижения шума в источнике возникновения 

является использование демпфирующих материалов. Могут быть использованы 

неметаллы (пластмассы, древесина, полиэтилен и др.), цветные металлы. 

Однако наиболее актуальным для снижения шума в источнике 

возникновения на производстве является применение демпфирующих 

металлических материалов на железной основе. 

Целью работы является снижение производственного шума создаваемого 

при соударении, за счет демпфирующих сплавов. 
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В работе [1] проведено сравнение одновременно замеренных акустических 

и вибрационных спектров образцов после соударения с ударниками. При 

увеличении вибрации образца следует ожидать увеличения издаваемого им 

звука, а при уменьшении - уменьшения, т.е. закономерност изменения кривых 

УВУ и УЗД должны быть похожими. Однако экспериментальные исследования 

легированных сплавов марок 11-53 на некоторых частотах выявили аномалии - 

рост одной из характеристик при снижении другой, а также неизменность 

значений одной из характеристик при заметном изменении другой - эффект 

неадекватности (ЭН) [2].Представлены одновременно замеренные спектры УЗД 

и УВУ сплава 11 после соударения с ударниками d=9,5 мм, d=12,7 мм, d=15,85 

мм и d=18,25 мм. Видно, что после соударения с тремя первыми ударниками в 

диапазонах частот 1-4 кГц и 16-31,5 кГц характер изменения спектров 

одинаковый - рост значений УВУ и УЗД в первом диапазоне и уменьшение во 

втором. В диапазоне 4-8 кГц при росте вибрации происходит неадекватное 

уменьшение звукоизлучения (ЭН): 

d=9,5 мм - УВУ =7,1 дБ, УЗД =-1,6 дБ; 

d=12,7 мм - УВУ =7,1 дБ, УЗД =-10,8 дБ; 

d=15,85 мм - УВУ =1,3 дБ, УЗД =-2,9 дБ. 

После соударения с самым массивным ударником (d=18,25 мм) эффект 

неадекватности (ЭН) наблюдается на частотах 1-4 кГц и 16 - 31,5 кГц. В первом 

случае при снижении уровня вибрации ( УВУ =-2,6 дБ) звукоизлучение 

увеличивается ( УЗД =12,8 дБ), во втором случае на фоне неизменяющейся 

вибрации ( УВУ =0) звукоизлучение уменьшается ( УЗД =-10 дБ).  

Материалы и методы исследований. Для создания новых металлических 

материалов с повышенными демпфирующими свойствами были выплавлены 

новые сплавы, которые получили наноструктурное покрытии.  

Опытные сплавы выплавляли в тигельной индукционной печи емкостью 

12 кг с основной футеровкой. Исходным материалом служила армко-железо [3]. 

Легирование производили 97,6%-ым металлическим марганцем, 77,5%-ым FeSi 

и 99,98%-ым металлическим никелем. Углеродосодержащей добавкой служил 

синтетический чугун с содержанием углерода 3,9%. Термическую обработку 

проводили по следующим режимам. Нормализация: нагрев до Ас3+ 50
0 

С, 

охлаждения на воздухе,отжиг - нагрева до Ас 3+ 50 
0
с, охлаждения с печью. 

Ковку (горячая пластическая деформация ) проводили по следующему режиму: 

нагрев сталей до 1100 - 1150 
0 

С горячая пластическая деформация на 

гидравлическом прессе с промежутными подогревамы до 1100 - 1150 
0 

С. 

Наноструктурное покрытие (Ti-AI-N) осуществляли ионно- плазменным 

методом. Толщина составляла 200- 300 нм.  

Результаты исследований. Методы, использующие звукоизлучение в 

качестве критерия при оценке демпфирующих свойств сталей и сплавов, 

позволяют наиболее адекватно воссоздать картину шумообразования, имеющие 

место в реальных условиях при наличии ударных взаимодействий. Как видно 

из табл.1 выплавленные сплавы после отжига БА-1,БА-3, БА-4 имеют 

характеристики звукоизлучения на 4-6 дБА них, чем у стандартных сталей. 

Рис.1. Уровни звука и уровни звукового давления исследованных сталей после 

отжига 
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Таблица 1 - Средние значения уровней звука и уровней звукового давления, 

исследованных сталей после отжига 
 500 1000 2000 4000 8000 16000 А 

25ХГСА 85  102 103 114 111 106 116 

08пс 86 107 102 112 113 105 117 

08Фкп 84 106 101 118 114 107 120 

008кп 83 103 100 114 116 108 119 

25пс 84 103 102 114 112 108 116 

08ю 87 104 104 113 111 106 116 

БА - 1(НСП) 85 105 103 112 111 109 114 

БА - 2(НСП) 86 105 101 113 113 108 116 

БА - 3(НСП) 87 106 102 111 111 107 114 

БА - 4(НСП) 88 105 102 112 112 108 115 

 

 
Рис.1. Уровни звука и уровни звукового давления исследованных сталей после 

отжига 

 

Таблица 2 - Средние значения уровней звука и уровней звукового давления, 

исследованных сталей после ковки 
 500 1000 2000 4000 8000 16000 А 

25ХГСА 88 106 103 115 110 106 115 

08ПС 86 104  104 113 111 107 116 

08Фкп 83 105 105 114 112 108 116 

08кп 83 104 103 113 111 106 117 

25пс 83 105 105 115 110 108 116 

08ю 86 103 103 114 111 107 118 

БА-1(НСП) 83 104 102 112 113 109 116 

БА-2(НСП) 83 102 103 111 107 106 112 

БА-3(НСП) 87 105 103 110 108 109 111 

БА-4(НСП) 87 103 105 115 109 108 115 
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Как видно из табл.2, звукоизлучения выплавленных сплавов после литья 

и горячей ковки на 5-6 dБА ниже , чем у стандартных сталей ковка 

обеспечивает повышенную плотность дислокаций структуре сплавов о 

летирующие элементы (хром -0,22%., марганец - 0,72%., лантан - 0,24, при 

содержании углерода 0,20% способствует созданию феррито- перлитной 

структурой с мелким зерном, что существенно повышает демпфирующие 

свойства. 

Рис.2. Уровни звука и уровни звукового давления исследованных сталей после 

ковки 

 

Выводы. Основные научные результаты, выводы и практические 

рекомендации, полученные при проведении исследований, заключаются в 

следующем: 

- дана оценка акустическим и демпфирующим свойствам стандартных 

марок сталей (25пс, 08кп, 08Ю), для холодной штамповки; 

- разработан сплав с повышенными демпфирующими свойствами БА-

1(НСП), легированный хромом (0,22%), марганцем (0,72%), лантаном (0,24 %), 

при низком содержании углерода (0,22%),с наноструктурным покрытием 

рекомендуемый для изготовления деталей методом листовой штамповки; 
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EFFECT OF HEAT TREATMENT AND NANOSTRUCTURED COATING 

ON THE SOUND EMISSION OF LOW-CARBON STEELS 

Berkinbayeva A.S. Sultangazieva G.S. 

Almaty Technological University, The Republic of Kazakhstan, Almaty, 

aknur.b78@mail.ru, gul-2012-61@mail.ru  
Abstract. To create new metallic materials with increased damping properties, new alloys were 

melted, which received a nanostructured coating to investigate the acoustic properties of alloys with 

nanostructured coatings after collision, annealing normalization: a lower sound is observed after 

forging. 

Key words: nanostructured coating, alloys, damping, metal. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЛОГИСТИКАНЫҢ ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Боранқулова Г. С. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қаласы, 

b.gau@mail.ru  
 

Қысқаша мазмұны. Мақалада көлік логистикасы теориясының дамуының жай-күйі мен 

болашағын анықтауға арналған заманауи әдіс тәсілдер сипатталған. Жүргізілген  

зерттеулердің негізінде автор жүйелі талдау, логистикалық тәсіл негізінде көлік процесін 

жедел жоспарлау алгоритмін негіздейді.  

Кілтті сөздер: логистика, процесс, логистикалық жүйе, жүк, материалдық ағын, жүк 

ағыны, көлік.  

 

Логистика - индустриялық дамудың катализаторы, оны жақсарту біздің ел 

үшін өте маңызды. Бұл үдеріс мемлекетаралық интеграцияның негізі болып 

табылады. Және әртүрлі интеграциялық процестердің белсенді жақтаушысы 

болып табылады және мұнда Қазақстанның маңызды артықшылығы бар: оның 

геосаяси және экономикалық ресурстары, транзиттік әлеуетті Азия елдерімен 

Еуропа арасындағы тасымалдаудың оңтайлы нұсқасы ретінде табысты жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді [1]. Қазіргі уақытта логистиканың өзектілігін бірнеше 

факторлармен түсіндіруге болады:  

- экономикалық, өйткені қазір компанияның негізгі басымдығы  

- компанияның пайдасын және сапасын арттыру, тұтынушыға қызмет 

көрсету үшін өндірістік шығындарды және тарату шығындарын төмендету 

мүмкіндіктерін іздестіру, демек, нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында 

«реттеу+пайда+тұтынушы» қағидаты, логистиканың маңыздылығын 

арттырады;  

- ақпараттық, өйткені ақпараттық технологиялар нарыққа ең жақын 

логистиканы байланыстырады, себебі логистикалық үдерістердің мәні, құралы 

және компоненті ақпараттық ағын болып табылады;  

- техникалық фактор, себебі логистика менеджмент жүйесі, оның 

субъектілері мен объектілері тауарлық рейтингте шешуші табысты қамтамасыз 

ететін қойма және басқарудағы (басқарудың автоматтандыруында және 

компьютерлендіруінде) техникалық жетістіктер негізінде дамиды. Логистика 

шаруашылық субъектілерінің экономикалық көрсеткіштерін жақсарту 

жөніндегі резервтерді көрсетеді. Осылайша, өндіріс саласындағы логистиканы 

қолдану мыналарға мүмкіндік береді:  

1) материалдық ағынның толық ағыны бойынша қорларды азайтуға;  

2) жеткізілім тізбегі арқылы өтетін тауарлардың уақытын қысқарту, көлік 

шығындарын қысқарту;  

3) қолмен жұмыс істеуге жұмсалатын шығындарды және жүкпен 

операцияларға байланысты шығындарын азайтады [2]. 

Көліктік логистика - талап етілетін уақыттың қажетті ұзақтығы және ең 

төменгі шығындармен оңтайлы маршрутпен қажетті тармаққа өтуі. Көліктік 

логистиканың ең танымал тұжырымдамаларының бірі - «дәл уақытында» (just-

in-time, JIT) тұжырымдамасы. Дайын өнім шығару үшін уақытша және 

өндірістік кестені ескере отырып, материалдық ресурстардың материалдық 
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ағындары оларға қажеттілікпен мұқият синхрондалған өнімнің жеткілікті 

қарапайым логикасына негізделген [3]. JIT жүйені пайдалану материалдық 

ресурстарды немесе дайын өнімді логикалық тізбектегі нақты нүктеге олар 

қажет болған сәтте жеткізуге мүмкіндік береді. Осы жүйені қолданатын 

көптеген заманауи логистикалық жүйе логистикалық циклдердің қысқа 

құрамдас бөліктеріне бағдарланған, бұл логистикалық жүйенің 

байланыстарының сұраныстың өзгеруіне және тиісінше, өндірістік 

бағдарламаға жылдам реакцияны талап етеді. Көліктік-логистикалық жүйені 

пайдалану нәтижесі - «алты логистикалық ереже»: дұрыс жүк, қажетті жерде, 

қажетті уақытта қажетті мөлшерде, ең төменгі шығындармен қажетті сапамен 

орындау мүмкіндігіне ие. Сарапшылар көліктік логистика арқылы шешілетін 

келесі міндеттерді қарастырады: көлік жүйелерін, көлік дәліздерін және көлік 

тізбектерін құру;  

- көлік және қойма үдерісінің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету; - 

қойма және өндіріспен тасымалдау процесін бірлесіп жоспарлау; 

 - жүкті жеткізудің ұтымды бағытын анықтау; - көлік құралының түрі мен 

түрін таңдау және т.б.  

Көліктік процесті ұйымдастырудың екі негізгі тәсілі бар: 1) дәстүрлі; 2) 

логистикалық, мультимодальдық көлік операторының қатысуымен [4]. 

Қазіргі заманғы жаһандық жағдайларда логистика мемлекеттердің 

индустриалды дамуында шешуші рөл атқаратындығын атап өту керек. Бірқатар 

елдерде үкімет бірінші кезекте индустриалды дамуды ынталандырудың негізгі 

факторы ретінде логистиканы дамытуға өз үлесін қосты. 

Қазақстан Республикасында бұл құрал өнеркәсіптік алға шығуға 

айтарлықтай экономикалық тиімділік әкелуі мүмкін: 

- Біріншіден, бұл FEI мемлекеттік кәсіпорны шеңберінде қолданыстағы 

және жаңа кәсіпорындар үшін ынталандырушы логистикалық қызмет. Бұл, 

жеделдету шикізат өндіру жабдықтау ішкі тасымалдау құнын төмендетуге және 

оңайлату, шалғай аудандарда ұзақ қашықтыққа тұтыну, тасымалдау үшін 

дайын өнім жеткізу мүмкіндігін қамтиды; 

- Екіншіден, ұлттық сараптау қызметтері, яғни Қазақстан аумағы арқылы 

транзитті тартуды ынталандыратын логистика; 

- Үшіншіден, логистика, шетелдік әріптес дамыған логистикалық жүйеге 

Қазақстан арқасында инвестициялық жобаларды іске асыру туралы шешiм 

қабылдайды, экономикадағы инвестициялық процестерді, яғни, логистиканың 

сыртқы әсерлеріне ықпал етеді. Мемлекет басшысының «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты »атты Қазақстан 

халқына жолдауында міндет 2020 жылға қарай Қазақстан арқылы транзиттік 

трафикті екі есе және 2050 жылға қарай 10 есе арттыруға бағытталған 

«Өндірістік көлік пен логистикалық объектілерді құру үшін елден тыс жерлерге 

шығуға назар аудару керек», - деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев [5]. Көлік 

инфрақұрылымын дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы 

осы негізгі міндеттерді нақты іске асыруға бағытталған, халықаралық дәліздер 

торабында тұрған Қазақстан Еуропа мен Азияны байланыстыратын негізгі 

логистикалық байланыстың болуының барлық алғышарттарына ие. 

Қазақстан халықаралық дәліздер торабында тұрғандықтан, Еуропа мен 

Азияны байланыстыратын негізгі логистикалық байланыстың болуының 
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барлық алғышарттары бар. «ҚТЖ ҰК» АҚ трансұлттық масштабтағы 

мультимодальдық логистикалық операторды активтер мен құзыреттердің толық 

секторымен қалыптастыру үшін негіз болып табылады. Мультимодальдық 

компанияға Ақтау теңіз порты, «Қорғас-Шығыс қақпасы» АЭА, әуежайлар, 

Қазақстанның терминалдық желісі кіреді. Қазақстан Республикасында көлік 

қызметтерінің сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде. Бұл, ең 

алдымен, тасымалдау уақытын қысқартады, көлік шығындарын төмендетеді, 

тарифтерді оңтайландыруға, жүк қауіпсіздігіне және ең бастысы бүкіл 

логистикалық жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз етуге арналған сапалы 

адам ресурстарын дайындау. Республика бойынша тасымалдың шамамен 70% -

ы теміржол арқылы жүзеге асырылады. Осыған байланысты Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев көлік логистикалық 

кластерін құру міндетін қойды. Қазіргі уақытта Ақтау теңіз айлағы «Қазақстан 

темір жолы» ұлттық компаниясының сенімді басқаруына берілді, компанияны 

әуежайларда және автокөлік терминалдарында бірқатар ірі терминалдарға беру 

мәселесі шешілуде. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы 

логистикалық қызметтер нарығы жас. Көліктік-экспедиторлық және қоймалық 

қызметтер секторлары жүк ағындарын тасымалдау мен сақтауға арналған 

«дәстүрлі» қызметтерді ұсынатын көптеген компаниялардың қатысуымен, 

сондай-ақ интеграция және жеткізу тізбегін басқару қызметтері секторы 

жетілдірілмеген. Қазақстан Республикасының логистикалық компанияларының 

құрылуына кедергі келтіретін негізгі факторлардың бірі заманауи қойма 

терминалдарының жетіспеушілігі болып табылады. Мамандандырылған 

компаниялар тауардың қозғалысы үшін тамаша схемаларды әзірлей алады, 

бірақ тиісті логистикалық инфрақұрылымсыз - қызмет көрсетілетін аумақта 

заманауи қойма кешендерінің желісі болмайды - тізбектің бір әлсіз сілтемесінде 

сенімді болмайды. Заманауи бизнестің сипаты инвентаризацияның жылдам 

айналымын және тапсырыстарды жылдам орындауды талап етеді. Осы 

талаптарды қанағаттандыру үшін логистикалық жүйе икемді болуы керек. 

Бүгінгі күні қала мен қала маңындағы әртүрлі сарапшылардың мәліметтері 

бойынша 200 мыңнан 1 миллион шаршы метрге дейін бар. Алайда олардың 

көпшілігі бұрынғы өндірістік базалар немесе базалар. Мұндай нысандар 

халықаралық талаптарға сәйкес келмейді және заманауи логистикалық 

қызметтер кешенін ұсыну мүмкіндігі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз 

ете алмайды. Сәйкес инфрақұрылым құрылмастан, Қазақстан аумағы арқылы 

транзитті дамыту және көліктік логистиканы дамыту мүмкін емес. Көптеген 

елдердің үкіметтері логистиканы дамытады, бұл экономикалық дамуды 

ынталандырудың негізгі факторы болып табылады. Қазіргі жағдайда 

логистикаға еліміздің индустриялық дамуының басты рөлі беріледі, өйткені 

Қазақстандағы барлық жүк тасымалы және Қазақстаннан жеткізілетін тауарлар 

дұрыс логистикалық схемаларға тәуелді. Табысты экономикалық дамудың 

ажырамас құрамдас бөлігі ішкі компоненттің - Қазақстан логистикалық 

картасының тәжірибесін енгізу болып табылады. Көліктік-логистикалық 

жүйенің барлық жоспарлау құралы ұзақ мерзімді негізде көптеген өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың кірістер мен шығыстардың болжамын жасауға, ұзақ мерзімді 

маркетинг саясатын жүргізуге, сондай-ақ барлық жағымды факторларды 

қаржылық және тұрақты түрде ескеруге мүмкіндік береді. Оның құрылымы 
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тұтастай бизнес үшін де, жеке компаниялар мен мемлекеттік мекемелер үшін де 

жарамды болуы керек. Қазақстандық транзитке бағытталған «Қазақстан - жаңа 

Жібек жолы» жобасын жүзеге асыру маңызды сыртқы құрал болуы керек.  

Мұнда Қазақстан бірден бірнеше артықшылықтарға ие болады, оның бастысы: 

жеткізу уақыты, қаржы және уақытты тоқтату; негізінен Қытай аумағы арқылы 

өтетін бағыт, сондай-ақ жасыл дәліз құрылысы - Сауда және көлік, маңызды 

фактор - тарихи Жібек жолы. Транзиттік әлеуетті елдің экономикалық өсуінің 

нүктесі ретінде қарастырған жөн екендігіне сенімді бола аламыз.  Ол үшін, кез 

келген көлік түрінде көліктік-логистикалық операцияларды жетілдіру, бәсекеге 

қабілетті тарифтер ұсына отырып, назарға қызметтердің кең ауқымын ескере 

отырып, үздіксіз, желілік бойынша транзиттік трафик үшін дәліздерді одан әрі 

жетілдіруді тартымдылығын және ТМД-дағы ең заманауи және тиімді көлік-

логистикалық жүйесін құру арттыру қамтамасыз ету қажет. 

Бұл Қазақстанның транзиттік әлеуетін барынша арттыру үшін орындалуы 

қажет міндеттердің толық тізбесі болып табылатынын атап өткен жөн. Егер бұл 

жүзеге асырылса, Қазақстан көліктік логистиканың экономикалық дамуына 

қосқан үлестеріне үлкен пайда әкеледі. 
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ТРАНСПОРТТЫҚ ЛОГИСТИКАДА МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕСІН 

ҚОЛДАНУ 
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М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қаласы, 

b.gau@mail.ru  
 

Қысқаша мазмұны. Логистиканың барлық функционалдық бағыттарында іске асырылатын 

процестерді бақылау маңызды міндет. Логистикалық процестің мониторингі логистикалық 

индикаторлардың жоспарлы және нақты мәндері арасындағы ауытқуларды немесе 

келіспеушіліктерді анықтау. 

Кілтті сөздер: логистика, тауар, көлік, GSM GPRS модем. 

 

Материалдық ағын бастапқы тізімнен тізбектен шыққан кезде, ұйым - 

көлік ұйымдары - делдалдық ұйымдар түпкі пайдаланушыға жасалады және 

құнның өсуі орын алады. Өнімнің соңғы құнының 70% -дан астамы сақтауды, 

тасымалдауды және қаптауды қамтиды [6]. Дамудың қазіргі кезеңінде осы 

шығындарды азайту үшін көптеген компаниялар экономикалық қызмет 

салаларында логистикалық әдістерді қолдануды орындайды - қоймаларды 

басқару, түгендеуді басқару, тасымалдауды басқару, сатып алуды басқару және 

т.б. 

Шетелдік және отандық әдебиеттерде «логистика» терминін анықтауға 

бірнеше тәсілдер бар: 

- ғылыми бағытта қарау; 

- шаруашылық қызмет тұрғысынан қарау; 

- интеграцияланатын жүйе ретінде логистиканы қарастыру. 

«Логистика» терминің жалпы анықтамасы отандық және шетелдік 

авторлардың жарияланымдар талдау негізінде ұсынылатын болады: «Логистика 

- басқарудың ғылыми және практикалық бағыт, материалды тиімді басқару 

және онымен байланысты ақпараттық және өндірісін және айналымын 

салаларда қаржы ағындары болып табылады.» Анықтаудан материалдық, 

қаржылық және ақпараттық ағындарды оңтайландыру логистиканың негізгі 

мақсаты болып табылады. Қазіргі уақытта, логистика мынадай функционалдық 

аймақтар бар: жүк көлігі логистикалық, сатып алу, өндіру, қойма, логистика, 

түгендеу логистика, ақпараттық-логистикалық, маркетинг және т.б. [6]  

Логистикалық үдерістерді қамтамасыз ету үшін кәсіпорындарда 

ақпараттық-логистикалық жүйелер қолданылады. [3]. Мұндай жүйелердің 

мысалдары: 

- S & OP (Sales & Operation Planning) сату және операцияларды жоспарлау 

жүйесі; 

- FP & S (Factory Planning & Scheduling) Технологиялық процестерді 

жоспарлау және күнтізбелік кестелерді құру жүйесі; 

- SRM (Supplier Relationship Management) Жеткізушінің қатынастарды 

басқару жүйесі; 

- CRM (Customer Relationship Management) клиенттермен қарым-

қатынасты басқару жүйесі; 

- TMS (Көліктік менеджмент жүйесі) Көліктік менеджмент жүйесі; 

- WMS (Қойма басқару жүйесі) Қойма басқару жүйесі. 

mailto:b.gau@mail.ru
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Логистикадағы экономикалық тиімділіктің өсу бағыттары: 

- жеткізілім тізбегінің барлық кезеңдеріндегі акциялардың азаюы; 

- көлік шығындарын азайту; 

- сақтау шығындарын азайту; 

- тауарларды жеткізу тізбегі арқылы өту уақытын қысқарту; 

- Тауарларды орау, тиеу және сұрыптау кезінде қолмен жұмыс күшінің 

шығынын азайту. Логистиканың барлық функционалдық бағыттарында іске 

асырылатын процестерді бақылау маңызды міндет. Логистикалық процестің 

мониторингі логистикалық индикаторлардың жоспарлы және нақты мәндері 

арасындағы ауытқуларды немесе келіспеушіліктерді анықтауға, сондай-ақ 

сәйкессіздіктердің себептерін анықтау үшін осы ауытқуларды талдау үшін 

логистикалық деректерді өңдеудің тұрақты және жүйелі процессі болып 

табылады. Логистикалық жүйенің басқару кезеңдері: 

- логистикалық көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін анықтау; 

- логистикалық көрсеткіштердің нақты мәндерін есептеу; 

- нақты және жоспарлы көрсеткіштерді салыстыру (ауытқуларды анықтау); 

- анықталған ауытқуларды талдау. 

Ішкі бақылау - бұл жабдықтау қызметінің тиімділігін бағалау үшін 

жүргізілетін тексеру процедурасы; 

атап айтқанда: 

- отандық тұтынушылармен қарым-қатынас (басқа қызметтер); 

- жабдықтау қызметінің қызметкерлері пайдаланатын жұмыс әдістерін; 

- жеткізушілермен қарым-қатынас. Жоғары бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету үшін логистикалық жүйе үнемі дамып, жетілдірілуге тиіс. Бұл 

үшін логистикалық жүйенің жұмыс көрсеткіштерін операциялық, 

экономикалық және техникалық тұрғыдан тиімділігін көрсететін жұмыс 

көрсеткіштерін талдау қажет. Логистикалық қызметтің көрсеткіштері тікелей 

немесе жанама, абсолютті немесе салыстырмалы болуы мүмкін. Логистикалық 

қызметтің тікелей индикаторлары жағдайдың себептерін талдау және басқару 

шешімдерін іздестіру үшін қолайлы. Логистикалық қызметтің жанама 

көрсеткіштері, мысалы, кірістілік немесе өтелімділік мерзімі, көбінесе 

қаржыландыруға байланысты. Логистикалық қызметтің қаржылық 

көрсеткіштері оңай анықталады, олар алынған нәтижелерді салыстыру, 

логистикалық жүйенің ағымдағы жағдайының жалпы көрінісін береді. 

Дегенмен, оларда бірқатар маңызды кемшіліктер бар: өткен нәтижелерді 

көрсетеді, өзгерістерге баяу әрекет етеді, есеп жүргізудің бірқатар әдістеріне 

байланысты, логистиканың маңызды аспектілерін ескермей, белгілі бір 

проблемаларды және оларды жою жолдарын көрсетпейді [7]. Көрсеткіштерді 

пайдалану, әдетте, басқа кәсіпорындардың ұқсас индикаторларымен немесе 

басқа уақыт кезеңінде алынған көрсеткіштермен салыстырылған жағдайда ғана 

мағыналы болады. Көліктік логистиканың үлгісі арқылы логистикалық 

үдерістерді бақылау әдістерін қарастырамыз. Бұл үрдістің негізгі бақыланатын 

көрсеткіштері: 

- жеткізілетін тауарлардың салмағы; 

- тауар айналымының жылдамдығы; 

- жүк тасымалдау қашықтығы; 

- өтелмеген өтініштердің саны; 
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- тауарларды жеткізу құны; 

- жеткізілім шарттарын бұзу саны және т.б. 

Қазіргі заманғы көліктік логистикада, ең жақсы маршруттар мен көлікті 

таңдай отырып, бастапқы деректерді компьютерлік өңдеу (тапсырыстар, жүк 

параметрлері, флот және т.б.) қажет, бұл басқару объектілерінің жай-күйі 

туралы деректердің үнемі ұлғаюына байланысты. ОЖ туралы мәліметтер 

спутниктерден «тұйық» нысанда басқару нүктесіне келеді және мұндай ақпарат 

ағынының қолмен өңделуі уақытты талап етеді, бұл шешімдердің тиімділігін 

жоғалтуға әкеледі. Бұл проблеманы шешуге логистикалық жүйеде жасанды 

интеллект әдістерін қолдану, логистикалық жүйенің пайдаланушы анықталған 

шеңберде шешімдер қабылдауына мүмкіндік беру болып табылады. Көлік-

технологиялық схема негізінде жүк тасымалдау жоспарларын, электронды 

карталарды және арнайы дерекқорларды (қозғалыс қарқындылығы, жеткізу 

мекенжайлары, жол қозғалысы жағдайлары) тиімді құрастыру үшін 

пайдаланылады. Оны дамыту процесі келесі кезеңдерді қамтиды:  

І Кезең - көлікке тасымалдау үшін өнімдерді сатылы дайындау, өндіріс 

уақытынан басталады және контейнерлерге немесе жылжымалы құрамға 

тиегенге дейін созылады. Осы кезеңде шығындардың негізгі түрлері 

операциялық шығындар мен жүкті буып-түю, бумаларды қалыптастыру, паллет 

сатып алу (жалға беру) немесе басқа орау құралдарын, контейнерлерді және т.б. 

үшін күрделі салымдар болып табылады; 

ІІ кезең - тауарларды негізгі көлік түрінің терминалына жеткізу; 

III кезең - жүк тиеу сатысында көлік-қойма қызметі. тиеу операцияларын 

құнын айқындау үшін осы жұмыстарды жүргізуге жол және жүк тиеу-түсіру 

жабдығын түрін анықтау үшін қажет; 

IV кезең - тауарларды көліктің негізгі түрлерімен тасымалдау. Жеткізу 

құны тасымалдау сызбасының нұсқасына байланысты анықталады; 

V кезең - жүк түсіру кезеңінде көлік-қойма қызметі. Осы топтың 

шығындарын есептеу тәртібі ІІ кезеңде есептеуге ұқсас; 

VI кезең - жабдықтау және сату базасына көлік және жеткізу негізгі 

режимін терминал экспорттық жүктерді (қойма тарату орталықтары); 

VII кезең - жүктің базадан тұтынушыға дейін жеткізілуі. көлік жүйесінің 

тиімділігін деңгейі тасымалдау процесінің әрбір қадамда бақылау таңдау 

байланысты, сондықтан тауарларды тасымалдау процесінің әрбір кезеңінде 

техникалық құралдарды (тасымалдау, пакет, контейнер, түрлі вагондар немесе 

басқа көлік құралдарын брендтердің пайдалану), технология және 

тасымалдауды ұйымдастыру, әр түрлі болуы мүмкін. Әр кезеңде логистикалық 

процестерге шығындарды төмендетуге бағытталған ең жақсы шешім табу 

мәселесі шешілді. Көлік-технологиялық схеманы енгізгеннен кейін схеманың 

жұмысы бақыланады. мониторинг үшін бұл, GPS пайдалану, көлік құралдарын 

бағыттарды бақылау үшін навигациялық жүйелердi пайдалануға т.б. маршрут 

нүктелерінің, кешігу және орынды болып табылады. Д. көлік GPS мониторинг, 

компанияның көлік шығындарын қысқартуға болады ретінде тез көлік 

операциялық бақылауды жүзеге асыруға және дәл түрлі күтпеген жауап 

жағдайды және олардың теріс салдарларын барынша азайтады. GPS 

қабылдағыш, микроконтроллер, флэш-жад бар мониторинг модульдерді 

орнатылған автомобильдер немесе басқа көлік құралдарында, GSM GPRS 
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модем тетіктерін, температура датчиктері жолаушылар датчиктер, от, мұнай 

қысымын және жұмыс отын сенсорлерін, отын шығын өлшеуішінің, 

сенсорларды және басқа сенсорларды қоса алады. Телеметрия деректер 

спутниктік бақылау және мониторинг жүйесі серверге беріледі немесе GPS 

мониторинг модулі жадында сақталады. 

Көлік құралының GSM қамту аймағына қайтып келгенде, барлық ақпарат 

автоматты түрде GPS серверіне тасымалданады және lерекқорда сақталады. 

GPS қадағалау жүйесінің контроллері отын шығынын бақылайды, компьютерде 

орнатылған мониторинг бағдарламалары арқылы көліктің жұмысын 

бақылайды. Осылайша, спутниктік навигацияны пайдалану логистикалық 

процестерді мониторингілеу үшін жеткілікті мүмкіндіктер ашады. Көліктік 

логистикаға тән тағы бір маңызды тапсырма маршруттау міндеті болып 

табылады. Маршрут салу кезінде логистик маман оңтайландыру мәселесін 

шешеді, ол комбинаторлық теорияда белгілі сатушы мәселесін шешуді 

азайтады. Мәселенің мәлімдемесі: қалалар, қашықтықтар, жол ақысы, жол үшін 

отын шығыны және т.б. белгілі.  

Филиалдар мен шекаралардың әдісінің мәні шешімнің төмен бағаларын 

табу болып табылады, содан кейін бәсекелестікті емес опцияларды қабылдамау 

үшін қолданылады. Көлік логистикасы үшін бағдарламалық өнімдер осы 

алгоритмдерді немесе олардың модификацияларын жүзеге асырады. 

Бұл логистикалық жүйелердің проблемасы - олардың статикалық сипаты, 

яғни маршрут бастапқы нүктеден шыққанға дейін салынған және жеткізу 

процесінде маршрут өзгермейді. Сондай-ақ, әдістер операция түрін (жүктеу / 

түсіру), көлік құралының ағымдағы жүктемесін және т.б. ескермейді. Басқаша 

айтқанда, осы әдісті қолдану шешілетін шешімдердің шектеулі ауқымына ие. 

Бүгінде спутниктік навигациялық модульдерді қолданатын және маршрут 

оңтайландыру алгоритмдерін іске асыратын көптеген бағдарламалық-

аппараттық кешендер әзірленді. Бұл жағдайда осы жүйелердің негізгі 

проблемасы - жұмыстың статикалық сипаты: маршрут көлік құралы шыққанға 

дейін жүргізіледі және саяхат кезінде өзгермейді. Жұмыстың практикалық 

құндылығы - бұл көлік трафигіне, қызмет түріне және бағыттың бағасына 

байланысты бірнеше түрдегі шектеулермен спутниктік бақылау құралдарын 

және маршрутты оңтайландыру әдісін қамтитын көліктік логистикалық жүйені 

құру болып табылады.  
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APPLICATION OF MONITORING SYSTEM OF TRANSPORT LOGISTICS 

Borankulova G.S., Bekbembet M.  

TarSU named after M.Kh. Dulati , Taraz city, b.gau@mail.ru  
Abstract. The most important task is to monitor the processes implemented in all functional areas 

of logistics. Monitoring of Logistic Process Identification of differences or disagreements between 

planned and actual values of logistics indicators. 

Keywords: logistics, commodity, transport, GSM GPRS modem. 
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАДА ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРДЫҢ ЕСЕПТЕУ 

МОДЕЛІНІҢ ДИСПЕРСИЯСЫ 

 

Боранкулова Г. С., Серикбаева А. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қаласы, 

b.gau@mail.ru  
 

Қысқаша мазмұны. Атмосферадағы атмосфералық жауын-шашынның химиялық құрамын 

зерттеу атмосферадан элементтердің келуін зерттеудің ең қолжетімді әдістерінің бірі болып 

табылады. 

Кілтті сөздер: гомоген, атмосфера, экология, ауа, дисперсия.  
 

Атмосфераға шығарылатын негізгі ластағыштар: шаң, аммофосдың 

органикалық емес шаңы, суперфосфат шаңы, кальций оксиді, кальций 

дихидроксиді, натрий гидроксиді, көміртегі тотығы, фторлы қосылыстар, күкірт 

оксидтері, азот, фосфор қосылыстары, мышьяк және т.б. 

Белгілі бір гомогенді және изотропты атмосферада жүретін қоспаның 

таралуы Гаусс заңына сәйкес келеді: 

   
,

2
exp

2 2

2

2 












t

r

t

G
c


  (1) 

мұнда G - эмиссия көзінің қуаты; 

Клубдағы қоспалардың бөлшектерінің орта ауытқуы; 

t - процестің басынан бастап есептелетін уақыт; x және z-координаттары 

(клубтың орталығында басталатын). 

 Мысалы, экология мәселесін шешкенде, қоспалардың дисперсиясының 

таралуы туралы айтатын болсақ, біз (1) тағы бір болжам жасаймыз: клубтың 

өзіндік формасы белгілі бір уақыт аралығында сақталады, содан кейін клубтың 

жеке бөлімдері көрінбейтін болады.  

Контурды қабылдауды зерттеу адам көзіне әсер етудің әсерін оның 

абсолютті шамасы емес, жарық қарқындылығының әсерінен көрсететінін 

көрсетеді. Басқаша айтқанда, клубтың көрнекі шекарасының көрнекі 

қабылдауы зерттелетін бетінде жарық қарқындылығының өзгеруіне 

байланысты [1].  

Клуб ЗВ тасымалдаушы заттардың сапасын беру, оның тиімді 

геометриялық конфигурациясын анықтау пайдалы, мысалы тиімді радиусы r. 

Бұл жағдайда клуб радиустардың эквиваленттік шеңбері түрінде көрінеді ,iÑ : 

көздің сопақ сызығы болған жағдайда, қоспасыз клубтың көрінетін шекарасы 

mailto:b.gau@mail.ru
mailto:b.gau@mail.ru
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[5] шекарасында орналасқан барлық нүктелер үшін бірдей болатын 

шоғырланудың шеткі мәнімен (шеткі мәнімен) сипатталуы керек r немесе r(t). 

Соңғы ұйғарым Эйлер әдісін пайдаланудан бас тарту дегенді білдіреді (2), 

себебі, мысалы, турбуленттілік лагранжиялық масштабын зерттеу негізінде, 

қоспаның дисперсиясы таралу уақыттың квадратына пропорционалды екендігі 

көрсетілгендей, басқа көздерге сілтеме жасау логикалық болып табылады. 

Алайда, пульсациялық жылдамдықтың стандартты ауытқуы дисперсия мен 

уақыт аралығы арасындағы пропорционалды коэффициент болып табылса (2) 

және тең болса, онда нақты пульсациялық жылдамдық теңдеуде (2) бар:  

,)()( 22'2 tUt       (2) 

мұнда (желдің жылдамдығы пульсирленген, м / с). 

Егер - атмосфералық ауаның турбуленттілігінің дәрежесі болса, онда 

желдің орташа жылдамдығы мен оның шеткі ауытқуының арасындағы өзара 

байланыс келесі формуладан анықталуы мүмкін: 
)1(  cpUU  

немесе 

)( 'UUU cp  , 

Анықтау бойынша )/( '

cpUU . 

(3) сәйкес, желдің оң жағы (жылдамдық артуы) желдің жағымсыз 

ауытқуларына қарағанда тезірек орын алады. Алайда кез келген жағдайда (3) 

ұсынылған теңдеу.  
22 )( tt u   , 

Теңдеу (2) бірдей физикалық процесті сипаттайды: бір жағынан, қоспалар 

үлкен ағымдармен (бұл жағдайда желмен) тасымалданады, оның ауырлық 

орталығының күйін өзгертеді, ал екінші жағынан бөлшектердің тасымалдануы 

нәтижесінде көлденең бағытта өседі МТЗ-да қоспалар аз (жылдамдықтың 

пульсациясына байланысты).  Теңдеуге оралсақ (1), қоспаның дисперсиясы мен 

радиусының дисперсиясы арасындағы байланыс туралы сұрақ қою 

орынды. )(2 t  және )(2 tr . 

Шешімнің нәтижесі метрикалық ықтималдықтардан тұрады, мұнда 

радиустардың саласы үшін 2 өлшемді кеңістікте 

4/)()( 22 trt     (3) 

біз басқа жолмен жүре аламыз, өйткені клубтың көрінетін шекарасында 

орналасқан барлық нүктелер үшін концентраттардың шекті шамасы бірдей деп 

есептеледі, 

  const
t

r
t 












)(2
exp)(2

2

2
12


      (4) 

 Уақытқа қатысты соңғы көріністі саралауда бізде: 

   ,/2/)((/)( 22222   rdtddtrd      (5) 

ол (бір өлшемді кеңістік үшін) нөлге айналады. 22 2r  

Теңдеуді (1) шешу нәтижесінде әдіснаманың талаптарына сәйкес (5) беті (2 

метр) қабатына жатады.  

- клубқа шабуыл жасау ықтималдығы 3В  ,tr  - қалыптасқан сәттен бастап 

осы алдын-ала (алдын-ала) S аумағының контурына дейінгі L қашықтықтың 

радиусы; 
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- радиустардың шеңбері, мысалы, тұрғын үй Ci аймағын білдіретін 

тығыздыққа түсетін болса, осы контурдағы Жердің есептелген радиусының  ,tr  
концентрациясын қамтитын аудан [2]. 

Шешімнің бірінші бөлімі K кездейсоқ нүктенің P ықтималдығын табуымен 

байланысты, жазық аймаққа түседі S:   

    ddP S ,       (6) 

Жалпы жағдайда, S ерікті формасы үшін P есептеу үшін шамамен әдістер 

қолданылады. Дегенмен, R радиус шеңберіне тең келетін өрісті еркін 

нысандағы контурды ауыстыру мүмкіндігін ескере отырып, дәл шешім 

қабылдауға болады: алдыңғы теңдеудегі қос интеграл бір интегралға айналды, 

бұл l және h 2 параметрінің функциясы:  

     tdthIthhlWP
l

0

2

0

2 2/exp)2/exp(),(  

      dhtlÔhtlÔthlWP
l

  22

0

22

0

2

0
2/exp/2,   (7) 

мұнда  tLI / ; 

 ;/ tRh   

L  клубтың орталығынан радиус шеңберінің ауданына тең келетін 

аумақтың контурына дейінгі арақашықтық ;R  

0l  Бассель функциясындағы саналы аргументтің нөлдік тәртібі;  

0Ô ықтималық интегралы. 

Ескерту.  hlW ,  кестелік формасы каталогта ұсынылған (7). 

Екінші бөлікте тегіс торды жабу проблемалары жатады: тұрғын ауданы 

бүтін координаттары бар жазықтықтағы барлық нүктелерден тұрады. 

Осындай тордың нүктелерінің санын жазықтықтағы орналасу кездейсоқ 

болатын радиустар шеңберіне түсетін ықтималдығы анықталады. 

Жоғарыда келтірілген қосымшаға сәйкес, қоспалардың клубы кездейсоқ 

«торға» салынған, мысалы, тұрғын үй, қоғамдық ғимараттар мен 

конструкциялар арқылы, S.  

Бірдей проблеманы шешудің нәтижесі жоғарыда аталған (6) құжатта 

келтірілген, онда r радиустарының шеңбері кездейсоқ S контурына 

лақтырылған деп есептеледі; және радиустардың орталықтарының орталары S 

үстінен дербес бөлінеді. Контур барлық біріктіргіш алаңнан қашықтығы - 

тордың ең үлкен элементінен аспайтын жазықтықтың барлық нүктелерінен 

тұрады. Аудан (шеңбер ауданы) 241 rrÛ   (где 2r -шеңбер ауданы) [3].  

Тордың ең үлкен элементінің кез келген нүктесінің (бірлік шаршы) кем 

дегенде бір шеңберді жабатын ықтималдығы: 

,
41

41
1

2














rr

r


     (8) 

Бұл аумақтың орташа мәніне сәйкес келеді. Ерекше жағдай 

қарастырылғандықтан, теңдеу (8) болғанда:  















r

r

41

41
1

 
Енді біз жоғарыда аталған аналитикалық идеяларды нақты мәселені шешу 

мысалында суреттеуге тырысамыз. 

Тапсырма: 
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- қоспаның концентрациясын есептеңіз
;iC

  

- аумақтың 480000м2 ауданымен 3В ластаушы контурын соғу 

ықтималдығын 
мR 1200

 есептеңіз (шеңбер шеңбері барабар).  

Бастапқы деректер: 

- дисперсиялық дисперсия уақыты сәйкесінше 50, 100 және 150 секунд 

- желдің орташа жылдамдығы 
cpU

 тең
 

а) ñìU /5 3,0  

б) ñìUcp /10 4,0  

 - бастапқы қоспаның концентрациясы -  

ñìUcp /5,0  и :50ct   

  25,0

5,0

2'

'





U

U


 

Теңдеуге сәйкес (2): 
 
  ìt

t

25

6255025,0 22







  

Теңдеуді (3) пайдалана отырып, мәндерді есептеу қиын емес: 

 

ìtr

tr

32)(

10002




 

 Теңдеуді (1) ескере отырып, ластану орталығындағы 

  0tr концентрациялар келесі формуладан анықталады: 
















6252

0
exp

6252

0



C
Ci

0,00025 

Көрінетін шекарасына: 
















5002

1000
exp

6252

0

'


C
C r 625 

Есептеу нәтижесінде: 

- қарастырылатын тізбеге дейінгі қашықтық - 50 м; 

- тізбектегі ластаушы заттардың соққы ықтималдығы (1 = 100 және h = 24) 

тең: 1,0),( hlW  

Теңдеуге (5) сәйкес клубпен қамтылған алаңның орташа мәні 0,44: 

88,0
323241

3241
1 







 

 :100ct   

 

   
  100

100004
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250010025,0)(

22
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tr

ttr

t

t







 

клубтың ортасындағы концентрациясы,   ;0tr  

0016,0
1002

0
exp

1002

0 
















C
Ñi

 

клубтың көрінетін шекарасының концентрациясы :20)( tr  

0002,0
1002

400
exp

1002

0

' 
















C
C r  

Классқа кіретін клубтың ықтималдығы (1 = 10 және h = 12 үшін):   0,1, hlW  
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Жабық аймақтың орташа мәні - 0,94: 

94,0
202041

2041
1

2








 

Егер :,150 òîñå   

  ;0,1,

;8

;10

;00096,0

;007,0

;150)(

;22500)(

;75)(

;56252250025,0)(
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Жабық аймақтың орташа мәні - 0,96. 

ñìUcp /10  және :25,0  

    25,6,5,2
2'  UU  

:50ct 

 
 

 
 

 

,000035,0

;00025,0

;7533,0,

;8,4

;0,4

;1000
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;62500415625
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;15625250025,6

0
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Жабық аймақтың орташа мәні - 0,975. 

Басқа есептеулер ұқсас түрде орындалды, олардың нәтижелері 1-кестеде 

келтірілген. 

 

1-кесте - ластаушы заттардың дисперсиялық моделінің есептік деректері 

Моделдің есептік 

параметрлері 
5,0;/5  UñìU cp  5,2;/10  UñìU cp  

ct 50
 

ct 100
 

ct 150  ct 50  ct 100  ct 150  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Желдің ұйытқуы ]7[  0,1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25 

2. Ауданның 

конструкторлық контурына 

дейінгі қашықтық L, м  

500 1000 1500 1000 2000 3000 

3. Қоспаның таралу 

дисперсиясы  t2  

625 2500 5625 15625 62500 140625 

4. Орташа квадраттық 

ауытқу  t  

25 50 75 125 250 375 

5. Тиімді радиус  t  50 100 150 250 500 750 

6. Клубтың орталығында 

қоспаның концентрациясы 

1C ( 0C ) 

 

0,006

4 

0,0016 0,0007 0,00025 0,00006 0,00003 
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DISPOSAL OF THE EQUIPMENT CALCULATOR MODEL AT 

ATMOSPHERIC FIELD 

Borankulova G.S., Serikbayeva A.  

TarSU named after M.Kh. Dulati , Taraz city, b.gau@mail.ru  
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VARIABILITY OF AGRO-MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN EMMER 
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Abstract. Variability plays an important role in crop breeding. An insight into the magnitude of 

variability present in crop species is of utmost importance as it provides the basis for selection.The 

study is carried out in the experimental field of Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin 

Malkov”-Sadovo, Bulgaria during 2016-2017 growing season. Eighteen emmer wheat accessions 

were evaluated to estimate of variability, heritability and genetic advance among agro-

morphological characters. Data were recordeded for plant height, total number of tillers per plant, 

number of productive tillers per plant, length of spike, number of spikelets per spike, weight of 

grain per spike, number of grains per spike, weight of grain per plant and weight of 1000 grains. 

Highly significant differences and wide ranges of variation among emmer wheat genotypes for all 

nine characters were recorded. Estimates of phenotypic variances were higher than genotypic 

variances. Estimates of phenotypic and genotypic coefficient of variability ranged from 10.23 (for 

plant height) to 72.87% (for number of grains per spike) and 7.94 (for plant height) to 55.13% (for 

weight of grain per plant), respectively. High heritability in broad sense with high genetic advance 

Кестенің жалғасы 
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7. Клубтың шекарасындағы 
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87 
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8. Бұл схемаға түсу 

ықтималдығы (Р1) 

0 1 1 0,5 0,4 0,0047 

9. Жабық аумақтың 

тізбектегі үлесі (Р2) 

0,88 0,94 0,96 0,975 0,987 0,992 

10. Схемада есептелген 

шоғырлану ықтималдығы 

(Р1*Р2) 

0,88 0,94 0,96 0,734 0,039 0,005 
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in terms of percentage of means was recorded for weight of 1000 grains, weight of grain per spike 

and length of spike indicating effectiveness of selection for the improvement of these traits. Cluster 

analysis based on the Between-groups linkage method using Squared Euclidian distance grouped 

the genotypes into three groups. Genetically the most distant was genotype 83102075 with 

88102020 and 83102081. Knowledge of the distances between genotypes can be useful for breeding 

programs. 

Key words: emmer, agro-morphological characters, variability, cluster analysis 

 

Introduction. Emmer is an ancient wheat crop which 20 years ago was 

considered an underutilized or neglected crop and which it seemed was probably 

going to be completely abandoned because of its low productivity and threshing and 

other agro technical problems [1]. Today the increase in interest in natural and 

organic products has led to a “rediscovery” of this hulled wheat, which has health 

characteristics associated with high starch-resistant content [2]. Moreover, it has an 

aptitude to grow at low temperatures, in soils with limited fertility, and utilizes low 

input techniques. It is also a source of genes for breeding wheat (e.g. resistance to 

wheat diseases and drought, root system efficiency) [3, 4, 5, 6].  

Variability studies are limited in emmer wheat. Variability particularly decides 

the effectiveness of selection. It is fact that the higher the variability among the 

genotypes betters the chances for further improvement in the crop [7]. The search for 

more adapted genotypes and the knowledge from genetic data must be constant in 

order to assist the development of research. Studies on the genetic variability generate 

important data for breeding programs, serving as a basis for development and 

selection of better materials [8]. For an efficient selection, it is need to estimate the 

components of genetic and phenotypic variance, because through the relationship 

between the variances, it is possible to estimate the accuracy and heritability. Such 

estimates contribute to the effectiveness of the inferences of average genotypic from 

phenotypic [9]. 

The aim of this study was to estimate the degree variability related to agro 

morphological characters in 18 emmer accessions. 

Material and methods. The study is carried out in the experimental field of 

Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin Malkov”-Sadovo, Bulgaria during 

2016-2017 growing season. Eighteen emmer accessions were examined. The 

accessions were sown in harvest plots each of 1 m
2
 in three replications, in the 

randomized block design. Normal agronomic and cultural practices were applied to 

the experiment throughout the growing season. The agronomic characters were taken 

after harvesting the plants. From each accessions, 30 plants were collected for 

biometrical measurements. Data were recordeded for plant height (PH), total number 

of tillers per plant (TNT), number of productive tillers per plant (NPP), length of 

spike (LS), number of spikelets per spike (NSS), weight of grain per spike (WGS), 

number of grains per spike (NGS), weight of grain per plant (WGP) and weight of 

1000 grains (WTG). The mean data from all nine characters were used to analysis of 

variance according to Lidansky [10]. Genotypic, phenotypic and environmental 

variances (GV, PhV and EV), genotypic and phenotypic coefficient of variability 

(GCV and PhCV), heritability in broad sense (H) were calculated according to Singh 

& Chaudhary [11]. Genetic advance in terms of percentage of means (GAM) was 

assessed by Brim et al. [12]. A cluster analysis based on the Between-groups linkage 
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method using Squared Euclidian distance was performed by using the SPSS 13 

software. 

Results. The analysis of variance (ANOVA) indicated highly significant 

differences (P≤0.01) among emmer wheat genotypes for all agronomic traits. 

Estimates of PhV were higher than GV (Table 1). A wide range of PhV was observed 

for NGS (829.35), PH (147.33) and WTG (118.29) while low range of variance 

showed by the traits WGS (0.50), NPT (4.64) and TNT (7.07). Estimates of PCV and 

GCV ranged from 10.23% (for PH) to 72.87% (for NGS) and 7.94 (for PH) to 

55.13% (for WGP), respectively. The PCV values were higher than the corresponding 

GCV suggesting the existence of substantial environmental variation. The GCV was 

low for PH and NSS while PhV was moderate for these traits. Heritability in broad 

sense (H) ranged from 9.95% to 85.94 % (table 1). High estimates of H (above 60%) 

were recorded for five characters (LS-85.94%,WGP-75.86%, WGS- 67.15%, PH- 

60.35% and WTG-60.01%). The estimate of GAM was highest for WGP (98.91) 

followed by WGS (69.44) and LS (54.97). High H with high GAM was recorded for 

WTP, WGS and LS indicating effectiveness of selection for the improvement of these 

traits (Table 1). 

Cluster analysis based on the Between-groups linkage method using Squared 

Euclidian distance grouped the genotypes into three groups at 20 linkage distance. In 

the first cluster, 15 accessions were classified including 83.33% of total genotypes. 

Genotype with number 91102180 was separated in second cluster. In the third cluster, 

2 genotypes were classified including 11.11% of total accessions. Genetically the 

most distant was genotype 83102075 with 88102020 and 83102081 (Fig. 1). 

Knowledge of the distances between genotypes can be useful for breeding programs. 

 

 

Table 1. The basic statistics of the main descriptive characteristics and genetic 

parameters in accessions of Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. 
  PH TNT NPT LS NSS WGS NGS WGP WTG 

Mean 118.69 7.68 5.44 14.69 25.41 1.42 39.52 5.18 36.50 

CV,% 8.18 23.27 26.34 28.99 10.05 41.76 31.03 55.88 23.77 

MS 1097.38 37.19 23.90 211.31 75.93 4.09 1752.10 97.72 876.79 

F 17.83*** 8.28*** 7.95*** 68.71*** 10.76*** 23.61*** 2.23*** 35.78*** 17.64*** 

EV 58.42 4.26 2.85 2.92 6.70 0.16 746.80 2.59 47.30 

GV 88.91 2.81 1.79 17.88 5.91 0.34 82.54 8.15 70.98 

PhV 147.33 7.07 4.64 20.80 12.61 0.50 829.35 10.75 118.29 

GCV 7.94 21.81 24.62 28.78 9.57 41.14 22.99 55.13 23.08 

PhCV 10.23 34.61 39.62 31.05 13.98 50.20 72.87 63.29 29.80 

H 60.35 39.71 38.61 85.94 46.87 67.15 9.95 75.86 60.01 

GAM 12.71 28.31 31.51 54.97 13.49 69.44 14.94 98.91 36.84 
*р≤0.05, **р≤0.01, *** р≤0.001, MS-Mean square, CV- coefficient of variation, plant height (PH), total number of tillers per plant 
(TNT), number of productive tillers per plant (NPP), length of spike (LS), number of spikelets per spike (NSS), weight of grain per 
spike (WGS), number of grains per spike (NGS), and weight of grain per plant (WGP), weight of 1000 grains (WTG), genotypic, 
phenotypic and environmental variances (GV, PhV and EV), genotypic and phenotypic coefficient of variability (GCV and PhCV), 
heritability in broad sense (H) ,genetic advance in terms of percentage of means (GAM) 
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Fig. 1 Tree diagram of 18 emmer wheat genotypes for 9 agronomical characters using 

hierarchical cluster analysis (Between groups method and Square Euclidean distance) 

 

Conclusion. Direct selection can be done for most of agro-morphological 

characters since they exhibited high genetic variability and high range of variation. 

Characters with high heritability in broad sense and genetic advance in terms of 

percentage of means such as weight of 1000 grains, weight of grain per spike and 

length of spike will grant superior genotypes through phenotypic based selection. 

Parents may be selected from those clusters which had significant genetic distance for 

crossing in order to obtain genetic recombination and transgressive segregation in the 

subsequent generations. 
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Аннотация: Исследованиями установлено диагностическое значение определения в 

сыворотке крови количества глюкозы и β-HB в периферической крови для выявления 

больных гестозом овцематок, доступным в условиях хозяйства способом профилактики 

токсикоза беременных животных является внутривенная инъекция 5% раствора глюкозы в 

объеме 20-40 мл.  

Ключевые слова: гестоз, биохимические показатели крови, определение β-HB в 

периферической крови, прибор «Optium neo ketone».  

 

Введение. Гестоз (токсикоз суягных овцематок) это - нарушение 

метаболизма, которое сопровождается в основном гипогликемией и 

гиперкетонемией, в результате чего организм беременного животного 

испытывает дефицит энергии. Отрицательный энергетический баланс в 

последние месяцы суягности является важной причиной токсикоза 

беременности. Токсикоз характеризуется отрицательным энергетическим 

балансом (низкий уровень глюкозы в крови). Обычно у овцематок токсемия 

проявляется в последние 5-6 недель беременности, когда развитие плода 

достигло 2/3 своего пренатального развития.  

Кетоны являются токсическими побочными продуктами расщепления 

жира в организме для компенсации отрицательного энергетического баланса, 

что проявляется повышением концентрации β-HB в периферической крови. К 

факторам риска возникновения гестоза у овец относятся: многоплодная 

беременность, снижение уровня энергии, генетические факторы, ожирение, 

низкая упитанность овцематок. Известно, что у здоровых суягных овцематок 

содержание β-HB в периферической крови 0,8 ммоль/л и ниже, у животных с 

субклинической формой токсикоза концентрация β-HB колеблется от 0,8 до 1,6 

ммоль/л, у клинически больных животных количество β-HB в плазме крови 

превышает 3,0 ммоль/л [1].  
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Зарубежные авторы в качестве индикаторных показателей гестоза 

беременности у овцематок рекомедуют использовать определение следующих 

биохимических показателей: содержание в сыворотке крови глюкозы, кальция, 

мочевины, фосфора и магния. Цель работы - изучение изменения динамики 

содержания в сыворотке крови овцематок племенного хозяйства ТОО 

«Байсерке-Агро» альбумина, мочевины, глюкозы, кальция, фосфора, магния и в 

периферической крови количества β-HB.  

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на 

суягных овцематках едильбаевской породы сроком беременности 3,5-4 месяцев 

в количестве 18 голов в период с марта по апрель месяцы 2017 года. 

Определение содержания в сыворотке крови овец альбумина, глюкозы, 

мочевины, кальция, фосфора и магния проводили на биохимическом 

полуавтоматическом анализаторе «BioChem SA» производство США в 

ветеринарной лаборатории ТОО «Байсерке-Агро», с использованием 

коммерческого набора компании «Vital», Россия, Санкт-Петербург. Кровь 

брали из яремной вены в ваккумные пробирки с гель активатором. 

Тестирование суягных овцематок на содержание в периферической крови β-HB 

проводилось с помощью коммерческого набора FreeStyle и прибора «Optium 

neo ketone». В состав набора FreeStyle входит 10 контрольных тест пластинок, 

кровь для исследования брали из яремной вены, тест полоску ставили в прибор 

«Optium neo ketone» для измерения количества β-HB и в течение 10 секунд 

определяли содержание β-HB.  

Результаты исследований. Альбумины в сыворотке крови суягных 

овцематок с клиническими признаками гестоза изменялись в сторону 

повышения. Наиболее выраженным этот процесс был в сыворотке крови 

животных, у которых хорошо выражены симптомы гестоза (угнетенное 

состояние, бледность видимых слизистых оболочек, отеки в области подгрудка 

и молочной железы). Цифровое значение содержания альбуминов (38,27 g/L) 

увеличилось, по сравнению с фоновым значением на 0,27 g/L. Уровень 

мочевины в сыворотке крови овцематок на 4 месяце беременности не имел 

существенных колебаний и изменялся в пределах от 3,89 до 4,87 ммоль/л. У 

овец с клиническими признаками гестоза наблюдается снижение содержания 

глюкозы в сыворотке крови до 1,8-2,2 mmol/L, у отдельных животных данный 

показатель имел нормальное физиологическое значение 2,4-4,5 mmol/L. Анализ 

полученных результатов содержания в сыворотке крови кальция, фосфора, 

магния показывает, что сроки беременности не оказывает существенное 

влияние на содержание электролитов, показатели содержания кальция, 

фосфора, магния колебался в пределах физиологической нормы: 2,5-2,7 

mmol/L, 1,4-2,1 mmol/L и 0,9-1,1 mmol/L соответственно.  

У протестированных овцематок уровень β-HB колебался от 0,6 до 2,8 

mmol/L. В специальной литературе нет единого мнения о количестве β-HB в 

крови у овец в послеродовом периоде и у суягных овцематок, данный вопрос 

требует проведения детального изучения изменения динамики содержания β-

HB в крови овцематок. Из обследованных 18 голов суягных овцематок, у 7 

голов были хорошо выраженные признаки гестоза, бледность видимых 

слизистых оболочек, отечность в области подгркудка и молочной желеы, у 

которых по результатам тестирования были отмечены повышенное содержание 
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β-HB от 1,4 mmol/L до 2,8 mmol/L, что свидетельствует об интоксикации 

организма продуктами расщепления жира. 

Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

биохимические показатели сыворотки крови овец находятся в тесной 

взаимосвязи с физиологическим состоянием животных, на 4-м месяце 

беременности отмечается снижение содержания глюкозы в сыворотке крови в 

результате интенсивного роста плода и повышенного уровня обмена веществ. 

Из биохимических показателей сыворотки крови у суягных овцематок более 

информативными являются определение содержания глюкозы и исследование 

количества β-HB в периферической крови с помощью прибора «Optium neo 

ketone». С целью недопущения нарушения метоболизма и гестоза у овцематок в 

период беременности рекомендуется оптимизировать рацион кормления 

животных в хозяйстве, внутривенное введение 5% раствора глюкозы в дозе 20-

40 мл овцематкам, предрасположенным к гестозу начиная с 135 дня гестации 

снижает риск возникновения данной патологии.  
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Abstract: Studies have established the diagnostic value of determining the amount of 

glucose and β-HB in the peripheral blood in the blood serum for detection of patients 

with ewes' gestosis, which is available in an economy by the method of preventing 

toxicosis of pregnant animals is an intravenous injection of 5% glucose solution in a 

volume of 20-40 ml. 

Keywords: gestosis, biochemical parameters of blood, determination of β-HB in 

peripheral blood, device «Optium neo ketone». 
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COMMUNICATIVE SKILLS AND COMPETENCES OF STUDENTS 
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Kazakh National Technical Research University after K. I. Satpayev,Almaty, 
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Abstract. The main key of competence is to form a communicative competence and it is a main 

task of teachers. Competence is a training system which indicates not only result of teaching; it also 

shows experience of creative activity and system of value routes. Competence is ability solving any 

daily practical and theoretical problems, application of obtained knowledge and qualification in 

fact. First of all, it formed in the process of learning. At the same, competence method in a teaching 

process provides teaching quality as a result of education, and it, in its turn the implementation of 

comprehensive approaches and requires the creation of a unified system. Communicative 

competence includes necessary languages, to learn how to collaborate with people and events on the 

environment teamwork skills, different social roles with the team. In order to work on developing 

communicative competence we can see follows: to form relationship engagement a subscription,to 

learn speaking, to carry out of the individual competence of engagement. 

Keywords: communicative competence, ability, skill, speaking, learning, pedagogic, technology, 

teaching. 

 

The main key of competence is to form a communicative competence and it is a 

main task of teachers. According to scientific research there is much different kind of 

definitions. To form importance and urgency of learner’s communicative competence 

were identified, using authentic materials, during the discussing scientific research 

materials. B.B Serikov, I.G. Agapov, A.A. Khutorskoi discovered main directions of 

carrying out the competence in the secondary school. It provides depending to change 

educate paradigm in the sphere of pedagogical technology which form of changing 

personality which controlling from communicative competence into the self-control, 

from social development into the self-development, from monologue to dialogue, 

from explaining to understanding. This problem was searched scientific works of I.A 

Zimnaya, L.M.Mitina, A.A.Rean, B.M.Shepel, A.K.Mickailskaya, N.I. Formanovski, 

E.V.Bondarevskaya, M.I. Shipova. One of the searchers who based communicative 

competence is an E.I.Passov, and A.N.Shukin worked to base intercultural 

competence. “Communicative competence” (it comes from Latin word “competere” 

to get, coincide) - ability to decide communicative tasks, the implementation of 

communicative goal, also ability of learners how to use the word and language. 

 The concept of competence includes the words “education” and skill. But it 

isn’t only set of education skill. Competence is a training system which indicates not 

only result of teaching; it also shows experience of creative activity and system of 

value routes. Competence is ability solving any daily practical and theoretical 

problems, application of obtained knowledge and qualification in fact. First of all, it 

formed in the process of learning. At the same, competence method in a teaching 

process provides teaching quality as a result of education, and it, in its turn the 

implementation of comprehensive approaches and requires the creation of a unified 

system. So, it demands to input the concepts “competency” and “competence” into 

the pedagogical education also changing the content and method of education.  
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 B. Turganbayeva: “In the process of learning which directed to the competence 

increase the chance with the practical way.” And this case can be base of second 

sample of increasing qualification [1].  

 K. Kudaybergenova: Ways of forming persons competence: when the student 

exit from an education system is a graduate; by penetrating into the team person show 

his social-psychology nature - said he; scientists separates of education input into the 

four aspects: core competencies; generalized subject qualifications; application 

specific qualifications; life skills. 

The formation of which is recognized as one of the key skills and 

communicative competence deepening students' knowledge of language and improve 

speech skills. Communicative competence includes necessary languages, to learn 

how to collaborate with people and events on the environment teamwork skills, 

different social roles with the team [2].  

Types of work carried out for the development of students' communicative 

competence as follows: 1.Question - Answer (teachers and students); 2.Dialogue (the 

student and the student, the teacher and the student); 3.Communication (The teacher 

and the student, the student and the student, the teacher and the student;) 4. 

Subscription (working with text on the subject).  

It is the first step of types of communicative competence. Because of all of this 

work can be used by the teacher in the process of learning as much as possible. 

Types of speaking actions (speech (dialogue, monologues), writing, reading, 

listening) as well as all kinds of knowledge in the course of the study (vision, hearing, 

speech, sensation, feeling, etc.) into action, not only for the purpose of training in an 

attempt to speak also can play a role of its each instrument [3]. 

Conversation: dialogue. In the country of learning language to keep speaking 

communication situations and use of special rules of etiquette dialogue. To request, 

advice, offer, think that you can evaluate, communicating, will compete on the 

interesting topic using structures of synonymous and also imperative (бұйрық) 

sentences and others.  

Monologue. To make conversation using a short reports, emotional, and 

evaluation, describe objects, events, action meditation on the issues; to characterize 

the events and people; argumentation; Read the text based on the contents of the 

statement; etc. 

Listening: listen and understand. To understand the word of second interlocutor 

on the day-to-day communication, conversion request, the ability to use strategies to 

repeat the request; to understand the texts of various genres of not big enough basic 

information advertising, etc. to understand the language to depending on the context 

and different information on the advertisings; etc. 

Reading. The main types of learning and study strategies: 

To select the main information and idea reading literary and scientific texts in 

different genres and then fully understand the contents of the text using the 

translation. 

Partial understanding the selected text. Look through the text in different genres 

and necessary, retrieve and find information of interest [4]. 

 In the sphere of education system, to form communicative competence of 

learner is a main task of information-communicative technology. Using this 

technology is developed learner’s interest, working ability and activity. It teaches to 
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plan their works, learn the program, to work on one’s own. It is information aid 

which depends directly to the education quality. Teaching foreign language should 

direct to form learner’s character which they can present on the intercultural 

communication in equal degree. They can learn the language as an intercultural 

relationship only in case when it based in real communication. Language Socio-

cultural competence is a part of language and culture of people and ability using this 

language in communication and to understand as a transferring the culture and learn 

the tradition and etiquette, social stereotype, history and culture of peoples’ who 

speaks in this language [5]. 

To organize the language material should be coincide for the communicative 

aim. First of all learners should learn the things which needed for language 

communication. It identifies with teaching subject content. It includes different 

sphere, themes, cases of communication and texts. B.L. Skalkin for communicating 

branch put social housing, family, socio-cultural, social attempt, professional labor, 

administrative law, group games and entertainment and he has chosen for learning 

language professional and educational, socio-political, household, official business 

branches [6]. Dialogue language take first place in developing communicative 

competence. It considered as an important tool of teaching and its main aim. It is a 

skill of to learn clarify the information, request, supplement, amazing, ability to talk 

with each other using dialogue method [7]. The game has a special place developing 

free speaking skill according to the language problem and situation. They are: 

language game, educational games, role games which founded in different 

circumstances, dialogues, debates. Working with group influences to know each 

other, forming listen and communication culture of learners. Games help and 

encourage many learners to sustain their interest and work. ''Games also help the 

teacher to create contexts in which the language is useful and meaningful. The 

learners want to take part and in order to do so must understand what others are 

saying or have written, and they must speak or write in order to express their own 

point of view or give information 

The need for meaningfulness in language learning has been accepted for some 

years. A useful interpretation of 'meaningfulness' is that the learners respond to the 

content in a definite way. If they are amused, angered, intrigued or surprised the 

content is clearly meaningful to them. Thus the meaning of the language they listen 

to, read, speak and write will be more vividly experienced and, therefore, better 

remembered [8].  

There is a common perception that all learning should be serious and solemn in 

nature, and that if one is having fun and there is hilarity and laughter, then it is not 

really learning. This is a misconception. It is possible to learn a language as well as 

enjoy oneself at the same time. One of the best ways of doing this is through games.'  

There are many advantages of using games in the classroom: 1. Games are a 

welcome break from the usual routine of the language class. 2. They are motivating 

and challenging. 3. Learning a language requires a great deal of effort. Games help 

students to make and sustain the effort of learning. 4. Games provide language 

practice in the various skills- speaking, writing, listening and reading. 5. They 

encourage students to interact and communicate. 6. They create a meaningful context 

for language use [9]. 
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During the game and role games increase learners vocabulary in developing 

communicative competence. 

In order to work on developing communicative competence we can see follows: 

to form relationship engagement an subscription; to learn speaking; to carry out of the 

individual competence of engagement. 
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ЖАЛҒАНДЫЛЫҚТЫ АНЫҚТАУ  

 

Касымова К.Т., Сарбаканова Ш.Т. 
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Қысқаша мазмұны. Мақалада ет өнімдерінің таңбалауында көрсетілген шикізат құрамын 

растау және жалғандылық мүмкіндігін анықтау үшін жылқы етін идентификациялауға 

әзірленген НУ-ПТР әдісін қолданып жылқы (Equus caballus) ДНҚ-н анықтау арқылы, ет 

өнімдерін талдау нәтижелері келтірілген.  

Кілтті сөздер: тағам қауіпсіздігі, ет өнімдері, жалғандылық, шикізат, тест-жүйе, түрлік 

ДНҚ-ы, бірізділіктер.  

 

Кіріспе. Тағам өнімдерінің қауіпсіздік мәселесі жылдан жылға өсіп 

келеді, себебі тағам өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету адамдардың 

денсаулығын айқындайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады.  

Кеден одағының «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі» атты техникалық 

регламентінде тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ететін нормалар, сонымен қоса 

кеден одағы аумағында оларды өндіру, сақтау, тасымалдау, сату процесстері 

көрсетілген [1]. Қазіргі таңда көптеген өндірушілер пайда көру мақсатында 

өнімдерді жалғандылыққа ұшыратады. Өндірушілер нарықта жартылай 

фабрикат ет өнімдері құрамындағы маңызды ет шикізаттарын төмен сапалы 

өнімдер мен басқа ет түрлерімен алмастырып, тағам құндылығын төмендетіп, 
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адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. Көбінесе жоғары сортты ет және ет 

өнімдерді май ұлпаларымен, құс еттерімен, шеміршек, сіңір және т.б. ет 

қалдықтармен алмастырады. Ет өнімдері құрамының бұзылуы, сенімсіз 

таңбалау шикізат түрлерін полимеразды тізбек реакциясымен 

идентификациялауды қажет етеді, себебі тек ПТР арқылы ғана шикізат құрамы 

бойынша дәл және анық нәтиже алынады. Ет өнімдеріндегі жалғандылықты 

анықтауға арналған көптеген шетелдік коммерциялық тест-жүйелерінің қымбат 

және тасымалдау барысында (температура, сақтау мерзімі және т.б.) 

туындайтын факторларға байланысты отандық тест-жүйесін әзірлеу тиімді 

болды [2].  

Зерттеу жұмыстың мақсаты жылқы ДНҚ-ын детекциялап, таңбалауда 

көрсетілген шикізат құрамын растау үшін әзірленген нақты уақыттағы ПТР 

тест-жүйесін қолданып, жылқы етінен дайындалған жартылай фабрикат ет 

өнімдеріндегі жалғандылықты анықтау.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. Ғылыми зерттеу жұмыстарын 

орындау үшін молекулярлы - генетикалық әдістер қолданылды [3]. 

Биологиялық нысанның ДНҚ - н нуклеотидті тізбегін интернет желісінде ашық 

қолданыста (http://ncbi.nlm.nih.gov/) тұрған генетикалық (АҚШ) Ұлттық 

биотехнологиялық ақпарат орталық (aнгл. National Center for Biotechnological 

Information, NCBI) базасында жүргізілді. Олигонуклеотидті праймерлер 

«Applied Biosystems» (АҚШ) фирмасының ASM-102 апаратында синтезделді. 

Полимеразды тізбек реакциясы (Мюллис, 1983) әдісімен анықталды. «Ампли 

Прайм ДНК - сорб - В» және «GMO Extraction kit» Applied Biosystems 

реагенттер жиынтықтарын қолдану арқылы ет өнімдерінің сынамаларынан 

ДНҚ-ы бөлініп алынды. ДНҚ-ы ТБЕ (трис боратты буфер) буфері қосылған 

1,7% агарозды гелде электрофорез әдісімен анықталды [4, 5]. 

Зерттеу нәтижелері. Жылқының митохондриялық ДНҚ-ның нуклеотидтік 

тізбегін толық талдағаннан кейін түрге тән олигонуклеотидті праймер мен 

зондты жобалау үшін цитохром B генінің түрінде перспективалы матрица 

таңдалды. FAM флуофорымен белгіленген тікелей, кері праймерлерден және 

зондтан тұратын жылқының митохондриялы ДНҚ-ғы «В» цитохром генінің 

бөлігіне негізделіп құрастырылған олигонуклеотидтер жүйелері ДНҚ 

фрагменттерінің түрлік амплификациясын, сондай-ақ флуоресценция деңгейін 

жоғарылату бойынша реакция нәтижелерін тіркеуді қамтамасыз етеді. Ет 

өнімдерінде жылқы (Equus caballus) ДНҚ-н идентификациялауға арналған 

олигонуклеотидті праймерлер дайындалып алынды. 

 

1 кесте - Түрлік идентификациялауға арналған праймерлер мен зонд дизайны 
5`-3` тізбек  Праймерлер мен зонд  

Жылқы (Equus caballus) ДНҚ-на арналған олигонуклеотидті праймерлер 

тікелей праймер 5`-GACTCCTCCTCCTGATCTTGCT-3 

кері праймер 5`-GTAGGATGGCGTAGGCAAAGAG-3` 

TagMan зонд 5` CCAGCTAACCCTCTCAGCAC-3 

Жылқы (Equus caballus) ДНҚ-ы түрлерін идентификациялау үшін 14 

жартылай фабрикат ет өнімдерінің сынамалары зерттелді. 1 - «Беккер» жылқы 

сосискасы, 2 - «Беккер» сиыр сосискасы, 3 - фарш (қой еті), 4 - фарш (сиыр еті), 

5 - фарш (сиыр/шошқа), 6 -«Московские» котлета (сиыр еті), 7 - тұшпара (қой 

http://ncbi.nlm.nih.gov/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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еті), 8 - «Восточные» тұшпара (сиыр еті), 9 - «Кублей» отандық бұқтырма 

(жылқы еті), 10 - «Кублей» отандық бұқтырма (сиыр еті), 11 - «Гипар» 

импорттық бұқтырма (жылқы еті), 12 - «Гипар» импорттық бұқтырма (сиыр 

еті), 13 - қайнатылған жылқы шұжығы, 14 - «Ансар» қайнатылып-ысталған 

жылқы шұжығы. Таңдалған ет өнімдерінің сынамаларынан ДНҚ- ы бөлініп, 

оларға спектрофотометриялық және электрофоретикалық талдау жүргізілді. 14 

жартылай фабрикат ет өнімдерінен бөлініп алынған ДНҚ-ң 

электрофореграммасы 1 суретте келтірілген.  

 
1 сурет - 14 сынаманың ДНҚ-ы электрофореграммасы 

 

1 суретте ДНҚ-ы жоғары молекулярлы, таза екендігін байқауға болады, 

концентрациясы ПТР жүргізуге жеткілікті. 

  

2 сурет - «Восточные» (сиыр еті) 

тұшпарасынан бөлінген жылқы ДНҚ-ы 

амплификация өнімінің флуоресценттік 

графигі 

3 сурет - «Беккер» (сиыр еті) 

сосискасынан бөлінген жылқы ДНҚ-ы 

амплификация өнімінің флуоресценттік 

графигі 

  

4 сурет - сиыр етінің котлетасынан бөлінген 

жылқы ДНҚ-ы амплификация өнімінің 

флуоресценттік графигі 

5 сурет - сиыр еті фаршынан бөлінген 

жылқы ДНҚ-ы амплификация өнімінің 

флуоресценттік графигі 

 

НУ-ПТР амплификация режимі 2 этаптан: 1 цикл - ДНҚ-ы денатурациясы 

95 
о
С температурада 420 секунд; 35 цикл - 95 

о
С температурада 15 секунд, 

ДНҚ-ы синтезі мен праймерлер өз орнына жабысуы (отжиг) 60
 о

С 

температурада 40 секундта жүргізілді. ПТР 25 мкл көлемінде, 50 нг ДНҚ-ы 5 

мкл және 20 мкл көлемінде ПТР микс қолдану арқылы жүргізілді. НУ-ПТР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ - ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

ISBN 978-601-80732-0-5 
 

50 
 

әзірлеген отандық тест-жүйесімен, жылқы (Equus caballus) ДНҚ-ы таңдап 

алынған жаңа праймерлерімен орындалды. Төмендегі графиктерде сиыр етінен 

дайындалған жартылай фабрикат ет өнімдерінен жылқы (Equus caballus) ДНҚ-ы 

бойынша анықталды. 

Ет өнімдеріндегі жалғандылық мүмкіндіктерді анықтау үшін әзірленген 

отандық НУ-ПТР тест-жүйесімен жүргізілген зерттеу нәтижесінде 2 - 5 

суреттерде көрсетілгендей таңбалауда көрсетілмеген жылқы етінің ДНҚ-ы 

табылып, жалғандылық анықталды. 

Қорытынды. Зерттеу нәтижесінде әзірленген отандық тест-жүйесімен 14 

жартылай фабрикат ет өнімдері зерттеліп, оның ішінде таңбалауда 

көрсетілмеген жылқы ДНҚ-ы 5 сынамаларында: «Восточные» тұшпарасы (сиыр 

еті), «Московские» котлетасы (сиыр еті), «Беккер» сиыр сосискасы, фарш (сиыр 

еті), фарш (сиыр/шошқа) жалғандылық анықталды. 
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Abstract. The article presents the results of analysis of meat products for the identification of horse 

meat by the detection of horse DNA (Equus caballus) using the PCR-RT method to confirm the raw 

composition stated on the label and to detect possible assortment fraud. 
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РАЗРАБОТКА НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

МАСТИТОВ У КОРОВ 
 

Кукеева А.А., Абдрахманов Т.Ж., Семиволос А.М., Бакишева Ж.С. 

Казахский агротехнический университет им С.Сейфуллина, г.Астана, 

Казахстан, bakiweva@mail.ru 

 
Аннотация: В статье представлены материалы о микрофлоре в молоке коров, больных 

субклинической формой мастита и особенности воздействия СВЧ - излучения на молоко, 

взятое из долей вымени, пораженных субклиническим маститом in vitro. субклинический 
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мастит, Аguaton 02, СВЧ -излучение, агар Сабуро. Экспериментальные исследования 

показали, что СВЧ-облучение молока коров (in vitro), пораженных субклиническим 

маститом с помощью прибора Аguaton 02 характеризуются четко выраженным снижением 

вирулентных свойств микроорганизмов, способствует существенному уменьшению их 

количества в молоке. На молоко от коров, больных скрытой формой мастита и колонии 

микроорганизмов, выделенных из такого молока, обладает бактерицидным действием, 

особенно в отношении гемолитических форм микробов, обладающих патогенными 

свойствами. Причем, бактерицидные свойства СВЧ - излучения находятся в прямой 

зависимости от времени облучения. Полученные данные позволяют считать возможным 

проведение экспериментов по использованию СВЧ - излучения для лечения коров при 

субклиническом мастите. Материалы проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

точность выявления мастита у коров с помощью 2%-ного раствора мастидина составила 70,2 

%. Тогда как точность 5%-ного раствора димастина достигала 63,5% (табл.). Заметно более 

точным (78,6%) оказалось использование сравнительно нового диагностикума - 

гентадиамаста. Долгое время проба отстаивания считалась одним из самых точных методов и 

все предлагаемые методы диагностики субклинического мастита сравнивались с данным 

методом. Нашими исследованиями установлены расхождения этого метода с подсчетом 

соматических клеток, которые достигали 9,1%. Следует отметить, что использование пробы 

отстаивания в условиях хозяйств для постановки диагноза на субклинический мастит 

требует много усилий и времени, пробирок, а объективная оценка состояния осадка и слоя 

сливок в ряде случаев вызывает затруднения. Следует признать, что данный метод 

диагностики можно считать объективным, но методика его определения, к сожалению, носит 

субъективный характер. 

Ключевые слова: субклинический мастит, Аguaton 02, СВЧ -излучение, агар Сабуро. 

Введение. Принципиально важным при разработке мер борьбы с 

маститами у коров является правильный выбор наиболее объективного метода 

диагностики формы мастита. 

Важнейшее место в обеспечении населения нашей страны качественными 

продуктами питания принадлежит молочному скотоводству. 

Однако большой проблемой для ветеринарной науки и практики, 

имеющей народно-хозяйственное и социальное значение, представляют 

заболевания молочной железы, и прежде всего, маститы. 

Поголовье коров в мире составляет более 200 миллионов, из которых 

более 40 % заболевают различными формами мастита. В хозяйствах РФ 

маститом переболевают от 22 до 60 % коров (В.И. Слободяник и др., 1994; Л.Д. 

Демидова, В.М. Юрков, А.Г. Миляновский, 1995; М.А. Багманов, 2011). 

Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать новый, 

безмедикаментозный метод лечения коров при различных формах мастита.  

Для решения поставленной задачи разработанный РФ г.Саратов 

малогабаритный прибор Аguaton 02. Отличительной конструктивной 

особенностью данного прибора по сравнению с прототипами является его 

работа в ДМВ - диапазоне на резонансных частотах водных кластеров с 

плотностью мощности менее 10 мкВт на см
2
 . Прибор работает в 3-х режимах, 

имеющих различную мощность (рис. 1).  



ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ - ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

ISBN 978-601-80732-0-5 
 

52 
 

 
Рис. 1. Прибор Аguaton 02 для лечения коров при субклиническом мастите. 

 

Материалы и методы исследования. Научно-экспериментальные 

исследования проводили на кафедре ветеринарной медицины Казахского 

агротехнического университета им С.Сейфуллина, производственные опыты на 

базе хозяйства ПК « Ижевский». 

Объектом исследований служили коровы черно-пестрой породы. Мастит 

диагностировали по клиническим признакам, результатам гемотологических 

исследований и ежедневного контроля молока утренней и вечерней доек с 

помощью тестов «Соматик тест», «Ланжу мастит тест». В течение всего 

эксперимента оценивали эффективность терапии.  

Установление степени распростронение маститов у коров проводили на 

основе статистических отчетов хозяйства ПК «Ижевский». 

Заключительный контроль состояния вымени с помощью тестов 

проводили через 3 недели после клинического выздоровления животных. 

Результаты исследования. Материалы проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что точность выявления мастита у коров с помощью 

2%-ного раствора мастидина составила 70,2 %. Тогда как точность 5%-ного 

раствора димастина достигала 63,5% (табл.).  

Заметно более точным (78,6%) оказалось использование сравнительно 

нового диагностикума - гентадиамаста.  

 

Таблица - Сравнительная оценка методов диагностики субклинического 

мастита у коров 

Хозяйство 
Метод 

исследования. 

Исслед. 

проб 

молока 

Выявлен 

субклинический 

мастит 

Процент 

подтверждения. 

проб % 

ПК «Ижевское» Проба  

Отстаивания 

120 40 33,3 90,9 

Димастин 120 52 43,3 63,5 

Мастидин 120 47 39,2 70,2 

Гентадиамаст 120 42 35,0 78,6 

Альфа-тест 120 36 30,0 91,7 

Проба отстаивания 120 43 35,8 76,7 

Подсчет 

соматических клеток 

120 33 27,5 100 

Долгое время проба отстаивания считалась одним из самых точных 

методов и все предлагаемые методы диагностики субклинического мастита 
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сравнивались с данным методом. Нашими исследованиями установлены 

расхождения этого метода с подсчетом соматических клеток, которые 

достигали 9,1%.  

Следует отметить, что использование пробы отстаивания в условиях 

хозяйств для постановки диагноза на субклинический мастит требует много 

усилий и времени, пробирок, а объективная оценка состояния осадка и слоя 

сливок в ряде случаев вызывает затруднения. Следует признать, что данный 

метод диагностики можно считать объективным, но методика его определения, 

к сожалению, носит субъективный характер. 

Выводы. Принцип действия аппаратаов микроволновой терпи Аguaton 02 

на принципе «структуирования» жидкости. Радиоволны диапазона СВЧ хорошо 

поглощаются объектами, содержащими воду. Распространяясь внутрь 

водосодержащих объектов, волны аппарата Аguaton 02 заставляют синхронно 

колебаться кластеры молекул воды, при этом не нарушая водородных связей 

молекул воды и приводя к изменению ее структуры. По результатам 

исследований кристаллы, полученные при замораживании обычной 

водопроводной воды, были несимметричными и деформированными. После 

воздействия аппаратом Аguaton 02кристаллы воды стали идеально 

симметричными. Так как наш организм на 70-80% состоит из воды, 

«структуирование» с помощью аппарата Аguaton 02 помогает добиться 

положительного эффекта при лечении многих заболеваний. Аппараты 

резонансно-волновой терапии Аguaton 02 предназначены для лечебного 

воздействия на организм низкоинтенсивными высокочастотными 

электромагнитными волнами. 
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Kazakh agrotehnikal university S.Seyfullina city of Astana Kazakhstan 
Abstract. In the article materials are presented about a microflora inmilk of cows patient with the 

subclinical form of mastitis andfeature of influence СВЧ are radiations on the milk, takenfrom the 

stakes of udder, staggered by subclinical mastitis ofin vitro. subclinical mastitis, Аguaton 02, СВЧ-

излучение, agar of Сабуро. Experimental researches showed that СВЧ-облучение of milk of the 

cows (in vitro), staggered bysubclinical mastitis by means of device of Аguaton 02characterized by 

the clearly expressed decline of virulentproperties of microorganisms, assists substantial reduction 

oftheir amount in. On milk from cows, patient with the hidden form of mastitisand colony of the 

microorganisms abstracted from such milk, possesses a bactericidal action, especially in regard to 

theгемолитических forms of microbes, possessing pathogenicproperties. Thus, bactericidal 

properties radiations arein direct dependence on time of irradiation. The obtaineddata allow to see a 

fit realization of experiments on the useСВЧ are radiations for treatment of cows at 
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subclinicalmastitis. Materials undertaken studies testify that exactnessof exposure of mast itis for 

cows by means of a 2yого solutionof мастидина was 70,2 While exactness 5yого solution 

ofдимастина was arrived at by 63,5табл.). Notedly more exact (the 78,6оказалось use 

comparatively of new diagnosticum- гентадиамаста. The test of defending was considered 

longtime one of the most exact methods and all offered methodsof diagnostics of subclinical 

mastitis were compared to given. The test of defending was considered long time one of themost 

exact methods and all offered methods of diagnostics ofsubclinical mastitis were compared to this 

method. Ourresearches are set divergences of this method with the countof somatic cages, that 

arrived at 9,1Следует to mark that theuse of test of defending in the conditions of economies 

forraising of diagnosis on subclinical mastitis requires manyefforts and time, test tubes, and the 

objective estimation ofthe state of sediment and layer of creams causes difficultiesin a number of 

cases. It is necessary to confess that thismethod of diagnostics can be considered objective, 

butmethodology of his determination, unfortunately, carriessubjective  

Keywords: subclinical mastitis, Аguaton 02, СВЧ -izluzhenie, agar of Saburo. 
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Аннотация. В современных условиях в Республике Казахстан одним из приоритетных 

направлений осуществления социально-экономической политики является повышение 

уровня жизни населения и снижение бедности. Уровень благосостояния населения, являясь 

одним из базовых показателей экономического развития государства имеет важное 

социально-экономическое значение. 

Ключевые слова: социальная сфера; региональная социальная политика; уровень жизни; 

денежные доходы населения; государственное регулирование; повышение показателей 

уровня жизни. 

 

Современный этап развития экономики Казахстана характеризуется 

устойчивыми темпами экономического роста. Ежегодное повышение объема 

валового внутреннего продукта в последние годы в среднем на 8-10% 

обусловило улучшение показателей, характеризующих уровень жизни 

населения. В республике стабильно растет как номинальная, так и реальная 

зааботная плата, снижается уровень безработицы, повышаются размеры 

пенсионных выплат и пособий. В то же время ситуация, сложившаяся в 

социальной сфере характеризуется рядом негативных тенденций. 

Уровень жизни населения, являясь интегральным показателем, не может 

быть законсервирован в оценке ограниченным набором показателей, их состав 

и количество, в значительной степени обусловлены такими факторами как 

географическое расположение, численность населения, уровень экономики, 

политическая стабильность, доступ к природным ресурсам, степень развития 

демократических прав и свобод граждан, экологическая обстановка, наличие и 

активность общественных институтов и т.д [1].  
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Таблица 1. Номинальные и реальные денежные доходы населения  
 Среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения, 

тенге 

В % к предыдущему периоду 

 2015 год 2017 год номинальные реальные 

Республика Казахстан 67 321 76 575 113,7 99,3 

Акмолинская 56 579 65 213 115,3 101,8 

Актюбинская 60 921 65 913 108,2 94,5 

Алматинская 53 860 60 351 112,1 98,3 

Атырауская 123 202 142 758 115,9 101,4 

Западно-Казахстанская 64 317 77 734 120,9 105,9 

Жамбылская 43 143 48 057 111,4 98,2 

Карагандинская 66 841 71 905 107,6 95,3 

Костанайская 55 399 65 922 119,0 105,3 

Кызылординская 49 400 56 252 113,9 99,6 

Мангистауская 101 302 113 459 112,0 95,3 

Южно-Казахстанская 35 830 43 103 120,3 104,8 

Павлодарская 66 488 78 408 117,9 103,4 

Северо-Казахстанская 54 653 62 954 115,2 102,0 

Восточно-

Казахстанская 

55 392 64 574 116,6 102,4 

г . Астана 128 956 130 335 101,1 84,6 

г. Алматы 111 530 124 281 111,4 96,6 

Max 128 956 142 758 120,9 105,9 

Min 35 830 43 103 101,1 84,6 

Max / Min, раз 3,6 3,3 1,2 1,3 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике 

 

Таблица 2. Соотношение среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения по регионам со среднереспубликанским уровнем, в % 
 2015 год 2017 год 

Республика Казахстан 100,0 100,0 

Акмолинская 84,0 85,2 

Актюбинская 90,5 86,1 

Алматинская 80,0 78,8 

Атырауская 183,0 186,4 

Западно-Казахстанская 95,5 101,5 

Жамбылская 64,1 62,8 

Карагандинская 99,3 93,9 

Костанайская 82,3 86,1 

Кызылординская 73,4 73,5 

Мангистауская 150,5 148,2 

Южно-Казахстанская 53,2 56,3 

Павлодарская 98,8 102,4 

Северо-Казахстанская 81,2 82,2 

Восточно-Казахстанская 82,3 84,3 

г . Астана 191,6 170,2 

г. Алматы 165,7 162,3 

Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 2017 году 

составили 76575 тенге и увеличились по сравнению с 2015 годом на 13,7%. При 

росте цен на потребительские товары и услуги за этот период на 14,6% в 
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реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с прошлым 

годом снизились на 0,7%. 

Первенство по уровню среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения в 2017 году, по-прежнему удерживают Атырауская область, города 

Астана и Алматы, где данный показатель превысил среднереспубликанский 

уровень в 1,6-1,9 раза. Регионами с самыми низкими доходами остаются 

Южно-Казахстанская, Жамбылская и Кызылординская области, величина 

доходов населения которых составляет 56-73% от республиканского уровня. 

Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых 

номинальных денежных доходов населения среди регионов в 2017 году 

составила 3,3 раза. 

Соотношение между среднедушевыми номинальными денежными 

доходами населения и величиной прожиточного минимума в 2017 году по 

республике составило 3,5 раза (в 2015 году - 3,4 раза).  

В целом же ситуацию в социальной сфере можно охарактеризовать как 

сложную. Наряду с определенной положительной динамикой, многие 

негативные явления приобрели застойный характер, отдельные социальные 

проблемы усугубились и стали представлять серьезную опасность социально-

экономической стабильности в стране.  

В связи с этим является актуальной активизация социальной политики в 

целом в стране и на региональном уровне.  
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Рис. 1 - Соотношение среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения с величиной прожиточного минимума в 2017 году 
(*Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике) 
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На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы, что 

для повышения уровня жизни и снижения бедности в регионах Казахстана 

необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- пересмотреть методологию расчета основных социальных стандартов 

уровня жизни населения: величины прожиточного минимума и «черты 

бедности», используемую для оказания социальной помощи, так как более 

адекватные «социальные стандарты» позволяют принимать верные решения 

при оказании социальной поддержки; 

- повысить адресность социальной поддержки с помощью вовлечения 

общественности в определение статуса нуждающегося, снизив 

административные барьеры в виде сбора справок или иных документов, 

необходимости транспортных расходов, снизив нормативы оценки дохода от 

личного подсобного хозяйства; 

- для разработки программ необходимо более гибкое использование 

показателей бедности (например, глубины бедности или доли бедных) в 

зависимости от целевой группы (крайне бедные или малообеспеченные); 

- система социальной поддержки должна стимулировать стремление выйти 

из бедности, а не попадание в категорию бедных, поэтому необходимо 

поощрение для безработных, нашедших работу и удержавшихся на рабочем 

месте в течение определенного времени. 

- измерение неравенства лучше проводить не только по потреблению, но и 

по среднедушевым денежным доходам, а результаты выборочного 

обследования домохозяйств необходимо корректировать с учетом 

макроэкономических показателей потребления домашних хозяйств, 

рассчитанного по СНС.  
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа эпизоотической ситуации по сибирской 

язве животных и почвенные особенности территории Мангистауской области РК. 

Ключевык слова: МЭБ, сибирская язва, очаг, иэ, риск 

 

Введение. В настоящее время разработано множество средств и методов 

борьбы с сибирской язвой животных. Однако опасность возникновения 

инфекции существует вследствие различных причин (заноса возбудителя извне, 

возникновения заболевания и распространения инфекции) продолжает 

оставаться реальностью. Все приграничные государства с Казахстаном 

неблагополучны по сибирской язве. По данным литературных источников в 

Российской Федерации насчитывается более 35 тысяч стационарно-

неблагополучных по сибирской язве пунктов. Ежегодно регистрируются случаи 

сибирской язвы в Китае, Киргизии, Монголии, откуда с животными и сырьем 

животного происхождения возбудитель заболевании может быть завезена в 

Республику Казахстан [1, 2].  

В странах Африки допускается возможность передачи инфекции 

посредством укусов кровососущих насекомых. Заражения человека от человека 

обычно не наблюдается. Сибирская язва широко распространена во многих 

странах Азии, Африки и Южной Америки, в том числе в Казахстане. В США и 

странах Европы наблюдаются единичные случаи заболеваний сибирской язвой 

[3, 4]. В Казахстане ежегодно регистрируется от 3-до 8 случаев сибирской язвы. 

Практически все они носят профессиональный характер, то есть страдают 

люди, работающие с животными. Эпизоотическая ситуация по сибирской язве 

животных в отдельных регионах РК, в том числе Мангистауской области, 

остается не достаточно изученной. Определенную угрозу ветеринарному 

благополучию представляют затеренные скотомогильники сибирской язвы, 

следовательно, изучение природных очагов болезни, представляет большое 

значение в планировании общих и специальных противоэпизоотических 

мероприятий.  

Целью работы является изучение краевой особенности эпизоотологии 

сибирской язвы и месторасположений сибиреязвенных захоронений с 

геоинформационным картографированием очагов инфекции на территории 

Мангистауской области. 

Материалы и методы. Эпизоотическую ситуацию по сибирской язве 

изучали путем анализа данных статистических данных ветеринарной 

отчетности, согласно кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской 

язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002 гг. по Мангистауской области, а 

mailto:musoev.a@mail.ru
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также по результатам собственных исследований. При этом были использованы 

статистические данные по сибирской язве в ретроспективе за 2010-2017 гг.  

Для геоинформационного картографирования сибиреязвенных захоронений 

Мангистауской области использовали кадастр стационарно-неблагополучных 

по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002 гг. При этом были 

учтены границы района, населенные пункты, в которых были зарегистрированы 

неблагополучные пункты и очаги по сибирской язве, а также были учтены 

крупные реки, озера, основные транспортные магистрали, районы отгонных 

пастбищ, скотопрогонные тракты. В работе также была использована 

методология оценки риска по инфекционным болезням, рекомендованная МЭБ 

(гл. 1.3.1 «Санитарного кодекса наземных животных» МЭБ, в редакции 2010 г.). 

Установлены риски появления и распространения сибирской язвы среди 

животных в сельских округов Мангистауской области РК, критерии оценки 

рисков появления и распространения сибирской язвы животных на исследуемой 

территории с учетом относительных эпизоотических величин (числа 

неблагополучных пунктов, доли неблагополучных пунктов, индекса 

эпизоотичности и напряженности эпизоотической ситуации).  

Результаты исследований. В результате выполенения НИР установлено, 

что территория Мангистауской области в течение последних 49 лет считается 

свободной от сибирской язвы. В области в разрезе районов наблюдались 

единичные случаи заражения животных, причем в данных административных 

районах заболевание людей сибирской язвой не отмечалось. Последний случай 

данной инфекции в регионе датируется 1970 годом.  

 

Таблица 1 - Сводная таблица данных по СНП в Мангистауской области 1967-

1970 гг. 

Название районов Количество СНП 
Количество больных сибирской язвой 

Людей животных 

Мангистауский 3 - 3 

Каракиянский 2 - 2 

Тупкараганский 1 - 1 

Мунайлы - - - 

Каракия - - - 

Жанаозен - - - 

г.Актау - - - 

Итого по области 6 - 6 

Согласно кадастра стационарно-неблагополучных по сибирской язве 

пунктов Республики Казахстан 1948-2002 гг. на территории Мангистауской 

области зарегистировано стационарно небагополучных по сибирской язве 6 

пунктов, 6 очагов сибирской язвы. В Мангистауском районе зарегистрировано 

3 пункта и 3 очага, где заболел 3 животных. В Каракиянском районе 

зарегистрирован 2 пункта сибирской язвы и 2 очага, где заболели 2 животных. 

В Тупкараганском районе зарегистрирован 1 стационарно неблагополучный 

пункт сибирской язвы и 1 очаг, где заболело 1 животное. В настоящее время по 

Мангистауской области места сожжения трупов павших животных от 

сибирской язвы, датируемых 1967, 1969, 1970 гг., сегодня практически 

невозможно отыскать в связи с утратой каких-либо их ориентиров и координат. 

В результате проведенных поисковых исследований сибиреязвенные 



ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ - ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

ISBN 978-601-80732-0-5 
 

60 
 

захоронения не обнаружено. Согласно Международному стандарту управления 

биологическими рисками (CWA 15793) для определения риска заражения 

установлены критерии оценочной шкалы. По степени риска заражения людей и 

сельскохозяйственных животных возбудителем сибирской язвы 

Мангистаускую область можно отнести к условно благополучной, при этом 

индекс эпизоотичности (ИЭ) - 0,005. Для объективной оценки и определения 

закономерностей проявления сибиреязвенной инфекции в регионе 

Мангистауской области с различными свойствами почвы был проведен 

сравнительно-исторический анализ данных о стационарно неблагополучных по 

сибирской язве пунктах за 49 лет. Использовали карты почвы и карты 

землепользования областей, отдельных районов и населенных пунктов, была 

изучена характеристика почвы непосредственно на ограниченной территории, 

где имелся случай заражения сибирской язвой. Результаты картографирования 

Мангистауской области представлены в рисунке 1.  

Многолетнее отсутствие заболевания сибирской язвы в Мангистауской 

области объясняется тем, что большая часть их расположена в зоне бурых и 

серо-бурых почв, неблагоприятных для жизнедеятельности сибиреязвенного 

микроба. Большие пространства заняты песками и солончаками, а на 

Мангышлаке выделяется особая под-зона серо-бурых почв с щебнистым 

панцирем на поверхности. Это объясняется различными условиями, 

влияющими на выживаемость возбудителя в почве. Исследование по 

выявлению связей между проявлением эпизоотического процесса сибирской 

язвы и почвенными условиями, свидетельствуют о значимости почвенно-

географических зон в эпизоотологии сибирской язвы. 

 
Рисунок 1 - Сибиреязвенные очаги Мангистауской области 

 

Заключение. На данный период эпизоотическую ситуацию по сибирской 

язве на территории Мангистауской области можно охарактеризовать как 

стабильно благополучные. Зарегистрированные ранее очаги, которые не 

проявляют в данный момент активности, однако опасность заражения 

животных сохраняется, так как имеются неучтенные сибиреязвенные 

захоронения, которые, несмотря на свою давность, представляют определенную 

угрозу, как потенциальный источник заражения животных и людей.  
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RESULTS OF THE STUDY OF SIBERIAN SURGERY FACILITIES AND 

SOIL PECULIARITIES OF THE TERRITORY OF THE MANGISTAUS 

REGION 

Omarbekova U.Zh., Assanov N.G., Maykhin K.T., Mussoev A.M., 

 Otarbayev B.K., Kashkeev K.A. 

Kazakh National Agrarian University. Almaty, Abay Ave. 26, musoev.a@mail.ru   
Abstract. The article presents the results of an analysis of the epizootic situation in the Siberian 

anthrax of animals and the soil features of the territory of the Mangistau region of the Republic of 

Kazakhstan. 

Key words: OIE, anthrax, hearth, ue, risk 
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ШАРЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІНДЕГІ 2017 ЖЫЛЫ 

АНЫҚТАЛҒАН ҚҰСТАР 

 

Махаметжанова М.М., Ахметов Е., Нысанбаева Г., Сартбаев Ж.Т. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қаласы, Қазақстан 

Республикасы, malinam_91@mail.ru  
 

Қысқаша мазмұны. Мақалада Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі 2017 жылы 

құстардың түрлі құрамын анықтау бойынша жүргізілген зерттеу нәтижелері келтірілген. 

Кілтті сөздер: Шарын, құс, табиғи парк, түрлік құрам, биологиялық топ, экология   

 

Зерттеу мақсаты мен міндеттері 

- Құстардың түрлік құрамын анықтау; 

- Құстардың аумақта орналасуы және биотоптық арақатынасын анықтау; 

- Құстардың маусым бойынша әртүрлі биотоптарда орналасу тығыздығын 

анықтау; 

- Құстардың экологиясы және өсімділігі мен өлім-жітім көрсеткішітері 

туралы сұрақтар бойынша анықтама жинау; 

- Құстардың жекелеген түрлерінің санының өзгеруіне әсер ететін 

шектеуші факторларды анықтау; 

Жұмыс әдістемесі. Зерттеулер, зоологиялық қалыптасқан әдістерді 

қолдану арқылы жүргізілді. Құстарды есептеу 10-50-ден 500 м. жолақ 

mailto:musoev.a@mail.ru
mailto:malinam_91@mail.ru
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аралығында өткізілді. Құстар негізгі экожүйелерін қамтыған мониторингтік 

және фауналық деректері жинастырылды, есеп жүргізу уақыты таң мезгілінде 

жүргізіледі. Есеп жүргізу журналына жабайы жануарлар мен құстардың 

кездескен орны, уақыты, биотобы және мінезқұлқы жазылады. Жинастырылған 

деректер Шарын МҰТП-нің фаунасының негізін жасау үшін есеп 

карточкаларына енгізілді (аннотациялық тізім). Кездескен құстардың мекендеу 

ортасы мен келіп- кету мерзімі тіркеледі.  

Жыртқыш құстар басқа құстарға қарағанда мекендейтін жерлеріндегі 

топырақ-өсімдік жабындыларына тәуелді емес, жекелегін түрлері ғана, мысалы 

далалық ителгі көбею кезінде өсімдіктері бар биотопқа орналасады. Жоғарыда 

аталғандай, осы топ үшін басты фактор азық болып табылады. Жобалық 

аумақта мониторингтік түрлердің ықтимал мекендейтін орындары жемі мол 

учаскелер болады. Сонымен бірге ағаштары, әсіресе жоғарғы бөлігінің бастары 

кепкен биік ағаштардың болуы, ірі жыртқыш құстардың, әсіресе көбею кезінде, 

көпшілігін тартатын сөзсіз фактор болады. Тап осындай жерлерде 

мониторингтік түрлерін табу анағұрлым жеңіл. 

Жұмыс нәтижесі. 

Құстар 

Отр. Дегелектәрізділер - Ciconiiformes. 

1. Үлкен әупілдек - Botaurus stellaris - Өзен-көл жағасын, қалың қамыс 

арасын мекендейді. Бақа, итшабақ, ұсақ балықтармен және су жәндіктерімен 

қоректенеді. 2-3 қоңырқай жұмыртқасын қамыс-қоға ішіндегі ұясына салады. 

Балапандары екі айлығында ұшады. Әупілдек жыл құсы. Шарын өзеннің 

төменгі ағысында сәуір айларында кездеседі. 

2. Бақылдақ құтан - Nycticorax nycticorax - Су жиегіне жақын жүреді, 

топтасып ағашты ұялайды. 4-5 жұмыртқа салады. Тіршілігі кешқұрым, түнде 

басталады. Қорегі балық, бақа және омыртқасыздар. Сәуір айларында парк 

аумағының № 6 айналым Шарын өзен жағалауында кездеседі. 

Отр. Қазтәрізділер - Anseriformes. 

3. Сұр қаз - Anser anser - Едәуір ұзын мойынды, басы кішкене және 

аяғының ұзындығы қалыпты, ірі денелі сұр реңді қаз. Сұрғылт қоңыр 

қапталында ашық түсті көлденең жолақтары болады, төсінде және бауырының 

алдыңғы жағында қара теңбілдері бар. Тұмсығы сарғыш, тұмсық ұшы ақ, аяғы 

ашық қызыл. Наурыз айының басында парк аумағынан ұшып өтеді. 

Отр. Сұңқартәрізділер - Falconiformes. 

4. Аражегіш - Pernis apivorus - Сұңқартәрізділер отряды, қаршыға 

тұқымдасына жататын жыртқыш құс. Тұмсығы онша биік емес, танау тесігі 

саңылауланған және көлбеу орналасқан. Аражегіш қаршыға жыл құсы. Сәуір 

айының ортасында парк аумағынан кездеседі. Бірақ ұзақ қоныстанбайды. 

5. Дала құладыны - Circus macrourus - Ұзын құйрықты және үшкір 

қанатты құладындар жерге жақын тышқан тәрізді кеміргіштер мен ұсақ 

құстармен қоректенеді. Атына қарамай, әдетте, ашық далада емес, ылғалды 

жерлерде - өзен алқабы немесе дала көлдерінің маңында мекендейді. Парк 

аумағының Шарын өзен сағасында сәуір айында кездеседі. 

6. Бақалтақ қыран - Hieraaetus pennatus - Тұмсығының түбі көгілдір, 

имектелген ұшы қап-қара болады. Биік ағаштың басына ұя жасап, оған 1-2 
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жұмыртқа салады; Бақалтақ қыран ұсақ тышқандармен, құстармен қоректенеді. 

Шарын ерен тоғайында су жағалауларда сирек кездеседі.  

Отр. Татреңтәрізділер - Charadriiformes. 

7. Аққұйрық құмдауық - Calidris temminckii - Тауқұдірет 

тұқымдастарының дене мөлшері және реңі құмғақшаға өте ұқсас құс. 

Айырмашылығы қауырсындарында қызыл сары рең болмайды, аяғы ақшыл, 

құйрығының жиегі ақ. Темірлік, Шарын өзенінде кездеседі. 

8. Қызылтөс құмдауық - Calidris ferruginea - Қаратөс құмдауыққа ұқсас, 

бірақ барлығына бауырының сарғылт қызыл түсімен ерекшеленеді. Ұшып 

жүргенде құйрықүстінің ақ түсті болуымен де ажыратылады, өйткені қаратөс 

құмдауыттың құйрықүсті қошқыл реңді. Парк аумағынан сәуір айының 

ортасында ұшып өтеді. 

9. Қаратөс құмдауық - Calidris alpin - Тұмсығы едәуір ұзын, жіңішке, 

аздап имектеу. Жоны тот түстес шұбарланған қара қоңыр, томаға, бөтегесі және 

бауырының алдыңғы бөлігі - қара қоңыр. Парк аумағынан сәір айында ұшып 

өтеді.  

10. Құмқұс - Calidris alba - Қаратөс құмдауықтың үлкендігіндей, алайда 

тұмсығы тегіс және аздап қысқалау келетін құс. Сәуір айынның ортасында парк 

аумағының ортасында ұшып өтеді. 

11. Тұнбашы, балшықшы - Limicola falcinellus - Саз балшықта тіршілік 

ететін жәндіктермен, олардың личинкаларымен, құрттармен және суда болатын 

басқа да майда жануарлармен қоректенеді. Бұл көбінесе ағынсыз судың 

жиегінде жүреді. Сартоғай аймағының сазды батбақты жерлерде кездеседі. 

12. Қарабас өгізшағала - Larus ichthyaetus* - Татреңтәрізділер 

отрядының шағалалар тұқымдасына жататын құс. Қарабас өгіз шағаланың 

негізгі қорегі балық, жәндіктер (қоңыздар, көкқасқа шегіртке), кесірткелер, 

кеміргіштер (сарышұнақтар мен құм тышқандары), Қарабас өгіз шағала жыл 

құсы. Ақпанның аяғы наурыздың басында ұшып келіп, тамыз қыркүйекте ұшып 

кетеді.  

13. Өгізшағала - Larus cachinnans - Хохотунья - Негізгі қоректері шаян 

тәрізділер мен моллюскалар, сондай-ақ балықтармен, кеміргіштермен, 

жұмыртқалармен және құстардың шақа балапандарымен де қоректенеді. Ұясын 

қамыс пен шөптен салады . Өгіз шағала мамыр-маусым айларында келіп ұя сала 

бастайды. Шарын өзеннің төменгі ағысында кездеседі. 

Отр. Кептертәрізділер - Columbiformes. 

14. Үлкен түркептер - Streptopelia orientalis - Құйрығы едәуір ұзы, 

кәдімгі түркептерден денесі ірірек құс. Парк аумағының Бұғыты тау етегінде 

сәуір айының ортасында сирек кездеседі. 

Отр. Көкқарғатәрізділер - Coraciiformes. 

15. Жасыл аражегіш немесе көк боздақ - Merops supercilios - Сарыалқым 

аражегіштен айырмашылығы: алқымында ашық сары және арқасында ашық 

қызғылт жолақтары жоқ. Түсі онша шұбар емес, дауысы да өзгешелеу. Жасыл 

аражегіш онша көп таралмаған. Шарын өзенінің сағасындағы жар ларға ұя 

салады. 

Отр. Торғайтәрізділер - Passeriformes.  

16. Кіші бозторғай - Calandrella cinerea* - Дала бозторғайына ұқсас, 

дене пішіні кішкентай. Кіші бозторғайдың құйрығы қысқа және қанатының 
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астында ақ жолағы болмайды. Бұл шөлейттер мен тау бөктеріндегі аласа 

шөптерде мекендейді. Парк аумағының Бұғыты тау етектерінде кездеседі.  

17. Үлкен тағанақ - Lanius exubitor - Таза сұр түсті, бауыры ақшылдау. 

Парк аумағының сексеуілді ормандарында қоныстанады. Наурыз айларының 

ортасында ұшып келіп жұмыртқалайды.  

18. Қамыс айқабағы - Acrocephalus scirpaceus* - Торғайтәрізділер 

отряды, сандуғаш тұқымдасына жататын құс. Жапырақ, гүл шоғырларынан 

жасаған ұясын қамыс сабағының жуандау жеріне бекітеді. Парктің шөл және 

шөлейтті белдемдеріндегі қалың қамыс өскен қопаларда мекендейді 

(Сарытоғай аймағы). Бір жазда екі рет балапандайды. 

19. Шырылдауық айқабақ - A.arundineceus* - Жалпы сандуғаш 

тұқымдас құстардың арасындағы, айқабақтардың ішіндегі ең ірі құс. Ұяны 

өрілгентостағанша себет түрінде қамыстың тік өскен 3-4 бұтақтарына бекітеді. 

Ұя әдетте суға жақын қопаға салынады. Шарын өзенінің жағалауларында 

кездеседі. 

20. Кіші міңгірлек - Hippolais caligata* - Айтарлықтай көрікті емес, 

сарықасқа ұқсас кішкене құс. Кішкене міңгірлектің жоны сұрғылт-қоңыр, 

бауыры ақ. Парк аумағының сексеуілді және бұталы далаларында кездеседі. 

21. Жасыл Сарықас - P.trochiloides - Жасыл сарықастың жоны жасылдау. 

Ұяларды жерге ағаш тамырларының астына, тастардың астына, мүктің қалың 

қабатына немесе қалың өскен шөп өркендеріне жасырып салады. Парк 

аумағынан ұшып кету тамызда басталып, қазанда аяқталады.  

22. Сұр шыбыншы - Muscicapa striata* - Шыбыншылар тұқымдасының 

өкілі. Ұшып өтетін бунақденені күтіп, бұтақта еш ауытқымай қонақтауы 

соңынан әуелеп ұшуы және жемін аулап, бұрынғы орынға немесе көршілес 

орынға ұшып келуі өте ғажап. Сәір айларында ұшып келеді. Шарын ерен 

тоғайында кездеседі. 

23. Шөл тасшыбжық - Oenanthe deserti* - Кәдімгі тасшыбжыққа ұқсас 

орташа денелі құс. Балапандарды ата-енелері ұяда 13- 14 күндей, олар ұшып 

кеткеннен кейін аптаға жуық қоректендіреді. Шарын МҰТП аумағында 

наурыздан қазанның ортасына дейін кездеседі.  

24. Алабажақ сайрақ - Monticola saxatilis - Бұл тау құсы жартастардың 

шығар аузы ашық үлескілерімен кездесетін жартастарды ұнатады. Нағыз 

орманға жоламайды. Сәуірде айында ұшып келеді. Қыркүйекте ұшып кетеді. 

Бұғыт, Каньон, Темірлік аумақтарында кездеседі. 

25. Кәдімгі қызылқұйрық - Phoenicorus phoenicorus* - Дене мөлшері 

бойынша да (10-17 г), реңі бойынша да қызылқұйрык, туыстастардың негізгі 

өкілі. Бұл біздегі қызылқұйрықтардың арасындағы жақсы сайрағыш құс. Сәуір 

айларында ұшып келеді. Сарытоғай, Темірлік аумақтарында кездеседі.  

26. Таңшымшық - Erithacus rubecula* - Кішкене денелі қоңырқай зәйтүн 

түстес құс. Тамағы, жемсауы және төсі ашық ақшыл қызғылтсары; тек қана 

бауырының ортасы ақ. Таңшымшықтың әуені өзіне тән дірілдете құбылған өте 

үнді және әдемі болып келеді. Сәуір-Мамыр айларында парк аумағында 

кездеседі. 

27. Кәдімгі Бұлбұл - Luscinia luscinia - Торғайтәрізділер отрядының 

сайрауықтар тұқымдасына жататын әнші құстар. Бұлбұл жыл құсы. Сәуірдің 

аяғы мен мамырдың басында кездеседі. Бұлбұл жәндіктермен, өрмекшілермен, 
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тұт ағашының жидегімен және өсімдік тұқымдарымен қоректенеді. Сарытоғай 

аумақтарында кездеседі. 

28. Шетен сайрақ - Turdus pilaris - Бұл сыртқы кейпі және қылығы 

бойынша нағыз сайрақ типтес құс. Шақырысу дауысы "чак...чак...чак", үріккен 

кезде қатты шиқылдайды. Наурыз-Мамыр айларында парк аумағында 

кездеседі. 

29. Сарыбас шөже. - Regulus regulus* - Бұл бозғылт реңді шөже басқа 

барлық түршелерден баяу дамуымен және төбесіндегі ашықтау реңкті сары 

жолағымен ерекшеленеді. Сәуір-Шілде айларында Шарын ерен тоғайында 

кездеседі. 

30. Сары шымшық - Panurus biarmicus* - Сарышымшықтың түрлері өте 

көп. Бір жазда екі рет жұмыртқа басып шығарады. Құрт-қоңыздармен 

қөректенеді. Шарын ерен тоғайында, Темірлік шатқалдарында мекендейді. 

31. Кәдімгі пайыз - Carduelis carduelis - Таушымшықтар тұқымдасының 

көрікті, есте қаларлық кескіні бар, баршаға танымал құс.. Бұл әдетте жылдың 

көп бөлігінде естіліп тұрады. Сарытоғай аумағында мекендейді.  

32. Шоңайнақ - Acanthis cannabina - Құнақ тұқымдасына жататын 

сайрағыш құс. Жыл құсы. Наурыз айларында Сарытоғай аумағында қалың 

бұталар араларында кездеседі. Өсімдіктердің тұқымымен қоректенеді.  

33. Кәдімгі құралай - Carpodacus erythinus - Таушымшықтар 

тұқымдасының Құралайлар тегінің биологиялық түрі. Шарын МҰТП 

аумағында Сәуір-Мамыр айларында кездеседі. 

34. Кәдімгі сұлыкеш - Emberiza citrinella - Сарыторғайлар тұқымдасының 

көпшілікке көбірек таныс өкілі. Бұталары бар жапырақты ормандарда 

қоныстанады, әсіресе ашық алаң, ағашы кесілген және орман шетін ұнатады. 

Парк аумағында Сәуір-Мамыр айларында кездеседі. 

35. Жартасшыл сұлыкеш - Emberiza buchanani - Жартасшыл сұлыкеш 

әсіресе қазақ ұсақшоқылары типтес қүрғақ климатта, аласа тауларда көп 

болады. Парк аумағында Сәуір-Шілде айларында Бұғыты, Каньон, Темірлік 

учаскілірінде кездеседі.  

2017 жылғы анықталған құстар тізімі 
 Отряд, түрі Келіп -кету мерзімі 

 Ұялайты

н 

Ұшып- 

өтетін 

Қыстай 

тын 

Кездесетін орны 

1 2 3 4  

Отр. Дегелектәрізділер – Ciconiiformes 

1. Үлкен әупілдек - Botaurus stellaris IV- VП IV, IX  Ерен тоғайы, 

Шарын өзені 

2. Бақылдақ құтан - Nycticorax nycticorax  1V-VII IV, IX  Ерен тоғайы, 

Шарын өзені 

Отр. Қазтәрізділер – Anseriformes 

3. Сұр қаз - Anser anser   III- VП III, X-XI  Ерен тоғайы, 

Шарын, Темірлік 

өзендері 

Отр. Сұңқартәрізділер – Falconiformes     

4. Аражегіш - Pernis apivorus  IV, IX  Үлкен Бұғыты 

тауы, Ақшоқы, 

Қызыл ауыз аймағы 

5. Дала құладыны - Circus macrourus   IV, IX  Үлкен Бұғыты тауы 
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6. Бақалтақ қыран - Hieraaetus pennatus   IV, IX-X  Үлкен Бұғыты 

тауы, Каньон 

Отр. Татреңтәрізділер – Charadriiformes 

7. Аққұйрық құмдауық - Calidris 

temminckii 

 IV, IX  Шарын, Темірлік 

өзендері 

8. Қызылтөс құмдауық - Calidris 

ferruginea 

 IV, IX  Шарын өзені 

9. Қаратөс құмдауық - Calidris alpina  IV, IX-X  Шарын өзені 

10. Құмқұс - Calidris alba   IV, IX-X  Шарын өзеннің 

төменгі ағысы 

11. Тұнбашы, балшықшы - Limicola 

falcinellus  

 IV, IX  Шарын өзені 

12. Қарабас өгізшағала - Larus 

ichthyaetus* 

 III, IX-X  Шарын өзені 

13. Өгізшағала - Larus cachinnans   III, IX-X  Шарын өзені 

Отр. Кептертәрізділер – Columbiformes 

14. Үлкен түркептер - Streptopelia 

orientalis 

 IV, IX  Ерен тоғайы 

Отр. Көкқарғатәрізділер – Coraciiformes 

15. Жасыл аражегіш немесе көк боздақ - 

Merops superciliosus  

IV- VП IV, IX  Барлық жерде 

Отр. Торғайтәрізділер – Passeriformes 

16. Кіші бозторғай - Calandrella cinerea* IV- VП IV, IX-X  Темірлік аймағында 

17. Үлкен тағанақ - Lanius exubitor  IV- VП III, X-XI  Үлкен Бұғыты тауы  

18. Қамыс айқабағы - Acrocephalus 

scirpaceus* 

IV- VП IV, IX  Шарын өзен 

сағасында 

19.Шырылдауық айқабақ -

A.arundineceus*  

IV- VП IV, IX  Шарын өзен 

сағасында 

20. Кіші міңгірлек -Hippolais caligata* IV- VП IV, IX  Ерен тоғайы 

21. Жасыл Сарықас - P.trochiloides   IV, IX  Ясеневая роща 

22. Сұр шыбыншы - Muscicapa striata*  IV- VП IV, IX  Ерен тоғайы 

23. Шөл тасшыбжық - Oenanthe deserti* IV- VП IV, X  Жазық далалы 

аймақтарда 

24. Алабажақ сайрақ - Monticola saxatilis  IV, X  Жазық далалы 

аймақтарда 

25. Кәдімгі қызылқұйрық - Phoenicorus 

phoenicorus*  

IV- VП IV, IX-X  Ерен тоғайы 

26. Таңшымшық - Erithacus rubecula*  IV, X  Ерен тоғайы, 

Темірлік  

27. Кәдімгі Бұлбұл - Luscinia luscinia  IV- VП  Ерен тоғайы, 

Темірлік 

28. Шетен сайрақ - Turdus pilaris   III, X  Ерен тоғайы 

29. Сарыбас шөже. - Regulus regulus*   IV, IX  Темірлік 

30. Сары шымшық - Panurus biarmicus* IV- VП  XI-III Шарын өзен 

сағасында 

31. Кәдімгі пайыз - Carduelis carduelis  IV, X XI-III Ерен тоғайы 

32. Шоңайнақ - Acanthis cannabina   IV, X  Ерен тоғайы 

33. Кәдімгі құралай - Carpodacus 

erythinus  

IV- VП IV, IX  Бұталы аймақтарда 

34. Кәдімгі сұлыкеш - Emberiza citrinella   IV, X  Ерен тоғайы 

35. Жартасшыл сұлыкеш - Emberiza 

buchanani 

IV- VП   Үлкен Бұғыты тауы  

Ескерту: I-XII - айлар; *- ҚР қызыл кітабына енгізілген түрлер 
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ЛИОФИЛИЗАЦИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ БАКТЕРИЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ БИОТЕСТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ 

 

Муналбаева А.А., Латыпова З.А. 

Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт, г. Алматы, 

munalbaeva84@mail.ru, zalinal@list.ru 
 

Аннотация. В статье приведены результаты лиофилизации люминесцентных бактерий  

Photobacterium phosphoreum штамм 677 для разработки биотеста по определению пестицидов 

в продуктах растительного и животного происхождения. 

Ключевые слова: Photobacterium phosphoreum, штамм, питательная среда, лиофилизация, 

пестициды.  

 

Введение. Обеспечение высокого качества и безопасности пищевых 

продуктов является непреложным условием и предпосылкой охраны и 

укрепления здоровья людей. Поэтому обостряются вопросы, связанные с 

объективностью контроля качества пищевых продуктов, кормов, продукции 

растениеводства и животноводства, в частности, с определением пестицидов, 

способных аккумулироваться в почве, воде, в растительном и животном сырье 

и в продуктах его переработки [1].  

 Пестициды - синтетические химические вещества различной степени 

токсичности, применяемые в сельском хозяйстве для защиты растений от 

сорняков, вредителей и болезней, а также для стимулирования их роста. 

Нерациональное применение пестицидов может стать причиной развития 

mailto:munalbaeva84@mail.ru
mailto:zalinal@list.ru


ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ - ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

ISBN 978-601-80732-0-5 
 

68 
 

острых отравлений, повышения риска развития рака, нарушения структуры 

генетического аппарата, повреждения репродуктивной функции человека [2].  

Наиболее простым и удобным объектом для анализа экотоксикантов 

являются люминесцентные бактерии. Чувствительность светящихся бактерий к 

различным веществам зависит от многих факторов, прежде всего от штамма и 

условий культивирования. Одной из важных проблем билюминесцентного 

анализа с использованием светящихся бактерий является необходимость 

поддержания стабильного уровня свечения культуры бактерий в течение 

длительного времени. Наиболее эффективным для стабилизации интенсивности 

люминесценции является получение реагентов на основе иммобилизованных и 

сублимированных светящихся бактерий [3]. 

Целью исследования является подбор и отработка оптимальных условий 

получения лиофильно высушенных бактерий для дальнейшей разработки 

биотеста по определению пестицидов. 

Материалы и методы исследований. Для работы по конструированию 

биотеста выбран штамм Photobacterium phosphoreum № 677, пoлученный из 

кoллекции культур Инcтитутa биoфизики ФГAOУ ВПO «Cибирcкoгo 

федереaльнoгo универcитетa». Photobacterium phosphoreum № 677 - светящиеся 

голубовато-зеленым светом (490 нм) бактерии, использующиеся для 

биотестирования токсических веществ. Люминесцирующая способность этих 

организмов находится в прямой зависимости от состава окружающей среды, 

сила светового излучения снижается при нарушении токсическими веществами 

клеточного метаболизма [4,5]. Лиофилизация бактерий Photobacterium 

phosphoreum проводилась на лиофильном сушильном аппарате ALPHA 1-4 

LSC.  

Результаты исследований. Для лиофилизации люминесцентных бактерий 

была подобрана оптимальная концентрация суточной культуры 

люминесцентных бактерий - Photobacterium phosphoreum № 677 с высоким 

уровнем свечения. Выращивание культуры для дальнейшей лиофилизации 

осуществляли на жидкой и плотной питательной среде с разной концентрацией 

солей. Для работы отобраны две питательные среды ГРМ бульон и ГРМ агар, 

содержащие 1 % и 1,5 % NaCl, соответственно.  

В процессе подготовки бактерий к лиофилизации их суспендировали в 

среде, содержащей растворы защитных сред- криопротекторов, для исключения 

формирования внутриклеточного льда и обезвоживания при лиофилизации.  

Ранее нами были апробированы криопротекторные среды - 20 % снятое 

молоко и сахарозо-желатиновая смесь из расчета 1 г желатина и 5 г сахарозы на 

500 мл дистиллированной воды. Однако, в процессе исследовательской работы 

наилучшими криопротекторными свойствами обладали модифицированная 

защитная среда, состоящая из 250 мл снятого молока с 1% лактозой и 10% 

сахарозой. 

Ярко светящиеся бактерии, выросшие на питательных средах, смывали 

вышеописанной защитной средой для получения суспензии с концентрацией 

микробных клеток, равной 5×10
8
 кл/мл. Затем бактериальную суспензию 

разливали в охлажденные, стерильные пенициллиновые флаконы и в ампулы, 

помещали в морозильную камеру при минус 20°С на 6 часов. После 

замораживания биоматериала при температурах ниже эвтектических значений 
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(минус 80°С в течение 24 часов), при которых растворы защитных сред 

полностью замерзают, их сушили при определенных режимах на лиофильном 

сушильном аппарате ALPHA 1-4 LSC. В ходе исследований выбран наиболее 

приемлемый и оптимальный для получения стабильных результатов (рост 

культуры через 24 часа) режим лиофилизации бактерий, представленный в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Режим лиофилизации бактерий Photobacterium phosphoreum 
Этапы  Температура (

о
С), давление Время (час) 

Заморозка до сушки №1  - 20 5 - 6  

Заморозка до сушки №2  - 80 12 - 24 

Вакуум  0,040 mbar  

Сушка - 55 24 

Заморозка №3 - 20 

В таблице 1 приведены этапы проведения лиофильной сушки нарощенной 

культуры Photobacterium phosphoreum на аппарате ALPHA 1-4 LSC. 

После сушки биоматериала проводили контроль роста люминесцентных 

бактерий. Во флакон с лиофильно высушенными бактериями вносили 1 мл 

стерильного 0,9% раствора хлорида натрия, затем содержимое флаконов 

взбалтывали и из полученной суспензии производили посев на плотную и 

жидкую питательные среды и культивировали при 18 - 20 
о
С. Результаты 

культивирования бактерий после реактивации приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Культивирование Photobacterium phosphoreum после лиофилизации 
Режим 

 

Рост культуры Photobacterium phosphoreum после реконсервации (ч) 

24 ч. 48 ч. 72 ч. 

1 + + + 

Как показано в таблице 2, после реконсервации бактерий и 

культивирования на питательных средах - ГРМ агаре и ГРМ бульоне, 

содержащих 2% хлорида натрия и морской соли, уже через 24 часа после 

культивирования бактерий, наблюдался хороший рост и высокий уровень 

люминесценции. Ранее в опытах после лиофилизации бактерий рост культуры 

Photobacterium phosphoreum наблюдали лишь через 72 часа, что не 

соответствовало требованиям проведения экспресс-теста.  

Таким образом, оптимальными условиями проведения лиофильной сушки 

люминесцентных бактерий являются: заморозка №1 до сушки при минус 20 
о
С 

в течение 5-6 часов, затем, заморозка №2 до сушки при минус 80 
о
С в течение 

12-24 часов, сушка при минус 55
 о

С в течение 24 часов и заморозка №3 при 

минус 20
 о
С в течение 24 часов.  

Выводы. В результате проведенных исследований подобраны 

оптимальные условия для создания бисенсоров, отработаны условия 

выращивания культуры люминесцентных бактерий, подобраны твердые и 

жидкие питательные среды, температурные и временные режимы выращивания 

и хранения люминесцентных бактерий, подобрана криопротекторная среда, 

позволяющая сохранить клетки бактерий при замораживании, а также этапы 

лиофильной сушки, после которой рост бактерий наблюдался уже через 24 часа 

после реконсервации. 
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LIOPHILIZATION OF LUMINESCENT BACTERIA WITH THE PURPOSE 

OF USING THEM AS BIOTEST FOR THE DETERMINATION OF 

PESTICIDES 

Munalbaeva A.A., Latypova Z.A. 

Kazakh Scientific Research Veterinary Institute, Almaty, munalbaeva84@mail.ru, 

zalinal@list.ru 
Abstract. The results of lyophilization of luminescent bacteria Photobacterium phosphoreum of 

strain 677 for the development of a biotest to determine pesticides in products of plant and animal 

origin are given in the article. 

Keywords: Photobacterium phosphoreum, strain, nutrient medium, lyophilization, pesticides. 

 

⸦ ↈ ⸧ 
 

ДӘНДІ ЖӘНЕ БАСҚА ДАҚЫЛДАРДЫҢ САҚТАУҒА ТІКЕЛЕЙ 

АРНАЛҒАН БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

Мырзабаева Г. А., Жумадильдинов Б.Қ. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы 

қаласы, myrzabaeva60@mail.ru  
  

Қысқаша мазмұны. Астық қабылдау кәсіпорындарына дәнді, бұршақты, майлы және басқа 

дақылдардың жүзге тарта түрлері келіп түседі. Оларды шығынсыз сақтауды ұйымдастыру 

үшін әрбір дақылдың өзіне тән ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп, түрлік белгілерімен 

топтастырып қарастыру керек. Әрине, сақтау технологиясын дұрыс қолдануда, жетілдіруде 

астықтың жалпы қасиеттерімен қатар әртүрлі партиялардың дән түріне байланысты 

ботаникалық белгілері, егу, өсіру, ору, тасымалдау ерекшеліктері де елеулі роль атқарады.  

Түйін сөздер: Астық, сақтау, технологилық тәсілдер, принциптер, микроорга-низмдер, 

жәндіктер. 

 

Астық қабылдау кәсіпорындарына дәнді, бұршақты, майлы және басқа 

дақылдардың жүзге тарта түрлері келіп түседі. Оларды шығынсыз сақтауды 

ұйымдастыру үшін әрбір дақылдың өзіне тән ерекшеліктері мен қасиеттерін 

біліп, түрлік белгілерімен топтастырып қарастыру керек. Әрине, сақтау 

технологиясын дұрыс қолдануда, жетілдіруде астықтың жалпы қасиеттерімен 

қатар әртүрлі партиялардың дән түріне байланысты ботаникалық белгілері, егу, 

өсіру, ору, тасымалдау ерекшеліктері де елеулі роль атқарады. 

mailto:munalbaeva84@mail.ru
mailto:zalinal@list.ru
mailto:myrzabaeva60@mail.ru
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Зерттеу материалдары. Астық құрамындағы дән, әртүрлі қоспалар, шөп-

шалам, ауа жайлаған қуыстар, түрлі микроорганизм мен жәндіктер және астық 

партиясы.  

Зерттеу нәтижелері. Астықтың негізгі бөлігі болып келетін дәннің 

ылғалдығы, тығыздығы, пісіп жетілгендігі, сапалық көрсеткіштері бойынша 

бірыңғай, біркелкі емес, сантүрлі болуы. Ең жоғары бағалы әрі сапалы дән 

өсімдіктің ерте гүлдеген бөлігінен алынады. Осыған орай 1000 дәннің салмағы 

/массасы/ дейтін көрсеткіш сол дәннің масақтың қай жерінде өсіп-өнгеніне 

тікелей байланасты болады. Мысалы, Сткловидная 24 және Жетісу дейтін 

бидайдың 1000 дәнінің салмағы масақтың жоғарғы бөлігінде орта есеппен 30 г, 

орта шенінде 50, төменінде 47 г, ал сол сияқты Алмалы сортында осы 

көрсеткіштер 34,9; 41,0 және 37,4 г болды. Маржан атты күріштің 1000 дәнінің 

өсімдіктің жоғары жағындағысының салмағы 39-40 г болса, төмендегісінің 

салмағы одан 9-12 г көп. 

Астықты орып бастыру кезінде дәнге механикалық күні жұмсалуы 

салдарынан дәннің едәуір бөлігі сызаттанып, жарықшақтанып тіпті қақ бөлініп 

те кетуі ықтимал. Дақылдың дәнінен өзге астық жиымы құрамында басқа дәнді 

дақылдардың және де арам-шөп тұқымдарынан, органикалық, және 

минералдық шаң-тозаңнан, өсімдіктің майдаланған бөлшектерінен тұратын 

қоспалар орын алады. Жаңа орылып, жиналған астық жиымындағы қоспалар 

жалпы астықтың, дәннің сапасының бұзылмай сақталу мерзімін азайтада. 

Астық құрамындағы негізгі дақылдың өзінің құрамындағы дәнінде де, 

қоспалардың барлық түрлерінде де микроорганизмдер көптеп орналасып 

мекендейді, 1 г дәнде олардың жүздеген, мыңдаған, тіпті миллиондаған саны 

табалады. Микроорганизмдер астық жиымының құрама бөлігі, белгілі бір 

мезгілде, сақталу барысының түрлі жағдайларында микроорганизмдер дәннің 

күйімен сапасына едәуір әсерін тигізеді. Дәндер мен қоспалардың формасы мен 

көлемдерінің әртүрлілігі, олардың өзара орналасу барысында астық жиымында 

дәнаралық бос қуыстардың пайда болуына әкеп соғады.  

Тіпті бір дақылдың әртүрлі сортты дәндерінің физиологиялық 

қасиеттерінің өзгеше болуының нәтижесінде дәннің таныс алу қарқыны әртүрлі 

мөлшерде болатындығы анықталған. Тұқымдық дәннің егістік қасиеттері мен 

сапалылығы (өнгіштік шығымдылық, өніп шығу энергиясы, түсімі, 

қоспалардың саны мен сапасы және т.б.) оның бастапқы сапасына байланысты. 

Әрбір сорттың ауылшаруашылығында есепке алынатын көпте-ген 

қасиеттерінен басқа әртүрлі тұтынушылық белгілері, көрсеткіштері болады. 

Астықтың әртүрлі партияларын қабылдау және өңдеу кәсіп-орындарында 

сорттың ерекшеліктеріне байланысты бөлек-бөлек орналасады.  

Дәннің өсіп жетілуі мен қалыптасу шарттары астықтың шығымдылығына, 

түсіміне, қоймаларда сақтау барысындағы оның сапасы мен күйіне елеулі әсер 

етеді. Астық сапасы тыңайтқыш пайдалану және де әрбір жылдың ауа райы 

(климат) ерекшеліктеріне байланыста. Егер ору алдында, не орақ кезінде 

жауын-шашын неғұрлым көп болса, солғұрлым дәннің ылғалдылығы жоғары 

болып, сақтауға төзімсіз келеді. Астықтың саны мен сапасы, дәннің күйі мен 

жалпы түсімі ору кезіндегі ауа-райына, орақ жұмыстарын ұйымдастыру мен 

техниканың деңгейіне тікелей байланысты. Дәнді дақылдарды орып бастыру, 

жинап алу І0-І2 күнге ғана созылады. Дәнді дақылдарды комбайнмен орып 
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жинайды. Орудың бір не екі фазалы жинау деп аталатын екі түрлі тәсілі 

қолданылады. 

1. Бір фазалы жинау тәсіл бірден не тікелей комбайндау деп те аталды. Бұл 

тәсіл бойынша біркелкі пісіп жетілген дәнді дақылды орады да, бірден 

бастырып отырады.  

2. Екі фазалы жинау тәсілін жеке бөліп не ажыратып жинау деп атайды. 

Бұл тәсіл бойынша дәнді дақылды пісіп жетіле бастағанда, дестелеп 3-5 тәулік 

кептірілгеннен кейін бастырып жинайды. Жеке бөліп жинау тәсілін дәннің 

балауызданып пісуі кезеңінің орта шенінен басталады. Өсімдіктің ору биіктігі 

орта шамамен 15-25 см болады. Ауа райы қолайлы қалыпта тұрса, сол 

жорғарыда аталған астық орылғаннан кейінгі 3-5 тәулік өткен соң, дән 

кебіңкіреп әрі әжептәуір пісіп жетіліп, қатаяды. Негізі жеке бөліп жинаудың 

артықшылығы бар. Орақ науқанын 6 - 7 күн ертерек бастап, қысқа мерзім де әрі 

сапалы аяқтауға болады. Пісіп жетілген астықтың тікелей бірден комбайндау 

кезінде орын алатын дәннің қауызынан түсіп төгілуі салдарынан болатын 

шығын азаяда. Ең бастысы екі фазалы жинау тәсілі астықты орып жинау 

барысында едәуір таза әрі құрғатылған дән алуға болатындығында. Мұндай 

партияларды, әсіресе жылы шуақты ауа-райы және жөнді агротехника мен таза 

егістік болған жағдайда астықты қосымша тазалау мен кептірудің қажеттігі 

болмайды. Екі фазалы жинау тәсілі солтүстік жағдайында дәнді ерте түсетін 

үсіктен сақтайтын мүмкіндік тудырады да, ал оңтүстік өңірде уақтылы орып-

жинап алынған астыққа қандала, тас-кане түспейді. Жоғарыдағы айтылған 

жағдайларды ескеретін болсақ астықты екі фазалы тәсілмен жинау-егістіктің 

әрбір машинасы екі рет жүріп өтетіне қарамастан-экономикалық тұрғыдан 

тікелей комбайндаудан тиімділеу. Сонымен қатар тікелей (бірден) комбайндау 

тәсілі де орынды қолданылады. Себебі екі фазалы тәсілмен орылғанан кейінгі 

3-5 кейде 7-8 күн өтеді, сол кезде астық күн түскен жағынан құрғап, дән 

жарықшақтанып, сызаттанып, шытынап кетеді. Бұл осы дәннен өндірілетін 

жарманың шағымын азайтып, сапасын төмендетеді. Ал бір фазалы жинау тәсілі 

астық әбден пісіп жетілген кезде қолданылада, бірден комбайндалғандықтан 

дәннің ылғалдылығы жоғары болып келеді да, қырманда, қабылдау 

кәсіпорындарында арнаулы кептіргіш қондырғылары қажет болады, ылғалды 

дәнді дер кезінде кептіруді талап етеді. Астықты орып жинау тәсілін таңдау 

жолында егістіктің күйін, дәнді дақылдардың ерекшеліктерін, ауа райының 

жағдайларын және де басқа орақты ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі. 

Орақ науқаны кезіндегі ауа райы астықтың күйіне, сапасына, келешектегі 

сақтау барысында физиологиялық құбылыстарға әсерін тигізеді. Әсіресе, 

дәннің сол кездегі ылғалдығының әртүрлі болуы. Солтүстік және оңтүстік 

өңірлерде дәннің ылғалдығы орта есеппен 14-15% шамасында болса, солтүстік 

пен батысқа қарай бұл көрсеткіш 16-20%, тіпті одан кебейе береді. Ал 

ылғалдығы 17-І8% шамасындағы дәнді 1-2 күннен артық ұстауға болмайды, 

келешектегі қолданыдатын сақтау технологиясының қаншалықты күрделі 

болатындығы белгілі. Астықты орып жиналғанан кейінгі мезгілдегі сақтау 

шарттары мен оны қабылдау кәсіпорындарына тасымалдап жеткізу керек. Ауа 

райы қолайсыз болса дән дымқылданып өніп кетеді де неше түрлі шыбын-

шіркей тәрізді жәндіктердің өсіп мекендей бастайды, астықтың өздігінен 

қызуына әкеліп соғады. 
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Жаңа жиналған астықтың бұзылуының тағы бір себебі өткен жылдың 

сабан-топан секілді қалдықтарынан тазартылмаған қырманға және егістік 

алаңшаларына қабылданып түскендігінен де болуы мүмкін. Мұндай дәнге 

мұқият қарап, тиісті күтім жасамаса, ол дымқылданып ылғалдылығы артып 

өздігінен қызуға шалдағады. Бұл құбылыс жаңа орылған астықта өте тез өрбіп 

кетеді. Ал дәнді қызған күйінде астық қабылдау кәсіпорындарына әкеліп 

өткізуге болмайды, мемлекеттік түгілі, қай тұрғыдан болса да, мұны заң 

бұзушылық пен қылмыскерлік деп бағалайды. Жаңа ғана орып жиналған 

астыңты күту, дәнді дақылдардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктерін 

есепке ала отырып, тиімді, ауқымды шаралар жүйесін алдын ала дайындап, 

уақтылы жүзеге асырып отыру ауылшаруашылығы саласының мемлекет пен 

халық алдындағы жауапты міндеттерінің бірі. 

Дәннің сақталуға төзімділігі деп аталатын қасиеті, күй-жайы мен сапасы 

және оны тиімді пайдалану астықтың орып-жинап ала салғаннан кейінгі 

жағдайларға көп байланысты. Астықты сақтауға құнтсыз қарау физиологиялық 

және сол сияқты күрделі құбылыстардың бірден өрбіп кетуінің салдарынан өте 

үлкен шығынға әкеліп соғады. Қабылданған сапасыз астықты жедел түрде 

тазалауды, кептіруді және т.б. өңдеуді ұйымдастыруды қамтамасыз етіледі. 

Сапасыз дән жиымын бөлек, жеке-дара орналастыру сақтаудың ерекше 

шараларын қолданып, оған қосымша қойма қарастыруға тура келеді. Егер бұл 

шарттар орындалмаса, не уақытынан кеш қолға алынса, дәннің сапасы күрт 

төмендейді.  

Қорытынды. Қабылдауға келіп түскен әрбір партияның, әрбір дәнді-

дақыл жиымының сапасы анықталады. Әрбір дән-дақылдың өзіне тән 

ерекшеліктері бар. Өңдеудің тиімді тәсілдерін, қолдана білу және оларды дер 

кезінде жүзеге асырып отыру, астық сақтаудың ереже-тәртіптерін (режимін) 

анықтау және оны қолдану. Осы мәселелерді дұрыс шешу астықты сақтау 

кезіндегі күтімді ұйымдастыру, қосымша өңдеу, біркелкі тұрақты салалы 

партиялар дайындау, тұтынушыларға босату және т.б. сол сияқты керекті 

шараларды іске асыруды жеңілдетеді. 
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Аннотация: Тақырыптың негізгі өзектілігі Қазақстандағы ауылдық туризмнің қазіргі 

жағдайы мен оның дамуына негізделген. 

Кілт сөздер: ауылдық туризм,ауыл шаруашылығы, агротуризм, ЖІӨ, ресурс 

 

Қазақстанның кең-байтақ жері мен оның табиғатының әр алуандығы оның 

табиғи ресурстарға бай екендігін көрсетеді. Ел аумағында туристiк қызмет 

көрсету нысандарын қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, 

сауықтыру нысандары, сондай-ақ туристердiң рухани қажеттерiн 

қанағаттандыра алатын, олардың күш-жiгерiн қалпына келтiрiп, сергiтуге 

жәрдемдесетiн өзге де нысандар бар. Сол себепті Қазақстанды туристік 

потенциалы жоғары елдер қатарына жатқызуға болады.  

Ресурстарды тиімді пайдалану республиканың туристік өнімін 

түрлендіруге және туристік саладағы кірістің қосымша бабын құруға мүмкіндік 

береді. Нарықтық экономика жағдайында туризм саласы экономиканың ең 

перспективалы салаларының бірі болып табылады. Туризм ХХІ ғасырдың 

маңызды саласы болып саналады, оның үлесі Еуропада ЖІӨ-нің жиынтық 

көлемінен 1/5-1/6 құрайды. Қазақстанда орташа жылдық туризм 30-50 млрд 

теңге шамасында құрайды. Сарапшылардың бағалауы бойынша, оның ЖІӨ-гі 

үлесі шамамен 2-3%, сол уақытта дамыған елдерде туризмнің үлес салмағы 

30% - ға дейін жетеді.  

Әлемдік тәжірибеде ауылдық өңірлерде қосымша табыс табу көзі ретінде 

ауылдық туризм қарастырылады. 1972 жылдан бастап, агротуризм 

экономиканың жеке саласы ретінде дамып келеді. Атап айтсақ, Батыс Еуропа 

елдерінде, ауылдық туризм 1960-ы жылдардан бастап тұрақты дамуда. Қазіргі 

кезде бұл жаппай құбылыс, алайда аймақтық жұмыс істеу үлгілері берілген 

дестинациялар түрі бойынша едәуір ажыратылады. Ол мемлекеттерде қазіргі 

кезде ауылдық туризм басқа туризм түрлерімен салыстарғанда аса 

қарқындылықпен дамуымен сипатталады. Кейбір елдерде шетелдік 

туристтердің көп бөлігі ауылдық туризмді таңдаумен ерекшеленеді. Мысал 

ретінде Италия, Ирландия, Франция, Швейцария, Скандинав елдерін, 
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Испанияны атауға болады. Бұл елдер ауылдық туризм бойынша көшбасшылар, 

табыс бойынша жүздеген миллион доллар құрайды [1]. 

Еліміздегі табиғи ресурстардың көптігі туризмнің барлық түрлерін, әсіресе 

рекреациялық, экологиялық, сауықтыру, белсенді, мәдени-танымдық және 

ауылдық түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Осы аталған туризм түрлерінің 

потенциалы өте жоғары болғанымен, дамуы баяу туризм түрлері де бар. Оның 

бірі - ауылдық туризм. Қазақстан үшін ауылдық туризмнің маңызы зор, 

отандық ғалым С.Г.Курмангалиевтің еңбектерінде көрсетілгендей, ауылық 

туризм - ауыл экономикасының дамуына қосымша табыс көзі мен жаңа жұмыс 

орындарын қалыптастыру арқылы үлес қосуға және отбасы табысын ұлғайту 

нәтижесінде ауыл халқының өмір сүру деңгейі мен сапасын жақсартуға 

бағытталған ауылдық жердегі шаруа қожалықтарының баламалы бизнесі [2]. 

Қазақстандағы ауылдық елді мекендердің экономикалық және әлеуметтік 

мәселелерін шешуде агротуризм саласының объектілері басты рөл атқарады. 

Олардың белсенді қызметі халықтың тұрақты әрі салмақты табыс табу мен 

жұмыспен қамтуды көбейтуді, ауыл шаруашылығы өндірісі мен ауыл 

инфрақұрылымын дамытуды, тарихи-мәдени орындар мен табиғи 

ескерткіштердің, ауылдық дәстүрлер мен кәсіптердің сақталуы мен 

жаңғыртуды т.б. қамтамасыз етеді. Сол себептен агротуризм саласы туризмнің 

бір түрі және жаңа бағыты ретінде қалыптасады. 

Елбасымыздың Қазақстан халқына жасаған 2014 жылғы «Қазақстан жолы - 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында айтып кеткендей: 

«Болашақ - аграрлық секторда, әсіресе, шағын және орта бизнес түріндегі жаңа 

өңдеу кәсіпорындары желісін құруда. Жаһандық ауыл шаруашылығы 

өндірісінде бәсеке өсе беретін болады. Жермен жұмыс істейтіндер, ең алдымен, 

жаңа технологияларды енгізіп, өнімділікті үздіксіз арттыратындар, жұмысын 

әлемдік стандарттар негізінде жүргізетіндер болуы керек.... Біз аграрлық 

ғылымды дамытып, сынақтық аграрлық-инновациялық кластерлер құруымыз 

қажет» - деп нақты атап өтті [3]. 

Агротуризм саласы туристерге ауылдық үйлерде орналасу, ауылдық 

мәдени, ойын-сауықтық іс-шараларға қатысу мен көкке жорыққа шығу, 

жергілікті асхананың, кәсіпшілік пен ауылдық салт дәстүрлердің құпияларымен 

танысу сияқты әр түрлі қызметтердің жинағы ретінде қалыптасады. Туристік 

қызметтер кешенін қалыптастыруда басты орынды: зоо және фитотерапия, 

олардың құпияларын меңгеру, ауылдық монша, балық аулау, аң аулау, атпен 

серуендеу, саңырауқұлақ пен жидек теруге жорыққа шығу т.б. алады. Дамыған 

агротуризм саласы негізінен туристер мен ауыл тұрғындарына білім беру, 

туристерді орналасу орындарымен, тақырыптық семинарлар, экскурсия және 

адамдардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы мәселесіндегі эко-

саяхаттармен тығыз байланыста қалыптасуы қажет. Аталған білім беру 

формалары тұрғындардың қоршаған ортаны қорғаудағы экологиялық білім 

деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. 

Қазақстандағы агротуризм саласы төмендегідей ерекшеліктерімен 

сипатталады: 

 ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек ресурстарының басым бөлігі 

туристік қызметтің баламалы саласына алмастырылады және ауылдық елді 

мекендердегі жаңа жұмыс орындарын құруда мүмкіндігі жоғары; 
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 диверсификациялау мүмкіндігінің жоғары болуы, яғни басқа да сала 

қызметтерін дамытады (қоғамдық тамақтану, қонақ үй бизнесі, халықтық 

кәсіпшілік т.б.); 

 туристік маусымдылық тұрғысынан кең мүмкіндіктері; 

 экологиялық таза, табиғи тамақ өнімдерін ұсыну; 

 өнім мен қызмет түрі бойынша қаржылық қол жетімділіліктің болуы; 

 ауыл тұрғындарының материалдық-әлеуметтік жағдайын нығайту т.б. 

мүмкіндіктерің болуына жол ашады. 

Соңғы жылдарда Қазақстанда агротуризмнің мүмкіндіктері арта түсуде, 

нақтырақ айтқанда ауылдағы үйлерді туристерге жалға беру ауыл 

тұрғындарына қосымша әрі аса салмақты кіріс әкеле бастады. Агротуристердің 

демалу орны тек қана қонақ үйден емес, сонымен бірге басқа нысандардан да 

тұрады. Олар наубайхана, қолөнерлік шеберханалар, құмыралық шеберхана 

ретінде шыға алады, бұл агротуристік тұрмыстың құрамдас бөлігі болып 

табылады. Сонымен қатар бұл тамақ, жеткізу, тасу, саяхат, демалысты 

ұйымдастыру, мәдени іс-шаралар, көңіл көтерулер және т.б. сияқты 

қызметтерді көрсетуші үй шаруашылығы болуы да мүмкін. 

Көптеген кәсіпорындардың өзара әрекеттестігі тілек білдірушілердің 

барлығының агротуризмге қатысуына мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде 

агротуризм тұрақты жұмыс орнының көзі болып табылады. Мұнда үй иелерінің 

агротуристік жұмысқа қатысуға тілегі негізгі болып табылады. 

Жыл сайын мемлекеттік статистика ЖІӨ мен отандық өндірістің шетелдік 

инвестициялардың өсу, жаңа ауыл шаруашылығы және туристік нысандар 

қалыптастыруда өскенін көрсетіп отыр. Ол отандық өнімдердің импортын 

арттырады. Ауыл шаруашылығы мен туризм саласы тұтастай алғанда 

мемлекеттің экономикасы - шетел валютасының келуі ретінде, төлем балансын 

және жиынтық экспортты, халықты жұмыспен қамтуды арттырады, 

экономиканың дамуына әсер етеді, елдің инфрақұрылымын дамытуға ықпал 

етеді және экономикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 
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Abstract. Cultural maize, Zea mays ssp. mays belongs to the genus Zea, it has a large genetic 

potential for productivity and wide range of distribution in the world. Conservation of plant 

biodiversity is a priority of the activity in IPGR-"K. Malkov", Sadovo. Annually accessions from 

the international centers of genetic resources are introduced, studied and maintained. During the 

period 1982-2017 the collection was enriched with species of diverse biological status. The 

National collection currently includes over 4500 local and introduced accessions to the genus Zea. 

Expeditions in different geographical region of the country are conducted and local varieties are 

collected. Ex situ maize collection at the IPGR-Sadovo is characterized by great genetic diversity. 

Expeditions throughout all regions of the country were conducted and valuable local resources were 

collected. Jointly with this introduced activity under the international free germplasm exchange 

were practiced. Breeding materials from the similar institutions in the country were conserved. All 

submitted plant accessions are registries by 20 passport indices in the electronic database 

PHYTO`2000 in Microsoft ACCESS file format according to the international standards of FAO, 

ECP/GR and Bioversity International. Particularly important for the suitable usage of genetic 

material is inclusion of stored resources data in international networks of PGR. The evaluation of 

accessions is conducted by an established descriptor. The objective formulated in this study is in 

line with the implementation of Bulgaria's commitments, closely related to the Convention on the 

Conservation of Biological Diversity and the International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture (ITPGRFA). 

Key words: plant genetic resources, ex situ collection, maize, data base, descriptor 
 

Introduction. Conservation of plant resources (cultural species and their wild 

relatives) in ex situ collections is a priority task in the world. In line with international 

commitments-the Convention on Biological Diversity (CBD)-adopted in Rio de 

Janeiro in 1992; The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture, the Sustainable Conservation and Use of the Variety of Cultural Plants is 

a national task, duty and responsibility of each country [6]. 

Activities for the preservation of PGR in ex situ-collection, documentation, 

evaluation, reproduction, preparation of seed for preservation in the seminal genbank 

require knowledge of the peculiarities of cultural plants and their wild relatives: 

origin and geographic range of distribution, centers of diversity, morphological and 

agrobiological features, productive abilities, response to abiotic and biotic stress 

[5,8]. The creation of a collection database-passport and evaluative information, 

according to the International PGR rules, is of fundamental importance for its use in 

the selection work [4,6]. This is why the importance of maize and the intensive 

cultivation work on culture worldwide determine the need to maintain collections of 

varied genotypes [2]. 

The subject of the investigation is to show the status of the National Maize 

Collection, stored in the IPGR-Sadovo genbank as part of the European Plant Genetic 

Resources Collection. 

Material and methods of the study. During the period 1982-2017 the 

National Collection included over 4500 local and introduced accessions from Zea 
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genus, of which 2421 were self-pollinated lines; local varieties 392 numbers; foreign 

varieties-616 numbers; local populations-1221 numbers and synthetics-246 numbers.  

The evaluation of the materials includes two main stages: "preliminary" 

evaluation and "complex" evaluation. Preliminary evaluation is obligatory and is 

conducted in a quarantine field, where accessions are checked for diseases. Complex 

evaluation is the main source of information for documentation and is conducted 

according to the IPGRI Descriptors. All accessions have been characterized and the 

data from the investigations was stored in data bases, according to the European 

Program for Plant Genetic Resources. If necessary, a "special" evaluation is made-

only specific features in certain variants. 

Results of the study. Status of the collection. The maize gen-fund, registered 

in the National Collection of IPGR-Sadovo, includes introduced materials on the 

international exchange line-1135 of 20 foreign countries (Figure 1). The local 

genotypes of the expeditions are 228, 217 of them being collected in Bulgaria, five 

accessions in Romania, two in Albania, one in Russia and one in China. The selection 

materials are 1142 samples, of which 1058 lines and 84 varieties. To date, a total of 

2505 accessions of diverse biological status have been described according to 

passport data, including local populations, varieties and lines (Figure 2). The 

collection is characterized by great genetic diversity, which is determined by the 

different regions of origin and the biological status of germplasm.  

 

Fig. 1. Geographic origin of the maize accessions 
 

 

 Fig.2. Biological status of the maize collection 
 

Assessment of the ex situ collection. The IBPGR [7] methodology for collecting 

of local genetic resources was adapted for Bulgarian conditions [9]. Evaluation of the 

samples according to an approved descriptor shall be carried out [1]. The local 

populations are result from natural evolution and human interference through directed 

selection. [3].  
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Use the collection. Particularly important for the use of the genetic material is 

the inclusion of data on the stored resources in international information networks for 

PGR [10]. This eliminates the restrictions, associated with the spatially-distances of 

the genbanks and, as a result, improves coordination between organizations and 

researchers working in the field of PGR. EURISCO is an information system for 

supported ex situ collections of plant genetic resources in Europe. This network 

provides public access to specific passport databases. The European collection of Zea 

mays L. includes 46937 samples, as the largest number of materials being storage and 

use in Ukraine, Romania, Italy, Serbia and Bulgaria.  

The local varieties and populations are the result of long continuing evolutionary 

development and they are well adapted to the diverse soil and climatic conditions. 

The breeding lines are a special genetic stock used today by breeders[11]. They 

include accessions and lines of no economic value but possessing genes or 

combinations of genes with a definite breeding value (Table 1). 
 

Table 1. Zea mays L. trait collection 

Trait Accessions/Catalogue numbers 

Number of 

genetic 

sources 

Early 74E3015, A8E0643, A8E0521, A9E1006, B0E0153, B0E0158 14 

Productivity 
A8E0560, A8E0561, A9E0660, A9E0802, 88BM32, 88BM34, 

A9E0660,A9E0257, A9E0744, A8E0234, B0E0143, B0E0147, 73E3355  
35 

High protein content 74E3296, 88BM41, A9E0791, A9E1127, A9E1128, B0E0151 19 

High fat content 88BM29, 88BM32, A9E0399,A9E0733, B0E0160, 59E0316 26 

High starch content 56E0210, A8E0429, B0E0170, B0E0158, A8E0643, A9E0625 11 

Resistance to 

Fusarium 

moniliforme (Sch.) 

88BM31, A9E0802, B0E0170, B0E0143 
   

4 

Conclusions. In view of the rapid change of varieties, the need for the 

inclusion of valuable genes for resistance to adverse climatic conditions, pests and 

diseases, chemical composition, and other important indicators in new hybrids is 

becoming more and more urgent. The local varieties have been part of many selection 

programs from the recent past. Due to the need to solve the problem of “genetic 

erosion” in maize, local, unapproved populations have to be thoroughly studied and 

optimally used in the selective-genetic programs.  

Enrichment and maintenance activities for maize gen-fund are in line with the 

“Global Plant Conservation Strategy 2020” and the Convention on Biological 

Diversity. 
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Аннотация. Проведенные исследования показали, что содержание германия в 20 образцах 

чеснока, относящихся к двум формам и разным сортам (7 сортов чеснока озимого и 3 сорта 

чеснока ярового) и выращенных в различных почвенно-климатических условиях (в 

Воронежской, Московской и Тверской областях в равнинных условиях, а также в горных 

условиях провинции Шаньдун, КНР) находится на очень низком уровне и не превышает 

0,0042 мкг/г. Эти данные ставят под сомнение информацию, известную из литературных 

источников о том, что чеснок является аккумулятором германия. Оценка чеснока, 

выращенного при обработке растений Герматранолом в концентрации 0,15 г/л, показала 

возможность насыщения этим элементом луковиц. Так, при определении по методу доктора 

Скального в контроле содержание германия в тканях луковиц составило от <0,0042 мкг/г до 

0,005+0,001 мкг/г, а при обработке Герматранолом 0,02+0,003 мкг/г. При оценке содержания 

германия методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, показатели были 

примерно на порядок выше как в контроле, так и опытно образце по сравнению с оценкой, 

проведенной по методу доктора Скального. При этом в контроле содержание германия 

составляло 0,05-0,06 мкг/г, а при обработке Герматранолом 0,14 мкг/г. 

Ключевые слова: германий, Герматранол, чеснок, растение, луковица, концентрация, 

образец. 

 

Введение. В последнее годы наблюдается повышенный интерес к 

исследованию влияния германия на здоровье человека [1-6]. По данным ВОЗ 

(1998 г.) для нормального функционирования иммунной системы живых 

организмов требуются микродозы германия [4]. Германий является рассеянным 

по земной коре элемент и получают его как побочный продукт при переработке 

руд цветных металлов. 
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Одним из эффективных и безопасных способов использования германия в 

лечебных и профилактических целях является получение органического 

германия путем выращивания растений, содержащих этот элемент. В связи с 

этим важен поиск видов растений, которые эффективно аккумулируют 

германий, а также способов обогащения германием растений, наибольший 

интерес среди которых представляют культивируемые виды.  

По мнению Б.А. Комарова с соавторами [3] в литературе отсутствуют 

сведения о систематическом исследовании содержания органического германия 

в различных растениях. Однако указывается, что германий концентрируется в 

женьшене, чесноке, грибах, алоэ, хлорелле, содержится также в рыбе - тунце, 

лососине, отрубях, семенах, перловой крупе, луке, в чайном листе, бамбуке [1].  

Использование современных методов определения германия в 

растительном сырье показало, что его содержание существенно зависит не 

только от вида растения, но и от места его выращивания [3]. Так, эти 

исследования показали, что содержание германия в корнях одуванчика в 

зависимости от места произрастания может колебаться от 0,007 мкг/г до 0,23 

мкг/г.  

В связи с этим целью наших исследований было выявить эффективность 

применения чеснока в качестве аккумулятора германия.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в отделе 

биотехнологии и инновационных проектов ВНИИО-филиала ФГБНУ ФНЦО 

(Московская область, Раменский район, д. Верея) в условиях защищенного и 

открытого грунта.  

Для исследования кумулятивных способностей чеснока растения 20 

образцов, из которых 17 относились к 7 сортам чеснока озимого и 3 к 

сортообразцам чеснока ярового, были выращены в различных почвенно-

климатических условиях (1 образец в Воронежской, 9 образцов в Московской и 

9 образцов в Тверской областях в равнинных условиях, а также 1 образец в 

горных условиях провинции Шаньдун, КНР). 

В опытах по обогащению чеснока германием материалом для 

исследования служили растения, выращенные из зубков чеснока озимого сорта 

Гладиатор. Для обработки использовали Герматронол в концентрации 0,15 г/л. 

Обработку проводили три раза. При первой обработке зубки в течение 30 минут 

выдерживали в растворе, при двух последующих -обрабатывали растения в 

период вегетации - первый раз в фазе начала интенсивного роста листьев и 

второй раз - через 3 недели. Опыт заложен в четырехкратной повторности, 

учетная площадь одной делянки 1 м
2
, посев рядовой - расстояние между 

рядками 25 см, между растениями в рядке 10 см, длина рядка 1 м. 

Для анализа образцов использовали не менее 10 зубков чеснока, 

выделенных из различных луковиц, выращенных в каждом варианте опыта. 

Учитывая, что анализ проведен двумя методами, каждый зубок был продольно 

разрезан на две части.  

При применении метода доктора Скального анализ выполнен в ООО 

«Микронутриенты» (7). Анализ проведен методом масс-спектрального анализа 

на приборе NexION 300D, (PerkinElmerInc., Shelton, CT 06484, USA), 

оснащенном газонаполняемой ячейкой системы DRC и семипортовым 
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дозирующим клапаном FAST, а также автодозатором ESISCDX4 

(ElementalScientificInc., Omaha, NE 68122, USA). 

При оценке содержания германия другим, масс-спектрометрическим 

методом с индкутивно-связанной плазмой, анализ выполнен на квадрупольном 

масс-спектрометре Thermo X-2. 

Результаты исследований. Исследования показали, что содержание 

германия в 20 образцах чеснока, относящихся к двум формам, 10 сортам и 

выращенных в различных почвенно-климатических условиях находится на 

очень низком уровне и не превышает 0,0042 мкг/г. Эти данные ставят под 

сомнение информацию, известную из литературных источников о том, что 

чеснок является аккумулятором германия.  

Оценка луковиц чеснока, выращенных при обработке растений 

Герматранолом, по методу доктора Скального, показала возможность 

насыщения этим элементом товарной части растения. Так, в контроле 

содержание германия в тканях луковиц составило от <0,0042 мкг/г до 

0,005+0,001 мкг/г, а при обработке 0,02+0,003 мкг/г.  

При оценке содержания германия другим методом, а именно масс-

спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой, показатели были примерно 

на порядок выше как в контроле, так и опытно образце. При этом в контроле 

содержание германия в тканях луковиц составляло 0,05-0,06 мкг/г, а при 

обработке Герматранолом 0,14 мкг/г. 

Таким образом, трехкратная обработка чеснока озимого Герматранолом в 

концентрации 0,15 г/л приводит к увеличению концентрации германия в тканях 

луковиц. Содержание германия в луковицах чеснока при определении по 

методу доктора Скального в контроле составляет <0,0042-0,005 мкг/г, в 

опытном образце 0,02 мкг/г, а при определении методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой - в контроле 0,05-0,06 мкг/г, в опытном образце 

0,14 мкг/г. 
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GARLIC (Allium sativum L.) AS A SOURCE OF ORGANIC GERMANIUM  

Polyakov А.V., Аlekseeva Т.V.  

All-Russian Research Institute of Vegetable Crops-branch of Federal state budgetary 

scientific institution "Federal Scientific Center of Vegetable Crops",  

Moscow, Russian Federation, vita100plus@yandex.ru  
Abstract. The carried out investigations showed that the concentration of germanium in 20 samples 

of two forms and different cultivars (7 cultivars of winter garlic and 3 cultivars of spring garlic) and 

grown up in various soil-climatic conditions (in Voronezh, Moscow and Tver regions, and also in 

mountain conditions of the People's Republic of China) was on very low level and does not exceed 

0,0042 mkg/g. These data call into question information known from references that garlic is the 

germanium accumulator. Assessment of the garlic grown up under treatment of plants by 

Germatranol in concentration of 0,15 g/l showed a possibility of saturation by this element of bulbs. 

So, under determining by doctor Skalny's method in control the concentration of germanium in 

tissues was from <0,0042 mkg/g to 0,005+0,001 mkg/g, and under processing - 0,02+0,003 mkg/g. 

Under assessment of concentration of germanium by mass spectrometry method with the inductive 

and bound plasma, indexes were approximately in 10 times more in control and tested sample. At 

the same time in control the concentration of germanium was 0,05-0,06 mkg/g, and under treatment 

by Germatranol - 0,14 mkg/g. 

Key words: germanium, Germatranol, garlic, plant, bulb, concentration, sample. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Самарин И. С., Галеев Р. Р. 
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университет», Новосибирск, Российская Федерация, rastniev@mail.ru  
 

Аннотация. В условиях лесостепи Западной Сибири проведено изучение урожайности 

зерновых культур при различных уровнях технологического обеспечения. Показано, что 

применение интенсивной технологии возделывания повысило урожайность зерна яровой 

мягкой пшеницы и ярового ячменя. Отмечено влияние применяемой технологии на качество 

зерна яровой мягкой пшеницы. Установлено, что влияние уровня интенсификации на 

урожайность яровой пшеницы выше, чем влияние погодных условий и влияние генотипа. 

Ключевые слова: интенсивная технология, продуктивность зерновых культур, 

урожайность, мягкая яровая пшеница, яровой ячмень. 

 

Введение. Западная Сибирь отличается широким разнообразием 

почвенных и климатических условий, кроме того погодные условия могут 

значительно изменяться в течение вегетационного периода. [1] Особенности 

климата лесостепной зоны обуславливают значительные колебания 

продуктивности основных зерновых культур региона: яровой мягкой пшеницы 

и  ярового ячменя. [2] Кроме того, относительная слабая интенсификация и 

недостаточная технологическая обеспеченность производства этих культур в 

рядовых хозяйствах приводит к низкой реализации потенциала сортов. [3] 

Возделывание новых высокопродуктивных сортов зерновых, разработка и 

совершенствование технологий возделывания, позволяющих этим сортам в 

mailto:vita100plus@yandex.ru
mailto:rastniev@mail.ru
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большей степени реализовать потенциал продуктивности, являются основными 

шагами на пути повышения урожайности зерновых в лесостепи Западной 

Сибири.[4] 

Таким образом, для решения проблемы продовольственной безопасности и 

стабилизации производства зерна по годам необходимо тщательное изучение 

особенностей формирования урожайности высокоинтенсивных сортов, 

изменчивости основных показателей продуктивности под влиянием сортовых 

особенностей, природно-климатических условий, уровня минерального 

питания и их взаимодействия в конкретных экологических условиях.[5-6] 

Цель исследования - изучение перспективы повышения продуктивности 

зерновых культур в условиях лесостепи Западной Сибири. 

Материалы и методы исследования. Исследования продукционного 

процесса зерновых проводилось в полевом опыте в 2014-2016 гг. на полях ЗАО 

племзавод «Ирмень», Новосибирская область, Российская Федерация. 

Почвенный покров опытного участка представлен черноземом выщелоченным 

среднегумусным среднемощным.  

Опыты были заложены в четырехкратной повторности, общая площадь 

делянки составила 476 м
2
, учетная площадь делянки - 420 м

2
. В исследованиях 

проведена оценка продукционного процесса сортов мягкой яровой пшеницы 

Новосибирская 31 (среднеранний сорт), Новосибирская 18 (среднеспелый сорт)  

и сортов ярового ячменя Биом (среднеранний сорт) и Омский голозерный 2 

(среднеспелый сорт). Зерновые возделывались по традиционной и интенсивной 

технологиям. Традиционная технология заключалась в проведении основных 

агротехнологических операций без применения химических средств защиты 

растений.  

Интенсивная технология включала в себя применение удобрений, 

гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. В качестве средств химизации 

применялись инсектицид Актара в конце кущения-начале колошения (0,07 л/га, 

расход рабочей жидкости 300 л/га), гербицид Диален-супер в фазе кущения (0,6 

л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га) и фунгицид Амистар-Трио в конце 

колошения-начале цветения (1 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га). 

В оценку продукционного процесса сортов мягкой яровой пшеницы 

проводили в соответствии с методикой Госсортоиспытания[7]. Статистическая 

обработка данных проводилась по методике полевого опыта[8], а также с 

применением пакета программ SNEDECOR. 

Результаты исследований. Урожайность яровой мягкой пшеницы и 

ярового ячменя изменялась в зависимости от применяемой технологии 

возделывания (табл.1). Так, при возделывании по интенсивной технологии 

прибавка урожайности сортов пшеницы Новосибирская 31 и Новосибирская 18 

составила 37,7 и 45,5% относительно традиционной, а прибавка урожайности 

сортов ярового ячменя Биом и Омский голозерный 2 соответственно 44,3 и 

53,8%. 

Для более полного понимания особенностей продукционного процесса  

были изучены некоторые показатели продуктивности колоса. Показано, что 

применение интенсивных технологий вызвало достоверное увеличение числа 

зерен в колосе у сортов пшеницы Новосибирская 31 и Новосибирская 18 на 

16,7% и 9%, у сортов ячменя Биом и Омский голозерный 2 на 17,2 и 13,5% 
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соответственно. Замечено, что у сортов с более продолжительным 

вегетационным периодом число зерен в колосе увеличивалось в меньшей 

степени относительно сортов с коротким периодом вегетации. 

 

Табл. 1 Влияние технологии возделывания на урожайность и некоторые 

хозяйственно-ценные признаки зерновых (2014-2016 гг) 

Сорт 
Технология 

возделывания 

Урожайность, 

т/га 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Число 

колосков 

в колосе, 

шт 

Содержание 

сырого 

белка в 

зерне, % 

Яровая мягкая пшеница 

Новосибирская 

31 

традиционная 3,02 30 36 11,9 9,81 

интенсивная 4,16 35 42 14,4 11,25 

Новосибирская 

18 

традиционная 3,32 35 38 12,7 10,31 

интенсивная 4,83 38 47 17,0 12,38 

Яровой ячмень 

Биом традиционная 3,14 29 33 12,2 10,64 

интенсивная 4,53 34 44 14,9 11,00 

Омский 

голозерный 2 

традиционная 3,31 37 38 13,7 10,27 

интенсивная 5,09 42 50 16,6 10,32 

НСР05  0,18 1,98 2,18 1,15 0,17 

В ходе исследований выявлено положительное влияние интенсивной 

технологии на массу 1000 зерен и число колосков в колосе. У сорта пшеницы 

Новосибирская 31 прибавка по этим признакам составила 16,7 и 21%, у сорта 

Новосибирская 18 - 23,7 и 33,8%, у сорта ячменя Биом 33,3 и 22,1%, а у сорта 

Омский голозерный 2 - 31,6 и 21,2% соответственно. 

В ходе исследований был проведен анализ содержания сырого белка в 

зерне исследуемых сортов. Так, в зерне пшеницы сорта Новосибирская 31 

содержание сырого белка было на 14,7% выше при возделывании по 

интенсивной технологии, в зерне сорта Новосибирская 18 - выше на 20,1%. 

Применение интенсивной технологии вызвало увеличение содержания белка в 

сорте ячменя Биом на 3,4%. Достоверных различий содержания сырого белка в 

зерне ячменя Омский голозерный 2 не выявлено. 

Дисперсионным анализом были подсчитаны доли влияния генотипа, 

уровня интенсификации и условий года на урожайность яровой пшеницы и 

некоторые показатели продуктивности колоса. Установлено, что на 

урожайность яровой мягкой пшеницы уровень интенсификации влиял на 35%, 

генотип - на 26%, условия года  - 22% при взаимодействии всех факторов - 

10%, число зерен в колосе, масса 1000 зерен и число колосков в колосе 

зависело от уровня технологического обеспечения на 28%, от генотипа - 23%, 

погодных условия - 25% при взаимодействии всех факторов 11%. 

Выводы 

1. Применение интенсивной технологии обеспечивает прибавку 

урожайности яровой пшеницы до 45,5%, а ярового ячменя до 53,8% 

относительно урожайности сортов, возделываемых по традиционной 

технологии. 
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2. Уровень применяемой технологии оказывает влияние на число зерен в 

колосе, массу 1000 зерен и количество колосков в колосе у сортов мягкой 

яровой пшеницы и ярового ячменя различных групп спелости. 

3. При совершенствовании технологии возделывания количество зерен в 

колосе увеличивалось в большей мере у среднераннего сорта яровой мягкой 

пшеницы Новосибирская 31, а число колосков в колосе и масса 1000 зерен у 

среднеспелого сорта Новосибирская 18. 

4. Уровень технологического обеспечения является основным фактором, 

влияющим на урожайность мягкой яровой пшеницы. Интенсивное земледелие в 

совокупности с высокопродуктивными сортами позволяет лимитировать 

неблагоприятное действие факторов внешней среды и погодных условий и 

значительно повысить урожайность зерновых и качество зерна в условиях 

лесостепи Западной Сибири. 
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PROSPECTS OF INCREASING THE GRAIN CROPS PRODUCTIVITY IN 

THE WESTERN SIBERIA FOREST-STEPPE 
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Annotation. The yield of grain crops was studied at various technological support levels under 

Western Siberia forest-steppe conditions. It is shown that the use of intensive cultivation technology 

increased grain yield of spring soft wheat and spring barley. The applied technology influence was 

noted on the grain quality of spring soft wheat. It was found that the influence of farming 

intensification level on the yield of spring wheat is higher than influence of weather conditions and 

genotype. 

Key words: intensive technology, productivity of cereals, yield, soft spring wheat, spring barley. 
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ТҰҚЫМ СЕБУ МЕРЗІМДЕРІ МЕН ТЕРЕҢДІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 

РАПСТЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚТА БАҒАЛЫ БЕЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ ЕГІСТІК 

ҚАЛЫҢДЫҒЫ 

 

Санақұл Ж.Б., Есполов Е.И., Анарбекова Г.Д. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қаласы, Қазақстан 

Республикасы, ecolog11@bk.ru  
 

Аңдатпа. Бұл мақалада рапстың шаруашылықта бағалы белгілерімен егістік қалыңдығына 

тұқым себу мерзімі мен тереңдігінің әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. 

Түйінді сөздер: рапс, өңгіштік, егістік, тұқым 

 

Кіріспе. Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу мерзімдері тиісті топырақ 

қабаттарында тұқым өнуі үшін оңтайлы жылылық пен ылғал мөлшерлері 

сәйкес келу кезеңдерімен тығыз байланысты. Қазақстанның оңтүстік-шығыс 

аймақтарында өсірілетін дақылдардың тұқымы 0-5 см топырақ қабатының 

орташа тәуліктік температурасы +1
о
С болғанда өне бастап, 20

о
С жылылықта ең 

жоғары өну қуатын көрсетеді. Алайда тұқым өнуіне жеткілікті жылу мен 

ылғалды үйлестіру және экономикалық тиімді, экологиялық таза өнім алу үшін 

осы температура шектерінің арасындағы қолайлы шамаларды табу қажет. 

Біздің тәжірибеміздегі рапс сияқты қосжарнақты өсімдіктер тұқымының 

өнуіне қажетті физиологиялық жағдайлардың ойдағыдай өтуін қамтамасыз ету 

үшін тиісті топырақ қабаттарында тұқымның өз салмағынан екі еседей асатын 

мөлшерде ылғал болуы тиіс. Егер топырақтың температурасы оң мәнде, ал 

ылғалы жеткіліксіз болса, рапс тұқымның өне бастауына басқа ешқандай 

жағдай мұрындық бола алмайды. Сондықтан оның тұқым себу мерзімдерін 

зерттегенде осы аталған екі фактордың сәйкес келуін мұқият қарастыру қажет.  

Рапс суыққа төзімді солтүстік ендіктердің өсімдігі болғандықтан оның 

тұқым себу мерзімдері бойынша тәжірибе сызбасын жасағанда кештеу 

мерзімнен гөрі мүмкіндігінше ертелеу себу ойластырылды. Сонда ылғал да 

жетіп артылады және уақыт та ұтымды пайдаланылады. Себу мерзімдеріне 

байланысты 0-5 см топырақ қабатындағы пайдалы ылғал: ерте себуде (0-5 см 

топырақ қабаты 2-4
0
С жылынғанда) - бақылау 9,8 мм, ертелеуде (4-6

о
С) - 9,1 

мм, орташада (6-8
о
С) - 7,2 мм, кештеуде (8-10

о
С) - 4,6 мм. Тұқым себу 

мерзімдеріне байланысты осы топырақ қабатының ылғалдылығы тиісінше 

былайша сипатталды: топырақтың ең жоғары ылғал сыйымдылығының шегінен 

(ЫСШ) есептегенде 27,4%, 25,3%, 19,6% және 11,8%. Рапс тұқымының қаулап 

өнуі және аса қуатты өскіндерінің пайда болуы 0-5 см топырақ қабаты ЫСШ-

нен 25,3% ылғалдылығы жағдайында (v) және температурасы 4-6
о
С (t) болғанда 

байқалды. 

Зерттеу нәтижелері. Егіс жүргізілген жылы сәуірде ауаның орташа 

тәуліктік температурасы 11
о
С шамасында, яғни біркелкі болса, ылғал 

қалыңдығы әртүрлі деңгей көрсетті. Осы айда жауын-шашын орташа мөлшерде 

болды. Сондықтан рапстың жалпы тұқым өнгіштігі әуелі топырақ 

ылғалдылығына байланысты жоғары шама төңірегінен табылды (1-кесте).  

Жылдық орташа 78,3% тұқым өнгіштігімен бойынша ертелеу, яғни 0-5 см 

топырақ қабаты 4-6
0
С жылынғанда (t) және 0-5 см топырақ қабаты ЫСШ-нен 
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25,3% ылғалдылығы (v) жағдайында себілген нысан бақылаудан 7,3% 

артықшылық көрсетті. Орташа мерзім бақылаудан 3,3 % басым болса, кештеу 

мерзім 6,4% кем түсті. Алынған деректер негізінде рапсты ертелеу, яғни 0-5 см 

топырақ қабатының ылғалдылығы 25,3% және температурасы 4-6
0
С болғанда 

себу қажеттігі туралы алдын ала тұжырым жасалды.  

  

1-кесте -Тұқым егістік өнгіштігінің себу мерзімдеріне тәуелділігі, %.  

Тұқым себу мерзімі 
Топырақ сипаты 

2017 
t V 

Ерте - бақылау 2-4 27,4 71,6 

Ертелеу 4-6 25,3 78,3 

Орташа 6-8 19,6 74,9 

Кештеу 8-10 11,8 65,2 

Осы өсімдіктің фенологиялық сатыларының ойдағыдай өтуі және өсімдік 

сақталуы вегетациялық кезеңінің жағдайларына, оның ішінде әртүрлі егіс 

мерзімдеріне және қалыптасатын ауа райы ерекшеліктеріне байланысты. 

Фенологиялық байқаулардың нәтижесі бұлардың арасындағы байланыстың 

әртүрлі деңгейде болатынын дәлелдейді. 

Себу мерзімдерінің шаруашылық мүддесіне лайықтылығының дәрежесін 

білдіретін маңызды белгілер тұқымның өну қуаты және өркендердің сақталып, 

өнім беруі болып табылады. Рапстың өскіндері тәжірибенің деректері бойынша 

себу мерзімдеріне қарай тұқым сепкеннен кейін 8-13 тәулік өткенде пайда 

болды.  

 

2-кесте - Рапс егісі қалыңдығының себу мерзімдерімен байланысы 
Нұсқа 

0-5 см топырақ 

қабатының жылынуы 

Тұқым 

өну қуаты, 

балл 

Себу-

өскін 

кезеңі, 

тәулік 

Өскін 

қалың-

дығы, 

дана/м
2 

Өнім жинауға дейін 

сақталған өсімдік  

саны, 

дана/м
2
 

бақылаумен 

салыстыру, % 

Ерте:  

2-4
0
С (бақылау) 

3 12 358 44 100 

Ертелеу: 4-6 
0
С  5 8 391 48 109,1 

Орташа: 6-8 
0
С  4 9 374 46 104,5 

Кештеу: 8-10 
0
С  2 13 326 41 93,2 

Ертелеу, яғни 0-5 см топырақ қабатының жылуы +4-6
0
С, ылғалдылығы 

ЫСШ-нен 25,3% болғанда себу тұқымның өну қуатын 5 балл етіп, ең қысқа 

мерзімде (8 тәулікте) өскін алуға мүмкіндік жасады. Сондықтан рапстың 

тұқымын ертелеу себуде өскін сатысының басталуы кештеумен салыстырғанда 

5 тәулікке қысқарды, ал ерте сепкенде оңтайлы мерзімнен 4 тәулік ұзарды. 

Бұған тұқым себу - өскін беру сатылары аралығында үстіңгі топырақ 

қабатының ылғал қорымен қамтамасыз етілуі және қоршаған орта 

температурасының тербелісі айтарлықтай әсер етті. 

Өскін қалыңдығы бойынша ерте себу мерзімі (бақылау) 358 дана/м
2
, яғни 

орташа деңгейден көрінсе, ертелеу себілген нысан 391 дана/м
2 

өсімдік түзіп, 

одан 33 дана/м
2 

басымдыққа ие болды. Одан кейінгі нәтиже орташа мерзімде 

себу нысанынан алынды. Ең төмен өскін саны кештеу мерзім бойынша 

тіркелді. 
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Өнім жинауға дейін сақталған өсімдік саны 44 дана/м
2 

ерте себу мерзімі - 

бақылауда есептелді. Бұл белгі бойынша да ертелеу себу нысаны ерекшеленіп, 

48 дана/м
2
 дерегімен бақылаудан 9,1% басым болды. Екінші орынды 

бақылаудан 4,5% басымдықпен орташа мерзімде себу иеленсе, соңғы орын 

бақылаудан 6,8% кем түскен рапс тұқымын кештеу себу мерзімінің еншісіне 

тиді (2-кесте ).  
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VALUABLE QUALITY AND FIELD DENSITY OF RAPE IN THE 

HOUSEHOLD DEPENDING ON THE TIME AND DEPTH OF SOWING 

SEEDS 

Sanakul Zh.B., Espolov E.I., Anarbekova G.D. 
Annotation. This article presents the results of a study of the influence of the time and depth of 

seed sowing on the valuable qualities and density of standing of rape plants. 

Keywords: rape, germination, seeding, seeds 

 

⸦ ↈ ⸧ 
 

STERILIZATION PROCEDURE AND ATTEMPT TO INTRODUCE 

THE RARE WILD PERENNIAL CHICKPEA (CICER MONTBRETII JAUB. & 

SPACH) IN VITRO CONDITIONS 

 

Stateva S. S., Petrova S. D., Desheva G. N. 

Institute of Plant Genetic Resources “Konstantin Malkov”, Sadovo, Bulgaria 

stanislava.stateva@gmail.com 
 

Abstract. Cicer montbretii Jaub. & Spach is a rare, wild species included in the Red Book of 

Bulgaria. In recent years there has been a decrease in plants of the species in protected areas. It is 

necessary to take urgent measures for the conservation of the species. One of these methods is 

biotechnology. The decomposition of the original plant material is particularly important for 

introducing the species into controlled conditions. In the experiment carried out to replicate the wild 

type, sodium hypochlorite was used for 2, 3 and 4 minutes to maximally produce pure culture.  

Key words: Cicer montbretii Jaub. & Spach, in vitro, sterilization, wild type 

 

Introduction. Cicer montbretii Jaub. & Spach is a rare, wild species included in 

the Red Book of Bulgaria. Populations of this species of chickpea occur in protected 

areas (Ropotamo Reserve, Strandja Nature Park and Silistar Protected Area) in 

Strandja Mountain [1, 2]. These areas are included in the protected areas of the 
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European Ecological Network Natura 2000 [3]. A complete Cicer genome assay was 

performed in Turkey with the determination of morphological and AFLP based 

markers [4, 5]. In recent years there has been a decrease in plants of the species Cicer 

montbretii Jaub. & Spach in protected areas. This necessitates the search for 

alternative methods of breeding the species [6]. One of these methods is 

biotechnology [7, 8]. The study of in vitro multiplication precedes the process of in 

vitro storage and maintenance of collections of vegetative species under the same 

conditions [9]. The optimal conditions found for each species and variety allow for a 

high propagation factor to produce, if necessary, a large amount of propagating 

material. 

The purpose of this study is to introduce, track the impact of the species in 

controlled conditions for maximum micro-propagation and its return to the natural 

environment. 

Material and methods. The experimental work was carried out in 2017 in the 

laboratory of tissue culture at IRGP "Konstantin Malkov" - Sadovo. The fresh plant 

material of Cicer montbretii Jaub. & Spach was collected by expedition on by 

expedition in Strandja Mountain in autumn. The locality of C. montbretii Jaub. & 

Spach was near to the village of Gramatikovo, not far away from Malko Tarnovo 

town. The observed subpopulation of C. montbretii Jaub. & Spach consisted of single 

plants. The discovered locality is near to the road. 

The sterilization procedure is consistent with the sensitivity of fresh tissues. The 

preparation for sterilization of the plant material starts with the separation of the 

shoots in segments with a length of 1.0 - 3.0 cm (the explants have an axillary or 

apical bud) during the period of active vegetation of the plants. Place in glass bottles 

under running water for 30 minutes, add a drop of detergent and leave under running 

water for 15 minutes. The explants were plated in a laminar box and left for 20 

minutes in sterile distilled water with 0.5 ml/l Cytrosept added. The explants were 

again washed three times with streaming distilled water and dried on sterile filter 

paper. Next, the explants are placed in 30 % sodium hypochlorite at an exposure of 2, 

3 and 4 minutes. Sterilization is followed by flushing with sterile distilled water and 

drying sterile filter paper. They are then immersed in 98% alcohol for 5 seconds and 

washed three times in sterile distilled water and dried on sterile filter paper. Sterilized 

explants were transferred to Murashige & Skoog (1962) without added hormones. 

Sucrose (30 g/l) was used as the carbohydrate source, and agar (7.0 g/l) hardener with 

a pH of medium 5.6, and the adjustment was performed with 1N KOH before 

autoclaving. Sterilization is carried out for 30 minutes at 120 °C and a pressure of 0.9 

atmospheres. The explant examination in the test steps is carried out in a temperature-

controlled chamber of 22-25 °C and a photoperiod of 16 hours of darkness and 8 

hours of light with 3000 lx of light. 

Results. The study of the wild Cicer montbretii Jaub. & Spach at introducing in 

controlled conditions and maximizing species micropropagation. The decomposition 

of the original plant material is particularly important for introducing the species into 

controlled conditions. In the experiment carried out to replicate the wild type, sodium 

hypochlorite was used for 2, 3 and 4 minutes to maximally produce pure culture. 

Different results were obtained in the 30 day reporting period, probably due to the 

wild type of the species (picture 1).  
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Picture 1 Cicer montbretii Jaub. & Spach at introducing in vitro conditions 

 

A large number of plants surviving the sterilization procedure were observed at 

30% sodium hypochlorite exposure for 2 minutes (figure 1). With a 3-minute 

exposure period, the best results for Cicer montbretii Jaub. & Spach are reported. 

Using this reporting scheme, a decontamination of 38% was achieved, but the 

explants did not develop. At the highest 30 % sodium hypochlorite exposure for 4 

minutes, the same results were observed for explant sterilization, but no clean 

explants were observed here.  

 
Figure.1 Number of plants surviving after sterilization of Cicer montbretii Jaub. 

& Spach in 30 % sodium hypochlorite 

 

These results are more or less expected, but despite the poor effectiveness of the 

palliative care, they give good opportunities for further research. Our results have 

confirmed the difficulties encountered in decontamination for obtaining pure, 

pathogen-free starting material when dealing with wild species taken from their 

natural habitats. In this series of experiments, none of the schemes employed resulted 

in a successful decontamination of the explants with an axillary or apical bud which 

allowed further in vitro experiments to successfully sterilize the species Cicer 

montbretii Jaub. & Spach. 

Conclusions. For the first time in Bulgaria was attempted sterilization of fresh 

plant material from Cicer montbretii Jaub. & Spach taken from a locality. Using 30 

% sodium hypochlorite in different exposures, we did not get pure culture, which 

required other sterilization schemes to be developed. 
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ТЕМІРЖОЛ ТРАНСПОРТЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ 

 

Сыдықбек Ж.М., Анарбекова Г.Д. 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

ecolog11@bk.ru  
 

Аннотация. Мақалада теміржол транспортының және теміржол транспорты нысандарының 

жұмысының қоршаған ортаға әсері бойынша зерттеу нәтижелері берілген. Яғни, теміржол 

транспорты нысандарына бөлінген жерлердегі ауыр металдар мөлшері, ластаушы көздер 

және теміржол транспорты нысандарының жұмысы нәтижесінде қоршаған ортаға түсетін 

ластағыш заттар айқындалып, қоршаған ортаға әсер ету қарқыны мәселесі қарастырылды. 

Теміржол транспорты қоршаған ортаның ауыр металдармен ластануының белсенділігі 

орташа көзі болып табылатындығы анықталды.  

Түйін сөздер: теміржол транспорты, ластаушы заттар, ластаушы көздер, техносфера, 

қоршаған орта, ауыр металдар.  

 

Кіріспе. Адамзат дамуының эволюциясы мен шаруашылық жүргізудің 

индустриалды әдістерін жасауы ғаламдық техносфераның пайда болуына алып 

келді. Техносфера адамның материалдық, әлеуметтік-экономикалық 

қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатына жету үшін техникалық құралдардың 

көмегімен тікелей немесе жанама әсерінен түрленген биосфера аймағы болып 

табылады, яғни техносфера адам жасаған барлық нәрсенің жиынтығы. Кейде 

техносфера биосфераның бір бөлігі ретінде де қарастырылады және ол 

адамзаттың қажеттіліктері үшін өзгеріске ұшырайды [1,2]. Қазіргі таңда 

әлемдегі техносфераның үлесі жылдан-жылға артып барады. ХХ ғасырда адам 

техносфераның шекарасын айтарлықтай кеңітті - ол ғаламшардың ерекше 

материалдық-энергетикалық қабатын түзе отырып, шекарасын ғарыш әлемі мен 

жер қабатының тереңдігін бойлай, мұхиттар түбіне дейін ұлғайтты. Осы 
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ғаламдық техносфераның бір элементі теміржол транспорты болып табылады. 

Ал, техносфера элементтерінің қызмет атқаруы үшін табиғи орта шикізат пен 

энергетикалық ресурстар көзі және оның инфрақұрылымын орналастыруға 

арналған кеңістік болып саналады [3,4]. Сондықтан теміржол транспортының 

жемісті қызмет етуі мен дамуы табиғи кешендердің күйіне, табиғи ресустар 

байлығына, инфрақұрылымның дамуына және қоғамның әлеуметтік-

экономикалық ортасына тікелей байланысты болып келеді. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Қоршаған табиғи ортаға әсерді 

анықтау «Шаруашылық жүргізудің қоршаған ортаға әсерін бағалаудың 

методикалық әдістемесіне» сәйкес жүргізілді. Қоршаған ортаға әсер келесі 

параметрлер бойынша бағаланады: кеңістіктегі көлемі, мерзімдік көлемі, 

қарқындылығы. Әдістеме балдық жүйеге негізделген. Ал, әсердің 

маңыздылығы осы үш параметр бойынша баллдарды көбейту арқылы 

анықталады (1-ші кесте) [5].  

 

Кесте 1 - Қоршаған ортаға әсерді бағалау матрицасы 

Әсер ету категориясы, балл Маңыздылық категориясы 

Кеңістіктегі 

көлемі 

Мерзімдік 

көлемі 

Әсер ету 

қарқыны 

Балл 

жиынтығы 

Маңыздылығы 

Локальді 

 

1 

Қысқамерзімді 

 

1 

Болмашы 

 

1 

 

1-8 

Әсер ету 

маңыздылығы 

төмен 

Шектеулі 

 

2 

Орташа  

мерзімді 

2 

Әлсіз 

 

2 

 

9-27 

Әсер ету 

маңыздылығы 

орташа 

Жергілікті 

3 

Ұзақ мерзімді 

3 

Орташа 

3 

 

28-64 

Әсер ету 

маңыздылығы 

жоғары Аймақтық 

4 

Көпжылдық 

4 

Күшті 

4 

Топырақ үлгілерінен ауыр металдар атомдық-абсорбциялық 

спектрометрия әдісі арқылы «Шимадзу» атомдық-адсорбциялық 

спектрофотометрінің көмегімен анықталды. Эксперимент мәліметтерін өңдеуде 

математикалық жолмен талдау қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері. Теміржол транспортының объектілерімен өзара 

әрекет еткен жағдайда қоршаған ортаның күйі негізінен темір жолдар 

құрылысы, жылжымалы құрамдары мен өндірістік құрылғыларды өндіру, 

жөндеу және эксплуатациясы бойынша инфрақұрылымға, темір жолдарда 

жылжымалы құрамдар мен басқа объектілердің пайдаланылу қарқынына 

тікелей байланысты болып келеді. Түрлі әдеби көздердегі мәліметтер бойынша 

теміржол транспорты отынның 7%-н, электр қуатының 6%-н және 

ормандардың 4,5%-н тұтынады екен [6,7], сондықтан да теміржол 

транспортының қоршаған орта жағдайына әсер ету деңгейі жоғары болып 

саналады. 

Транспорттың табиғатқа әсер ету сипаты техникалық факторлар 

құрамымен, олардың әсер ету қарқындылығымен, бұл әсерлердің қоршаған 

орта элементтеріне экологиялық маңыздылығымен айқындалады. Қоршаған 

орта қала жағдайында өнеркәсіптердің шаруашылық-өндірістік іс-әрекеті мен 

коммуналдық қызметтер есебінен ғана емес, сонымен қатар теміржол 



ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ КӨКЖИЕГІ - ГОРИЗОНТ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - HORIZON OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

ISBN 978-601-80732-0-5 
 

94 
 

транспортының есебінен де ластанады. Теміржол транспорты объектілерінің 

қоршаған ортаның экологиялық жағдайына әсер ету деңгейін бағалау үшін 

келесі интегралды сипаттамалар қолданылады: биоценоз (флора, фауна, 

топырақ, теңіз) күйін өлшеудің нақты бірліктерімен көрініс табатын қоршаған 

ортаның абсолютті шығындары; мәжбүрлі түрде жасалған экожүйелердің 

табиғи және жасанды режимдерде қайта қалпына келуін сипаттайтын 

компенсациялық мүмкіндіктері; қоршаған ортада экологиялық дағдарыс пен 

тәуекелділік ахуалдың пайда болуына алып келуі мүмкін жергілікті 

экологиялық шығындардың туындауы, табиғи тепе-теңдіктің бұзылу қаупі; 

теміржол транспорты нысандарының қоршаған ортаға әсер етуінен туындаған 

экологиялық шығындар деңгейі. Бұл сипаттамалар транспорттық нысандар 

орналасқан аудандардың экологиялық қауіпсіздігін анықтауға мүмкіндік береді.  

Жоғарыда айтылғандай, теміржол транспорты нысандарының қоршаған 

ортаға әсері темір жолдар инфрақұрылымы мен құрылысына, транспорттық 

өнеркәсіптердің өндірістік-шаруашылық іс-әрекетіне, темір жолдар мен 

жылжымалы құрамдардың эксплуатациясына, отынды үлкен мөлшерде 

жағуына және т.б. тікелей байланысты болып келеді. Темір жолдар құрылысы 

мен эксплуатациясы атмосфераға шығарылымдардың бөлінуі, су көздеріне 

қалдықтардың тасталуы сынды табиғи кешендердің ластануына алып келеді. 

Темір жолдар жануарлардың миграциялау жолдарына төселіп, олардың 

дамуына кері әсер етеді және тіпті қауымдастықтар мен түрлердің жойылуына 

да алып келуі мүмкін.  

Теміржол бекеттері мен түйіндеріндегі өндірістік ғимараттардың саны мен 

сипаты ол жерде атқарылатын жұмыстар көлемі мен олардың сипатына тікелей 

байланысты болып келеді. Теміржол транспорты өнеркәсіптерінде жылжымалы 

құрамдардың жөндеуі мен профилактикасын қамтамасы ететін жуу, бөлшектеу, 

агрегаттарды жөндеу, ақауын табу, қайта қалпына келтіру; дәнекерлеу, 

құрастыру және бояу; жылжымалы құрамдарды сынақтан өткізу және т.б. 

негізгі процестер жүргізіледі. Сонымен бірге, жұмыс барысында металдар мен 

ағаштан басқа синтетикалық материалдардың, пластмассаның, полиамидті және 

композициялық материалдардың кең спектрі қолданылады. 1-ші суретте 

зерттеу барысында анықталған теміржол транспорты кәсіпорындарындағы 

ластаушы көздер мен ластану түрлері берілген. Зерттеу нәтижесі бойынша 

теміржол транспорты нысандары арқылы қоршаған ортаға сілті, синтетикалық 

заттар, мұнай өнімдері, қышқыл, фенолдар, көміртегі және көмірсутегі тотығы, 

азот тотығы, күйе, майлы тұман абразивті, асбестті және минералды шаң, 

қышқылдар буы, шайынды ерітінділер, аэрозольдар, марганец тотығы, азот, 

хром, хлорлы сутегі, фторидтер, еріткіштер мен бояулар буы, ластанған қалдық 

сулар және т.б. ластағыш заттар бөлінетіндігі анықталды. Бұл нысанның 

қоршаған ортаға әсерін кеңістіктегі көлемі, мерзімдік көлемі, қарқындылығы 

бойынша бағалауда жиынтық балл мөлшері 16 баллды құрады. Сондықтан 

нысан әсер ету маңыздылығы орташа топқа жатқызылады.  

Сонымен қатар, теміржол транспортының топырақтың ауыр металдармен 

ластануына да әсері бар екендігі анықталды. Зерттеу барысында теміржол 

транспортына бөлінген алқаптардан топырақ үлгілері алынып, үлгілер 

құрамындағы ауыр металдар мөлшері анықталды. 
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Сурет 1 - Теміржол транспорты кәсіпорындарындағы ластаушы көздер мен ластану түрлері 

 

Теміржол транспорты 

нысандары 

Жылжымалы 

құрамды жуу 

орыны 

Техникалық 

қызмет 

көрсету 

және 

диагностика 

аймағы 

Слесарлық-

механикалы

қ бөлім  

Электротехни

калық бөлім 

Аккумулятор 

аймағы 

Дәнекерлеу 

бөлімі 

Дөңгелек 

жөндеу 

аймағы  

Бояу -

сырлау 

аймағы 

Қазандықтар  

Шаң, сілті, 

синтетикалық 

заттар, мұнай 

өнімдері, 

қышқыл, 

фенолдар 

Көміртегі , 

көмірсутегі 

тотығы, азот 

тотығы, 

күйе, шаң, 

майлы тұман 

Абразивті 

шаң, металл 

жоңқа, 

майлы 

тұман, 

эмульсия 

Абразивті 

және 

асбестті 

шаң, 

канифоль, 

қышқылдар 

буы 

Шайынды 

ерітінділер, 

қышқылдар 

буы, 

сілтілер, 

электролит, 

аэрозольдар 

Минералды 

шаң, 

марганец 

тотығы, 

азот, хром, 

хлорлы 

сутегі, 

фторидтер 

Минералды 

және резеңке 

шаңы, 

күкіртті 

ангидрид, 

бензин буы 

Еріткіштер 

мен бояулар 

буы, 

ластанған 

қалдық 

сулар 

Күл, күйе, 

шаң, күкіртті 

альгидрид, 

көміртегі, 

көмірсутегі, 

азот тотығы, 

ванадий 

тотығы 
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Зерттеу барысында ауыр металдардың жылжымалы формалары 

анықталды, оның ішінде темір, марганец, мыс, қорғасын, мырыш, кобальт, 

хром және т.б. ауыр металдар мөлшері анықталды. Алынған мәліметтер 

бойынша теміржол транспортына бөлінген алқаптарда ауыр металдардың 

жинақталуы келесідей ретте болды: Fe > Cu > Zn > Pb > Co. 

Зерттеу нәтижесі мен әдеби көздерден алынған мәліметтерге сараптама 

жасай отырып теміржол транспорты нысандарының қоршаған ортаға әсер ету 

факторларын келесідей түрде жіктеуге болады: 1) механикалық әсерлер - қатты 

қалдықтар, жол техникасының топыраққа әсер етуі; 2) химиялық - қышқылдар, 

сілтілер, металдар тұздары, көмірсутектер, бояулар мен еріткіштер және т.б.; 3) 

физикалық - жылулық сәуле, электромагнитті өріс, ультра және инфрадыбыс, 

діріл, радиация; 4) биологиялық - макро және микро ағзалар, вирустар мен 

бактериялар; 5) эстетикалық - ландшафттардың бүлінуі. Сонымен бірге темір 

жол транспорты қоршаған орта нысандарының ауыр металдармен ластануының 

белсенділігі орташа көзі болып табылатындығы анықталды. 

Түйін. Теміржол транспорты нысандарын кеңістіктегі көлемі, мерзімдік 

көлемі, қарқындылығы бойынша қоршаған ортаға әсерін балдық жүйемен 

бағалау нәтижесі оның орташа маңыздылыққа ие болып табылатындығын 

көрсетті. Ол қоршаған ортаға механикалық, физикалық, химиялық, 

биологиялық және эстетикалық әсер етеді. Сонымен қатар, темір жол 

транспорты қоршаған орта нысандарының ауыр металдармен ластануының көзі 

болып табылатындығы анықталды. 
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THE INFLUENCE OF RAILWAY TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT 

Sydykbek Zh.M., Anarbekova G.D. 

Summary. The article provides information about the impact of rail transport and railway transport 

facilities on the environment. Discussed the issues of significance of impacts of objects of railway 

transport on the environment, identified the pollutants emitted into the environment as a result of 
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work of railway transport facilities, sources of pollution, the content of heavy metals in the soil of 

the easement area. It is established that railway transport is moderately active source of 

environmental pollution with heavy metals.  

Keywords: rail transport, pollutants, sources of pollution, technosphere, environment, heavy metals 
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ НАСЕЛЕНИЯ 

В КАЗАХСТАНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ 

 

Тогыспаева М.К. 

Институт экономики КН МОН РК, Алматы, Республика Казахстан,  

mtogyspayeva@gmail.com 
 

Аннотация. В результате общественно-экономических преобразований в Казахстане 

произошло резкое усиление роли территориального аспекта управления. Основным объектом 

управления (наряду с финансово-бюджетной сферой) и стали регионы. Теперь регионы 

имеют возможности активно влиять на процесс проведения реформ, на создание рыночной 

инфрастуктуры и благоприятного инвестиционного климата и тем самым создавать условия 

для нормальной экономической деятельности на подведомственной территории и решать 

большинство проблем социального развития. 

Ключевые слова: управление, региональные программы, социальная защита, население. 

 

Введение. Функционирование составных элементов структуры 

региональных систем, включающих базовые отрасли специализации, 

инфраструктуру, обслуживающих их рыночную инфраструктуру и сферу 

жизнеобеспечения, обеспечивают решение социальных, экономических и 

экологических задач в регионе [1]. 

Региональная экономика характеризуется высокой степенью открытости, 

что предполагает тесные связи процессов формирования производственных, 

финансовых, трудовых и информационных ресурсов и реализации конечной 

продукции каждого региона в зависимости от уровня размещения производства 

и потребления, структуры межрегиональных связей, что в конечном итоге 

влияет на конкурентоспособность региона [2]. 

В комплексе проблем в регионах Казахстана особое место отводится 

социальному развитию, в частности, жизнеобеспечению населения как 

основного элемента производительных сил территорий. В этой связи 

исследование вопросов социальной защиты населения Казахстана весьма 

актуально. 

Материалы и методы исследований. Рассматривая систему 

жизнеобеспечения населения как совокупность различных жизненных условий 

и факторов развития человека, сделан вывод, что от состояния политических, 

экономических и социальных процессов в регионах и стране зависит уровень и 

качество жизни населения. Региональные условия жизнеобеспечения населения 

включают совокупность условий труда, отдыха, уровень развития образования 

mailto:mtogyspayeva@gmail.com
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и культуры, образ жизни каждого человека, рациональную занятость населения, 

обеспечение их постоянно растущих материальных и духовных потребностей.  

Учитывая мировой опыт, можно утверждать, что за высокий уровень и 

качество жизни ответственны как государство в целом, так и региональные 

органы власти, работодатели и сами жители, каждый человек в отдельности. 

С позиций макропроцессов общественного развития роль государственной 

системы социальной защиты должна заключаться в достижении прочного 

равновесия в обществе между экономическими результатами и социальными 

инвестициями. Данное равновесие может быть достигнуто за счет 

использование метода перераспределения доходов (национального, 

отраслевого, территориального, предприятий и физических лиц) и сохранения 

существенной доли государственных капиталовложений в человеческий и 

социальный капитал. 

Для реализации этих функций государственная система социальной 

защиты должна включать такие элементы как [3]: 

- разработка и правовое обеспечение основных направлений социальной 

помощи населению; 

- развитие и совершенствование социально-трудового законодательства с 

учетом тенденций устойчивого развития новой социально-экономической 

системы рыночного типа;  

- создание государственных фондов социального обеспечения для 

достижения необходимого уровня жизни нетрудоспособным членам общества; 

- формирование фондов и разработка программ содействия занятости; 

- осуществление политики поддержания и развития системы 

государственного образования, здравоохранения и культуры на рациональном 

уровне через бюджетные механизмы; 

- улучшение налогово-бюджетной и кредитной политики, особенно для 

отраслей и предприятий, оказывающих серьезную помощь в решении 

социальных проблем; 

- стимулирование развития сети некоммерческих организаций за счет 

привлечения средств частного капитала и средств населения и оказания на 

примере разумной достаточности государственной дифференцированной 

поддержки некоммерческого хозяйствования. 

В целях усиления значимости региональных органов при решении задач 

социальной защиты в условиях ограниченности средств предложен метод 

дифференцированного подхода к группировке населения по уровню жизни 

жителей, хотя объективно все имеют право на помощь. Это необходимо для 

выявления особо нуждающихся, определения степени приоритетности 

решаемых на местах проблем, и развитию внутрирегиональных социальных 

объектов, которые в первоочередном порядке и наибольшей мере испытывают 

потребность в поддержке [2]. 

Исходя из этого, сформулированы два пути решения этой задачи:  

- во-первых, поскольку социальные проблемы проявляются разнообразно, 

то надо на основе объективного анализа большого количества данных 
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эмпирическим путем определить особенно острые проявления социального 

неблагополучия населения в конкретных населенных пунктов и выделить 

целевые суммы с обязательной предварительной оценкой размеров 

финансирования, с последующей отчетностью по ним; 

- во-вторых, вне зависимости от каких либо конкретных факторов и 

случаев, происходящих в регионе, только на основе анализа нуждаемости 

населенного пункта необходимо определить города или районы, занимающие 

по данным показателям особо низкие места, с целью оказания им 

дополнительной помощи. 

Необходимо выделение функции по обеспечению процесса социальной 

защиты населения, распределение полномочий, исходя из сложившихся или 

прогнозируемых принципов социально-экономического развития. В механизме 

социальной защиты эти функции реализуются субъектами социальной защиты - 

органами государственного, регионального, местного управления. Среди 

функций управления социальной защиты населения предлагаем выделить 

аналитическую, информационную, коллекторную, контрольную, и представить 

их реальные проявления. 

На республиканском уровне принимаются правовые акты по социальной 

защите. Эти акты упорядочивают систему распределения полномочий и сфер 

ответственности между органами управления других более низких уровней, а 

также закрепляют систему социальных гарантий населения. На основании 

сбора, систематизации и обобщения информаций из регионов, анализа 

социально-экономической ситуации и тенденции их изменения решается 

вопрос финансирования региональной социальной защиты. 

Региональные программы реализуются через встроенный модуль- 

программу социальной защиты, который предполагает следующий алгоритм: 

определение форм, средств и методов реализации программы. По изменениям 

состояния объекта в ходе реализации программы на основе мониторинга и 

выработки прогнозов оцениваются эффективность действий на основе метод 

оценки степени расхождения предполагаемых и достигнутых результатов. 

Для более эффективной реализации социальной помощи трудоспособным 

гражданам на региональном уровне предлагается ввести контрактную основу 

получения пособий, которая обоснована следующими положениями: 

- вся деятельность системы социальной защиты должна быть направлена 

на то, чтобы способствовать включению людей в социальную среду; 

- действия со стороны государственных органов не должны приводить к 

тому, чтобы снижать заинтересованность людей заниматься какой-либо 

полезной деятельностью, позволяющей включаться в процесс самообеспечения. 

Результаты исследований. Для эффективного функционирования 

системы социальной защиты населения различные государственные структуры 

(по социальной защите, занятости, здравоохранению, пенсионной и налоговой 

службам и пр.) должны быть юридически обязаны взаимодействовать друг с 

другом на региональном уровне при подготовке социального договора о 

предоставлении социальной помощи и социальной адаптации, способствовать 
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его заключению и реализации. 

Система социальной защиты должна формироваться и совершенствоваться 

в трех направлениях: для трудоспособного населения, для нетрудоспособного 

населения и для незанятого населения. Данный подход означает использование 

в социальной защите проблемно-ориентированной системы управления на всех 

уровнях. Внедрение такой системы управления несомненно повысит качество и 

эффективность социальной защиты при условии объединения всех 

региональных структур, занимающихся социальными проблемами, или, по 

крайней мере, координации их деятельности региональным органом 

социальной защиты. Предложенные направления по повышению уровня 

социальной защиты, несомненно, будут способствовать усилению 

организованности, плановости и адресности, а также информационно-

колсалтингового и финансового обеспечения системы социальной защиты на 

уроне региона в условиях трансформации экономики. 

Выводы. Совершенствование системы мониторинга и отчетности 

позволит получать реальную картину социальной нуждаемости в регионе, 

оценить эффективность введения новых социальных программ, моделировать 

тенденции социально-экономических процессов в регионе. 

Главным инструментом защиты населения должна стать заработная плата, 

а не система денежных пособий. Минимальная заработная плата должна 

устанавливаться на основе минимального потребительского бюджета 

работающего, а социальные выплаты должны быть привязаны к 

потребительскому бюджету соответствующей группы населения. 
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Annotation. As a result of socio-economic transformations in Kazakhstan, the role of the territorial 

aspect of governance has sharply increased. The main object of management (along with the 
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actively influence the process of reform, the creation of a market infrastructure and a favorable 

investment climate and thereby create conditions for normal economic activity in the territory under 

their jurisdiction and solve most problems of social development. 
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КӨКӨНІСТЕРДІ КӨШЕТТІК ТӘСІЛМЕН ӨСІРУ 

 

Турегельдиев Б.А., Рахымжанов Б.С.  

Қазақ картоп және көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, 

Алматы облысы, Қазақстан, turegeldiyev@kazniiko.kz  
 

Қысқаша мазмұны. Мақалада көкөніс дақылдарын көшеттеп өсіру ерекшеліктері жайында 

баяндалған. 

Кілтті сөздер: көкөніс, көшет, көшеттік тәсіл, капуста, қызанақ, қияр, баялды, тәтті 

бұрыш 

 

Көкөніс шаруашылығы - ашық және қорғалған топырақтарда көкөністерді 

өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығының бір саласы, сонымен қатар 

көкөніс дақылдарының биологиясы мен олардың өнімділігін арттыру мен 

сапасыны жақсартуға бағытталған прогрессивті өсіру технологияларын, еңбек 

шығыны мен өнімнің өзіндік құнын төмендетуді зерттеумен айналысатын 

ғылым. 

Көкөнісші ғалымдар мен шаруашалар сонымен қатар жаңа көкөніс 

дақылдарының жақсартылған сорттары мен оларды көбейтудің жаңа 

әдістемелерін, басқа да сала өкілдерімен бірлесе отырып, көкөніс 

шаруашылығының экономикасына, ұйымдастыру жұмыстарына және 

механизациясына жаңалықтар енгізумен айналысады. 

Көкөніс шаруашылығы ауыл шаруашылығының саласы ретінде өзіндік 

ерекшеліктерге ие, солардың ең бастылары: 

- көкөністерді егістік жағдайында өсіру (ашық топырақтағы көкөніс 

шаруашылығы) және жасанды микроклимат жағдайында өсіру (қорғалған 

топырақтағы көкөніс шаруашылығы); 

- көшетпен өсіру әдісі кеңінен қолданылады, өсімдіктер алдын ала оңтайлы 

қоректік алаңда (аз көлемдегі) өсіріліп, кейіннен көшеттерліп отырғызылады, 

сондай-ақ көктету, тежеу, өсіру және дозалау жұмыстары жүргізіледі; 

- көкөністерді егу қалалар мен өндірістік орталықтар маңайындағы онша 

үлкен емес жерлерде шоғырланлырылады, сонымен қатар жерді тиімді 

пайдаланумен қатар, арасында қайталап және тығыздап егу жөнінен өндіріс 

егістік жұмыстарына қарағанда жоғары өнімді болып келеді. 

Халықты жыл бойы жасаң көкөністермен қамтамасыз ету мақсатында, 

оңтүстіктің қолайлы климаттық жағдайларын пайдалана отырып ерте көкөніс 

өндірісін кеңейту көкөністер мен 35-40 күндей кеш пісетін солтүстік 

аймақтарға тасымалдау шаралары жүзеге асуда. Бұл оңтүстік аудандарда 

көкөніс өсірілетін аудандар қанша артқанымен, жыл сайынғы халықтың өсуі 

мен олардың жасаң көкөніс өнімдеріне сұранысын толық қанағаттандыра алмай 

отыр. 

Көкөністердің негізгі көлемі шаруашылықтардан кеш (1 тамыздан кейін) 

түседі, ал ерте көкөністермен қамтамасыз ету жоспарлары орындалмайды. 

Мұндай жағдайдың ең басты себебі болып ашық танаптың сапалы көшеттер 
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қамтамасыз етілмеуі мен оларды дайындайтын қорғалған танаптың 

жетіспеушілігі болып отыр. 

Көкөніс шаруашылығының негізгі ерекшеліктерінің бірі онда күн 

энергиясын барынша толық пайдалануға негізделген көшеттік тәсілді қолдану 

болып табылады. Ашық танапта өсірілетін дақылдардың жартысы мен 

қорғалған танапта өсірілетін көкөніс дақылдарының басым бөлігі көшеттік 

тәсіл арқылы өсіріледі. 

Көшеттік тәсіл солтүстік аудандарда жылусүйгіш, суыққа төзімді 

дақылдардың орта және кеш пісетін сорттарын өсіруді және барлық аудандарда 

айтарлықтай ерте өнім алуға мүмкіндік береді. Қорғалған танапта көшеттер 30-

80 күн бойына өсіріліп, алаңды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар көшеттік тәсіл кезінде тұқым шығынын төмендетіп, аурулар мен 

зиянкестермен күресуге арналған пестицидтер шығынын үнемдеуге, сондай-ақ 

сау өсімдіктерді таңдауда барынша сапалы таңдау мүмкіндігін арттырады. 

Көшеттік тәсілдің кемшіліктері ретінде келесілерді атап өту қажет: 

қорғалған танаптардың культивациялық құрылысын тұрғызу; қоректік 

қоспаларды дайындау мен тасымалдау; кассеталарды толтыру немесе қоректік 

текшелерді дайындау үшін машиналар мен механизмдерді пайдалану; іріктеу; 

ыдыстарға салу; көшеттерді тасымалдау мен отырғызу. Алайда кеткен 

шығындар ерте алынатын және жалпы өнімнің артуы нәтижесінде өзін-өзі 

ақтайды. 

 

Кесте 1 - Өсімдіктерді көшеттік және көшетсіз өсіру тәсілдерін салыстыру 

(В.П.Матвеев және М.И.Рубцов бойынша) 

Көрсеткіш 
Өсіру тәсілі 

Көшетті Көшетсіз 

Өсімдіктің бастапқы 

кезеңінде алаңға қажеттілігі 

Аз Он және жүз есе артық 

1 га кететін тұқым Төмен 2-7 есе жоғары 

Вегетацияның екінші жар-

тысында өсімдіктің қолай-

сыз жағдайларға төзімділігі 

Төмен Жоғары 

Өсімдіктің тамыр жүйесінің 

құрылуы 

Салыстырмалы түрде терең-

ге кетпеген, кіндік тамырсыз 

Барынша тереңірек, кңндік 

тамыры дамыған 

Өнім жинауының басталуы Ерте 7-30 күнге кеш 

Өнімнің көлемі Ерте (кейде жалпы) өнім 

жоғары 

Ерте өнім төмен, ал жалпы 

өнім жазы ұзақ жерлерде 

көп болуы да мүмкін  

Көкөніс өнімінің сапасы Жеміс берудің бірінші 

кезеңінде жақсы болуы 

немесе екі тәсілдеде бірдей 

болуы мімкін 

Кейде жаздың соңы мен 

күзде жақсы болады 

Жұмыс күші Көп Аз 

1 т өнімнің өзіндік құны Көп Аз 

Өнімді өткеруден табыс  Ерте өнімнің артуынан мау-

сымдық жоғары бағамен көп 

Аз 
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Жылыжайда көшеттерді өсіру кезінде аурулар мен зиянкестермен 

зақымданудың алдын алу мақсатында алдымен жылыжайды, жұмыс 

құралдарын, тұқым мен қоректік субстраттарды мұқият дезинфекциялайды. 

Қорғалган және ашық танап үшін сапалы көшет алу үшін өсімдіктің жылуға, 

жарыққа, қоректік минералдық элементтерге және қоршаған орта 

жағдайларына қандай талап қоятындығын білу қажет. 

Көшетпен отырғызылатын көкөніс дақылдары және оларды өсіру 

кезіндегі микроклиматтық жағдайлар. Ашық танапта өсірілетін дақылдардың 

жартысы мен қорғалған танапта өсірілетін көкөніс дақылдарының басым бөлігі 

көшеттік тәсіл арқылы өсіріледі. 

 

Кесте 2 - Ашық және қорғалған танап үшін көшеттерді отырғызу кезіндегі 

микроклиматтық режимдер 

Дақыл 

Ауа температурасы, ºС 
Салыстыр-

малы ауа 

ылғалды-

лығы, % 

Жел-

дету 
Себуден 

өнгенге 

дейін 

Көктегеннен 

кейінгі 4-7 

күн бойы 

Одан кейінгі уақытта 

күндіз түнде жарық бұлыңғыр түнде 

Ақ-, қызыл қау-

данды, брюссель, 

савой капуста-

лары 

20 6 -10 6-10 14-18 12-16 6-10 60-70 күшті 

Гүлді және коль-

раби капустасы 

20 6-10 6-10 16-18 12-16 8-10 70-80 күшті 

Қызанақ 20-25 12-15 6-10 20-26 17-19 6-10 60-65 күшті 

Бұрыш пен 

баялды 

25-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13 60-75 әлсіз 

Қияр, қауын, 

қарбыз, кәді, 

самсар 

25-28 15-17 12-14 19-20 17-19 12-14 70-80 әлсәз 

Шалқан пияз, 

көк пияз, салат, 

балдыркөк 

18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14 70-80 әлсіз 

Көшеттік әдіспен қызанақ, бұрыш, баялды, қауданды ақ сүттіген, капуста, 

гүлді капуста, қызыл қауданды, брюссель, савой капусталары, қияр, кәді, 

тамырлық балдыркөк өсіріледі. Аталған дақылдарға қоса қауын, қарбыз, 

самсар, басты, көк пияздар, салат, балдыркөк көшеттік тәсілмен өсіріледі. 

Көшеттер қысқы және көктемгі үлдірлі жылыжайларда, булы жайларда және 

салқын көшетханаларда өсіріледі. Көшеттерді қысқы жылыжайларда өсіру. 

Қысқы жылыжайларда желтоқсан-қаңтарда көшетті қосымша жарық беріп және 

алшақ орналастырып өсіреді. Алшақ орналастыру - көшеттерді кеңірек 

орналастыру - жарықтану жағдайын жақсартады. Көшеттерді жазғы-күзгі 

айналым үшін табиғи жарықта өсіреді. 

Қысқы айларды көшеттерді қосымша жарықтандыру бірінші өнімді 15-20 

тәулік бұрын жинауға мүмкіншілік береді және 20-30% арттырады. Көшет 

өндірудің өзіндік құнын арзандатуда шырақтардың маңызы зор. Көшеттерді 
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қосымша алюминесциентті шамдармен және ксенонды доғалды шамдармен 

жарықтандырады. Шамдарды жас көшеттердің үстінен (алшақтатпай тұрып) 

арақашықтығы 1 м, биіктігі 0,9 м жүйектейді, екі қатар етіп орынластырады. 

Көшеттерді алшақтатқанда шамдардың қатар аралығы 1,6 м, ұзына бойында 2 

м, ал аспа биіктігі 1,3 м болады. Қосымша жарықтану уақыты дақылға және 

дамыту кезеңіне байланысты өзгереді. Алшақ отырғызу үшін 

зарарсыздандырылған егу жәшіктері (6-8 ден 1 жәшікке) жарайды. 

Құмыралардың арасын топырақ қоспасымен толтырады. Сұрыптау кезінде 

ауруға шалдыққан немесе биологиялық толық бағалы еместерін алып тастайды. 

Үлдірлі жылыжайларда көшет өсіру технологиясы булыжайлардағыдан 

өзгеше, себебі, біріншісінде ерекше микроклимат қалыптасады, 

жарықтануының жақсаруы, температураның қолайлылығы өскіндердің пайда 

болуын және өсімдіктердің дамуын жеделдетеді. Жылыжай көшеттерінің өсу 

кезеңі булыжаймен салыстырғанда, жылыжай биологиялық жолмен 

жылытыылғанда 4-5 тәулікке техникалық жылуда 7-10 тәулікке қысқарады. 

Сондықтан үлдірлі жылыжайларда тұқымды көшет өсіруге булыжайларға 

қарағанда 7-10 тәулік кешірек себеді. Жылыжайлардағы жоғары радиация 

көшеттердің дамуын жеделдетеді. Мысалы, ерте капустатың кезекті жапырағы 

булыжайларда 6-8 тәулікте, ал үлдірлі жылыжайларда 3-4 тәуліктен кейін пайда 

болады. Микроклиматтың біркелкілігіне байланысты екпе көшеттердің 

көндігуі, бейімделгіштігі өте жоғары, екпе көшеттердің жылыжайларды көндігу 

кезеңінде көлеңкелеудің қажеті жоқ, себебі, шуақты күндердің өзінде пленка 

сыртынан негізінен шашыраңқы сәуле өтеді. Үлдірлі жылыжайларда желдетуге 

ерекше көңіл бөлу керек. Жеткіліксіз немесе уақытында желдетпегенде 

грунттың қызуы және құрғауы мүмкін, сондықтан көшеттік жылыжайлардың 

құрылғысы төмен жерде жоғарыдан желдету арқылы температураны тез 

төмендетуді қамтамасыз ету керек. Көшеттерді үлдірлі жылыжайда өсіргенде 

міндетті түрде шынықтыру керек. Шынықтырылған көшет, шымыр, серпінді, 

жақсы жапырақтанған, тамыр жүйесі дамыған, түсі жасыл, сұрғылт және 

антоциан реңі болуы керек. Шынықтырғанда 2-3 апта бұрын үлдірлі 

жылыжайларда желдетуді бірте-бірте күшейтеді, температураны ашық 

танаптың деңгейіне дейін төмендетеді. 

Шынықтырудың соңында көшетті фосфорлы калийлі тыңайтқыштармен 

мол етіп үстеп қоректендіреді, ал азотты тыңайтқыштарды азырақ береді. Бұл 

өсімдіктің суыққа төзімділігін арттырады және көшеттердің ауруға қарсылық 

көрсетуі жоғарылайды. 
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топырақты өңдеу әдістерінің жүгері егістігінің арамшөптермен ластануына тигізетін әсері 

келтірілген. 

Кілтті сөздер: жүгері дақылы, топырақты өңдеу, арамшөптер, өнімділік 

 

Кіріспе. Бүгінгі күн талабында тұрған басты міндеттердің бірі - әр 

аймақтың топырақ-климат ерекшеліктерін еске ала отырып, ауыл 

шаруашылығы өнірісіне дақылдарды өсірудің интенсивтік технологиясын 

енгізу арқылы әр гектар жердің өнімділігін жоғарлату. 

Жүгері дақылы қазіргі кездегі дүниежүзінде жиналатын дән өнімінің 20-

25% құрайды. Жүгері дәнінен ұн, жарма, барлығы 250-ден астам тағам түрі 

дайындалады. 

Жүгері өсімдігінің тамыры топырақтың тығыз болмауын және терең 

жыртылуын қажет етеді. Сондықтан оны себуге арналған жер күзде және тұқым 

себер алдында оңтайлы мерзімдерде өңделіп, топырақтың физикалық жағдайын 

жақсартуға және арамшөптерден таза болуын қамтамасыз етуге тиісті. 

Зерттеудің мақсаты - Алматы облысының тау бөктері жағдайында 

көктемгі топырақты өңдеу әдістерінің жүгері егістігінің арамшөптермен 

ластануына және өнімділігіне әсерін зерттеу. 

Зерттеу нәтижелері. Көктемгі топырақты өңдеу әдістерінің жүгері 

егістігінің арамшөптермен ластануына әсері 

Жалпы Алматы обылсы бойынша 12 ботаникалық тұқымдастарға жататын 

арамшоптер тіркелді. Олардың ластану көрсеткіші 2,85 - тен 20,0% - ға дейін 

жетті.Ең көп таралғаны күрделі гүлділер тұқымдасы. 

Егістіктің арамшөптермен ластану деңгейін төмендетуге танаптағы 

жүргізілетін негізгі және тұқым себердің алдындағы топарақ өңдеудің әдістері 

тікелей әсерін тигізетіндігі біздің зерттеу жұмыстарымызда дәлелденді, оның 

нәтижелері 1 кестеде келтірілген. 

1-кестеде барлық зерттеу нысандары бойынша арамшөптердің өсу 

қарқынын байқауға болады. 

Ерте көктемде топырақты тырмалаудан 12-14 күн өткенде, танапты 14-16 

см тереңдікте аударып жыртып тұқым себердің алдында 6-8 см тереңдікте 

дискілеп және тырмалау жүргізілген бақылау нысанындағы 1м²жердегі 

арамшөптердің жалпы саны 26,5 данаға жеткендігі анықталынды. Яғни бірінші 

культивациядан 10-12 күн мерзім аралығында арамшөптердің жалпы саны 5,2 

дана/м², оның ішінде бір жылдықтары 3 дана, көп жылдықтары 2,2 дана артқан. 

Осындай заңдылықтар басқа да зерттеу нысандарында анықталынды. 

mailto:nurmereke@mail.ru
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Кесте 1 - Жүгері танабындағы тұқым себердің алдындағы топырақты өңдеу 

әдістеренің арамшөптермен ластануына әсері 
 

№ 

Топырақты өңдеу мерзімі, тереңдігі 2-ші қатараралық 

қопсытудан кейін 

1м
2
/дана 

Толық пісу 

мерзімі, 

1м
2
/дана 

Б
ақ

ы
л
ау

м
ен

 

са
л
ы

ст
ы

р
ан

д
а 

ерте көктемдегі 

топырақты 

тырмалау 

дан 12-14 күн 

өткенде 

тұқым себер 

алдында 

б
ар

л
ы

ғы
 оның ішінде 

 

Б
ар

л
ы

ғы
 оның 

ішінде 

 

б
ір

ж ы
л
 

д
ы

қ
т

ар
 

к
ө

п
ж

ы
л
 

д
ы

қ
т

ар
 

б
ір

ж ы
л
 

д
ы

қ
т

ар
 

к
ө

п
ж

ы
л
 

д
ы

қ
т

ар
 

1 Аударып 

жырту 14-16см 

тереңдікте 

+тырмалау 

Дискілеу 6-8см 

тереңдікте 

+тырмалау 

 

26,5 

 

18,2 

 

8,3 

 

23,1 

 

14,6 

 

8,5 

 

100 

2 - Культивациялау 

8-10 см тереңдікте 

+тырмалау 

 

25,1 

 

17,0 

 

8,1 

 

22,6 

 

14,1 

 

8,5 

 

98 

3 - Қопсыту 12-14см 

тереңдікте 

+тырмалау 

 

23,7 

 

15,8 

 

7,9 

 

20,1 

 

11,9 

 

8,2 

 

87 

4 Культива-

циялау 8-10 см 

тереңдікте 

+тырмалау 

Гербицид шашу+ 

дискілеу 6-8см 

тереңдікте+ 

тырмалау 

 

11,3 

 

7,1 

 

4,2 

 

9,8 

 

4,8 

 

5,0 

 

42 

5 Дискілеу 6-8см 

тереңдікте  

+тырмалау 

Гербицид шашу+ 

дискілеу 6-8 см 

тереңдікте 

+тырмалау 

 

13,2 

 

8,5 

 

4,7 

 

10,4 

 

5,0 

 

5,4 

 

45 

6 Қопсыту 12-

14см 

тереңдікте 

+тырмалау 

Гербицид шашу+ 

дискілеу  

6-8 см 

тереңдікте+ 

тырмалау 

 

10,4 

 

6,5 

 

3,9 

 

7,8 

 

3,1 

 

4,7 

 

34 

Зерттеу нысандарын бақылау нысанымен салыстырғанда жақсы нәтиже 

тұқым себердің алдында танапты 12-14 см тереңдікте қопсытып, тырмалау 

жұмыстары жүргізілген жағдайда (23,7 дана/м²) қол жеткізуге болады. 

Ал тұқым себердің алдында танапқа гербицид шашылғанда ең жақсы 

нәтижені ерте көктемдегі тырмалаудан 12-14 күн өткенде 12-14 см тереңдікте 

қоптсыту және тырмалау жұмыстары орындалған (10,4 дана/м²) жағдайда қол 

жеткізуге болады, яғни бақылау нысанымен салыстырғанда 1м² жердегі 

арамшөптердің жалпы саны 16,1 данаға азаяды деп есептеуге болады. 

Арамшөптердің ылғалды және кептірілген салмақтарын анықтау барысында 

гербицид қолданылған зерттеу нысандарындағы арамшөптердің өсу 

динамикасында байаушылықтың бар екендігі аңғарылады. 

Егістіктің арамшөптермен ластану динамикасы келесі жолы жүгері 

өсімдігінің толық пісу мерізімінде жүргізілді.  

Бақылау нысанында 1м² жерде 23,1 дана арамшөп оның 14,6 данасы 

біржылдықтар болса 8,5 данасы көп жылдықтар тобының үлесінде. Алдағы 
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арамшөптерді санын анықтау мерзімімен салыстырғанда олардың саны 3,4 

данаға азайғандығы байқалды. Яғни ерте көктемдегі өсіп-өнетін арамшөптердің 

вегетациялық кезеңінің аяқталуымен түсіндіруге болады. Осындай заңдылық 

барлық зерттеу нысандарында байқалады. 

Арамшөптердің 1м² жердегі ең аз санын (7,8-10,4 дана/м
2
) ерте көктемдегі 

тырмалау жұмыстары өткеннен кейін (12-14 күн) жерді 12-14 см тереңдікте 

қопсытып, тырмалап, тұқым себердің алдында танапқа гербицид шашып оны 6-

8 см тереңдікте дискімен топыраққа араластырып тырмалау жұмыстары 

жүргізілген жағдайда қол жеткізуге болатындығы анықталды. 

Зерттеу жұмыстарының негізгі көрсеткіштерінің бірі ол дақылдың 

өнімділігінің деңгейі. 

Біздің зерттеу жұмысымызда қарастырылған тұқым себер алдындағы 

топырақты өңдеу әдістерінің жүгері өсімдігінің өнімділігіне әсері 2 кестеде 

көрсетілген. 

Көптеген жүгері өсірумен шұғылданып жүрген жеке шаруа 

қожалықтарында қалыптасып қалған, ерте көктемдегі топырақты тырмалаудан 

12-14 күндей мерзім өткенде, танапты 14-16 см тереңдікте қайта аударып 

жыртып,тұқым себердің алдында топырақ 6-8 см тереңдікте дискіленіп бірден 

тырмалау жүргізіледі. Осындай әдістермен топырақты өңдеу жұмыстары 

жүргізілген бақылау нысанындағы жүгері өсімдігінің өнімділігі 54,4 ц/га 

құрады. 

Зерттеу үлгісіндегі екінші нысанда, яғни тек тұқым себердің алдында 

топырақты 8-10 см тереңдікте культивациялап, тырмалап дайындағанда жүгері 

өсімдігінің өнімділігі 55,3 ц/га немесе бақылау нысанымен салыстырғанда 0,9 

ц/ га жоғары. 

 

Кесте 2 - Тұқым себер алдындағы топырақты өңдеу әдістеріне байланысты 

жүгері өнімділігі 
№ Топырақты өңдеу мерзімі, тереңдігі Өнімділігі, 

ц/га 

Бақылауға, 

+,-, ц/га ерте көктемдегі топырақты 

тырмалаудан 12-14 күн 

өткенде 

тұқым себер алдында 

1 Аударып жырту 14-16 см 

тереңдікте ＋тырмалау 

Дискілеу 6-8 см тереңдікте+ 

тырмалау бақылау） 

54,4  

2 - Культивациялау 8-10 см 

тереңдікте+ тырмалау 

55,3 +，0,9 

3 - Қопсыту 12-14 см  

тереңдікте + тырмалау 

56,3 +1.9 

4 Культивациялау 8-10 см 

тереңдікте ＋тырмалау 

Гербицид шашу +дискілеу 

6-8 см тереңдікте+тырмалау 

59,1 +4,7 

5 Дискілеу 6-8 см терең 

дікте +тырмалау 

Гербицид шашу+ 

Дискілеу 6-8 см тереңдікте 

+ тырмалау 

58,1 +3,7 

6 Қопсыту 12-14 см 

тереңдікте +тырмалау 

Гербицид шашу+ дискілеу 

6-8 см тереңдікте+ 

тырмалау 

60,2 +5,8 
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Келесі зерттеу нысаны тұқым себердің алдында 12-14 см тереңдікте 

қопсытып,тырмалау жұмыстары жүргізілгенде жиналған өнім мөлшері 56,3ц/га. 

Бақылау және 8-10 см тереңдікте культивация жүргізілген зерттеу нысанымен 

салыстырғанда 1,9 және 1,0 ц/га жоғары. 

Тұқым себердің алдында гербицид шашылған зерттеу нысандары бойынша 

жиналған өнім гербицид қолданылмаған нысандармен салыстырғанда біршама 

жоғары болады. 

Атап айтқанда, ерте көктемдегі тырмалаудан 12-14 күн өткенде 8-10 см 

тереңдікте культивация және тырмалау жүргізіліп тұқым себердің алдында 

топыраққа гербицид шашылып оны 6-8 см тереңдікте топыраққа дискімен 

араластырып,тырмалау жүргізілгендегі нысандағы өнім мөлшері 59,1 ц/га. 

Бақылау нысанымен салыстырғанда 4,7 ц/га жоғары. 

Келесі 5-ші зерттеу нысанындағы өнім мөлшері 58,1 ц/га яғни бақылау 

нысанына қарағанда 3,7 ц/га жоғары өнім. Біздің зерттеу жұмыстарымыз 

бойынша өнім мөлшерінің ең жоғарғы деңгейі ерте көктемдегі тырмалаудан 12-

14 күндей мерзім өткеннен кейін топырақты 12-14см тереңдікте қопсытып 

(БДТ-4,0) тырмалап, тұқым себердің алдында Трофи супер гербицидін 

(мөлшері-3ц/га) шашып оны дискімен (ЛДГ-10) 6-8 см тереңдікте топыраққа 

араластырып бірден тырмалап жүгері дәнін сепкен жағдайдағы алынған өнім 

мөлшері 60,2 ц/га құрады. Яғни бақылау нысанымен салыстырғанда 5,8 ц/га, ал 

қалған зерттеу нысандарынан 4,7-1,9 ц/га артық өнім берді. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

СОИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА  

 

Умбетов А.К., Абдраймова Н.А., Сейткали Н. 

Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, г.Алматы, 

nurgulia_a@mail.ru  
 

Аннотация. В статье приведены данные результатов исследований по изучению влияния 

удобрений на урожайность и качественные показатели зерна сои в условиях орошения юго-

востока Казахстана. Показано, что культура соя положительно реагирует на применение не 

только минеральных (РК) но и на различные виды органических (навоз, биогумус, солома) 

удобрений, обеспечивая дополнительные прибавки урожая зерна -0,12-0,72 т/га при 

урожайности на контроле (без удобрений)-2,77 т/га.  При этом, существенно улучшаются и 

качественные показатели - содержание белка (29,5-33,6%) и жира (18,0-20,3%), что 

позволило получить дополнительный сбор белка и жира с каждого гектара. 

Ключевые слова: соя, минеральные удобрения, урожайность, белок, жир 

  

Введение.  В настоящее время, вопрос увеличения в республике 

площадей посева зернобобовых культур, в частности сои, становится весьма 

актуальным. Благодаря своей способности связывать атмосферный азот, соя 

является естественным источником доступного азота и на высоко 

окультуренных почвах почти не требует применения азотных удобрений. 

Кроме того обогащая почву биологическим азотом она является прекрасным 

предшественником для многих сельскохозяйственных культур. 

Соя Glycine max (L) Merrill является одной из самых распространенных в 

мире сельскохозяйственных культур. По данным американских исследователей 

семена сои, содержат до 40% белка, 35% крахмала, 20% жира и 5% золы [1,2].  

Род сои Glycine делится на два подрода: Glycine Wild (многолетние виды) 

и Soja (Moench) F.J.Herm (однолетние виды). Подрод Glycine представлен 22 

травянистыми видами, включая такие важные, как G.tabacina и G.Tomentella. 

Подрод Soja включает два вида, культивируемый вид Glycine Max (L) Merrill и 

дикорастущий G.Soja Siebold et Zucc [3]. 

В республике урожайность ее не превышает 11-15 ц/га, что значительно 

ниже потенциальной возможности этой культуры.  

Одним из важных факторов повышения урожайности сои является 

применение удобрений, которые обеспечивают оптимизацию питательного 

режима почвы и благоприятные условия для деятельности клубеньковых 

бактерий, связывающих атмосферный азот.  

В связи с этим нами были проведены исследования по изучению реакции 

сои на использование различных видов минеральных и органических 

удобрений.  

Материалы и методы. Полевые опыты проводились на стационаре 

кафедры почвоведения и агрохимии, в учебно-опытной станции 

"Агроуниверситет" Казахского национального аграрного университета, 

расположенного на предгорной равнине северного склона Заилийского Алатау, 
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на староорошаемых карбонатных лугово-каштановых почвах, в северо-

западной части Енбекши-Казахского района, Алматинской области, поселке 

Сайма - Сай, в 37 км от г. Алматы и 18 км от г. Иссык. 

Объектом исследования являлся сорт сои - Дикабит, возделываемый в 

плодосменном севообороте с чередованием культур ячмень-лен масличный-рапс 

яровой- соя. Схема опыта представлена в таблица 1. 

Содержание гумуса в пахотном слое лугово-каштановой почвы -4,45%, 

валового фосфора и азота 0,211 и 0,190% соответственно.  

В качестве удобрений были использованы: фосфорные - суперфосфат 

простой с содержанием 19% P2O5 и калийные - сульфат калия с содержанием 

50% К2О.  

В качестве органических удобрений использовали навоз К.Р.С. 

полуперепревший, биогумус - продукт вермикультуры.  

Результаты и обсуждения. Величина урожая сои в значительной степени 

зависит от условий минерального питания. 

В наших исследованиях закономерность действия удобрений четко 

прослеживается и величина урожайности колеблется в широких пределах в 

зависимости от различных вариантов опыта и как видно из данных таблицы 1 

соя положительно реагирует на улучшение питательного режима. 

Так как семена сои перед посевом были обработаны нитрагином, азотные 

удобрения не вносились.  

Величина урожайности сои в годы исследований колебалась 

незначительно и была довольно высокой, составляя в среднем за три года- 2,77 

т/га.  

Ежегодное внесение расчетных норм фосфорно-калийных удобрений 

обеспечило в среднем за три года прибавку урожая зерна сои 0,61 т/га.  

Применение расчетных норм PK и микроэлемента Мо обеспечило 

прибавку урожая семян в пределах 0,72 т/га, что составляет от величины 

урожая на контроле (2,77 т/га) 26,3%. От внесения биогумуса (3,0-6,0 т/га), 

навоза (30,0-45,0 т/га) получены прибавки 0,30-0,57 т/га. Более низкие прибавки 

получены на вариантах, где изучали действие соломы (6,0 т/га).  

Так результаты наших исследований показали, что расчетные нормы 

фосфорно-калийных удобрений способствовали ежегодно повышению 

урожайности сои на 0,52-0,70 т/га. Внесение на фоне фосфорно-калийных 

удобрений микроэлемента (Мо) совместно, несколько увеличили урожайность 

сои, но незначительно относительно фона - 0,05-0,18 т/га, что находится в 

пределах ошибки опыта. 

По органическим удобрениям - максимальная урожайность получена при 

внесении 45 т/га навоза - 3,49 т/га зерна, несколько меньше от внесения 30 т/га 

навоза - 3,43 т/га. Из таблицы 1 видно, что от внесения биогумуса (3,0-6,0 т/га) 

получена почти такая же прибавка как от минеральных удобрений - 0,58-0,64 

т/га. 

Солома (6,0 т/га) не оказала практически влияния на урожайность сои - 

всего лишь 0,06 т/га. Из таблицы видно, что уровень урожайности сои в 2013 
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был выше предыдущего года как на контроле 2,80 т/га, так и на удобренных 

вариантах. И прибавки от расчетных норм минеральных удобрений 

значительно выше (0,70 т/га). Из органических удобрений только 

последействие навоза, внесенного нормой 30-45 т/га обеспечило ощутимую 

прибавку урожая - 0,43-0,55 т/га. Последействие биогумуса (3,0-6,0 т/га) не 

столь заметное и прибавка в пределах 0,21-0,29 т/га. И на третий год (2014) 

лишь последействие навоза (30-45 т/га) обеспечивает получение ощутимой 

прибавка урожая - 0,33-0,40 т/га, тогда как от последействия биогумуса (0,10-

0,15) и от соломы (0,11 т/га) прибавки практически отсутствуют, т.е. в пределах 

ошибки опыта. Но, следует отметить особенность того, что последействие 

соломы оказало влияние на урожайность сои больше, чем прямое действие в 

первый год исследований. Такое влияние соломы на урожайность различных 

культур отмечались и в других исследованиях.  

Данные научных учреждений показывают, что удобрения - эффективный и 

быстродействующий фактор, способствующий улучшению качества урожая. С 

помощью удобрений можно изменять направленность процессов обмена 

веществ в желаемую сторону, усилить накопление в растениях белков, жиров и 

других веществ, воздействовать на химический состав растений, который 

определяет качество урожая. 

Поэтому важно знать условия эффективного применения удобрений не 

только для увеличения урожая, но и для улучшения качества продукции. 

Как известно, в семенах сои белков содержится в среднем в 2-3 раза 

больше, чем в семенах злаков, поэтому при равных урожаях с одной и той же 

площади можно получить в 2-3раза больше белка, чем при посеве злаков. В 

соломе сои также содержится много белков. Изучение белкового комплекса 

семян сои показало, что в нем преобладают глобулины. На их долю проходится 

свыше 60-70% общего содержание белков. Белки семян сои почти полностью 

растворялись в воде и в 10-процентном растворе хлористого натрия. Легкая 

растворимость белков в воде и растворах нейтральных солей означает более 

легкую их переваримость для человека и животных.  

Биологическая ценность белков зерна сои очень высокая, она значительно 

выше, чем биологическая ценность других растительных белков. В белках сои 

имеются все незаменимые аминокислоты.  

Таким образом, семена сои являются не только продуктом с большим 

количеством белков, но и концентратом необходимых для человека и животных 

легкодоступных аминокислот. 

Содержание жиров в семенах сои колеблется в пределах от 17 до 27%. В 

соевом жире преобладают ненасыщенные жирные кислоты, в основном 

линолевая, на долю которой приходится 50-60% общего содержания жира. 

Ненасыщенные жирные кислоты являются физиологически активными 

незаменимыми для организма человека, чем и определяется пищевая ценность 

соевого масла. 
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Таблица 2 - Содержание белка и сбор жира культурой сои (среднее за 3 года) 

№ Варианты опыта 

Сбор белка Сбор жира 

Содержание, 

% 

Сбор 

с 1 га, 

т/га 

Прибавка 

от 

удобрений, 

т/га 

Содержание, 

% 

Сбор 

с 1 га, 

т/га 

Прибавка 

от 

удобрений, 

т/га 

1 Контроль (без удобрений) 29,2 0,695 - 17,9 0,426 - 

2 Расчетная норма РК 30,4 0,880 0,184 20,0 0,577 0,151 

3 
Расчетная норма РК 

Мо(1,5)  
33,6 1,025 0,360 18,0 0,549 0,147 

4 
Навоз 45 т/га действие и 

последействие 
30,1 0,871 0,176 19,9 0,575 0,148 

5 
Навоз 30 т/га действие и 

последействие 
30,1 0,842 0,147 19,8 0,562 0,135 

6 
Биогумус 6,0 т/га действие и 

последействие 
30,2 0,816 0,121 20,3 0,547 0,120 

7 
Биогумус 3,0 т/га действие и 

последействие 
30,3 0,801 0,106 20,1 0,530 0,103 

8 
Солома 6,0 т/га действие и 

последействие 
29,5 0,733 0,038 18,2 0,441 0,024 
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Как указывает Шарапов [4] под качеством урожая, следует понимать химический 

состав полученной массы того продукта, ради которого выращивают данную 

культуру. Для одних культур - это содержание белка, для других - жир, крахмал и т.д. 

Определение качества зерна-бобов сои показало, что минеральные удобрения 

наряду с повышением урожая оказали положительное влияние на качественные 

показатели (содержание белка, жира) и величину их производного (таблица 2). 

Из таблицы видно, что содержание белка в зерне сои составило на контроле 

29,2% и несколько выше на удобренных вариантах, хотя прибавки по сбору белка 

значительные (0,038-0,360 кг/га).  

Так, из таблицы 2 видно, что удобрения не сильно повлияли на содержание белка. 

Внесение расчетных норм фосфорно-калийных удобрений увеличило его величину 

относительно контрольного (без удобрений) варианта всего лишь на 1,2% (30,4%). 

Такое же почти содержание белка отмечается на вариантах с внесением 

органических удобрений (навоз, биогумус) - 30,1-30,3%.  

Максимальное содержание белка отмечается как видно из таблицы на варианте с 

расчетными нормами РК с дополнительным внесением молибдена (Мо) - 33,6%. 

Соответственно и сбор белка с 1 га был максимальным на этом варианте и составил 

1,025 т/га, что на 0,36 т/га выше, чем на контрольном варианте. На остальных 

вариантах прибавки по сбору белка от удобрений колебались от 0,038 до 0,184 т/га.  

Из этой же таблицы видно, что удобрения оказали положительное влияние и на 

содержание жира в семенах, величина которого колебалась от 17,9% на контроле до 

18,0-20,3% на удобренных вариантах. Прибавка сбора жира от применения удобрений 

составила 0,024-0,148 т/га. Соответственно и сбор жира с 1 га также изменялся по 

вариантам от 0,426 т/га на контроле до 0,441-0,577 т/га на удобренных вариантах.  

Выводы. Таким образом, удобрения, как минеральные так и органические в 

разной степени положительно влияют как на величину урожайности, так и на 

качественные показатели зернобобов сои, что следует учитывать при разработке 

системы удобрения сои в различных севооборотах (плодосменные, кормовые) с 

учетом ее биологических особенностей.  
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EFFECT OF FERTILIZERS ON CROP PRODUCTIVITY AND QUALITY OF SOU 

GRAIN IN THE SOUTHEAST OF KAZAKHSTAN 

Umbetov A., Abdraimova N., Seitkali N. 

Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan, Almaty, nurgulia_a@mail.ru  
Abstract The article presents the results of studies on the effect of fertilizers on the yield and qualitative 

indicators of soybean grain under irrigation conditions in the southeast of Kazakhstan. It is shown that the 

soybean culture reacts positively to the application of fertilizers not only mineral (PK) but also to various 

kinds of organic (manure, biohumus, straw) fertilizers, providing additional grain yield increments -0.12-

0.72 t / ha with yields at the control (without fertilizers) -2.77 t / ha. At the same time, the qualitative 

indicators - the protein content (29.5-33.6%) and fat (18.0-20.3%) - are significantly improved, which 

allowed obtaining additional protein and fat collection from each hectare. 

Keywords: soybean, mineral fertilizers, yield, protein, fat 
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РОЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ЭТИОЛОГИИ ЭМБРИОНАЛЬНОЙ 

СМЕРТНОСТИ У КОРОВ  

 

Усенбеков Е.С., Конырбай Ж.Ж. , Шманов Г.С. , Кузембаев Ж.С., Хизат С. 

НАО «Казахский национальный аграрный университет», Алматы, Республика 

Казахстан, usen03@mail.ru  
 

Аннотация. По результатам исследования более 46% коров племенного хозяйства ТОО «Амиран» 

плодотворно оплодотворяются в результате 3-8 кратного осеменения, что приводит к повышению 

индекса осеменения. Установлено, негативное влияние на оплодотворяемость и сохранность 

стельности (эмбриональная смертность) у коров таких факторов, как тепловой стресс, ятрогенные 

факторы, субклинический кетоз.  

Ключевые слова: индекс осеменения, эмбриональная смертность, тепловой стресс, субклинический 

кетоз.  
 

Введение. Этиология ранней эмбриональной смертности и снижения 

репродуктивной функции молочных коров многообразная. К ним ученые относят 

влияние генетики и породы, сбой механизмов в возобновлении работы яичников и 

эстрального цикла у коров, нарушение метаболизма (субклинические и клинические 

формы кетоза), высокий уровень продуктивности, тепловой стресс, нарушения в 

содержании животных, возрастные изменения, скрытые генетические дефекты 

развития эмбриона. Указанные факторы прямо или косвенно влияют на работу 

яичников, что в конечном итоге изменяет их физиологическую активность на уровне 

фолликулярного и лютеинового развития. Таким образом, негативное влияние 

перечисленных факторов изменяет физиологическую последовательность работы 

половых желез и в конечном итоге снижает воспроизводительную функцию, 

способствует ранней эмбриональной смертности у коров [1,2].  

На современном этапе ведения молочного животноводства достаточно острой 

проблемой является увеличение числа случаев эмбриональной смертности у осеменен-

ных животных. Эмбриональная смертность - это гибель зародыша на ранних стадиях 

его развития. Повторный приход в охоту через 25-35 дней свидетельствует о сдвиге в 
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ритмичности полового цикла. В норме эмбриональная смертность составляет 15-20% 

на 100 голов. При неблагоприятных условиях содержания и кормления она может 

возрасти до 35-90%.  

По классификации зарубежных ученых у коров встречаются следующие формы 

эмбриональной смертности: ранняя эмбриональная смертность (Early Embryonic 

Mortality, EEM) от момента оплодотворения до 27 дня и поздняя эмбриональная 

смертность (Late Embryonic Mortality, LEM) с 28 до 42 дня стельности. В молочном 

скотоводстве около 30% всех эмбрионов и плодов не доживает до рождения. 

Значительная часть (около 80%) этих потерь происходит до 17-го дня, 10-15% - между 

17 и 42 днями, у 5% - после 42-го дня. Так, у коров в период от 28 до 32 дней после 

искусственного осеменения беременность обнаруживается у 40-47%, в то время как у 

телок случного возраста - 75%. В период лактации эмбриональная смертность у коров 

составляет 20%, а у телок только 5%, при этом ранние эмбриональные потери 

крупного рогатого скота сложно определить [3].  

Цель работы - изучение влияния негативных факторов, теплового стресса, 

генетических и ятрогенных факторов, возраста животных, нарушения метаболизма в 

этиологии эмбриональной смертности у коров.  

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 2016-2017 гг на 

молочной ферме ТОО «Амиран», для проведения мониторинга воспроизводительной 

функции коров голштинской породы использовались такие материалы, как результаты 

искусствененого осеменения и ректального обследования коров, УЗИ сканирования 

половых органов коров, продолжительность интервала между осеменениями, всего 

были анализированы результаты осеменения и ректального исследования 227 коров. 

Ректальное исследование коров проводилось по общепринятой методике, при этом 

определяли топографию половых органов, состояние яичников и матки, УЗИ 

сканирование половых органов использовалось в основном для диагностики 

патологии яичников (киста, персистентное желтое тело, спайки).  

Результаты исследований. Нами были проанализированы всего результаты 227 

осеменений, коров по результатам мониторинга разделили на четыре группы в 

зависимости от количества осеменений: 7-8 раза (9 голов), 5-6 раз (7 голов), 3-4 раза 

(25 голов), 1-2 осеменений (48 голов). Из протестированных коров, доля животных 

плодотворно осеменных в результате однократного или двухкратного осеменения 

составляет 54%, 3-4 кратного осеменения 28%, 5-6 кратного осеменения 7,8% и в 

результате 7-8 кратного осеменения 10,2%. Число коров с «большим количеством 

перегулов» достигло 41, что составляет 46% от общего количества животных. Анализ 

интервалов между двумя неплодотворными осеменениями составляет от 24 до 35 

дней, что является косвенным доказательством ранней эмбриональной смертности у 

коров. Результаты наших экспериментов соответствуют с литературными данными, 

так как у коров в летние месяцы (июль, август, сентябрь) отмечаются снижение 

показателей оплодотворяемости, что свидетельствует о негативном воздействий на 

организм коров высокой температуры окружающей среды.  

Кроме того, мы анализировали влияния различных ветеринарных мероприятий, 

ятрогенных факторов (взятие крови, вакцинация, диагностические исследования, 

перегруппировка животных, транспортировка) на сохранность стельности у коров. 
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Анализ сведений, зарегистрированных в гинекологическом журнале показывает, что 

после массовых ветеринарных обработок часто у коров отмечались случаи скрытого 

аборта. Сравнение показателей оплодотворяемости коров клинически здоровых и 

больных субклиническим кетозом свидетельствует о низких результатах 

оплодотворяемости у больных кетозом животных. Исследование коров на 

субклинический кетоз проводилось с помощью прибора «Optium neo ketone» для 

измерения количества β-гидроксибутирата (BHBA) в периферической крови. С целью 

изучения влияния генетических факторов на результативность осеменения и частоту 

эмбриональной смертности, были протестированы методом ПЦР анализа всего 87 

коров на носительство генетического дефекта, дефицит XI фактора свертывания крови 

(ген FXID), однако носителей мутации нами не выявлены.  

Выводы. В настоящее время рентабельность молочного скотоводства зависит 

прежде всего от показателей оплодотворяемости коров и сохранности беременности. 

Ветеринарным специалистам в условиях хозяйства необходимо учитывать негативное 

влияние всех отрицательных факторов ( тепловой стресс, субклинический кетоз, 

своевременное проведение ветеринарных мероприятий, квалификация операторов по 

искусственному осеменению коров) на частоту эмбриональной смертности.  
 

Библиографический список 

1. Jeengar K., Chaudhary V., Kumar A., Raiya S., Gaur M., Purohit G.N. Ovarian cysts in dairy cows: 

old and new concepts for definition, diagnosis and therapy. Anim. Reprod., V.11, n.2, p.63-73, Apr. / Jun. 

2014. 

2. Усенбеков Е.С., Жуманов К.Ж., Иманбаев А.А. Роль точечной мутации гена CD 18 в этиологии 

эмбриональной смертности у коров. «Аграрная наука - сельскому хозяйству», материалы 

международной научно-практической конференции, Барнаул 2014 г, стр 314-316  

3. Humbolt P. 2001. Use of pregnancy specific proteins and progesterone assays to monitor pregnancy 

and determine the timing, frequencies and sources of embryonic mortality in ruminants. Theriogenology 

56:1417-1433. 

 

THE ROLE OF NEGATIVE FACTORS IN ETIOLOGY OF EMBRYONAL 

MORTALITY IN COWS 

Ussenbekov Y.S., Konyrbai Zh.Zh, Schmanov G.S., Kuzembaev Zh.S., Xizat S. 

NCC «Kazakhstan National Agrarian University», Almaty, Kazakhstan, , usen03@mail.ru 
Abstract: According to the results of the study, more than 46% of cows of the breeding farm of «Amiran» 

LLP are fruitfully fertilized as a result of 3-8 multiple insemination, which leads to an increase in the 

insemination index. It has been found that the factors affecting cows such as heat stress, iatrogenic factors, 

subclinical ketosis have a negative effect on fertility and safety of pregnancy (embryonic mortality). 

Keywords: insemination index, embryonic mortality, heat stress, subclinical ketosis. 
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РАЗРАБОТКА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИГРЫ В «КОКПАР» С УЛУЧШЕННЫМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

 

Усенбеков Ж. Сеитова Б.Х., Сеитова Н.Ж. Мусабек Б.З. 

Алматинский технологический университет, г. Алматы, Республика Казахстан, 

zh.usenbekov@mail.ru  
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о разработке спортивной одежде участников 

популярной игры «Кокпар». С целью обеспечения успешной и безопасной деятельности игрока в 

«Кокпар» и популяризации и усиления эффекта зрелищности этого вида спорта рассмотрены 

вопросы улучшения ассортимента и качества спортивной одежды. Скоростной киносъемкой 

определены наиболее напряженные зоны на различных участках одежды и разработаны 

методические рекомендации по комплексному обеспечению динамического соответствия одежды. 

Опытные носки образцов одежды показали их надежность и рекомендованы к использованию на 

территории Республики Казахстан  

Ключевые слова: износостойкость, прочность, спортивная одежда игрока «Кокпар», 

эксплуатационные свойства, образец одежды 

 

В условиях борьбы за независимость и суровой кочевой жизни у казахского 

народа сложилась самобытная система физического воспитания, в основе её лежали 

национальные виды спорта и подвижные игры. Состязательный характер которых 

способствовал развитию у молодёжи силы, ловкости и выносливости, воспитанию 

храбрости, мужества и других качеств, необходимых кочевнику в войне. Особенно 

большой популярностью пользовались конноспортивные игры. Конь составлял 

подвижную основу кочевого хозяйства и являлся олицетворением красоты, чистоты и 

скорости. Конноспортивная борьба - борьба всадников за овладение тушей козла. 

«Кокпар» - «кокбори» на казахском языке означает «серый волк». До нас дошло 

только название «серый волк», при этом форма и содержание игры изменились в 

соответствии с социально-экономическими условиями жизни. 

«Кокпар» и в наши дни остаётся одной из любимых конноспортивных игр народа, 

без которого не проходит ни одно торжество и массовые развлечения. С 1958 г. 

соревнования проводятся на ипподромах. На 1-х Всесоюзных конноспортивных 

соревнованиях «Кокпар» был включён как один из основных видов программы 

состязаний. Данный вид спорта получает все большее распространение, потому что 

это один из игровых видов спорта, который может претендовать на то, чтобы 

объединять народы стран Центральной и Средней Азии. Была учреждена 

международная спортивная федерация, в которую вошли не только республики 

региона, но и представители Китая, Пакистана, Турции и даже Франции.  

7 апреля 2009 года в столице Республики Казахстан - городе Астана состоялся 1-й 

съезд конников страны. Создана республиканская федерация национальных видов 

конного спорта. Силами сотрудников федерации разработаны и утверждены правила 

соревнования по национальным видам конного спорта, в том числе и по «Кокпар».  

Однако, до сих пор не решен вопрос о спортивной одежде игроков «Кокпар». Все 

еще на всадника принято надевать широкий чапан (халат) из очень плотной ткани, 

который сковывает движения. В настоящее время появились некоторые дополнения, 
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одно из них - номера игроков. в то же время, требование использовать вместо брюк 

широкие и плотные шаровары из хлопчатобумажной ткани осталось неизменным. На 

голову надевается меховая шапка, хотя в последнее время предпочтение отдается 

кожаным шлемам. Ноги во избежание травм обматываются плотной тканью, сапоги 

надевают с широкими голенищами. 

Для безопасности игрока в процессе игры в «Кокпар», популяризации и усиления 

эффекта зрелищности этого вида спорта необходимо расширение ассортимента и 

улучшение качества спортивной одежды, т.е. обеспечение игроков «Кокпар» 

специальной одеждой, которая имела бы повышенные эксплуатационные свойства. 

Для разработки качественного ассортимента одежды для игроков «Кокпар» 

рассматривались следующие задачи [1]: 

- установление внутренних и внешних факторов, влияющие на условия 

игры в «Кокпар», для определения комплекса мер по обеспечению безопасности 

занятий спортом; 

- анализ материалов и потребительских свойств действующего ассортимента 

одежды для игры «Кокпар». На основе анкетного опроса были определены пути 

повышения качественных показателей изделий в соответствии с условиями 

эксплуатации; 

- разработка требований к одежде игрока «Кокпар», обеспечение качества на 

этапах проектно-конструкторских работ; 

- разработка методических рекомендаций по комплексному 

обеспечению динамического соответствия одежды в системы «игрок -- «Кокпар» - 

одежда»; 

- разработка описания внешнего вида и конструктивно-техническое решение 

- одежды для игрока «кокпар» по результатам предпроектных 

исследований. 

Для целенаправленного обеспечения динамического соответствия конструкции 

одежды игрока «Кокпар» на фигуре спортсмена решалось следующие: 

- определены по виду комплекса движения наиболее экстремальные позы; 

- выбраны размерные признаки характерных поз; 

- установлены уровни варьирования комплекса движений в основных суставах 

(рук, ног); 

- систематизированы полученные данные по размерным признакам, имеющим 

максимальную изменчивость в определенной позе, в динамике. 

С целью установления характерных для игроков «Кокпар» комплекса 

динамических поз и движений была исследована динамическая активность игроков, с 

помощью скоростной киносъемки, позволившая получить полную информацию о 

двигательной деятельности игроков «Кокпар». В полевых условиях были определены 

напряженные зоны на различных участках одежды. Как показали исследования в 

основном деформации и перемещению подвергаются детали одежды: спинка, рукав, а 

также передние и задние половинки брюк. При этом давление одежды на спину игрока 

наблюдается во всех случаях, а давление на нижние конечности - в зависимости от 

позы. По полученным данным были разработаны номенклатуры показателей качества 
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одежды, при этом были учтены следующие группы: функциональная, надежности, 

эстетическая, эргономическая, конструкторско-технологическая [1]. 

Анализ движений игроков и дифференцированная систематизация их по 

основным позам позволила определить динамические прибавки и разработать 

конструктивно - технологические решения элементов и узлов в одежде. Эскиз 

предлагаемой одежды игрока «Кокпар» приведен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Эскиз одежды игрока «Кокпар» 

 

Одежда состоит из пуловера и брюк, имеющие защитные вставки. Защитные 

вставки расположены: на спине вдоль линии позвоночника, в районе почек, на рукаве 

в районе плеча и на задней половине локтевой части, на передней половинке брюк и 

задней половине брюк в районе ягодиц до низа. Защитные вставки изготовлены из 

двух слоев: первый слой из замши с поролоновым наполнителем, а второй слой - 

войлок.  

Для комплексного определения степени надежности всего проектируемого 

изделия были проведены исследования по определению прочностных характеристик 

швов соединений. На установке циклического нагружения были исследованы потери 

прочности образцов с разными вариантами швов [2]. При одноосной деформации и 

истирающих воздействий определены сроки эксплуатации. На основе анализа 

вероятности безотказной эксплуатации одежды были выбраны наиболее надежные 

виды швов. Выбранные швы позволили создать для игроков «Кокпар» одежду, 

обеспечивающую безопасность, износостойкость и надежность.  

Таким образом, на основании проведенных исследований разработано 

конструктивно-техническое решение одежды для игрока «Кокпар». Анализ 

результатов опытной носки образцов одежды подтвердил практическое обеспечение 

требований предъявляемых к ним. Художественно - конструктивное решение одежды 

для игроков «Кокпар» утверждено Федерацией национальных видов спорта и 

Агентством по туризму и спорту Республики Казахстан и рекомендовано к внедрению. 
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DDESIGN OF CLOTHES AIMED FOR USING IN GAMES "KOKPAR" WITH 

IMPROVED OPERATING PROPERTIES 

Usenbekov Zh., Seitov B.Kh., Musabekova B.Z. 

Almaty technological university 
Abstract. The article discusses the design of sportswear for participants of the popular game "Kokpar." In 

purpose to ensure a successful and safe activity of the player in "Kokpar" and popularization and enhance 

the effect of staginess of this sport, there were reviewed issues of improving the range and quality 

sportswear. There were defined the most tense areas in different parts of clothing by using high-speed 

filming and methodical recommendations have been developed for integrated assurance of dynamic 

matching for clothes. Pilot samples apparel have shown their reliability and it has been recommended to use 

in territory of the Republic of Kazakhstan.  

Keywords: wear resistance, strength, sportswear for "player of Kokpar", operating characteristics, sample 

of clothes 
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ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ АЛАТАУСКОЙ ПОРОДЫ 
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2
Нургалиева М.Т., 

2
Курасова Л.А.,  
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2
Казахстанско-Японский инновационный центр, г.Алматы, Казахстан 

 

Аннотация. В статье представлены материалы по определению жирнокислотного состава масла, 

полученного из молока коров Алатауской породы Алматинской области. Для исследования 

жирнокислотного состава проведен анализ в Казахстанско-Японском инновационном центре на 

газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с пламенно-ионизационным детектором. В работе 

содержатся сведения по исследованию жирнокислтного состава липидов молока коров Алатауской 

породы пастбищного периода в Алматинской области. Набор жирных кислот отличается в 

зависимости от породы, времени года и технологии производства, хотя значительную роль играет 

кормление. Также состав жира молока изменяется в течение лактации: в ранней лактации 

преимущественно преобладают жирные кислоты С16 и С18 из жировой ткани организма. В течение 

лактации повышается доля новообразованных жирных кислот (С4:0-С14:0), в то время как доля 

жирных кислот с 17-ю и более атомами углерода снижается. 

Ключевые слова: жирнокислотный состав, газовая хроматография, молоко, масло, Алатауская 

порода. 
 

Введение. В питании человека большое значение придается соотношению 

насыщенных жирных кислот (SAT) и ненасыщенных UNSAT (с одной двойной связью 

- МОNО и двумя и более двойными связями - РОLY). По зарубежным данным, 

коровье молоко, как правило, содержит 70% SАТ, 25% МОNО и 5% РОLY кислот. 
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Липидный состав более благоприятного для питания человека молока должен быть в 

пределах 30% SАТ, 60% МОNО и 10% РОLY [1].  

Молочные жирные кислоты оказывают существенное влияние на здоровье 

человека, а также на производственно-технические признаки продукции при 

производстве масла и сыра. Так, например, ненасыщенные жирные кислоты 

повышают способность масла к намазыванию, улучшают способность молока 

сбиваться в масло и снижают уровень холестерина. Определённые С18:2 жирные 

кислоты делают масло мягким, и им приписывают противораковые свойства. 

Напротив, С16:0 повышает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. 

Подобное действие оказывают также С14:0 и С18:0, причём С14:0 кроме этого также 

имеет негативное влияние на сердечно-сосудистую систему [2]. 

Материалы и методы исследований. Для выполнения поставленной задачи в 

Алматинской области в 2017 году было сформировано группа коров из 6 голов 

алатауской породы. Поголовье коров, молоко которых использовали для 

исследований, находилось в одинаковых условиях содержания и кормления 

пастбищного периода. В осенний период от каждой коровы было взято молоко.  

Пробоподготовку и определение жирнокислотного состава осуществляли в 

соответствии с ГОСТ 32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение 

жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии».  

Молоко помещаем в две центрифужные пробирки (по 50 см в каждую). Пробирки 

помещаем в центрифугу и центрифугируем при 10000 об/мин в течение (15±1) мин. По 

окончании центрифугирования отбираем верхнюю жировую фракцию и помещаем в 

стакан вместимостью 250 см
3
. Добавляем 150 см

3
 гексана, аккуратно перемешиваем и 

гомогенизируем в течение 3-5 мин при частоте вращения ножей от 2000 до 5000 

об/мин. Отделяем гексановый слой с растворенным в нем жиром и переносим его в 

круглодонную колбу вместимостью 250 см
3
. Круглодонную колбу подсоединяем к 

ротационному испарителю и полностью отгоняем растворитель при температуре 

(70±2)°С. Полученную жировую фракцию используем для приготовления метиловых 

эфиров жирных кислот. 

Определение жирнокислотного состава проведено в Казахстанско-Японском 

инновационном центре на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с пламенно-

ионизационным детектором и капиллярной колонкой размером 100 м × 0,25 мм. 

Газовое питание детектора осуществляется от регулятора газовых потоков 

следующими газами: азот, водород и воздух; максимальная температура детектора 450 
0
С; объем вводимой пробы - 1 мкл.  

Результаты исследования. Биологическая ценность жиров, их легкая 

переваримость и усвояемость определяется содержанием и составом жирных кислот.  

В нашем исследовании концентрация SАТ -60,2%; концентрация UNSАТ МОNО - 

28,45% соответственно. Что касается полиненасыщенных жирных кислот, то 

концентрация РОLY - 2,28% (табл. 1).  

Из насыщенных жирных кислот в молочном жире преобладает пальмитиновая 

кислота (С16:0). Среди мононенасыщенных жирных кислот больше всего олеиновой 

(С18:1), а полиненасыщенных -линолевой (С18:2).  
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Как известно, чем больше в составе жира ненасыщенных жирных кислот, тем 

меньше температура его плавления, а, следовательно, выше усвояемость [3].  

 

Таблица 1 - Жирнокислотный состав молока коров алатауской породы 
Условное 

обозначение 

жирной 

кислоты 

Наименование жирной 

кислоты по тривиальной 

номенклатуре 

Массовая доля жирной кислоты, 

% от суммы жирных кислот  

Алатауская 

порода 

n=6 

Насыщенные жирные кислоты  

С4:0  Масляная 2,0-4,2 2,65 

С6:0  Капроновая 1,5-3,0 1,72 

С8:0  Каприловая 1,0-2,0 0,96 

С12:0  Лауриновая 2,0-4,0 2,22 

С14:0  Миристиновая 8,0-13,0 9,86 

С16:0  Пальмитиновая 22,0-33,0 27,42 

С18:0  Стеариновая 9,0-13,0 14,94 

С20:0  Арахиновая до 0,3 0,43 

С22:0  Бегеновая до 0,1 0 

Мононенасыщенные жирные кислоты  

С10:1  Деценовая 0,2-0,4 1,88 

С14:1  Миристолеиновая 0,6-1,5 0 

С16:1  Пальмитоленовая 1,5-2,0 1,48 

С18:1  Олеиновая 22,0-32,0 25,09 

Полиненасыщенные жирные кислоты 

С18:2 Линолевая 3,0-5,5 1,47 

С18:3 Линоленовая до 1,5 0,81 

насыщенные кислоты 60,2 

мононенасыщенные кислоты 28,45 

полиненасыщенные кислоты 2,28 

Прочие 9,07 

В медицинском аспекте большую роль играет олеиновая кислота, которая 

проявляет антихолестериновое действие [4]. Ее в молочном жире коров составило - 

25,09%.  

 

Таблица 2 - Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира 

Наименование жирных кислот 

Границы соотношения 

массовых долей эфиров жирных 

кислот в молочном жире 

Алатауская 

порода 

n=6 

Пальмитиновой (С 16:0) к лауриновой(С 12:0) 5,8-14,5 12,35 

Стеариновой (С18:0) к лауриновой(С12:0) 1,9-5,9 6,73 

Олейновой (С18:1) к миристиновой (С14:0) 1,6-3,6 2,54 

Линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0) 0,2-0,5 0,15 

Суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) 

к сумме лауриновой (С12:0), миристиновой 

(С14:0), пальмитиновой (С16:0) и 

стеариновой(С18:0) 0,4-0,7 0,49 
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Соотношение стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0) превышает норму на - 

0,83%. В результате того что в молочном жире преобладает стеариновая кислота - 

14,94%[5]. 

 

Выводы: 

1. Содержание насыщенных жирных кислот составило - 60,2%. 

2. Содержание мононенасыщенных жирных кислот составило - 28,45%. 

3. Содержание полиненасыщенных жирных кислот составило - 2,28%. 

4. Не идентифицированные жирные кислоты - 9,07%. 
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Abstract. The article presents materials on the determination of the fatty acid composition of butter obtained 

from the milk of cows from the Alatau breed of the Almaty region. For the study of fatty acid composition, 

an analysis was carried out in the Kazakhstan-Japan Innovation Center on the gas chromatograph Chromos 

GC-1000 with a flame ionization detector. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОУДОБРЕНИЙ 
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Аннотация. В статье рассмотрены, технология получения биоудобрений, технические средства 

производства, а также состав и их физико-химические свойства биоудобрений, разновидности 

органических удобрений, использование ,внесение твердой и жидкой фракции биоудобрений. 

Биоудобрения содержат все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфат, калий, макро и 

микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях нужных для растений, а также активные 

биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в два и более раз. 

Благодаря анаэробному сбраживанию навоза в биореакторной установке минерализация 

биоудобрений растет (минеральная составляющая N - 60%, а органическая составляющая - 40%). 
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При соблюдении агротехнических требований внесения биоудобрений (температуры окружающей 

среды, влажности и других факторов) основные составляющие азота интенсивно взаимодействуют, 

постоянно обеспечивая культурные растения питательными элементами. 

Ключевые слова: сельскоехозяйства, биоудобрение, навоз, биореактор, субстрат, 

животноводства, фракция, сбраживания. 

 

Введение. В сельскохозяйственном производстве Казахстана существует проблема 

переработки навоза крупного рогатого скота молочного направления в малых и средних 

комплексах. Большинство крестьянских (фермерских) ферм КРС располагаются вблизи 

или внутри населенных пунктов, при этом системы переработки и хранения навоза 

отсутствуют. В результате территория вокруг подобных ферм становится 

неблагоприятной для проживания, близлежащие водоемы загрязняются не только 

биогенными и органическими веществами, но и болезнетворными микроорганизмами. 

Поэтому разработка технологий переработки с максимальным извлечением, а также 

рациональным использованием удобрительной и энергетической способности навоза 

КРС, с обеспечением экологической безопасности является актуальной задачей, 

имеющей научный и практический интерес [1]. 

Для природно-климатических условий Казахстана перспективным является 

применение технологии анаэробной переработки навоза КРС в накопительном 

режиме. При этом производстве качественного органического удобрения с ускорением 

процессов переработки отходов, решаются проблемы обеспечения экологической 

безопасности – предотвращение загрязнения водоемов, почвы и посевов, благодаря 

обеззараживанию отходов. 

В целом, решение проблемы механизации процессов производства и применения  

органического удобрения с переработкой отходов животноводческих комплексов, 

будет способствовать развитию интенсивных технологий в молочном скотоводстве и 

решению проблемы продовольственной безопасности страны. 

Материалы и методы исследований. При развитии сельского хозяйства на 

современном этапе, когда значительно уменьшилось поголовье скота и соответственно 

уменьшилось производство и внесение органических удобрений, требуется 

восполнение органической части почвы за счет применения альтернативных 

органических биоудобрений, для создания благоприятных условий для растений в 

плане агрохимических, водно-физических и биологических свойств почвы. Если 

рассматривать мировые стандарты, то земледелие считается органическим, когда не 

используются синтетические химикаты, а технология предусматривает минимальную 

обработку почвы и не использует генетически модифицированных организмов. 

Процесс биоконверсии кроме энергетической позволяет решить еще две задачи. Во-

первых, сбреженный навоз по сравнению с обычным повышает на 10... 30% 

урожайность сельскохозяйственных культур. Объясняется это тем, что при анаэробной 

переработке происходит минерализация и связывание азота. При традиционных же 

способах приготовления органических удобрений (компостированием) потери азота 

составляют до 30...40%. Анаэробная переработка навоза в четыре раза – по сравнению 

с несброженным навозом - увеличивает содержание аммонийного азота (20...40% 

азота переходит в аммонийную форму). Кроме того, во время сбраживания полностью 

гибнут семена сорняков, которые всегда содержатся в навозе, уничтожаются 
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микробные ассоциации, яйца гельминтов, нейтрализуется неприятный запах, т.е. 

достигается актуальный на сегодня экологический эффект.  

Практика развития органического сельского хозяйства во всем мире 

свидетельствует о создании дополнительных рабочих мест в сельской местности и 

новых перспективах жизнеспособности, как малых фермерских хозяйств, так и 

крупных агрокомплексов, а также и о других социальных преимуществах, которые 

являются чрезвычайно актуальными для Казахстана. Органические отходы 

животноводческих комплексов (навоз) сами по себе являются удобрениями. Однако 

коэффициент полезного действия таких удобрений составляет всего 10... 15% от 

теоретически возможного. При переработке этих же отходов на биогазовой установке 

получается кроме биогаза еще и шлам (биоудобрения), который имеет значительно 

лучшие показатели как удобрение. В зависимости от способа и длительности хранения 

органические удобрения (навоз) теряют 25...50% органического вещества и 

питательных элементов (в первую очередь азота N). Еще большие потери 

наблюдаются зимой при промерзании общей массы с последующим оттаиванием - до 

70%. [1,3,4]. 

Результаты исследований.  К настоящему времени разработана специальная 

технология биологической обработки метановым сбраживанием навоза крупного 

рогатого скота, свиней и помета птицефабрик с получением высоко качественного 

органического удобрения и биогаза. Из переработанных отходов получаются 

биоудобрения, которые с помощью специальных машин вывозятся на поля. 

Удобрения содержат все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфат, калий, 

макро и микро элементы) в растворенном виде в соотношениях нужных для растений, 

а также активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход 

урожая в два и более раза. Биоудобрение действует на растение сразу по внесению в 

почву. Удобрение не токсично, пожаро- и взрывобезопасно, не образует вредных и 

токсичных соединений привнесении в почву. Благодаря этому, фермеры собирают 

урожай пшеницы до100 центнеров с гектара. Технология метанового сбраживания 

позволяет провести дополнительную обработку продуктов сбраживания для 

обогащения и связывания азота, что существенно повышает качество удобрения и в и 

тогеповышает плодородие почвы.   

На выходе биоустановки при анаэробном сбраживании получают шлам, который 

в значительном количестве содержит биологически активные вещества и большое 

количество микроэлементов. Шлам является сильным энергетическим материалом для 

грунтовых микроорганизмов, после внесения которого, в почве происходит 

активизация азотофиксирующих и других микробиологических процессов. В таблице 

1 приведены данные химического состава биоудобрений [2,3]. 

Ежегодно в животноводстве и птицеводстве образуется около 150 млн. т 

органических отходов. До недавнего времени эти цифры характеризовали 

исключительно остроту экологических проблем. По данным природоохранных служб, 

только в водоемы, питающие столицу, могут попадать миллионы тонн токсичных 

стоков. В итоге, чтобы сделать воду питьевой, необходимо дорогостоящее и тоже 

небезвредное химическое вмешательство.  
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Таблица 1 - Химический состав биоудобрений из биореакторной установки.  

 
Заключение. Удобрения являются главным источником питания и роста 

растений, которое повышает урожайность сельскохозяйственных культур не только в 

первый год внесения, но и в следующие 3...4 года.  

По результатам предварительных исследований, семена картофеля, замоченные 

перед высадкой в метановой бражке, примерно на 2 недели опережают в развитии 

картофель, высаженный обычным способом. То же происходит и с сахарной свеклой, 

и луком. 

Фермеры, пользовавшие органические удобрений, утверждают, что стоимость 

такого биоудобрений произведенной в условиях хозяйства в 10 раз дешевле 

традиционных минеральных удобрений, а урожайность культур повышается в 2.. .5 

раз. 
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TECHNOLOGIES OF OBTAINING AND USAGE OF BIOFERTILIZER 
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Almaty, Kazakhstan, E-mail:  goha_17k@mail.ru 
Abstract. In the article the composition of biofertilizers, the technology of biofertilizer production and their 

properties, the physicochemical properties of biofertilizers, varieties of organic fertilizers, the introduction 

of a solid fraction of biofertilizers and the use of the liquid fraction of biofertilizers. Biofertilizers contain all 

the necessary components of fertilizers (nitrogen, phosphate, potassium, macro and trace elements) in a 

dissolved form in the ratios necessary for plants, as well as active biological stimulators of the auxin class, 

which increase yield yield by two or more times. Due to anaerobic fermentation of manure in a bioreactor 
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plant, the mineralization of biofertilizers increases (the mineral component N is 60%, and the organic 

component is 40%). If the agrotechnical requirements of introducing biofertilizers (ambient temperature, 

humidity and other factors) are met, the main components of nitrogen interact intensively, constantly 

providing the crop plants with nutrients. 

Key words: agriculture, biofertilizer, manure, bioreactor, substrate, livestock, fraction, fermentation. 

 

⸦ ↈ ⸧ 
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Қысқаша мазмұны Бұл мақалада құстың инфекциялық метапневмовирусын зерттеуге бағытталған 

құс өсіретін шаруашылықта жүргізілген эпизоотологиялық мониторингінің және құстардың қан 

сарысуы сынамасындағы метапневмовирусқа қарсы антиденелердің деңгейін анықтауға жүргізілген 

серологиялық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде 

метапневмовирусты инфекцияның құстар арасында тез тарайтынына және аурудың клиникалық 

белгілері жоғары тыныс мүшелерін қабыныуымен сипатталатыны анықталды.  

Кілтті сөздер: Мониторинг, иммуноферменттік талдау, құстың метапневмовирусты инфекциясы 

 

Кіріспе Қазіргі кезде Қазақстандағы құс басының көбеюіне және одан алынатын 

өнімдердің сапасының жоғарылауына шетелдік озық технологиялардың қолданылуы 

оң әсерін тигізуде. Соған қарамастан қарамастан құс шаруашылығында инфекциялық 

аурулардан келетін шығынның деңгейі төмендемей отыр. Солардың бірі Қазақстанда 

бұрын анықталмаған, ресми түрде тіркелмеген және біздің экономикамыз үшін зор 

қауіп туғызатын құстардың парамиксовирустар тобына жататын құстың 

метапневмовирусты инфекциялы (ҚМПИ) ауруы болып отыр [1]. 

Құстың ҚМПИ ауруы құстардың жоғарғы тыныс жолдарының инфекциялық 

қабынуымен, ал құс балапандарында бас ісігі синдромымен сипатталады[2].  Ауру 

кезінде құстың салмағы мен өсуі, сонымен қатар, жұмыртқа өнімділігі төмендеуі 

едәуір экономикалық шығындар алып келеді [3]. Аурудың қоздырушысы - құрамында 

РНҚ-лы бар Paramyxoviridae тұқымдасына, Metapneumovirus туыстасына, Avian 

Metapneumovirus (aMPV) түріне жатады. Ол алғаш рет 1978 ж Оңтүстік Америкада 

ашылған. Құстың МПВ контагиознды респиратордың ауру қоздырушысы болып 

табылады. Бұл ауруға бірінші кезекте күркетауық және тауықтар, сондай-ақ, үйректер, 

қаздар, қырғауылдар, түйеқұстар, мысыр тауықтары ұшыраған [4,5]. Антигендік және 

генетикалық айырмашылықтардың негізінде вирустарды 4 кіші түрге бөлінеді: A,B,C 

және D. А және В типтері Африкада, Азияда, Оңтүстік және Солтүстік Америкада, 

Еуропада, Ресейде анықталған. ҚМПИ- ның С типі алғаш рет 1996 ж АҚШ - та 

респираторлық белгілерімен күркетауықтадан анықталған. Ал кейінірек Францияда, 

Оңтүстік Корея және Қытайда анықталды. Ал вирустың D типі Франция мен Кореяда 

ашылған [6].  
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Жоғарыда келтірілген деректер құстың метапневмовирусты инфекциясының 

еліміздегі құс фабрикаларындағы індеттік ерекшеліктерін, оның антигендік 

қасиеттерін анықтауда толықтай ғылыми зерттеулер жүргізуді қажет ететіндігі және 

осы бағыттағы жоспарланған жұмыстардың республикамыздың құс шаруашылығы 

өндірісінің шешуін күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі екендігін дәлелдейді.  

Зерттеу материалдары мен әдістері ҚМПИ вирусын бөліп алу үшін танау-

кеңірдектен, клоакадан алынатын шайындылар, ауру нәтижесінде өлген құстардың 

ішкі органдарының (өкпе, бауыр, көкбауыр, ас қорыту жүйесі, бас миы, клоака, сөл 

түйіндері т.б.) кесінділері пайдаланылады. Вирусты бөліп алу мен клондау 9-10 күндік 

тауық эмбриондарында жүргізіледі. 

Бөлінген вирустың инфекциялық титрін L.Reed H. және Muench әдісімен 

есептелініп, оны Lg ЭИД/0,2 мл деңгейінде белгіленеді. Бөлінген гемагглютинациялық 

агентті анықтау үшін (ГАА) гемагглютинация реакциясын белгілі әдістемесіне сәйкес 

қойылады.  

Бөлінген вирусты ажырату үшін бейтараптандыру реакциясын (БР), тікелей емес 

гемагглютинация реакциясы (ТЕГА), иммуноферменттік талдау реакциясы (ИФТР) 

қолданылады. Бейтараптандыру реакциясын TRT вирусының биологиялық 

қасиеттерін зерттеуге негізделген. Реакцияны қою үшін VERO, BGM, MA104, CEF 

торша өсінділері пайдаланылады. Соңғы жылдары ҚМИП балау үшін молекулярлық-

генетикалық деңгейдегі өзгерістерді анықтау үшін ПТР (полимеразды тізбекті 

реакция) қолданыла бастады. Қоздырғыштарының кең ауқымды респираторлы ауру 

болуына байланысты ҚМПИ Ньюкасл ауруынан, құс тұмауынан, індеттік бронхиттен, 

инфекциялық ларинготрахеиттен, құс шешегінен ажыратып балау қою керек.  

Зерттеу нәтижелері. Індеттанулық зерттеу нәтижелері бойынша құс 

фабрикаларындағы құстар арасында, ауруға негізінен 5-6 айлық балапандар және жас 

күркетауықтар бейім келетінін анықтадық. ҚМПИ инфекциясының негізгі таралу 

жолы көлденең (горизантальді), яғни құстан құсқа және сумен, азықпен, ауа арқылы, 

күтуші адамдармен, құрал-сайманмен, жанасу жолдарымен беріледі. Ауруға шалдығу 

көрсеткіші бойынша 10%-дан-75-ға% дейін болады, өлім көрсеткіші жас балапандар 

арасында 3-7%-ды құрайды. ҚМПИ вирусы көбінесе жоғарғы тыныс мүшелерінің 

эпителий қабықшасын зақымдап, бактериалды қоздырушылардың енуіне жағдай 

жасайды. Ауру көбінесе шартты патогенді микроорганизмдермен асқынған кезде, 

бастың ісу синдромы байқалады. Инфекциялық процестің өтуіне құстарды өсіру 

технологиясы, құс қораларындағы микроклиматтың әсері, әр-түрлі стресс факторлар, 

ауа-райындағы өзгерістер әсер етеді. Вирусологиялық зерттеулердің нәтижесінде құс 

метапневмовирусының қоздырушысын жабайы құстардан соның ішінде торғайлардан, 

шағаладан, жабайы үйрек, қаздан бөліп алуға болады.  

Қорытынды Құстың метапневмовирусына балау қою практикалық жағдайда 

біршама қиындықтар туғызады. Себебі аурудың негізігі клиникалық белгілері, құстың 

тыныс мүшелерінің зақымдануы көптеген басқа вирусты және бактериалды 

инфекцияларда байқалатындықтан ол қорытынды балау қоюға негіз бола аламайды. 

Ал бұл ауруда байқалатын бас ісіну синдромы (SHS) барлық жағдайларда анық 

байқала бермейді, ал байқалған жағдайда ол құс метапневмовирусының бірден-бір 

негізгі клиникалық белгісі ретінде қарастыруға болады. Инфекциядан өлген құстардың 
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патанатомиялық өзгерістеріне мұқият көңіл аударған жөн, себебі патанатомиялық, 

әсіресе патогистологиялық өзгерістері толықтай зерттелмеген. Иммуноферменттік 

талдау әдісі құстың метапневмоинфекциясын балауда кең көлемде қолданыс тапқан 

әдістердің бірі, әсіресе ауырған құстардың қан сарысуындағы антиденелердің деңгейін 

анықтау үшін. Сонымен қортындай келе құстың метапневмовирусты инфекциясын 

анықтау үшін сезімталдылығы жоғары, әрі құс фабрикаларының зертханаларында, 

қатардағы ветеринариялық лабораторияларда қолдануға қолайлы қарапайым әдісті 

қарастыру қажет. 
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Abstract The summary of this article is aimed at the study of infectious metapneumovirus poultry farm 

poultry disease monitoring and blood serum sampling of birds metapneumovirusserological results of 

studies carried out to determine the level of antibodies. Metapneumovirus as a result of the research, 

conducted between infected birds rapid spreading and clinical signs of disease of the upper respiratory 

inflammation members were characterized. 
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