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8 секция. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ
Секция 8. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ƏОК 81'373.21
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Абдуллина А.Г., Тлеумбет Д.
(Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті)

Топонимдердің жіктелу принциптері туралы Э.М. Мурзаев, Ғ. Қоңқашбаев,
Ə.С. Бейсенова, Е. Қойшыбаев, Т. Жанұзақов, А. Əбдірахманов, С. Əбдірахманов,
К.Д. Каймулдинова, А.С. Омарбекова жəне т.б. еңбектерінде теориялық жəне
практикалық жағынан əр түрлі аспектіде қаралып отырды.
Ақтөбе облысының топонимдерінің жіктелу принциптері жөніндегі мəліметтер:
Б. Уразаева, Ж.Т. Уталиеваның «Топонимия жəне топонимика», «Ақтөбе облысы
топонимикасының
тарихнамасы»,
Р.
Бекназаровтың
«Ақтөбе
аймағы
топонимикасының тарихи-мұрағаттық аспектісі», К.Б. Уразаева, Ж.Т. Уталиева,
Р. Бекназаровтың «Топонимдердің этимологиясы мен жіктелуі жəне атауларды өзгерту
тарихы» т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған [1].
Географиялық негізде Қазақстан топонимдерін жіктеу мақсатында бірнеше
семантикалық топтарды ажыратуға болады. Олардың арасында мысал ретінде табиғат
жағдайларын бейнелейтін атаулар алынады. Мұндағы бірінші топты аумақтың жер
бедерін сипаттайтын атаулар тобы құрайды. Осы бай мұрадағы метафоралық сөздер
бірнеше семантикалық топша құрайды:
1. Жалпы адам мен жануарларға ұқсату.
2. Адам мен жануарлардың дене мүшелеріне ұқсату.
3. Баспана бөліктеріне тұрмыстарға ұқсату.
4. Іс қимыл əрекетті білдіретін сөздермен əсірелеу.
5. Мифологиялық сакральды мазмұны бар бейнелі атаулар.
Екінші топтағы атаулар қатарына аумақтың геологиялық құрылысын
сипаттайтын топонимдер жатады. Мұндағы атауларды жіктеу жыныстардың құрамы
мен құрылысына, ерекшеліктеріне байланысты жүзеге асырылады. Топонимдерде
геологиялық жыныстары құрамы туралы ақпарат тура мағанасында беріледі.
Жыныстардың түсіне байланысты атаулар қазақ топонимиясында жиі кездесетін
топшаны құрайды.Топонимикалық белсенділігі жөнінен Қазақстанның барлық
аймақтарында ақ, кара, қызыл, сары, көк лексемалары (сөздері) басымдылық көрсетеді.
Бұл түс атауларының қатысуымен жасалған топонимдердің геологиялық жыныстарға
қатыстылары негізінен оронимдерге жатады. Пайдалы қазбалармен байланысты
топонимдерде геологиялық ақпарат нақты немесе жанама түрде беріледі.Нақты ақпарат
қатарына Алтынды, Жезді, Күмісті,Темірші, ал жанама ақпарат бар топонимдер
қатарына тотыққан мыс минералдары таралған аудандарға Көктас,байырғы мыс
өндіріс болған аудандарға Бақыртау (Ақтөбе облысы), қорғасын кен орны бар Күйетас
атауларын жатқызуға болады.
Үшінші топтағы атаулар климатты жəне гидрографияны сипаттайтын
топонимдерді біріктіреді. Табиғи нысандарды номинациялау барысында климат пен
гидрографиялық жағдайды сипаттайтын атаулар тобының қалыптасуы ең алдымен бұл
3

факторлардың шаруашылық маңызымен түсіндіріледі. Климаттық жағдайды
сипаттайтын атаулар көбінесе оның басты белгілерін бейнелейтін суық-ыстық, салқын,
жылы, жаурау, шуақ, жел, қырау лексемаларының қатысуымен жасалады. Мысалы,
Желтау, Жақсы Қарғалы, Жаман Қарғалы.
Төртінші топты атауларды төсеніш бетті сипаттайтын атаулар құрайды.Бұл
атаулар тобына кейбір жайылымдық терминдер (құм, шақат жəне т.б.) негізінде
қалыптасқан атаулар, яғни оронимдердің шағын тобы төсеніш беттің түсі, ылғалдануы
мен сортаңдану деңгейін бейнелейтін топонимдерді жатқызамыз. Бұл топтамадағы
топонимдер арасында оронимдер мен қоныс, жайылымдық жерлер атауларының басым
болуын осымен түсіндіруге болады. Осы ретте қазақ халқының төсеніш бетті
сипаттайтын терминдерінің көпшілігі қазіргі ғылыми айналымға кеңінен енгендігін
атап өтуге болады.
Бесінші топқа өсімдік жəне жануарлар дүниесін сипаттайтын атаулар
топтастырылған. Жалпы алғанда фитонимдердің географиялық атаулар құрамында жиі
кездесуін өсімдіктердің шаруашылық маңызымен түсіндіруге болады. Географиялық
атаулар құрамында ағаштар жəне пайдалы өсімдіктердің де атаулары кездеседі.
Олардың көпшілігі шаруашылық жəне күнделікті тұрмыста пайдалы өсімдіктер болып
табылады.
Алтыншы топқа зоонимдердің қатысуымен жасалған атаулар төрт түлік малдың
Қазақстанда жабайы жануарлардың жəне метафоралық теңеу сөздер ретіндегі жануар
атауларымен байланысты болады .
Жетінші топқа этнонимдер негізінде қалыптасқан топонимдер. Халықтың,
ұлттың немесе тайпа, ұлыстың атауы болып табылатын этнонимдер көптеген
географиялық атауларға негіз болған.Топонимдер құрамындағы этнонимдер арқылы
бұрын мекен етіп,қазіргі кезде жойылып кеткен
халықтар туралы, олардың
қоныстанған, көшкен аудандары туралы мəлімет алуға болады.
Қазақстандағы географиялық атауларда біздің жерімізді бұрын-соңды мекен
еткен, көшіп-қонған халықтардың атауларымен қатар, қазақ руларының аттары да
көрініс тапқан.
Сегізінші топқа түстермен байланысты топонимдер. Біздің қоршаған
географиялық атаулардың түстермен байланысты қойылғандары айрықша топты
құрайды.Тіл маманы Қ.Рысбергенованың соңғы зерттеулері қазақ топономиясында 10
негізгі түс (ақ, қара, қызыл,сары, көк,қоңыр, боз, ала, сұр, жирен) атрибутталғанын
көрсетеді.
Қазақстанның аймақтары бойынша ірі объектілердің атаулары мысалында осы
топтың ерекшеліктерін қарастыратын болсақ:
Ақ – бұл түспен байланысты атаулар географиялық нысандардың барлық дерлік
түрлеріне берілген атауларда кездеседі.
Ала – бұл топтағы топонимдер арасында Алатау оронимі көне деп есептеледі.
Қара - құрамында қара анықтауышы бар топонимдердің басым көпшілігі түспен
байланысты болып келеді. Көбінесе географиялық объектінің түсін қара деп қабылдау
қоршаған ортадағы басқа нысандармен салыстыру негізінде жүргізілгендіктен қара деп
аталған бъектінің барлығы бірдей дəл сондай қара болмайды.
Қарақұм шөл типін білдіретін ландшафтылық термин ретінде өсімдікпен бекіген
құмдарға қатысты қолданылады.
Сары - бұл түспен байланысты атаулар гидронимдерде су түсін ал оронимдерде
көбінесе тау жыныстарының түсін білдіреді.
Қызыл. Атауы қызыл түспен байланысты ірі объектілер қатарына Қызыл теңіз,
Қызылқұм жəне т.б. жатқызуға болады [2].
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К.Д. Каймулдинованың топонимдерді жүйелеу принциптеріне сүйене отырып,
Ақтөбе облысының топонимдеріне жүйелеу жұмыстары жүргізілді:
Аумақтың жер бедерін сипаттайтын атаулар
Кілемжайған- баяғыда Кенесарыны хан етіп сайлағанда кілем жайып, қонақ
қарсы алған деген жорамал бар. Екінші қауесет, Патша өкіметі мен қазақ хандығы
қосылғанда (Əбілхайыр) орыс губернаторына кілем жайыпты-мыс.
Ноғайты жəне Ебейті ауылдары. Ноғайты аулы ауданның Ащы селолық
округінің орталығы, Ебейті елді мекені. Ноғайты атауының шығуы ертеде осы маңайды
мекендеген. Ноғайлы жұртының Ноғай руына байланысты. Ноғайты, Ебей рулары
қоныс еткен осы төңірек Ноғайты, Ебейлер мекендеген аймақ Ебейті аталып кеткен.
Құлын кеткен – Сарбие округіне қарасты орталықтан 3км жер. Айналасын 3.5км
ұзындықта орлап, малдан қорғап бір-бір ауыз жасаған, ортасынан айбар құдық қазып
мал суарған. Құдық суына құлын құлап кеткендіктен аталған. Ор сыртында Мұқаш
имам мешіт салдырған. Мешітке сол маңдағы балалар тартылған.
Бақай- өзінің үлгісімен ұсақ буын сүйектерін елестетеді. Жайлаусай тек қана жаз
жайлау орындарын ғана көрсетіп қоймай, сай, өзендерден тұратын жер бедерін де
білдіреді. Көптоғай- сандық ұғымда орманды алқап, тоғайлы жерді білдіреді
Аумақтың геологиялық құрылысын сипаттайтын топонимдер
Жақсымай- темір жол станциясының, елді мекеннің атауы. Темір жол
станциясынан 25-30км шамасында Ақсай ауылына жақын мұнай шыққан жерлер.
Ақтөбе облысындағы алғашқы мұнай табылған жер аты. «Жақсы май»- пайдалы май
деген сөзден шыққан. Осы жердегі алғашқы мұнай 1932-33 ж өндірілген.
Никельтау- селолық округ орталығы, елді мекен атауы. Осы жерден никель кен
орындарының табылуына байланысты жергілікті халықтың қойған атауы.
Климатты жəне гидрографияны сипаттайтын топонимдер
Сарыдүлек сөзі түсіндіруге күрделі. Бұл топоним Дүлей сөзінің бір мағынасы
боранның ұлуы түсінігін білдіреді. Түс эпитеті топонимдерде көріне отырып, боранның
күшімен салыстырылады. Жел мен боранның күші басқа да ауа райының құбылысы
көшпелі үшін апат, қара сөзімен білдіреді, ол көбінесе қара-черный сөзімен білдіріледі.
Егіндібұлақ топонимі топономикалық жүйеге, ландшафттың ерекшеліктерінің
байлығына гидронимдерге бұлақ-родник, ручей, источник формантының есебінен
кірігіп тұр. Сонымен бірге егін-уражай мағынасын да құрастырған. Егіншілікке
жарамды жерлер, егістікке жайлы жер орыс қоныс аударушыларын қызықтырып
отырған.
Қарасу топонимі Қазақстанның гидронимикалық жүйесі контекстінде тұтастай
алуға болады: топоформанттық ақ – белый семасына қарағанда қара семасы терең
жатқан жерасты суларын білдіреді.
Жағабұлақ топонимі бұлақтардың көптігімен түсіндіріледі, бұл уақытта
топонимді жағалай сөзін ұштастыру ретінде бұлақ сөзін қосып алуымыз керек. Алайда
жаға сөзі қазақша «берег» сөзін білдіреді, бұл түбірден əшекейінде жағажай, жағала
(брод) құрастырып жатамыз. Асылы, мұнда басқа этимологиялық түсіндерме көрінбей
тұрғаны болу керек. Ол бұлақты көзбен қарағанда жаға (воротник) формасын елестетіп
тұрған көзбе көз түбірден шығып тұрғаны болуы керек, сондай ақ өткелді жағалап
өтуді түсіндіретін болар. Топонимдерді қалыптастырудың ұлттық топономиясына
сипатты мұнда физикалық, заттық мағына да, метафоралық ұлттық топономиясына
сипатты мұнда физикалық, заттық мағына да, метафоралық мағына да тұр.
Бөгетсай селолық округі, өзінің орталығы болып тұрған кенттен атау алған, өзен
барлығын жəне онда дамбы салынып, бөгелгендігін білдіреді. Бөгетсай Хромтау
ауданының оңтүстік-батысында, Ор өзенінің оң жағасында орналасқан село. 1957 ж
мұнда Бөгетсай совхозы жəне селолық советі құрылған. Бұдан бұрын мұнда «Красный
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октябрь», «Тикаша», «Шілітісай», «Миялы», «III Интернацианал» колхоздары болған
еді.Бөгет сөзі дамбы, бөгеу деген білдереді. «Красный октябрь», «Тикаша»,
«Шіліктісай», «Саталин», «Екі баз», «Жаркөл», «Жоса», «Үшқұдық», «Қарлау»,
«Тұщыайрық», «Миялы»,«III Интернацианал» атауларында қазақ топонимдері басым.
Сұның үстіне », «III Интернационал», «Красный октябрь», «Сталин», саяси фактордың
ықпалын білдіріп, идеологиялық тұрғыдағы топ құрса, «Тікаша», «Шілітісай»,
«Миялы», сияқты қазақ топонимдері қазақтардың топографиялық пайымдау
ерекшеліктері мен белгілерін: оның өсімдік əлемін, шаруашылық нысандарының
барлығын, топырақ түрлерін анықтайды.
Төсеніш бетті сипаттайтын атаулар
Жарлы ауылы қиылған, уақталған, жармақ сияқты мағынадағы омонимдік
бірнеше ұғымдардан шыққан ауыл аты. Топонимнің пайда болуына көзбен шолу белгісі
бойынша рельефтің, ландшафтың, бөлшек-бөлшек болуы жетекші болуы мүмкін. Бірақ
бұл тек гипотеза.
Құмжарған кентінің дəстүрлі атауы сөзбе сөз аударсақ құмды жарған
«разбивший песок» мағынасын білдіреді. Мұғалжар ауданы үшін құм мен судың
молшылығы тəн. Бұл сөзтіркестің мағынасын бейнелеп айтсақ жергілікті ландшафтты
дəл сипаттап, құмның ағып шығып жатқан бұлақты дəл сипаттайды.
Біршоғыр селолық округі, көрсетілген əкімшілік орталығынан басқа, Сарысай
ауылын Алабас разъездерін біріктіреді, үш топонимде де жергілікті жерді атаудың екі
принципі анық байқалады. Алабас ландшафт туралы ақпараттың халықтық
принциптерін бейнелейді. Ландшафттың физикалық ерекшеліктерімен қатар мұнда
түстер палитрасын əсердің көзбен шолынуы жөнінде ақпарат білініп тұр, түс бұл жерде
жағырапиялық ақпаратқа бағыт, сары құм түсіне бейімділікті білдіреді.
Өсімдік жəне жануарлар дүниесін сипаттайтын атаулар
Жылантау - ескі Қарабұтақтың шығысында, шамамен 6 шақырымдай жерде,
қаратастың ортасын тесіп өскен екі қайың назарыңды еріксіз өзіне аудартады. Осы жер
«Жылантау» деп аталады. Ертеректе түс мезгілінде осы таудан төмен қарай шаңдатып,
жыландар суға құлайтын болған. Көтерілген шаңның көлемі өте зор болған дейді.
Жыландардың көп болуы, бұл жердің алтынның мол қоры бар деген жорамалға сəйкес
келеді.
Миялы - мия түбірі тұқымы ащы, ақ жəне қызыл түсті жемісті өсімдік. Басқа
сөзбен айтқанда, топоним осы өсімдіктің бұл жерде ну өсіп тұрғандығын көрсетеді.
Қыналы- топонимнің этимологиялық көрінісі ботаникалық өсімдік мотивімен де,
сондай ақ сандық өсім, молшылық идеология тұрғысынан айқындалады. Жердің
топономикалық көрінісі ботаникалық өсімдік мотивтері ғана емес, сондай ақ сандық
көбею, молшылық идеясы арқылы қалыптастырылатыны қызықты.
Сартоғай селолық округінің орталығы əуелде Сартоғай кенті болды, қазіргі
орталығы Алтай батыр кенті. Сартоғай топонимі жағырапиялық мекен атауларының
қазақ жүйесіне тəн: орман, орманды жер, тоғай деген мағынаны білдіреді.
Этнонимдер негізінде қалыптасқан топонимдер.
Жамбыл - топоним-антропоним. Бұл есім осы жерде туылмаған ұлы ақынның
есімі. Осы топонимді зерттеу советтік дəуір топономиясы үшін екі заңдылықты
көрсетеді. Біреуі – мекенді белгілілі адамның есімімен атау тенденциясы. Екіншісі антропоним топонимнің шығу уақытын көрсетеді.
Темір ауданының атауы осы жердегі өзеннің атауынан шыққан. Топоним
этимологиясы туралы екі пікір белгілі. Топонимнің пайда болуын Ақсақ Темір туралы
аңыздардан жəне Қобыланды батыр туралы эпостық жырымен байланыстырады,
өйткені екеуінде де бұл топоним кездеседі. Екнші жағынан темір-металлмен
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Жабасақ – «Ақтөбе облысының топономикалық кеңістігі» кітабы авторының
пікірі бойынша өзінің атауын ауқатты, бай Жабасақтың атынан алды, (Қаратамыр
руынан), оның моласы ауылдан 12 шақырым жерде жəне Қарамола деп аталады.
Жабасақ тұрғанға дейінгі осы мекеннің аты Төбебасы болып аталатын, сөзбе сөз
алғанда төбенің басы, бейнелеп айтсақ: төбелердің төбесі.
Түстермен байланысты топонимдер.
Қарабұтақ - Əйтеке би ауданының оңтүстік-шығысындағы село. Сөзбе сөз алсақ
- қара бұтақ. Өсімдік əлемнің сүреңсіздігін, дала кейпінің аскеттік бейнесін,
жапырақсыз, құрғақ ағаш бұтақтарын білдіреді. Өсімдік əлемнің ерекшеліктері айқын
сезіледі.
Ақкөл топонимі қазақтардың санасында оазисті елестетеді, өйткені ақ көлдің
сөзбе-сөз аудармасы- белое озеро. Ақтөбелік зерттеушілердің пікірі бойынша, көлді
алыстан көргенде көз алдына ақтаңдық көрінеді. Біздің көзқарасымызша,
топономикасының пайда болуы қазақтардың ойлауының метофориялық табиғатында
жасырын тұр, түс семантикасын жоғарғы реттегі идея дəрежесіне көтерілуін ойға
оралтады. Қазақтардың өздері соншалықты ұнататын түстерін табиғи символ ретінде
қабылдауы ақтүсті ақынжандылықпен қабылдауында тұр.
Ақтасты- ақ тас ұғымын білдіреді. Əйтеке би ауданының батысында орналасқан
көлден басталады, барлығынан дұрысы, антропонимикалық шығу тегі болар. Сұлукөл
топонимі қызықты. Ақтөбе авторларының кітабында мынадай жергілікті аңыз
келтіріледі. Бұл жердің тұрғындары атаудың шығу себебін жетіру жағалбайлының бір
байының қызы кедейге жігітке ғашық болып, əкесінің ырқына қарсы шыққаны туралы
аңызбен байланыстырады. Қас сұлудың атымен, оның құрметіне қойылған тас жəне
көлдің ортасына тартылған тас жол, қайықпен жүзіп келе жатқанда қаза болған қыз
аңызы сыр шертеді. Уақыт өткесін көл тартылды, ал асқақтап тұрған тас əдемі
аңыздың, жас адамдардың сезім сұлулығының белгісі болып қалды.
Қаракөл-үлкен көлдің атауы. Оның мөлшері мен тереңдігі жағырапиялық
нысанның атын түсіндіреді. Көл түбі көрінбегендіктен қара болып көрінеді. Судық қою
қаралығы-көлеңкелі жердің сипаты.
Ақкемер өз атауын Елек өзенінің жағалауынан алады. Екі құрамды формант ақ
кемер мағынасын білдіреді. Кемер семасы өлкенің гидронимикалық көрінісін
сипаттайтын топонимдер құрамында жиі кездеседі. Түрлі түсті эпитетпен ұштастыра
қарасақ, көбінесе қарама қарсы контрастыда топырақ сипаты жөнінде ақпарат береді.
Қаратал топонимі осы жердің өсімдік əлемінің жұтаңдығын көрсетеді. Жергілікті
жердің көрінісі Үшқұрай топонимімен толықтырыла түседі, сөзбе сөз алғанда үш құрай
(осы жерде өсетін қамыс тектес өсімдік, бұта).
Қызылжар селолық кругінің атауы қазақ топономикалық жүйесінде тараған
топонимдері: Ақжар, Қаражар, т.б сөздерді қалпына келтіреді. Қазақтардың түрлі
түстік семантикасында қызыл түске ерекше орын беріледі- қызыл түс қыздың киінуінде
ең сүйікті мейрамдық түс, неміс философиясының мəжусилер арасында қызыл жəне
сары түстердің тəуір көріледі [3].

Əдебиет:
1. Оразаева Қ.Б., Сұлтанғалиева Г.С., Утəлиева Ж.Т. Ақтөбе облысының топонимиясы: тарихиэтимологиялық сипаттама, атауларды өзгертудің жіктелуі мен стратегиясы. Ғылыми
монография.: 3 томдық. – Екінші томы. Ақтөбе, 2009.
2. К.Д. Каймулдинова. Топонимика: оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК « Дəуір», 2011
3. Ақтөбе облысының топонимикалық кеңістігі (атаулардың пайда болу тарихы). Бас ред.
Күлімбетов С. Ақтөбе, 2007.
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ƏОЖ 576.8
БАЛЫҚ АНИЗАКИДОЗЫНЫҢ ТАРАЛУЫ
Абеуова Л.С., Кусаинова А.С., Сембаева Ж.П., Ашетова И.Н.
(Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті)

Қазақстанның балық шаруашылығы су қорына бай, балықтар түрі көп жəне
балық өсiру мен аулауды қарқынды дамытуға қолайлы жағдайлар жасалған. Біздің
республикамызда жалпы көлемі 7 млн гектардан астам үлкенді-кішілі көлдер көп.
Соның ішінде, балық шаруашылығы қорының құрамына Каспий жəне Арал
теңiздерiнiң қомақты су айдыны, Балқаш көлi, Алакөл көлдерiнiң жүйесi, Бұқтырма,
Қапшағай, Шардара су қоймалары мен басқа да халықаралық, республикалық жəне
жергiлiктi маңызы бар су тоғандары кiредi. Балық түрлерінің саны барлық суларда
сан алуан болады. Қазақстанда жалпы балықтардың 147 түрі тіршілік етеді.
Республикаға балық жəне балық өнiмдерi 43 шетелдiк мемлекеттерден келiп түседi.
Негiзгi балық жеткiзушiлерге Ресей, Норвегия жəне Қытай жатады. Каспий теңізінде
97 кəсіби балықтардың түрі тіршілік етеді. Олар қаракөз, сазан, көксерке, табан,
балпан, тұқы, мөңке, бекіре, шоқыр, қортпа, пілмай, басқын, жайын, шортан, танабалық
сияқты азық-түлік ретінде қолданылады. Сонымен қатар балық молшылығына қолдан
өсіру əдісінің маңызы зор. Балық өсіретін зауыттар балық уылдырығын қолдан
ұрықтандырып өсіріп, көптеген шабақтарды өзен, көлдерге жіберу арқылы балық
санының артуына мүмкіндік жасайды. Алайда, балықтардың саны жыл сайын азайып
барады, оған себеп - ең алдымен экологиялық жағдайлар жəне көптеген аурулар.
Аурулардың ішінде инфекциялық, инвазиялық жəне жұқпалы емес аурулар балық
арасында кең тараған. Балықтың инвазиялық ауруларының қоздырушылары:
қарапайымдар, ішекқуыстылар, гельминттер, ұлулар жəне буынаяқты шаянтəрізділер.
Сонымен қатар антропогенді əсерлердің кесірі балықтың инвазиялық ауруларын тудырып, оның өсімін тежейді жəне қырылуға жол беретіні белгілі.
Балық арқылы адамдар мен жануарларға жұғатын аурулар
(Гельминтозооноздар)
№

1.

2.

Ауру атауы

Балықтарда
орналасатын
орны

Балық түрі

Тұқы тұқымдас:
аққайран, табан, торта,
тарғақ, қарабалық,
Описторхоз
қызыл қанатты шұбар
балық( красноперка)
жəне т.б.
Тұқы тұқымдас:
аққайран, табан, торта,
тарғақ, қарабалық,
Псевдамфистомоз
қызыл қанатты шұбар
балық (красноперка)
жəне т.б.
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Адам жəне
жануарда
кездесетін орны

Өт қабы, ұйқы
Метацеркариилер безі жəне
бұлшық етте
бауырдың өт
жолдары

Метацеркариилер Бауырдың өт
бұлшық етте
жолдары

Тұқы тұқымдастар,
қара жəне ақ амур,
дөңмаңдай
Сазан, мөңке,
дөңмаңдай, алабұға

Метацеркариилер
Өт қабы
бұлшық етте

3.

Меторхоз

4.

Клонорхоз

5.

Дифиллоботриоз

Шортан, нəлім, таутан,
алабұға

6.

Метагонимоз

Тұқы, алабұға, ақсаха,
майшабақ тұқымдастар

7.

Нанофиетоз

Кета, таймень, мальма,
хариус

Эхинохазмоз

Шортан, жайын, торта,
қарабалық, сазан,
табан.

Метацеркариилер
Жіңішке ішек
желбезекте

Жыланбас балықтар

Балаңқұрттар б/е
жəне ішкі
ағзаларда

8.

9.

Гнатостомоз

10. Гетерофиоз
11.

Апофаллез
(россикотремоз)

12. Анизакидоз

Тікенді балықтар
Алабұға, таутан,
көксерке, тұқы
тұқымдастар
Майшабақ, ставрида,
камбала тұқымдастар,
ақмарқа, сазан, шортан

Метацеркариилер
бұлшық етте
Балаңқұрттар б/е,
асқазан-ішек
торабында,
уылдырықта
Метацеркариилер
бұлшық етте,
теріде,
жүзбеқанаттарда,
қабыршақта
Метацеркариилер
бұлшық етте
жəне ұлпаларда

Балаңқұрттар б/е
жəне теріде
Балаңқұрттар
теріде,
қабыршақта,
жүзбеқанаттарда
Балаңқұрттар б/е
жəне ішкі
ағзаларда

Бауырдың өт
жолдары
Жіңішке ішек

Жіңішке ішек

Жіңішке ішек

Тері асты
клетчаткасы,
өкпе, көз,
орталық жүйке
жүйесі
Ішек
Жіңішке ішек
бөлігі
ішек

Осы инвазиялық аурулардың ішінде адамның денсаулығына аса қауіптілері:
анизакис, порроцекум, контрацекум, эустронгилидес жəне описторхис балаңқұрттарымен (личинкаларымен) зақымданатын аурулар. Анизакидоздар қоздырғышының
балаңқұрттары каспийлік майшабақта, долгиндік майшабақта, үлкен көзді майшабақта,
беріште, көксеркеде, ақмарқада, қылышта, жайында, теңіз көксеркесінде, парсы
бекіресінде, орыс бекіресінде, шоқырда, табанда, балпанда, қаракөзде, шабақта, тікенді
балықта, айнакөзде, көктыранда жəне алабұғада кездеседі. Бұл паразиттердің ақтық
иелері итбалықтар мен балық жейтін құстар, ал аралық иелері шаянтəрізділер болып
табылады. Балықтар аралық иелерімен қоректенгенде залалданып, қосымша иесіне
айналады.
Анизакид тұқымдас нематодтар (Anisakidae) жер шарына кең тараған.
Анизакидоздар қоздырғышының балақұрттары теңіз жəне мұхит балықтарында
тоғышарлықпен өмір сүреді. Олар негізінен тынық мұхит майшабақтарында көп
кездеседі. Анизакидоз – нематоздар тобындағы асқазан-ішекті зақымдайтын тікенекті
биогельминтоз балақұрттары тобына жатады. Аурудың қоздырғышы негізінен
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нематодтар
тұқымдастарына
жататын
Anisakidae,
Anisakis,
Contracaecum,
Pseudoterranova, Porrocaecum, Hysterothylacium балақұрттары болып табылады. Олар
бір-бірінен ас қорыту мүшелерінің алдыңғы бөліктері арқылы ерекшеленеді. Бұл
паразиттердің ересек жəне орташа түрлері теңіз сүтқоректілерінде, құстарда,
балықтарда, рептилиялар мен баурыменжорғалаушыларда, ал балаңқұртты түрлері –
балықтар мен омыртқасыздарда тіршілік етеді.
Адамдардағы анизакидоз ауруы алғаш рет 1955 жылы Голландияда тіркелді. Сол
кезден бастап адамдардың аталмыш ауруға шалдығуы туралы мəліметтер Еуропа,
Солтүстік жəне Оңтүстік Америка, Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінде жиі орын
ала бастады. Ресейде де бірен-саран ауруға шалдыққандар тіркелген. Жетілген
гельминттер негізінен киттұқымдас жəне ұсақ ескекаяқтылар мен шеміршекті балықтар
(акула,скат), балықпен қоректенетін құстарда (көкқұтан) тіршілік етеді. Гельминттердің
ұрықтанған жұмыртқалары негізгі тіршілік иелерінің нəжістері арқылы су шаяндары
тəріздес аралық иелеріне өтіп, екінші даму циклын бастайды. Анизакид
балаңқұрттарының үшінші даму сатысы балаңқұрттардың тіршілік көзі саналатын
бірінші аралық иеліктерден теңіз балықтары жəне кальмар сынды екінші қосымша
иеліктерге өтеді. «Анизакидоз» диагнозы шикі теңіз тағамдарды тұтыну туралы
мəліметтер алынғанда немесе клиникалық сипатына, биопсиялық метариалдарға
жасалған морфологиялық зерттеулерді негізге ала отырып қойылады. Анизакид
балаңқұрттарына қарсы рентгенография жасау жəне эндоскопия арқылы немесе
асқазан жəне ішектің бөліктеріне ота жасап жонып алынған бөлшегін зерттеу арқылы
көруге болады. Фиброгастродуоденоскопия жасау кезінде гельминттердің таралған
жерлерін көптеген эрозия нүктелері бар ісінген шырышты қабығы арқылы білуге
болады. Қанды зерттеу барысында бірыңғай лейкоцитоз бен эозинофилия
айқындалады. Ал копроскопия кезінде анизакид личинкалары мен жұмыртқалары
байқалмайды. Паразиттің біртектілігін балаңқұрттарды зерттеу арқылы ғана анықтауға
болады. Анизакидозды асқазан, ащы ішек, гастрит, панкреатит, холецистит жəне ісік
аурулары арқылы сəйкестендіріп саралауға болады. Ішек түрінде аппендицит,
дивертикулит, ісік, шаншу жəне энтероколит түрлерін шығарып тастау қажет.
Қазақстанда да бұл ауру жайлап орын алуда. Əсіресе Каспий теңізінде, себебі
ақтық иесі итбалықтар арқылы таралатындықтан осы теңізден ауланатын балықтардан
анизакидоз ауруы анықталуда. Сонымен қатар, шет елдерден келіп азық-түлік
мақсатында пайдаланатын балықтарда, соның ішінде майшабақ балықтарында көптеп
кездеседі. Сол себепті мемлекет тарапынан да бұл жағдайлар ескеріліп, зерттеу
тапсырыстары берілуде жəне ғылыми мамандардың қатысуымен экспедициялық
зерттеу жұмыстары жүргізілуде.
Біз жүргізген зерттеу жұмыстары бойынша Каспий балықтарының жəне
Қазастанға келетін шетелдік балықтардың 5 түрінен жүзге тарта балық зерттелді.
Зерттеу жұмыстары РМҚ «Республикалық ветеринариялық зертханасы» паразитология
жəне ихтиопатология бөлімінде балықтарға ихтиопатологиялық зерттеу жүргізілді.
Зерттелінген балықтар: ақмарқа (жерех) –10, қаракөз балық (вобла) – 10, майшабақ
(сельдь) – 55, мойва – 20, скумбрия – 10. Балықтардың: басы, денесі, желбезектері,
бұлшық еттері, ішкі ағзалары микроскоппен компрессорлық тəсіл арқылы жəне
визуальды түрде зерттелді.
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Зерттеу жұмысының нəтижесі бойынша аталған балықтардан Anisakidae
тұқымдасына жататын Anisakis, Contracaecum, Porrocaecum балаңқұрттары табылды.
Балықтың ағзасында анизакид балақұрттары балықтың денесін жауып тұратын сірі
қабықтарында орналасқан. Сондай-ақ ағзаның ішкі мүшелерінің бетінде немесе
ұлпасында, бұлшық етіндегі жартылай мөлдір қабықта оралған спираль немесе
солылған күйінде кездеседі. Анизакид балақұртының түсі ақ-сары, кейде қызыл-қоңыр
болып келеді. Ұзындығы 1 см-ден 4 см-ге дейін, ені 0,2-0,5 мм-ге дейін, ал қабығының
диаметрі 3,5 милиметрден 5,5 милимтерге дейін жетеді. Төмендегі кестеде зерттелінген
балықтарда табылған анизакис балаңқұрттарының мағлұматы берілген.
№
р/с

Балықтың
атауы

1.

Ақмарқа

2.

Қаракөз балық

3.

Майшабақ
(тұздалған)

4.

Майшабақ
(тұздалма-ған)

5.

6.

Атлантикалық майшабақ
(консервіленген)
Мойва
(балғын
мұздатыл-ған)

7.

Мойва
(кептіріл-ген)

8.

Скумбрия

Ауланым
ауданы
Солтүстік
Каспий
теңізі
Солтүстік
Каспий
теңізі
Норвегия,
Атлант
мұхиты
Солтүстік
Каспий
теңізі
Атлант
теңізі
Норвегия,
Атлант
теңізі
Норвегия,
Атлант
теңізі
Норвегия,
Атлант
теңізі

Зерттелге
н саны,
дана

Anisakis
ИЭ
ИИ
(%)
(дана)

Зерттеу нəтижесі
Contracaecum
ИЭ
ИИ
(%)
(дана)

Porrocaecum
ИЭ
ИИ
(%)
(дана)

10

60

1-6

30

1-12

-

-

10

40

2-8

10

3

20

2-7

25

80

1-35

-

-

-

-

20

55

2-15

-

-

10

3

10

90

3-12

-

-

-

-

10

60

1-4

-

-

-

-

10

40

3-6

-

-

-

-

10

50

2-7

-

-

-

-

Ескерту: ИЭ – инвазияның экстенсивтілігі (%), ИИ – инвазияның интенсивтілігі
(дана).
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Анизакид балаңқұрттарымен зақымданған балықтар адамдар мен етқоректілер
денсаулығына қауіпті. Сонымен қатар жасанды өсірілетін бағалы мамық жүнді аңдарға
да тəн, мысалы, құрамында осы гельминттердің балаңқұрттары бар жаңа ауланған теңіз
балықтарымен қоректендірілетін қаракүзен жəне т.б. пайдалы жануарлар. Бұл
паразиттермен жоғары зақымдалған балықтар мен кəсіптік омыртқасыздардың
тауарлық сапасын шұғыл төмендетеді жəне оларды өңдеу мен өткізу кезінде теріс
салдар тудырып, айтарлықтай экономикалық шығындар алып келеді. Балаңқұрттар
залалалсыздандырылмаған балықтармен бірге асқорыту жүйесіне түскеннен кейін
ішектің қабырғасына өтіп, сонда түлейді. Бірақ жыныстық жетілу кезеңіне дейін
дамымайды. Балаңқұрттардың өмір сүруінен кейін қабыну процестері пайда болып
шаншып ауырады жəне ішек-қарын жүйесінің жұмысының бұзылуымен, уланудың,
аллергияның ауыр түрімен, кейде өліммен аяқталады.
Қорыта келе, балық шаруашылығымен айналысатын аумақтарда жəне үйлерде
заңды жəне жеке тұлғалар жұмыс істейтін адамдардың анизакид балақұрттарын
жұқтырмаудың алдын-алу шараларын қамтамасыз ету керек. Балықтарды өңдеуші
адамдар қорғану шараларын сақтауға тиіс. Нақтырақ айтсақ, балықтың шикі тартылған
етінің жəне басқа да балықтың шикі өнімдерінің дəмін татуға болмайды.Уақытында
қалдықтарды залалсыздандыру керек.
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УДК [599.323.4:616.36]:547.592
ТЫШҚАНДАРДЫҢ БАУЫРЫНДАҒЫ СИНУСОИДТЫ ЖАСУШАЛАРҒА
ТЕТРАХЛОРМЕТАННЫҢ (CCl4) ƏСЕРІ
Айтимбетова Ж.Б., Талдықбаев Ж.С.
(Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ)

Адам өмір сүру жағдайында əр түрлі табиғи текті, негізінен антропогенді жолмен
пайда болған, организмге атмосфералық ауа, ауыз суы , тағам жəне өндіріс жағдайында
əсер ететін химиялық заттармен байланысады. Cоның біреуі – төртхлорлы көміртек –
тетрахлорметан.
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Төртхлорлы көміртек – табиғатта кездеспейтін, жасанды жолмен алынатын өнім.
ХХ ғасырдың 60-80 жылдарынан бастап əлем бойынша қарқынды өндіріліп,
тоңазытқыш технологиясында хлорфторкөміртекті хладагенттер ретінде, техникалық
майлар, лак, сабын өндірісінде, сымтетіктер мен жартылай өткізгіштер жасау
жұмыстарында, өрт сөндіргіш, инсектицид, тұрмыста дақ кетіргіш түрінде,
органикалық заттарды хлорлау үрдістерінде кеңінен қолданылады. Тыныс алу кезінде
ауамен тетрахлорметанның 30-40% концентрациясы енетін болса, сумен бірге бұл
көрсеткіш 85-91% құрайды. Организмде көп мөлшері май тіндерінде деполанады.
Тетрахлорметанның жоғары концентрацияларына ең сезімтал мүше – бауыр [1].
Уланған бауыр өз қызметін атқара алмау себебінен, жалпы организм интоксикацияға
жылдам ұшырай бастайды.
Патологиялық бауырдың қалпына келу үрдістеріне барлық құрылымдық
компоненттер: гепатоциттер (жасуша популяциясының 60%-нан жоғары), синусоидты
жасушалар (жасушалардың 35% жуығы), сонымен қатар дəнекер тін жасушалары
(фибробласттар, бұлтты жасушалар) жəне экстрацеллюлярлы матрикс (ЭЦМ) қатысады
[2].
Синусоидты жасушалар мезенхима текті төрт түрлі жасушалардан: Купфер
жасушалары (20-25 %); бауыр синусоидтарын төсеп жататын эндотелиоциттер (5060%); перисинусоидты жасушалар – фибробласттардың ізашары болып табылатын
Диссе ортасында орналасқан Ито жасушалары (5-15 %) жəне эндотелийге орныққан,
гепатоциттермен тығыз байланыста болатын ойық жасушалардан (Pit-cells) тұрады.
Көптеген зерттеулердің нəтижесі синусоидты жасушалар бауырдың физиологиялық,
репаративтік жəне фиброздық регенерацияларының барлық түрінде реттеуші рөл
атқаратындығы дəлелденді. Купфер жасушалары бауырдың резидентті макрофагтары
болып табылады жəне оның қалыпты физиологиясы мен гомеостазында негізгі рөлді
атқарады, сондай-ақ токсикалық қосындылар əсер еткен кезде, бауырдың жедел жəне
созылмалы жауап беруіне қатысады. Олар синусоидты қантамыр кеңістігінде
орналасып, қандағы эндотоксиндерді қадағалап, жасуша қалдықтары мен
микроорганизмдерді фагоцитоздайды [2, 3, 4].Эндотелий жасушалары – қан мен бауыр
паренхимасының арасында селективті тосқауыл болатын қуысшалардан тұратын,
гликопротеиндердің, лактоферриндердің, липопротеидтердің, альбумин жəне гиалурон
қышқылының катаболизміне қатысатын, ұзын, біртекті жасушалар. Сондай-ақ,
құрамында вакуоль тəрізді лизофосфолипидті көпіршектері бар. Бұл онда эндоцитоз
үрдісінің пиноцитоздық көпіршіктер жəне лизосомалар арқылы жүретінін көрсетеді.
Осылайша, эндотелий жасушалары Купфер жасушалары секілді бауырда
иммунологиялық, қабынуға қарсы жəне реттегіш қызметін атқаратын маңызды ролге
ие. Бауырдың жұлдызды жасушалары (майды сақтаушы жасушалар, пресинусоидты
жасушалар, Ито жасушалары, липоциттер) – гепатоциттер мен эндотелиоциттердің
арасында орналасқан, организмдегі А дəруменінің негізгі жинақталу орны болып
табылатын жасушалар.Олар бауыр фиброзына қатысатын синтетикалық коллагеннің
жасушадан тыс матрикс ақуыздарының белсенділігіне əсер етеді. Ұзын, жирылғыш
цитоплазмалық өсінділері синусоидтарды қармап, синусоидты қан ағысына əсер етуі
мүмкін. Цитокиндердің, простогландиндердің жəне басқа да биологиялық белсенді
заттардың көзі болғандықтан, бауырдың регенерация жəне фиброз үрдістеріне
қатысады. Репаративті регенерация кезінде зақымдалған гепатоциттердің орнына Ито
жасушаларының түрленуі, орнын толтыру қызметін атқарады [6]. Ойық жасушаларды
ең алғаш 1976 жылыWisse [7] сипаттады, ойық деп аталуының себебі, цитоплазмалық
гранулаларының сипатына байланысты. Пит жасушалары NK-жасушалар туыстығына
жататындықтан, цитокиндердің түзілуіне жəне ісікке қарсы цитотоксикалық
белсенділігі жоғары. Олардың стратегиялық тұрғыда бауыр синусоидтарында
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орналасуы тоқ ішек обырының метастаздануына қарсы алдыңғы қорғаныс қызметін
атқарады. Осы мəліметтерді негізге ала отырып, тышқандар бауырына тетрахлорметан
(ССІ4) əсерінен синусоидты жасушалардағы морфофункционалдық өзгерістерді
анықтауды зерттеудің мақсаты ретінде алдық.
CCl4 –мен тəжірибелік жануарларды уыттау биохимиялық көрсеткіштері жəне
морфологиялық сипаттамасы бойынша адамдардағы əр түрлі этиологиялы бауырдың
зақымдалуымен ұқсас келеді.Тəжірибе барысында салмағы 170-210гбір текті Вистар
тобының тышқандары алынып, CCl4-ың 50% майлы ерітіндісі (зəйтүн майы) аптасына
бір реттен 4 апта аралығында 100 г шаққандағы 0,2 мл есептік көрсеткішпен ішастар
ішілік енгізілді.Соңғы концентрациялы токсикант енгізілгеннен соң, тышқандар
эвтаназиясы жүргізіліп, бауыр тінінен алынған препаратты 10% бейтарап формалин
ерітіндісіне
фиксацияланып,
жоғарылаған
спирттер
концентрациясында
дегидратацияланып, парафинмен басып құйылды.Парафинді блоктардан қалыңдығы 5
мкм бауыр тінінің кесінділері алынып, депарафинделіп, гематоксилин-эозин əдісімен
боялды [5]. Нəтижелерді сараптау барысында микроциркуляцияның бұзылуы,
қантамырлар дистрофиясына тəн өзгерістер – синусоидты тамырлардың стазы, спазмы
байқалды. Синусоидты жасушалардың ортақтастығы жоғарылап, гепатоциттердің
жасуша тығыздығы төмендеді. Бауырда жалпы интоксикация əсерінен дистрофиялық
жəне қабынулық үрдістер дамығандығы анықталды.Синусоидты қантамырларындағы
морфологиялық өзгерістер дистрофиялық, деструктивтік жəне қанның іркілуімен
айқындалып, зерттелініп отырған токсиканттың уытты əсерін көрсетті. Осылайша
анықталған мəліметтер бойыншапаренхималық-стромалық қатынастардың өзгерісіне
жауапты реакция жүріп, бауырдың синусоидты жасушаларының көлемдік тығыздығы
артып, күшейгенін анықтадық.
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УДК 159.928.23
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ МАМАНДЫҚҚА БЕЙІМДЕУДІҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Арғынбаева А.Қ.
(Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ)

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында мемлекеттік саясат негізінде
ең алғаш рет «Əр баланың қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы жеке адамның
дарындылығын таныту» сияқты өзекті мəселелер енгізілген [1].
Дарынды, жас талапты жастар – бүгінгі егеменді еліміздің жарқын болашағы.
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев: «Бізге керегі – шын дарындар. Нарық қол-аяғымызды қалай
қыспасын мемлекет өзінің талантты ұлдары мен қыздарын, тарланбоз жүйріктерін
қолдауға, қорғауға міндетті»,- деп еліміздің болашағы жастарға үлкен мəн берген [2].
Сонымен, дарынды дегеніміз - адамзат баласының басқаларға қарағанда ерекше ойлау,
талдау, еске сақтау қабілеті бар шығармашылық пен табысты жұмыс істейтін еңбекқор
адамдарда (оқушыларда) кездесетін қасиетті айтамыз.
Дарынды балаларға білім беруді əр ғылымның бүгінгі дəрежесіне сəйкес жүргізу
бір жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші жағынан
қоғамға ерекше дарынды балалардың интеллектуалдық дамуын қамтамасыз етеді.
Дарындылық мəселесін зерттеушілердің еңбектері көп болғанымен, дарындылықтың
мəн - мағынасы жөнінде олар ортақ бір пікірге келе қоймады. Сондықтан да, біз
баланың дарындылығы деп, оны өз құрдастарымен салыстырғанда бірдей жағдайда
білім игеру деңгейінің шоғырлығымен аса ерекше байқалатын шығармашылық
қабілетінің байқалуы деп түсінеміз.
Дарындылық теориясының негіздері Кеңес психологтарымен өңделген.
Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, В.А.Крутеций, Н.С.Лейтес, В.М.Теплов жəне тағы басқа
психологиялық тұжырымдары интегралды жеке тұлғалық білім ретінде дарындылыққа
жүйелік көзқарас қалыптастырды жəне адам қабілетінің құрылымдылық
компоненттерін анықтады [3, 4, 5].
Дарындылық мəселесіне шетел ғалымдары К.Абрамс, Ф.Гальтон, М.Кранев,
Э.Мейман, Дж.Рензулли, Э.Торндайк, К.Тэкээк, В.Штерн сынды басқа да ғалымдар өз
зерттеулерін арнаған. Олар дарынды балаларды эксперименталды жəне қолданбалы
зерттеу бөлігіне көп үлес қосқан жəне олар осыған байланысты тест əдістерін өңдеген
[6, 7].
Қабілеттілік жəне дарындылық мəселесін Кеңес психологиясыда 40-50 жылдары
Б.М.Теплов ерекше зерттеген. Ол қандай да бір күрделі іс-əрекеттің орындалуы үшін,
тек қана қабілеттілік емес, оның толық қатары қажет екенін дəлелдеген. Іс-əрекеттің
табысты орындалу мүмкіндігіне тəуелді болатын қабілеттіліктің өзіндік сапалы
байланысын, ғалым «дарындылық» деп атаған. Б.М. Теплов «дарындылық» түсінігінде
белгілі іс-əрекеттегі табиғи нышан болмысына ерекше көңіл аударады [8]. Сол
жылдардағы оқулықтар мен авторлары да осындай көзқараста болды. Л.А.Рудик
«дарындылық» ұғымымен қабілеттіліктің дамуына алғышарт болып табылатын, «туа
біткен қабілеттілік» десе, ал Н.Д.Левитов аналитикалық-физиологиялық нышан
бейнелейтін қабілеттіліктің табиғи қоры деп, ал Г.И.Иванов «дарындылықты» - адам
дамыған кезде қабілеттілікте көрінетін туа біткен ерекшеліктер деп түсіндіреді [9].
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В.А.Крутецкий өзінің математикалық қабілеттіліктің құрылымын зерттеу
жұмыстарында былай дейді: «Егер “қабілеттілік” сөзімен белгілі психикалық
қасиеттерді атайтын болсақ, «дарындылық» деп - адамдағы қабілеттердің өзіндік
байланысын, бірлігін атау керек». Ол сонымен қатар бұл феноменді зерттеу кезінде ісəрекеттегі қоғамдық-тарихи өзгерістерді жəне олардың табыстылығын бағалауды
ескеру керек деп тұжырымдаған [5, 12-14с.].
Əр адам балалық, жасөспірім жəне жастық шағынан бастап, өмірде үлкен
жетістіктерге жетуді армандайды. Жасөсіпірімдік шақ- бұл ізденіс, үміт, күмəндану,
мазасыздану кезі. Көптеген балалар ерте кезден бастап, əртүрлі іс-əрекет түрлеріне
қабілеттілік білдіреді (сурет салады, билейді, музыкалық инструменттерде ойнайды, əн
айтады т.б.). Бірақ уақыты келе, бұл қабілеттіліктердің көрінісі бəсеңдеп, жас адамның
мамандығының негізіне айналмайды, ол адам жай ғана «орташа» кəсіпкерге айналады.
Қазіргі кездегі жаңа əлеуметтік - экономикалық жағдай бойынша, кəсіпкерлік ісəрекетте табысқа жалпы жəне арнайы қабілеттің ең болмағанда аз ғана бөлігімен,
білімділікпен, шығармашылықпен қамтамасыз етілгенде ғана жетуге болады.
Сондықтан, балалар алдында, сонымен қатар, ата-аналар, мұғалімдер алдында да жаңа
міндет тұр, яғни жеке тұлғаның потенциалды мүмкіндіктерін зерттеу, дамыту жəне
осының негізінде баланың болашағын анықтау, əрі мамандыққа бейімділігін ерте
кезден бастап анықтау мен дамыту болып табылады.
Дарындылық əрбір баланың ақыл-сана, оқу, шығармашылық, көркем-өнер, адам
аралық қатынастар түзу жəне психомоторлық қызметтерінде көрініс береді.
Жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектерін сараптай келе дарынды балаларға
келесідей қасиеттер тəн: зейінділік, жинақылық, тұрақтылық, əрқашан қызметке
дайын болу; мұндай түлғалар, сонымен бірге, мақсатқа жетуде ақылға сай
табандылыққа ие, еңбекте шаршап-шалдығуды білмейді, басқалармен салыстырғанда
интеллекттік деңгейінің анағұрлым жоғары болуы. Өз қызығулары бағытында
дарындылар қайтпас қажырлылық таныта алады. Дарынды бала өзін қызықтырған
іспен бірнеше сағат шұғылданып, қажет болса, оған бірнеше күндер бойы қайта
оралып, көздегеніне жетпейінше, əрекетін тоқтатпайды.
Дарындылық дəрежесінің артуы қажетті білімдер мен ептілік, дағдыларды игеріп,
жетілдіріп дамытуға тікелей тəуелді. Дарындылықтың өзіндік ерекшелігі ең алдымен
қызығушылық бағдарға байланысты. Осыдан, біреу математикаға құмар, екінші тарихқа жəне біреулер — қоғамдық жұмыстарға, лидер болуда өз дарындылығын іске
қосып, оны нақты іс-əрекетте кейін дамыта түседі.
Дарынды балалар — жалпы жəне арнайы дарындылығын (музыкаға, сурет,
техникаға т.б.) байқатқан балалар. Дарындылықты ақыл-ой дамуының қарқыны
бойынша басқадай жағдайлар бірдей болғанда баланың өз құрдастарының ерекше
дəрежесі
бойынша психологиялық
диагностикалау қабылданған
(ақыл-ой
дарындылығы тестері осыған негізделген). Мұндай көрсеткішті асыра бағалауға
болмайды, өйткені ақылдылық шығармашылық жағының бірінші дəрежелі маңызы бар.
Басқалардан бұрын балалардың көркемдік дарындылығын (музыка саласындағы, одан
соң сурет салуда) байқауға болады. Ғылым саласында бəрінен гөрі математикаға
ерекше зейінді болу дарындылығы көбірек байқалады.
Баланың жалпы ақыл-ой деңгейі мен неғұрлым арнайы қабілеттіліктің көркемдігі
арасында алшақтық болатын жағдайлар аз емес. Ақыл-ой қабілеті тым ерте дамыған,
ерекше айқын жетістіктерге жеткен балаларды вундеркиндтер деп атайды. Алайда,
баланың тіпті ең үздік деген жетістіктерінің өзі болашақ таланттың жеткілікті кепілі
бола алмайды. Туа біткен бейімділіктер жеке дара психологиялық ерекшеліктердің
қалыптасуының күрделі үдерісінің бір шарты ғана, оның бəрі қоршаған ортаға
байланысты. Балада ерекше қабілеттіліктер болуының нышандары оның жасынан
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ажырағысыз: олар көбіне кемелдену қарқынына жəне жастық өзгерістерге
байланысты.
Дарынды балаларды мамандыққа бейімдеу барысында келесідей психологиялық
ерекшеліктерге көңіл бөлу қажет:
1. Дарынды оқушының ақыл-ойының, эмоционалдық жəне əлеуметтік дамуы мен
ерекшеліктерінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру;
2. Жан-жақты ақпараттандыру;
3. Коммуникативті бейімдеу;
4. Білімнің бағасын арттыру;
5. Математика бойынша білім-білік дағдыларын тереңдету, өз ойын еркін
жеткізуге үйрету, өзіндік білім алуға жетелеу;
6. Дарынды оқушыны жан-жақты дамыту, ізденістік жолға ынталандыру;
7. Дарынды оқушының шығармашылық бағытының ашылуына, дамуына,
қоршаған ортаға өзін-өзі жарнамалауына көмек көрсету;
8. Арнайы мамандыққа қабілетті екендігін тани білу, əрі оны шыңдай түсу
(мысалы: музыка, математика т.с.с);
9. Баланың жас ерекшелігіне көңіл бөлу;
10. Психологиялық саулығын қамтамасыз ету;
11. Мамандыққа бейімдеу барысында тиімді педагогикалық, психологиялық əдіс
тəсілдерді шебер қолдана білу;
12. Баланың жеткен жетістігін ескеру, марапаттау, назардан сырт тысқару
қалдырмау.
“Astor” американ бағдарламасының өлшемдеріне сəйкес дарынды балалармен
жұмыс істеу үшін мұғалімге қажетті қасиеттер:
1. қайырымды, əрі əділетті болу;
2. дарынды балалар психологиясының ерекшеліктерін білуі тиіс, олардың
қажеттіліктері мен қызығуларын сезінуі;
3. ақыл-ой дамуы жоғары деңгейде болуы;
4. қызығуы мен шеберлік шеңбері кең болуы;
5. педагогикалықтан тыс басқа бір білімі де болғаны абзал;
6. дарынды балаларды оқытуға байланысты түрліше міндеттерді орындауға
дайының жоғарылығы;
7. белсенділігі жоғары:
8. əзіл сезімі болғаны дұрыс (бірақ сарказм емес);
9. икемді, əрі өзін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс;
10. шығармашылық, мүкін болса, жеке дүние танымы дəстүрлі емес;
11. білімнің терең болуы тиіс [10].
Дарынды балаларды мамандыққа бейімдеу барысында дамыту қажет болып
табылатын маңызды қабілеттер мен шеберліктер қатарына:
1. танымдық қабілеттер мен дағдылар:
- үлкен ақпарат көлемін меңгеру.
- бай сөздік қор.
- себеп-салдарлы байланыстарды анықтау.
- жасырын тəуелділіктер мен байланыстарды табу.
- қорытындыларды жасай білу.
- күрделі мəселелерді шешуге қатысу.
- ақпаратты ұйымдастыру.
- көзге көрінбейтін айырмашылықтарды байқай білу шеберлігі.
- Кездейсоқ жағдайларды талдай білу.
- нəтижені де бағалай білу шеберлігі.
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- болжам құра білу.
- идеяларды тəжірибеде қолдана білу.
- ойлаудағы сыншылдық.
- жоғары дəрежедегі білуге құмарлық.
2. шығармашылық қабілеттер:
- дивергентті ойлау.
- ойлау мен іс-əрекеттегі икемділік.
- ойлау жылдамдығы.
- ерекше идеялар айта білу, жаңа нəрсе ойлап табу.
- қиялдың ұшқырлығы.
- жоғары эстетикалық құндылықтар.
- дамыған ішкі сезім.
3. эмоционалды аумақ ерекшеліктері:
- реалистік «Мен - тұжырымдама».
- өзгелерге сыйластық.
- адамдарға эмпатикалық қарым-қатынас.
- өзге адамдар ерекшеліктеріне шыдамдылық.
- өзін талдауға бейімділік
- сынға шыдамды көзқарас таныта білуі.
- тапсырманы орындаудағы табандылық.
- жарысқұмарлық.
- ойлаудағы тəуелсіздік.
- əзіл сезімі.
- өз күші мен қабілетіне сенімділік.
- ішкі мотивация.
Жалпы алғанда дарынды балаларды мамандыққа бейімдеу барысында мұғалімнің
алатын орны мен рөлі ерекше маңызды болып табылады. Дарынды жəне қабілеті
жоғары балалармен жұмыс істейтін мұғалімнің рөлі – білімді таратушы жай мұғалімнің
қалыпты рөлінен ерекшелігі байқалады. Олардың міндеті білімді ғана беру емес,
оқушының өзіндік мүмкіндігін ашуы тиіс. Дарынды балалармен жұмыс істеуде
оқушының өзіндік дамуына, бағалауына жəне ойлау дербестігіне көп көңіл бөлінеді.
Бұл шығармашылық потенциалының айқандалуына мүмкіндік туғызады.
Дарындылықтың бағалануы тестілеуге ғана негізделмеуі керек -оның дəрежесі
мен өзіндік ерекшелігі оқыту мен тəрбиелеу барысында, балалардың белгілі бір
мазмұндағы іс-əрекетті атқаруы кезінде байқалады. Ерте бастан мамандандыру күн
ілгері жəне шамадан тыс болмауы керек. Дарынды балалардың анықталып
кемелдендірілуі
мектептер
(мысалы,
музыка,
математика
мектептерінде)
факультативтік сабақтар, алуан түрлі үйірмелер, студиялар, мектеп оқушыларының
олимпиадаларын, балалардың көркем өнерлерінің конкурстарын өткізу жəне т.б.
жағдай жасайды.
Дарынды балалардың дамуының тежелуіне жол беруге болмайды. Мұндай
балалардың оқу жүктемесі, оқыту жəне тəрбиелеу нысандары олардың мүмкіндіктеріне
сай келуі тиіс. Дарынды балалар туралы қамқорлық қабілеттердің дамытылуын жалпы
білімдік дайындықпен жəне тұлғаны кемелдендірумен ұштастырылуын көздейді.
Баланың дарындылығы - бірдей өмір шартында, өз құрбыларымен салыстырғанда
оқуға қабілеттілік жəне шығармашылық құбылыстары жоғары болып табылуы
түсіндіріледі.
Адам қабілетіндегі айырмашылық іс-əрекеттің нəтижесінен, яғни оның
сəттілігінен не сəтсіздігінен байқалады. Қызығушылық — адамда объективтілікті жанжақты бейімділік - нақты іс-əрекетті орындауға талпыну, қызығушылық пен бейімділік
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сапаларының үнемі өзара үйлесім тауып, бір бағытта тоғысып отыруы мүмкін емес
[11]. Оған түрлі жағдайлар себепші, мысалы, адам көркемөнер туындыларын
тамашалауы ықтимал, бірақ ол осы саладағы өнер түрлерімен шүғылдануға бейімсіз
болуы мүмкін. Дегенмен, белгілі бір іс-əрекет түріне қабілеті бар адамдардың
қызығушылығы мен бейімділігі бір-бірімен үйлесім таба алады. Іс-əрекетпен
айналысқанда адамның табысқа жетуі үшін қабілет, қызығушылық, бейімділіктен тыс
оның мінез-құлқында келесі сапалық көріністер болуы қажет: ең алдымен - еңбек
сүйгіштік, табандылық, батылдық. Бірақ, осындай ерекше қабілеті бар адамның өзі де
айтарлықтай өнімге қол жеткізе бермейді. Негізі, адам өзінің іс-əрекетін, жеке басына
сапаларын айқын ажырата аларлық деңгейде болуы керек. Адам қабілеттілігінің
даралық ерекшеліктеріне дарындылық, шеберлік, талант, шабыт кіреді. Əр түрлі ісəрекеттер аймағына қажет білім, ептілік- дағдылар бірлігін жеңіл əрі нəтижелі игеруді
қамтамасыз етуші жалпы қабілеттер ерекшелігін дарындылық деп атайды.
Жас өркеннің бойындағы табиғат берер ерекше қабілеті, дарындылықты тани
білу, оның əрі қарай дамуына бағыт-бағдар мен мамандыққа бейімдеу ерекше қиын іс.
Алайда əр баланың жеке қабілетін анықтап, оның сол бағытта жетелеу-ұстаз парызы.
Дарынды оқушымен жұмыс істеудің негізгі мақсаты: олардың шығармашылық
жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсат қажет оқу
бағдарламасын тереңдетіп, оқыту жəне оқушының танымдық белсенділігін дамыту
арқылы жүзеге асады.
Таланттарын дамыту үшін дарынды балалар өз уақытын еркін жұмсап,
кеңейтілген оқу жоспарымен оқытылу керек. Бала өз мүғалімі жағынан назар аудару
мен жеке қолдау көрсетуді сезуі қажет. Бұл жерде нені емес, қалай оқыту маңызды
болып табылады. Дарынды баланың айтылған ойлар мен болжамдарды талдай алу
мүмкіндіктері, табиғи аналитикалық жəне сыншыл ой-тұжырымның дамулы екендігіне
сəйкес келеді.
Дегенмен, əліде болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап
айтқанда, олардың білім сапасын арттыру, оқушылардың дарындылығын айқындап,
біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейде оқыту, ғылыми ізденіс қабілеттерін
қалыптастыру, мамандыққа бейімдеу маңызды болып қала бермек.
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ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚҰРАМЫМЕН ӨНІМДІЛІГІН
ЖАҚСАРТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ КОМПОЗИТТЕР
АЛУ ТƏСІЛІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ
А. Асанов, С.Б. Орынбасар, Ə.М. Нарбаева
(М.Х.Дулаты атындағы ТарМУ)

Соңғы жылдары өндірістің ауыл шаруашылығының үдемелі инновациялық
дамуын
қамтамасыз
етуде жоғары молекулалық
қосылыстарды əсіресе
полиэлектролитті
композиттерді
қолданудың
өзектілігімен
экономикалық,
экологикалық маңыздылығы айқын байқалуда. Сондықтан жаңа түрдегі тиімділігі
жоғары болған полиэлектролитті композиттерді қол жетімді отандық қосылыстар
негізінде алу тəсілінің техникасымен технологиясын жасау жəне оңтайлы мақсатты
қолданудың жолдарын табуға қаратылған ғылыми тəжірибелік ізденістер жүргізу
қажеттілігі туындап отыр. Соған сəйкес жұмыста біртекті жəне əртекті функционалды
полиэлектролиттермен тыңайтқыштық қасиеті күшті төмен молекулалы құрамында
өсімдіктің өнімділігімен сапалылығына оң əсер көрсетуші фосфор, калий, азот сияқты
пайдалы элементтері бар қосылыстар негізінде жаңа полиэлектролитті композиттер алу
технологиясын жасауға жəне түзілген композиттердің кейбір қасиеттерімен қолданыс
бағытын анықтауға қаратылған зерттеулер жүргізілді. Тəжірибе негізінде құрамында
белсенді карбоксидті функционалды тобы бар жəне осы функционалды топқа
иммобильденген күйде біріккен калий гидрофосфаты (K2HPO4)немесе гидрофосфат
аммоний ((NH4)2HPO4) қосылыстары болған жаңа түрдегі композит алынды.
Көрсетілген түрдегі композиттерді алу үшін бастапқы қосылыс ретінде біртекті
функционал полиметакрил қышқылымен (ПМАҚ) əртекті функционалды карбоксил
метилцеллюлоза (КМЦ) жəне моногидрофосфат калий (K2HPO4) сондай ақ
моногидрофосфат аммоний ((NH4)2HPO4) пайдаланылды. Ол үшін екі түрлі
технологиялық тəсіл қолданылды, бірінші метакрил қышқылын (МАҚ) төмен
молекулалы калий немесе аммоний моногидрофосфаттың қатысында оңтайлы тəсілмен
полимерленді. Екінші метакрил қышқылын (МАҚ) полимерлеп алынған жоғары
молекулалы қосылысты моногидрофосфат калийдің немесе моногидрофосфат
аммонийдің (ПМАҚ) алдын ала табылған оңтайлы ара катынасында
полимеранологиялық түрлендіру реакциясы жүргізілді. Тəжірибе нəтижесінде алынған
композиттердің кейбір физика-химиялық қасиеттерін анықтау мақсатында оларды суда
еру қабілеті зерттелді. Анықтау нəтижелері бұл алынған композиттер суда жақсы
еритіндігін көрсетумен бірқатарда олардың еру жылдамдығы бір бірінен біршама
ерекшеленетінін байқатты. Ол үшін алыну жағдайымен ерекшеленуші композиттердің
əртүлі концентрациялы ерітінділері дайындалып, оптикалық тығыздығы (Д),
тұтқырлығы (η), электрөткізгіштігі (χ) сондай ақ pH көрсеткішінің өзгеруі өлшенді. Бұл
полиэлектролиттермен полиэлектролиттік композиттер зерттелген концентрация
аралығында суда толық ериді, сондықтан олардың оптикалық тығыздығынын (Д)
сандық мəндері 0 немесе соған жақын болады. Ал ерітіндінің рН көрсеткіші
концентрацияға қарап, біріңғай өзгеретінін көру қиын емес (кесте). Тəжірибе негізінде
анықталған өлшемдер арқылы əдебиеттен белгілі [1] теңдеулерді пайдаланып меншікті
тұтқырлығы (ηменш), меншікті электрөткізгіштігі (χменш), сондай ақ келтірілген
тұтқырлығы (ηкелт), электрөткізгіштігі (χкелт), меншікті тұтқырлық (ηменш),
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электрөткізгіштіктің (χменш) сандық мəндері арқылы əдебиетте келтірілген əдісті
пайдаланып [2] макромолекуланың өзгеру дəрежесі (МӨД) электр тоғын өткізу
қабілеті (ЭТОҚ) есептеліп табылды. Анықталған нəтижелер зерттелген композиттердің
физика-химиялық қасиеттерінің өзгеруін көрсетуші сандық мəндер тек ерітінді
концентрациясына байланысты болып қоймастан алыну тəсіліне де тəуелді екенін
көрсетті.
Кесте. Композиттер ерітінділерінің физика-химиялық сипаттамасы
ПЭ С,
г/дл

ηменш

МӨД

ηкелт

0,010
0,025
0,050
0,100
0,250
0,500
1,000

0,15
0,26
0,38
0,51
0,69
0,95
1,50

10,00
6,93
5,06
3,40
1,84
1,26
1,00

15,00
10,40
7,70
5,10
2,70
1,90
1,50

0,010
0,025
0,050
0,100
0,250
0,500
1,000

0,23
0,50
0,90
1,53
2,59
3,96
4,81

4,78
4,16
3,74
3,18
2,15
1,65
1,00

23,40
20,00
19,30
15,30
10,30
7,90
4,80

0,010
0,025
0,050
0,100
0,250
0,500
1,000

0,19
0,40
0,75
1,34
3,18
9,31
36,69

0,52
0,44
0,41
0,37
0,35
0,51
1,00

19,00
16,00
15,00
13,40
12,72
18,62
36,69

0,010
0,025
0,050
0,100
0,250
0,500
1,000

0,02
0,07
0,16
0,35
0,99
2,61
18,40

0,11
0,15
0,17
0,19
0,22
0,28
1,00

2,15
2,80
3,20
3,50
3,96
5,22
18,40

Д

χ менш*10-4
ом-1 м-1

ПМАҚ-Н
0,42
0,00
0,00
0,75
0,00
1,36
0,00
2,48
0,00
4,75
0,00
8,00
0,00
15,00
ПМАҚ*К2НРО4
0,00
0,40
0,62
0,00
0,00
1,05
0,00
1,94
0,00
3,50
6,00
0,00
0,00
11,90
КМЦ-К
0,00
0,01
0,00
0,80
2,50
0,00
0,00
6,51
0,00
7,35
0,00
12,00
17,00
0,00
КМЦ*K2НРО4
0,00
18,00
0,00
18,85
0,00
19,50
0,00
20,15
0,03
21,46
0,07
22,60
0,11
23,75

ЭТОҚ

χкелт

рН

2,80
2,00
1,81
1,65
1,26
1,06
1,00

42,00
30,00
27,20
24,80
19,00
16,00
15,00

4,40
3,95
3,80
3,45
3,20
3,10
2,85

3,36
2,08
1,76
1,63
1,18
1,00
1,00

40,00
24,80
21,00
19,40
14,00
12,00
11,90

6,20
6,15
6,10
5,95
5,75
5,65
5,60

0,06
1,88
2,94
3,82
1,72
1,41
1,00

1,00
32,00
50,00
65,10
29,40
24,00
17,00

6,39
6,60
6,75
6,95
7,15
7,40
7,60

75,79
31,75
16,42
8,84
3,61
1,90
1,00

1800,00
754,00
390,00
201,50
85,84
45,20
23,75

7,30
7,45
7,60
7,75
7,90
8,00
8,06

Нəтижелерді сараптағанда полиэлектролиттермен композиттердің меншікті
тұтқырлығы (ηменш), электр өткізгіштігі (χ) ерітінді концентрациясына пропорционалды
түрде өзгерсе, келтірілген тұтқырлығымен электр өткізгіштігі ерітінді концентрациясы
азайған сайын артып баратынын байқатады. Бірақ (ηкелт) жəне (χкелт) сандық мəндерінің
өзгеруі алыну жағдайына қарап біршама ерекшеленеді. Полиэлектролитермен
композиттердің меншікті тұтқырлығымен (ηменш) электр өткізгіштігінің (χменш) ерітінді
концентрациясы кемуі еріген компонеттердің азаюуымен байланысты. Ал керісінше
келтірілген тұтқырлықпен (ηкелт) электр өткізгіштіктің (χкелт) ерітінді концентрациясы
азайған сайын асып баруы композиттер құрамындағы макро ионның конформациялық
өзгерісімен келіп шығады. Өйткені ерітінді концентрациясы кемуімен ион күші
азаяды да соған сəйкес макро ион салыстырмалы түрде алғанда оралған
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конформациялық пішінмен жазылған күйге өтеді [3]. Ол өз кезегінде макро ионның
тізбегінін бойында диссоцацияланған еркін функционал топтардың өсуін келтіріп
шығарады, соның салдарынан келтірілген тұтқырлықпен электр өткізгіштіктің сандық
мəндерінін артуы орын алады. Анықталған айырмашылықтардың полиэлектролитті
композиттермен оларды алуға пайдаланылған бастапқы қосылыстардың топырақты
құрылымдаушы қабілетіне де белгілі дəрежеде əсер ететіні байқалды. Негізінен ерітінді
концентрациясы артқан сайын олардың қатысында
топырақтың суға төзімді
түйіршіктерінің (СТТ) мөлшеріде көбейеді (сурет 1). Бірақ түзілген суға төзімді
түйіршіктер мөлшері бір бірінен белгілі дəрежеде айырмашылыққа ие болады.
ТТҚ

СТТ

25

90
80

20

70
60

15
50
40

10
30
20

5

10
0
0,01

0,025

0,05

ПМАҚ-Н
КМЦ-К

0,1

0,25

0,5

1
С, г/дл

ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ*K2НРО4

0
0,01

0,025

0,05

ПМАҚ-Н
КМЦ-К

0,1

0,25

0,5

1
С, г/дл

ПМАҚ*К2НРО4
КМЦ*K2НРО4

а)
б)
Сурет 1. Полиэлектролитті композиттердің суға төзімді түйіршіктер (СТТ) (а) жəне
топырақты түйіршіктеу қабілетінің (ТТҚ) (б) қосылған ерітінділері концентрациясына
қарап өзгеруі. (■-ПМАҚ-Н), (▲-КМЦ-К), (●-КМЦ*К2НРО4), (♦-ПМАҚ*K2HPO4)
Оның себебі, композиттердің негізін құраушы полиэлектролиттердің функционал
топтарының біртектілігімен немесе əртектілігімен байланысты болып қалмастан
құрамына енгізілген төмен молекулалы топыраққа тыңайтқыштық əсер көрсетуші
қосылыстардың да белгілі əсері болатынын көру қиын емес. Бұны əсіресе (ПМАҚ-H)
полиэлектролитінің қатысында түзілген (СТТ) мөлшерін (ПМАҚ*K2HPO4)
композитінің қатысындағы түзілген (СТТ) мөлшерін салыстырғанда айырықша айқын
көруге болады (сурет 1, а). Сонымен қатар полиэлектролиттермен полиэлектролитті
композиттердің суға төзімді түйіршіктер (СТТ) түзу қасиетімен топырақты түйіршіктеу
қабілеті (ТТҚ) бір бірінен біршама ерекшеленеді (сурет 1, б). Бірақ барлық зерттелген
үлгілер үшін ортақ заңдылық олардың қатысында (СТТ) мөлшерінің қосылған ерітінді
концентрациясына қарап асып баруы, ал топырақты түйіршіктеу қабілетінің (ТТҚ)
ерітінді концентрациясы кеміген сайын күшейіп баруы. Бұның себебі ерітінді
концентрациясы кемуімен олардың ион күші азайып барады. Сол себепті композиттер
құрамындағы макромолекуланың тізбегінің бойында белсенді топырақ майда
бөлшектерімен əрекеттесу қасиеті жоғары болған топтардың саны асып барады.
Сонымен бірге макромолекуланың конформациялық жазылған күйге өтуімен ұзындық
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өлшемі де өседі. Соған сəйкес макромолекуланың топырақ майда бөлшектері арасында
көпірше түзу қабілеті жақсарады [4]. Нəтижеде ерітінді концентрациясы азайған сайын
полиэлектролиттермен полиэлектролитті композиттердің түйіршік түзу қабілетінің
артуын келтіріп шығарады.
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Сурет 2. Полиэлектролитті композиттертің топырақты құрылымдаушы мөлшері (ТҚМ)
(а) жəне топырақты құрылымдаушы тиімділігінің (ТҚТ) (б) ерітінді концентрациясына
қарап өзгеруі. (■-ПМАҚ-Н),(▲-КМЦ-К),(●-ПМАҚ*K2HPO4),(♦-КМЦ*К2НРО4).
Оны полиэлектролиттердің полиэлектролитті композитердің қатысында
топырақтың құрылымданған мөлшерінің (ТҚМ) жəне топырақты құрылымдаушы
тиімділігінің (ТҚТ) қосылған ерітінді концентрациясына қарап өзгеруін сараптағанда
байқауға болады. Анықталған ерекшеліктер полиэлектролитермен əсіресе
полиэлектрлитті композиттер қатысында топырақтың құрылымдануы тек экологиялық
маңызға ие болып қалмастан экономикалық тиімділікке де алып келеді деген тұжырым
жасауға толық негіз бола алады.
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УДК 574:69
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАГОННОГО ДЕПО
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮУЖД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Ахмадиева А.С., Лысакова Т.Н.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Железнодорожный комплекс является одной из важнейших составляющих
отечественной транспортной системы. До революции строительство железных дорог в
Казахстане способствовало развитию и освоению природных богатств. Протяженность
путей к 1917 году на территории Казахстана уже составляла 2500 км. Первая железная
дорога появилась в 1892 г. при строительстве Транссибирской магистрали
протяженностью 175 км [1].
Несмотря на то, что железнодорожный транспорт оказывает наименьшее влияние
на окружающую среду по сравнению с другими видами транспорта, его доля в
загрязнении остаётся высокой. Степень воздействия железнодорожного транспорта на
окружающую среду оценивают по уровню расходования природных ресурсов и уровню
загрязняющих веществ, поступающих в природную среду регионов, где расположены
предприятия железнодорожного транспорта. Все источники загрязнений окружающей
среды по характеру функционирования делятся на стационарные и передвижные.
Стационарными источниками являются локомотивные и вагонные депо, заводы по
ремонту подвижного состава, пункты подготовки подвижного состава, котельные,
пропарочно-пропиточные
заводы.
К
передвижным
источникам
относятся
магистральные и маневровые тепловозы, путевые и ремонтные машины,
автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторный состав, пассажирские
вагоны и т.п. В свою очередь, стационарные источники по сложности и числу
технологических процессов неравнозначны и могут создавать загрязнения не одного, а
нескольких видов.
При строительстве железнодорожных магистралей, предприятий и сооружений
должно быть обеспечено выполнение требований по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов.
Прежде чем размещать объект железнодорожного транспорта на территории,
необходимо составить материальный баланс его производственно-хозяйственной
деятельности, сравнить его с самоочищающими возможностями окружающей среды и
уже на стадии проектирования решить вопросы поддержания равновесия в природе и
исключения вредных воздействий будущей деятельности проектируемого объекта на
природу за счет комплекса природоохранных мероприятий.
Основными направлениями снижения величины загрязнений окружающей среды
являются:
- рациональный выбор технологических процессов для производства готовой
продукции и ее транспортирования;
- применение экологически чистого производственного оборудования и
подвижного состава, своевременное их обслуживание и ремонт;
- использование средств защиты окружающей среды и поддержание их в
исправном состоянии [4].
Петропавловское отделение Южно-уральской железной дороги образовано в
1946 году, является предприятием Российской Федерации, расположенным на
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территории Республики Казахстан. Эксплуатационная длина отделения 278 км, из них
на территории Казахстана 187 км и 91 км на территории России. В состав отделения
дороги входят: Локомотивное депо (ТЧ-12), Вагонное депо (ВЧД-4), две станции пути
(ПЧ-17 и ПЧ-18), механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ (МЧ-4),
дистанция электроснабжения (ЭЧ-4), дистанция гражданских сооружений,
водоснабжения и водоотведения (НГЧВ-4), дистанция сигнализации и связи (ШЧ-2) и
т.д.
Вагонное депо находится на главном ходу Транссибирской магистрали и
объединяет ремонтный, эксплуатационный и пассажирский участки. Станция
Петропавловск является межгосударственным стыком приема-передачи грузовых
вагонов из Казахстана на российские железные дороги.
Вагонное депо производит деповской и капитальный ремонт всех родов грузовых
вагонов парка ОАО «РЖД» и собственности вагонов промпредприятий.
Географическое положение вагонного депо Петропавловска позволяет возвести его в
разряд уникальных: располагаясь на территории Республики Казахстан, оно является
дочерним предприятием Петропавловского отделения Южно-уральской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» и находится в оперативном подчинении службы
вагонного хозяйства Южно-уральской дирекции инфраструктуры.
При организации стабильной работы вагонное депо является одним из передовых
предприятий сети дорог, неоднократно выходило победителем в отраслевом, дорожном
и отделенческих соревнованиях [2].
Предприятие представлено одной промышленной площадкой, расположенной
внутри железнодорожного узла г. Петропавловска. На промплощадке расположены и
функционируют следующие основные производственные объекты, загрязняющие
окружающую природную среду:
• деревообрабатывающий цех
• производственные цеха депо
• отапливаемый автогараж
• котельная
• цех покраски вагонов
• участок хранения ГСМ
• мазутохранилище
• химчистка
Деревообрабатывающий цех. Предназначен для обработки древесины идущей на
ремонт вагонов. Все станки оборудованы местными отсосами. Время работы каждого
станка 1 час/сутки. Запылённый воздух подается на циклон марки ЦН К.П.Д. улова
составляет - 90%. Выброс загрязняющих веществ от станков осуществляется на высоте
7,5 м, через отверстие диаметром - 0,3 м. Загрязняющее вещество - древесная пыль.
Установлен вентилятор производительностью по воздуху - 7500 м2/час.
Отапливаемый автогараж. Гараж закрытый, теплый. Автотранспорт - автобус
КАВЗ- 2 шт, грузовых Газ 52 - 1 шт. (газ), легковых Газ 31029
- 1 шт., легковых
Иж2712
- 1 шт. (газ), автопогрузчик - 1 шт. Расстояние от въезда на территорию
депо до самой дальней точки гаража- 620 м. Выброс ЗВ осуществляется через створ
ворот 3x4 метра.
Центральная котельная. Расположена в пристрое, примыкающему к основному
зданию ремонтных цехов, оснащена двумя паровыми котлами типа Е-1/9М-2 (один
рабочий, второй резервный), паропроизводительностью 1,0 тонна пара/час и одним
рабочим Е-2,5-1,4ГМ, паропроизводительностью 2,5 тонны пара/час. Котельная
обеспечивает технологическим паром прачечную, моечные ванны, химчистку. Вредные
вещества: сернистый ангидрид, окись углерода, двуокись азота, зола, пятиокись
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ванадия. Выброс в атмосферу осуществляется через трубу высотой 20 м, диаметром 0,4
м. Дымосос ДН-6,3, производительностью по воздуху - 5100 м2/час.
Цех покраски вагонов предназначен для покраски железнодорожных цистерн и
вагонов пневматическим методом (пулевиризатором). Процесс формирования
покрытия на поверхности изделия заключается в нанесении лакокрасочного материала
(ЛКМ) и его сушке. Процесс нанесения покрытия может быть различным, но
преимущественно осуществляется методом пневматического распыления. В процессе
окраски и сушки происходит полный переход летучей части краски (растворителей) в
парообразное состояние причем, при окраске выделяется 20-30% паров растворителей,
при сушке - остальное его количество. Предприятие будет работать 251 день в году
(2008 час/год), за год будет окрашиваться 200 вагонов. Расход краски марки ПФ - 115
(12 тонн/год).
Участок хранения ГСМ. Объем емкость для хранения бензина - 3400 л
(законсервирована). Хранение топлива осуществляется в канистрах. Заправка газового
автотранспорта осуществляется на городских АГЗС.
Для хранения мазута предусмотрены 4 наземных емкости объемом 60 м . Годовой
объем хранения мазута составляет 1300 тонн. Высота горловины емкости составляет
3,5 метра, диаметр 0,4 метра. Для подачи топлива, на открытой площадке, установлен
насос НШ-10 с одним сальниковым уплотнением вала, время работы насоса 650
час/год.
Химчистка
оснащена
автоматизированной
машиной
типа
КХ-007,
предназначенной для химической чистки одежды. Время работы 6 часов в сутки, 1368
часов в год. Производительность машины 168 кг 1 смену. Вредное вещество
трихлорэтилен. Выброс в атмосферу осуществляется через трубу высотой 5 м,
диаметром 0,3 м. Установлен вентилятор, производительностью по воздуху 3690 м /час.
Было проведено исследование качества почвы в пределах промплощадки
Вагонного депо, с использованием биоиндикационных методов. Исследования
проводились по методике, предложенной А.И. Федоровой и А.Н. Никольской.
Согласно методике оценка субстрата проводилась в следующем варианте:
• выращивание семян кресс–салата на субстратах, загрязнение которых надо
оценить (почва).
Признаки, по которым было произведено биотестирование почвы:
• всхожесть семян;
• длина побегов.
В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех
уровней загрязнения:
1. Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90–100%, всходы
дружные, проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для контрольных, с
которыми следует сравнивать опытные образцы.
2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60–90%. Проростки почти нормальной длины,
крепкие, ровные.
3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20–60%. Проростки по сравнению с контролем
короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства.
4. Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки
мелкие и уродливые [5].
Отбор почвы для исследования проводился в июле 2014 года по 8 точкам на
территории Вагонного депо Петропавловского отделения ЮУЖД:
1. деревообрабатывающий цех
2. производственный цех
3. отапливаемый автогараж
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4. котельная
5. цех покраски вагонов
6. участок хранения ГСМ
7. мазутохранилище
8. химчистка
Отбор образцов почв проводился на территории в радиусе, не превышающем двух
метров от перечисленных объектов.
В качестве контрольного образца использовалась универсальная почва для
выращивания всех видов овощных, ягодных культур, цветов и рассады.
По результатам эксперимента было определено, что наибольший процент
всхожести семян кресс–салата отмечается на почве, отобранной на прилегающей
территории отапливаемого автогаража (96%). В контрольном образце всхожесть семян
кресс-салата достигла 98%.
Наименьший процент всхожести семян кресс–салата отмечено на почве,
прилегающей к территории цеха покраски вагонов (22%).
Средний процент всхожести семян кресс–салата отмечено на почвах,
прилегающих к территориям: деревообрабатывающий цех (78%), производственный
цех (84%), котельная (84%), участок хранения ГСМ (86%), мазутохранилище (88%),
химчистка (86%) (рисунок 1).

Рисунок 1. Всхожесть семян кресс–салата.
Исследуя проростки кресс–салата, было выявлено, что наибольшая средняя длина
побега на почве территории деревообрабатывающего цеха 6,8 см. На контрольном
образце длина побега составила 7 см. Наименьшая длина побега на почве с территории
цеха покраски вагонов 2,4 см. Средняя длина побега отмечена на почвах с территорий:
производственного цеха 6,5 см, отапливаемого автогаража 6,4 см, котельной 5,4 см,
участка хранения ГСМ 6,3 см, мазутохранилища 5,6 см и химчистки 6,1 см.
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Таким образом, результаты биоиндикационного исследования показали:
• загрязнение отсутствует в почве, отобранной с территории отапливаемого
автогаража;
• слабое загрязнение отмечено в почве с территорий: деревообрабатывающего
цеха, производственного цеха, котельной, участка хранения ГСМ, мазутохранилища и
химчистки.
• среднее загрязнение в почве с территории цеха покраски вагонов.
Результаты исследования промплощадки Вагонного депо по методике,
предложенной А.И. Федоровой и А.Н. Никольской показали, что почвам в районе
расположения филиала ВЧД-4 присваивается 2 уровень загрязнения (слабое
загрязнение).
С целью снижения негативного воздействия на компоненты окружающей среды
предпринимаются природоохранные мероприятия, которые включают следующие
действия:
 Для атмосферного воздуха:
•
контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования;
•
контроль исправности технологического оборудования;
•
контроль за соблюдением нормативов ПДВ на территории предприятия.
 Для водных ресурсов:
•
установлены приборы учета воды;
•
проведение очистки ливневых коллекторов предприятия;
•
контроль состояния площади водосбора ливневой канализации
предприятия.

Для отходов производства:
•
создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования
отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со
специально уполномоченными органами в области охраны окружающей
среды и санитарно-эпидемиологического контроля;
•
организация учета образования и складирования отходов;
•
соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;
•
разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных
•
ситуаций;
•
периодический визуальный контроль мест складирования отходов.

Для шума и электромагнитных полей:
•
регулярный контроль уровня шумового воздействия на территории
предприятия и границе СЗЗ и жилой зоны;
•
регулярный контроль плотности потока электромагнитной энергии на
территории предприятия и границе СЗЗ и жилой зоны [3].
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ӨҢІРЛІК «МƏРТӨК» МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ
АУМАҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ
Бақтығали А., Сергеева А.М.
(Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ.)

Ерекше қорғалынатын табиғи аумақтардың ғылыми негізделген желісі болып
биологиялық түрлілікті сақтаудың аса тиімді жəне оңтайлы түрлерінің бірі
есептелінеді, олар тек жекелеген бірегей ландшафтарды немесе экожүйелерді, түрлер
мен қауымдастықтарды ғана емес, сонымен қатар, тұтастай алғанда мекен ететін табиғи
ортаны да сақтауға мүмкіндік береді. Ақтөбе облысындағы табиғи əлеуетті
пайдаланудың қазіргі жағдайларында өңірдегі экологиялық тепе-теңдікті қолдау жəне
табиғатты пайдалану тəртібін реттеу үшін облыстық деңгейде ерекше қорғалынатын
табиғи аумақтарды ұйымдастыру есебінен ЕҚТА желісін құру ұсынылады.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың бүкілəлемдік желісін құру мақсаты
барлық адамзат үшін жəне жергілікті, ұлттық жəне халықаралық деңгейлерде
биотүрлілікті қолдау, эстетикалық жəне мəдени құндылықтарды қорғау жолымен
биосфераны ұзақ мерзімге сақтау маңызы өте жоғары болатын табиғи жəне жартылай
табиғи аумақтар жүйесін басқару болып табылады. Сонымен бірге ЕҚТА барлық
санаттары қалпына келтірілетін табиғи ресурстарды қайтып алуды бақылайтын орынды
қоса отырып, осындай жүйенің құрамдастары ретінде қарастырылады. Жеке
қорғалатын табиғи аумақтар басты мəселе – мекен етудің табиғи ортасын сақтау
жолымен биотүрлілікті сақтауды шешеді. Ал өзара байланысты көші-қон жəне
экологиялық дəліздер арқылы қорғалатын аумақтар өңірлік жəне жаһандық желілерді
құрады, олар биотүрлілікті сақтау мен қалпына келтіру мəселесін шешуде басты құрал
болып табылады [1].
Ақтөбе облысында өңірлік «Мəртөк» мемлекеттік табиғи аумағын ұйымдастыру
себептері – далалық аймақ үшін тəн табиғи кешендер мен эталондық телімдерді сақтау.
Қайыңнан, қара қандыағаштан, теректен, қарағайдан тұратын далалық аймақтың
бірегей шоғыр ормандарын; флора мен фаунаның қызыл кітапқа енген түрлерін, бұлан,
елік, қабан, құндыз, суырлар, суда жүзетін жəне су маңы құстары мекен ететін жерлерді
қорғау. Мұнда үшінші дəуір жұрнағы – қырыққұлақтың жалғыз орны бар (1-сурет).

1 сурет. Қырыққұлақ.
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Өңірлік «Мəртөк» мемлекеттік табиғи аумағының орналасқан жері – Мəртөк
ауданы. Аумақтық көп бөлігі жоғарғы белгілері 300-400 м-дей болатын бөктерлі-төбелі
жазықтықпен берілген. Өзендердің күрделі тармақтарының желісімен тілімделінген
жазықтықтың жоғарғы бөлігінің кей жерлері түрлі кескіндердегі аласа төбешіктермен
күрделенген. Суайрықтары шегіндегі шамамен алғанда орташа артықтық 20-дан 35 м-ге
дейін, суайрықтарының жоғарғы белгілері 200-ден 360 м-ге дейін ауытқиды. Жоғарғы
бөлігі биігірек жəне Қиялы-Бөрте өзендерінің салаларының аңғарларымен
тілімделген.Аласа төбешіктер мен бөктерлер жазық түрге ие. Тек өзендер мен уақытша
суағарлар ғана өз аңғарларында жоғарлығы 2-ден 6 м-ге дейінгі эрозиялық кертпештер
құрады [2].
Климаты шұғыл континентальды:қаңтардағы орташа температура -17-190С,
шілдеде +20+210С, ауаның орташа жылдық температурасы +1+20С. 100С жоғары
температуралардың сомасы 2200-25000 құрайды,жауын-шашын мөлшері 280-300
мм,аязсыз мерзім ұзақтығы 130-150 күн,гидротермикалық коэффицент – 0,8-1,0.
Ылғалдылық коэффиценті – 0,40-0,50. Желдің жылдық жылдамдығы 4,5-5,5 сек,
солтүстік-батыс бағыттағы жел басым.
Жайық-Қиялы-Бөрте (Күшікбай, Абдан, Таранқұл, Жосасай, Үңгір салаларымен)
өзендерінің солтүстік салаларымен жəне Бөрте (Қарағаш-1, Қарағаш-2, Таранқұл)
өзенімен жəне көптеген бұлақтардан бастау алатын ұсақ уақытша суағарлармен
берілген. Өзендердегі су жыл бойына тұщы, құрамы гидрокарбонатты-кальцийлі.
Өзендер елеусіз,ені 3-20 м, тереңдігі 1-2 м. Ағысының жылдамдығы 2м/сек
артпайды. Жайылмалары кең емес, ашық, ағаш-бұта жəне шалғын өсімдіктері өскен.
Жағалары, əдетте, еңіс, бірақ кейде құламалы, 2-6 м-ге дейін, 10 м-ге дейін сирек
кездеседі. Ұсақ өзендер мен уақытша суағарлардың көпшілігі су қоймасын құрайтын
бөгеттермен бөлінген [3].
Жер асты сулары: құмдақтармен, құмайттастармен, гравелиттермен берілген
төменгі пермь триасының терригендік жəне сульфатты-терригендік түзлімдеріне
орайластырылған. Жер асты сулары жарықшақты жəне жарықшақты-карсты типте. Жер
бетіне шығар жерлерінде қысымыз, қырқалы етегінде,өзен аңғарларының еңістерінде
бұлақтар құрайды немесе еңіс жерлерде 10-12 м-дей, суайрықтарында 100-140 м-дей
тереңдікте ашылады. Сульфатты натрий басым болатын,кейде гидрокарбонатты натрий
құрамы бар 0,2-2,5г/л минералданған тұзы аз жəне тұщы су кең таралған. Қиыршық тас
пен малтатас жəне нашар цементтелген құмтастары бар жоғарғы триас-юра
жыныстарында құрамында гидрокарбонатты, сульфатты натрий немесе кальций
болатын 0,3-тен 2г/л дейін минералданған тұзы аз жəне тұщы су қалыптасады.
Топырақ жамылғысы зональдық кең таралған қара топырақпен:оңтүстіктік
қалыпты,аз қалыптасқан жəне карбонаты қара топырақпен берілген; бір тектес жəне
жазық учаскелер жер өңдеу үшін толық дерлік игерілген. Өзендердің жайылма
алқаптарында кездесетін сортаңдар мен шоқыларды толық қалыптаспаған қара топырақ
арасында ақтаңдақ болып кездеседі немесе сортаңмен бірлесіп құралады [4].
Өсімдік жамылғысы садақбоз (тырса), қызыл боз, бетеге-боз басым болатын
даланың қызыл боз-түрлі шөптерімен, шымқабатты астық тұқымдастармен-түрлі
шөптермен берілген. Түрлі шөптер арасында: қызылбояу, қазтабан, түйнекті
қасқыржем, мыңжапырақ жəне басқалары;шөлге шыдамды түрлері-ақжусан, көкжусан
жəне изен, татар кермегі,мыңжапырақты түймешетен, бот, сораң басым. Орман
шоғырлары қара қандыағаштан, жабысқақ қандыағаштан, қайыңнан, көктеректен,
еменнен, қарағайдан; бұталар: сынғыш итшомырттан, итмұрыннан, ұшқаттан,
қарағаннан, қарақаттан, тобылғыдан, шəңкіштен, түрлі шөптер: бүлдіргеннен, шалғын
бедесінен, шайқурайдан, жұпаргүлден, шалғын қырықбуынынан, қара бүлдіргеннен,
шатырышты жəне басқаларынан тұрады. Аумақтық өсімдік жамылғысында облыс үшін
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сирек кездесетін өсімдіктер түрлері: қырыққұлақ-третийлік дəуір жұрнағы, ірі басты
көкбас, ирек тісті алабұта, жоңғар сылдырмағы жəне басқалары бар.

2 сурет. Қайың орманы.
Жануарлар əлемі. Өзендер жайылмаларында, көлдер жағасында жəне уақытша
суааңғарлар аңғарларында көлбақа, сүйрек тұмсық бақа, тарбақа, орман алқаптарында
жасыл бақа таралған.
Бауырымен жорғалаушыларға: кəдуілгі дала агавасы, сұр кесіртке,даланың сұр
жыланы, өрнекті абжылан тəн. Өзендер мен су қоймаларының жағасында-су жылан,
сабыбас жылан, батпақ жəне Орта азиялық тасбақа болады. Жазық далалықтағы бұташөп өсімдіктері арасында түрлі-түсті аусыл кездеседі.
Құстар: көктырна, ақбас тырна, қызғыш, қарала шалшықты, шалшықшы торғай,
тарғақ, шəуілдек, күйкентай, дуадақ, бүркіт, лашын, дала қыраны, дала, түз, шалғын
ителгісі жəне басқалары тəн. Орман жадырақ торғайы, бау сандуғаш, көк сандуғаш,
содырғы, көк жəне кішкентай шыбыншы торғай, көк тағанақ, бозторғай (түз, дала,
кішкентай, мүйізді, аққанат бозторғай), шақшақайлар (кəдулігі, биші, шөл дала) жəне
түз жадырақторғай тəн, өзендер жайылмасы мен су қоймаларының жағаларында
отүйрек, италаүйрек, барылдауық үйрек, көк үйрек, шүрегей, қызыл тұмсықты сүңгуір
үйрек, ақмандай қаз жəне өзгелері орналасқан. Ұшып өтетіндерден-жұқа тұмсықты
шалшықшы,ақтырна.
Сүт қоректілер негізінен далалық түрлер мен берілген. Орман, түз жəне қаптесер
тышқандар мен зорман, кішкентай саршұнақтармен, өзендер жайылмаларында кəдуілгі
аламанмен жəне өзгелермен берілген кеміргіштер аса көп. Жыртқыштардан қасқыр,
түлкі, қарсақ, аққалақ, сасық күзен мекендейді. Қамыстарда су тышқаны, ондатра,
қабан жүреді. Бұлан, елік кездеседі (2-суретте қайың ормандары берілген). Қызыл
кітапқа енген түрлерден: еуропалық су күзені, шұбар күзен, балықшы тұйғын, дала
қыраны, дала күйкентайы, безгелдек, ақсұңқар, үкі жəне басқалары [5,6].
Биотүрлілікті сақтаудың басты мақсаттары: құтқару – экожүйе мен өмір сүретін
түрлерді қолдау; зерттеу – биотүрлілікті түгендеу, зерттеу, мониторинг, рөлін бағалау;
тиімді қолдану - облыстықтан халықаралыққа дейінгі түрлі деңгейлердегі биотүрлілікті
ұзақ мерзімді, тиімді қолдануды жəне мəдени, эстетикалық, материалдық жəне
биотүрліліктің табиғи құндылықтарын басқаруды басқаруды дамыту.
Ерекше қорғалынатын табиғи аумақтардың бүкілəлемдік желісін құру мақсатында
əлемдік қауымдастық эндемиялық, сирек жəне жойылып бара жатқан түрлерді, бірегей,
эталондық телімдерді жəне тұтастай алғанда нағыз табиғи экожүйені сақтаудың аса
тиімді шаралары танылды [7].
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Қазақстанда аталған мақсаттарға жету жаһандық желінің құрамдас бөлігі ретінде
республиканың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының ғылыми негізделген желісін
құру жолымен шешіледі. 1997 жылы Қазақстан 2030 жылға дейін таза ауасы мен
мөлдір суы бар, таза əрі жасыл ел болуы жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың
əлемдік желісіне кіруі тиіс деп жариялаған «Қазақстан-2030» Стратегиясы
қабылданады. Осы стратегияны жүзеге асыру үшін жəне экономиканың қарқынды даму
жағдайларында табиғи экологиялық жүйенің биологиялық түрлілігін сақтаудың іс
жүзіндегі қажеттілігінің негізінде 200 жылы «2030жылға дейінгі Қазақстанның ЕҚТА
орналастыру сызбасы» республикалық бағдарламасы əзірленді.
Ақтөбе облысының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарын орналастыру
сызбасын əзірлеу кезінде жобаны орындаушылар мынадай қағидаларды басшылыққа
алады:
1. Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы»
заңына сəйкес Ақтөбе облысында құрылатын Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
(ЕҚТА): «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін – барлық географиялық
аймақтардың табиғи кешендеріндегі репрезентативтік өкілеттілікті қамтамасыз ететін
түрлі санаттардағы жəне түрлердегі ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың
жиынтығы» құруы тиіс (1. Бөлім. 1 Тарау. 1 бап. 3 тармақ). Сондықтан ЕҚТА
құрылымының негізгі облыс аумағындағы табиғи ландшафтардың барлық түрлілігі
болып табылады.
2. ЕҚТА жоспарланатын желісінде табиғи шарттардың барынша толық
географиялық репрезентативтігі.
3. Облыстың ұсынылған ЕҚТА құрылымы осы заманғы аумақты игеруді жəне
облыс пен республиканың экономикалық дамуының перспективалық жоспарларын
ескереді. Облыстың ауыл шаруашылығы өндірісіне жəне пайдалы қазбаларды өндіруге
мамандануының нəтижесінде табиғи ортаға аумақтық ықпалы ауыр металлдармен,
мұнай өнімдерімен жəне ауыл шаруашылық ластануымен көрінеді. Облыстың оңтүстік
аудандары жер бетіндегі жəне жер астындағы суғарлардың, гидрогеологиялық жəне
геохимиялық жағдайлары бойынша Арал теңізі бассейніне жататындығынан Арал
теңізінің тартылуы нəтижесінде құрғаудың жəне шөлге айналудың кері салдарларын
тартып отыр жəне экологиялық апат аудандар мəртебесіне ие.
4. Қазіргі уақытта өздерінің шаруашылық мақсаттарына белсенді пайдаланып
отырған жергілікті қоғамдар мүдделері мен ЕҚТА құру арасындағы болуы мүмкін
қарама – қайшылықты ұсынылатын ЕҚТА ескеру. Ырғыз – Торғай мемлекеттік табиғи
резерватын құру тəжірибесі көрсеткендей ЕҚТА құрудан шынайы экономикалық
нəтиже көрсе, өз аумақтарының биологиялық түрлілігін қорғауға тұрғындар белсенді
қатысушыға айналады. Бұл, бірінші кезекте, облыс немесе республика бюджетінің
есебінен жаңа жұмыс орындарының пайда болуы жəне шаруашылық қызметінің
дəстүрлі түрлерімен үйлесімділіктегі жергілікті тұрғындардың игілігінің айтарлықтай
жақсаруы.
5. Облыс шекарасындағы ландшафтардың барлық типтерінің бірлей ғылыми
жəне практикалық табиғатты қорғау құндылығы бар. Ақтөбе облысының ЕҚТА
құрлымын қалыптастыру жөніндегі жұмыстардың негізділігі мен осы заманғы
жағдайын талдаудың қолайдығы үшін ландшафтардың сипаттамасы олардың аумақта
басым болуы бойынша берілді.
Ландшафтардың аймақтық типтері ауыл шаруашылығы өндірісінің жəне облыс
тұрғындарының көп бөлігінің өмір сүруінің негізі болып табылады. Аймақтық
ланшафтар шегінде облыстың өсіəмдік жəне жануарлар əлемінің негізгі генетикалық
қоры сақталынады. ЕҚТА əртүрлі түрлеріндегі ланшафтық аймақ типтерін бөлу жəне
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қорғау тым болмағанда биологиялық түрліліктің үзінділерін сақтауға жəне қалпына
келтіруге мүмкіндік береді жəне облыстың тұрақты дамуын қамтамасыз етеді.
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УДК 547.91
ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА ИЗ РАСТЕНИЯ LINOSYRIS VILLOSA
Бакумова Е.В., Назарова В.Д., Бектемисова А.У.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Флавоноиды являются активными участниками клеточного обмена. Богатые
резервы таят в себе флавоноиды в борьбе за продление жизни человека, так как многие
из них обладают антисклеротическим, анитоксидантным свойствами и замедляют
процессы старения организма . В организме человека флавоноиды воздействуют как на
ферменты, так и на иммунную систему, вызывая различные эффекты. Многие ученные
утверждают, что биологическое действие флавоноидов обусловлено их
антиоксидантной активностью. В настоящее время доказано, что флавоноиды как
полифенолы могут тормозить перекисное окисление липидов, например, рутин,
кверцетин и мирицетин ингибируют окисление липидов 78-83 %. Флавоноиды как
антиоксиданты ускоряют регенерацию и восстанавливают функциональную активность
гепатоцитов при хроническом гепатите и церрозе печени. Флавоноиды (кемпферол,
кверцетин, мирицетин и рутин) в организме человека могут связывать, восстанавливать
или окислять ионы металлов переменной валентности и, таким образом стимулировать
или ингибировать свободнорадикальные процессы.
В настоящее время ведется активный поиск эффективных препаратов на основе
лекарственных растений. Это связано с рядом достоинств фитопрепаратов, а также с
благосклонностью населения к многовековому опыту фитотерапии. В связи с этим
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актуальным является создание нетоксичных препаратов на основе растительного
сырья.
В медицинской практике широко применяются флавоноидные препараты в виде
различных лекарственных форм: таблетки, мази, настойки, экстракты, порошки,
дражже и капсулы. В последнее десятилетие усилилась тенденция к широкому
использованию в медицине растительных препаратов. Согласно данным Всемирной
Организации Здравоохранения, фармацевтический рынок в XXI веке будет на 70%
представлен препаратами растительного происхождения.
Объектом нашего исследования являлось растение Linosyris villosa, собранное в
Северном Казахстане в фазу цветения. Химический состав Linosyris villosa изучается
впервые. Это многолетнее растение с многочисленными стеблями 30 - 40 см высотой.
Листья продолговато-линейные, цветочные корзинки мелкие, желтые, собранные в
щитковидное соцветие. Цветки с желтым венчиком, цветет летом. Встречается в
степной и полустенной полосах европейской части России, на Кавказе, в южных
районах Западной Сибири и в Средней Азии. Растет в степях, на каменистых склонах, в
лесостепи, на солонцах и в полупустынях[1].
Для установления качества сырья, определили фармакопейные показатели
Linosyris villosa (влажность, зольность, количество экстрактивных веществ) и получили
экстракты: гексановый, спиртовый и водно-спиртовый (70%-ый). Данные приведены в
таблицах 1,2.
Таблица 1. Фармакопейные показатели сырья.
Органы растения
Растение в целом

Влажность, %

Зольность, %

8,10

4,458

Масса абсолютно сухой
навески, г
19,919

Таблица 2. Количество экстрактивных веществ в зависимости от растворителя.
Органы растения
Растение в целом

Гексан, %
3,79

Этанол, %
10,10

70%-ый спирт, %
16,88

Навеску воздушно-сухих цветов Linosyris villosa экстрагировали в аппарате
Сокслета гексаном, 96%-ым спиртом и водным спиртом. Экстракцию вели в течение 7
суток. Интерес представлял спиртовый экстакт, поэтому полученный спиртовый
экстракт исследовали методом двумерной бумажной хроматографии в системах БУВ в
соотношении 4:1:5 (I) и 2%-ой уксусной кислоте (II) [4].
На хроматограмме в УФ-свете обнаружили 6 пятен: пятно 1 флюоресцировало
желто-зеленым цветом; пятно 2 – желтым; пятна 3 и 5 – коричневым; пятно 4 –
фиолетовым; пятно 6 - не флюоресцировало.
Затем хроматограмму выдерживали в парах аммиака. Пятна 1,2,3,5,6 приобретали
желтую окраску, а пятно 4 не проявлялось.
По положению пятен на хроматограмме можно предположить, что пятна 1 и 2
соответствуют агликонам флавоноидной природы, пятно 4 – фенолокислоте, а пятна
3,5,6 соответствуют гликозидам флавоноидной природы.
Так как целью работы было выделения и идентификация флавоноидов из
растения Linosyris villosa, то спиртовый экстракт, изучили с помощью качественных
реакций на присутствие веществ флавоноидной природы. Данные приведены в таблице
3.
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Результаты качественного исследования показали, что флавоноиды присутствуют
во всех полученных экстрактах (гексановом, спиртовом, водно-спиртовом).
Таблица 3. Качественное исследование экстрактов.
Реактивы
Экстракт
Гексановый
Этанольный
спиртовый
(70%-ый)

Желтая
Желтая

AlCl3
1%-ый
спирт.р-р
Желтая
Желтая

Желтая
Желтая

Нингидрин
ЖАК 1%1%-ый спирт. ый водн.
р-р
р-р
Фиолетовая
Зеленая

Желтая

Желтая

Желтая

Фиолетовая

NH3
(пары)

Pb(CH3COO)2
1%-ый водн. р-р

Зеленая

Спиртовый экстракт упаривали досуха и вели дробную экстракцию следующими
растворителями: хлороформом, бензолом, этилцетатом, ацетоном, этанолом, эфиром,
бутанолом [2].
Экстракцию осадка проводили хлороформом. Осадок многократно обрабатывали
хлороформом. Получили раствор желтого цвета, который исследовали методом
двумерной бумажной хроматографии в системах I и II.
На хроматограмме обнаружили три пятна соответствующие на общей
хроматограмме пятнам 2,3,4. В данном экстракте присутствовал гликозид
флавоноидной природы, который вызывает интерес.
Далее полученный осадок экстрагировали бензолом. Осадок темно-желтого цвета
обрабатывали бензолом. Получили бесцветный экстракт, который так же исследовали в
системах I и II. На хроматограмме не обнаружили никаких веществ. Аналогичный
результат получили при экстракции осадка этилацетатом.
При экстракции светло-желтого осадка ацетомном, получили экстракт желтого
цвета, который так же исследовали методом двумерной бумажной хроматографии в
системах I и II. На хроматограмме обнаружили 5 пятен соответствующие на общей
хроматограмме пятнам 1,2,3,5,6. Хроматограмму выдерживаили в парах аммиака.
Пятна 1,2,3,5 окрашивались в желтый цвет, а пятно 6 не проявлялось[3].
Светло- желтый осадок, после обработки хлороформом, бензолом, этилацетатом и
ацетоном, обработали 96%-ым этиловым спиртом. Получили светло-желтый раствор,
который исследовали методом двумерной бумажной хроматографии в системах I и II.
Хроматограмму просматривали в УФ-свете. Пятна 1,3,5 флюоресцировали желтоватым
цветом, а пятно 6 – фиолетовым цветом.
Оставшийся светло-желтый осадок, обработали диэтиловым эфиром. Получили
раствор желтого цвета, который исследовали методом двумерной бумажной
хроматографии в системах I и II. Обнаружили три пятна, соответствующие пятнам 1,3,6
на общей хроматограмме. На хроматограмме обнаружили гликозид флавоноидной
природы, соответствующий на хроматограмме пятну 3 [4].
Осадок светло-желтого цвета многократно обработали н-бутанолом. Получили
раствор светло желтого цвета. В бутанольном экстракте обнаружили три вещества
соответствующие на общей хроматограмме пятнам 1,3,6. В парах аммиака пятна 1 и 3
окрашивались в желтый цвет, а пятно 6 не проявлялось. Содержание веществ в
бутанольном экстракте было незначительным, поэтому в дальнейшем с данным
экстрактом не работали.
Осадок, после обработки хлороформом, бензолом, этилацетатом, ацетоном,
спиртом, эфиром и н-бутанолом, экстрагировали диоксаном. Получили маслянистую
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жидкость светло-желтого цвета, которую исследовали методом двумерной бумажной
хроматографии в системах I и II.
На хроматограмме в УФ-свете обнаружили 2 пятна: пятно 1 и пятно 7. Пятно 1 в
УФ-свете флюоресцировало желтым цветом, пятно 7 – темно-коричневым цветом.
Хроматограмму выдерживали в парах аммиака. Пятно 1 проявлялось ярко-желтым
цветом, а пятно 7 слабо желтым. Предполагаем, что пятно 7 представляет собой сместь
веществ гликозидов флавоноидной природы и эфирного масла, а пятно 1 представляет
собой смесь агликонов флавоноидной природы. Оставшийся осадок исследовали
методом двумерной бумажной хроматографии в системах I и II. На хроматограмме
обнаружили 4 пятна, соответствующие на общей хроматограмме пятнам 1,3,5,6.
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что флавоноиды
обнаружены во всех экстрактах полученных из растения Linosyris villosa . Наилучшим
экстрагентом является водный спирт. Эффектвное разделение флавоноидов удается
провести методом адсорбционной колоночной хроматографии на полиамиде [5].
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ДИАГНОСТИКА МИОДИСТРОФИИ ДЮШЕННА
МЕТОДОМ МУЛЬТИЛИГАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
Балыкбаева Г.Р.
(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева)

Наследственные нервно-мышечные заболевания характеризуются патологией
мышц - их атрофией или нарушением сократительной способности. По локализации
патологического процесса выделяются первичные мышечные дистрофии (миопатии),
вторичные амиотрофии(невральные и спинальные) и нарушения проводимости в
нервно-мышечных синапсах. [1]
Наиболее часто встречаются:
- миопатия плече-лопаточно-лицевая Ландузи-Дежерина;
- миопатия поясная Эрба-Рота;
- миопатия псевдогипертрофическая Дюшенна.
Миопатия псевдогипертрофическая Дюшенна.
Тип наследования рецессивный, сцепленный с полом. Болеют, в основном,
мальчики; женщины являются носителями патологического гена, больные женщины
могут быть только в случае брака больного мужчины с гетерозиготной женщиной.
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Мышечная дистрофия Дюшенна обусловлена мутацией в гене дистрофин, локус
которого Xp21. Дистрофин отвечает за соединение цитоскелета каждого мышечного
волокна с основной базальной пластинкой (внеклеточного матрикса) через белковый
комплекс, который состоит из многих субъединиц. Отсутствие дистрофина приводит к
проникновению избыточного кальция в сарколему (клеточную мембрану). Как
следствие изменения этих сигнальных путей, вода наполняет митохондрии, которые
после этого разрываются. При дистрофии скелетных мышц, митохондриальная
дисфункция приводит к усилению стресса вызванного цитозольным-кальциевым
сигналом и усилению производства стресс-индуцированных активных форм кислорода
(АФК).[2]
Мышечно-специфическаяизоформа гена дистрофина состоит из 79 экзонов.
Тестирование ДНК и их анализ, как правило, позволяют определить тип мутации
экзона или определить какие экзоны повреждены. Анализ ДНК в большинстве случаев
подтверждает предварительную диагностику другими методами.
В настоящее время наиболее эффективным в определении генов
предрасположенности к наследственным нервно-мышечным заболеваниям является
метод мультилигазной цепной реакции. Методика МЛЦР заключается в гибридизации
разных зондов и исследуемой ДНК с последующими лигированием и проведением
полимеразной цепной реакции.В зависимости от структуры зондов при сравнительном
анализе исследуемых и контрольных образцов выявляют изменения генетического
материала, что позволяет применять этот метод и для выявления хромосомных
нарушений, и при диагностике наследственных нервно-мышечных заболеваний. [3]
МЛЦР — новый и многообещающий метод выявления наиболее частых
анеуплоидий плода. В Голландии c помощью коммерческого набора для выявления
анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21, X, Y были проанализированы 492 образца
амниотической жидкости, ранее протестированных с помощью метода GTGкариотипирования.
Методом МЛЦР быливерно диагностированы аутосомные анеуплоидии (17
случаев) и моносомия по хромосоме Х (1 случай) [4]. В случаях диагностики
анеуплоидий ограничения для метода МЛЦР такие же, как для КФ-ПЦР. Для
клинической практики исследователям необходимо останавливать свой выбор на
маркерах, характерных для изучаемой популяции.
Методы МЛЦР и СГГ (сравнительной геномной гибридизации) реже
используются в впренатальной практике, но также специфичны и позволяют выявлять
анеуплоидии во внутриутробном периоде.
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УДК 372.851:81
О ВНЕДРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ» В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Бейсенбаева Д.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)
Бейсенбаев Е.А.
(шк. № 13, г.Петропавловск)

По мнению Президента Н. Назарбаева «...Казахстан уникален и силен своей
многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное
пространство… Поликультурность Казахстана – это прогрессивный фактор развития
общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные,
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант
развития поликультурности».
Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является сохранение
лучших казахстанских образовательных традиций обеспечение выпускников школ (в
т.ч. и инклюзивной – школа №13, г.Петропавловска) международными
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе
которого – овладение государственным, родным и иностранными языками.
Концепция языковой политики Республики Казахстан определяет русский язык
как основной источник информации по разным областям науки и техники, как средство
связи с ближним и дальним зарубежьем. Развитие государственного языка, сохранение
и развитие русского, осуществление политики полиязычного образования – задача
важная. Решить эту задачу можно только сообща, усилием всех членов общества.
Для решения данной задачи проводятся мероприятия, посвященные
знаменательным событиям. Если в прошлом учебном году мероприятия посвящались
20-летию Независимости РК., то в текущем учебном году проводится ряд мероприятий,
посвященных 20-летию Конституции РК; 20-летию Ассамблеи народа РК; 70-летию
Победы в ВОВ; 550-летию образования Казахского ханства.
С целью расширения применения казахского языка в сфере досуга и развлечений
проводятся экскурсии школьников и студентов в резиденцию Абылайхана, казахский
музыкально-драматический театр им. С.Муканова, областного краеведческого музея.
Полиязычие – это употребление нескольких языков в пределах определенной
социальной общности; употребление нескольких языков, каждый из которых
выбирается в соответствии с конкретной ситуацией.
Уже через 5 лет школьники начнут изучать основные школьные дисциплины на
английском языке. К тому времени необходимо подготовить квалифицированные
кадры для осуществления такой работы. Необходимо подготовить, к примеру, учителя
математики или физики, который в совершенстве владел бы английским языком для
объяснения нового материала и закрепления пройденного. Новая модель образования
будет строиться на трех языках. Именно такую задачу перед казахстанцами ставит
Глава Государства в ближайшей перспективе. Концепция полиязычного образования
предполагает становление полиязычной личности при определенном отборе
содержания, принципов обучения, разработке специальной технологии с
использованием многоязычных разговорников, словарей и учебно-методической
литературы, где указывались бы сходства и различия базового, промежуточного и
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нового языка обучения (например, в математической терминологии). В новой
технологии обучения необходимо обеспечить идентичность содержания обучения
второму и третьему языкам: начинать с универсальной языковой лексики и переходить
к терминологии по специальности (например, по математике). Но необходимо также
учитывать индивидуальные способности учащихся и студентов, т.к. это ведущая
характеристика формирования результатов учебной деятельности. В психологии учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка в учебно-воспитательной работе
называется индивидуальным подходом. Индивидуальный подход, а в инклюзивных
школах особенно - это гибкое использование педагогом различных форм и методов с
целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса.
Индивидуальный подход необходим обучающимся как с низкой так и хорошей
подготовкой, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность.
Проект «Триединство языков» был предложен Президентом РК Н.А.Назарбаевым
и в полной мере считается одной из долгосрочных стратегий развития Казахстана.
Внедрение национального культурного проекта «Триединство языков» в рамках
воспитательной работы в школе и вузе ведется активно и является уже традиционным,
так как практически все мероприятия, проводимые в рамках воспитательной работы,
организуются на трех языках (казахском, русском и английском). Эти мероприятия,
подразделяются на мероприятия, направленные на расширение сферы применения и
повышения статуса государственного языка как объединяющего фактора народов
Казахстана; мероприятия, направленные на формирование уважения к обычаям и
традициям, чувства патриотизма; подготовку школьников и студентов к участию в
мероприятиях различного уровня.
Полиязычное преподавание - абсолютная необходимость, поскольку весь мир
полилингвистичен. И в решении главной проблемы современного мира - преодоления
трудностей общения может способствовать сохранение и поддержка ситуации в
отношениях между государствами.
В ГОСО РК о языках триединства предложена поэтапная реализация культурного
проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков:
казахского, как государственного языка, русского, как языка межнационального
общения и английского, как языка успешной интеграции в мировую экономику.
Переходная программа полиязычного образования способствует постепенному
внедрению полиязычного обучения для приобретения опыта, для обеспечения
систематической и постепенной реализации полиязычного обучения путем пополнения
базы учебно-методической литературы и определения наиболее эффективных методик
дальнейшего формирования полиязычной личности.
Исходя из наблюдений за школьниками и студентами, можно заметить следующее:
и те, и другие активно пополняют свой словарный запас по трем языкам, расширяют
свой кругозор, интересуются культурой страны изучаемого языка.
Внедрение основных принципов
проекта «Триединство языков» должно
осуществляться по нескольким направлениям: учебная, методическая, воспитательная
работа; переводческая деятельность.
В рамках учебно-методической работы деятельность можно подразделить на
следующие направления: обеспечение учебного процесса в школе и вузе; проведение
курсов английского языка; организация научно-исследовательской работы среди
школьников и студентов; переводческая деятельность.
Художественный перевод литературный критик Н.Ровенский считал не просто
искусством, а искусством, требующим специфического таланта, исторических знаний,
душевной чуткости. Перевод служит делу сближения, знакомства с духовными
ценностями, обогащению литератур и культур разных стран, так как информирует
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читателя об исторической судьбе и духовной культуре народа, особенностях его
национального мышления, своеобразии характера и менталитета, эстетике и этике.
Самое главное в процессе перевода – передать своеобразие автора, особенности его
стиля и поэтики, поэтического языка и изобразительных средств.
Многие из переводов казахских авторов на русский язык он называет
талантливыми, но объективность требует не закрывать глаза на низкое художественное
качество переводов, которое нейтрализует внимание к казахской поэзии. А поэзию, как
известно, переводить намного труднее и ответственнее, чем прозу или научный текст.
В рамках научно-исследовательской работы ежегодно проводится конкурс
научных работ на различные темы. Лучшие работы направляются на республиканские
конкурс научных работ среди школьников или студентов на трех языках. Ведётся
работа по исследованию взаимодействия русского и казахского языков.
Ежегодно проводятся викторины, конкурсы, интеллектуальные игры,
тематические круглые столы, конкурсы презентаций, целью которых является развитие
межкультурной, коммуникативной, социальной посредством двух-трех языков
С целью развития культуры речи студентов проводятся конкурсы эссе, сочинений
и других творческих работ. Становится традиционным проведение на трех языках
таких мероприятий, как День Независимости РК, День единства народов Казахстана,
проведение конкурсов на знание государственного языка. Выпускаются газеты,
посвященные государственным праздникам, знаменательным датам на трех языках.
Составной и неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является
работа по формированию поликультурной личности, владеющей несколькими языками
и способной легко интегрироваться в культуру других народов.
Таким образом, проводится большая работа по внедрению проекта «Триединство
языков» и в дальнейшем планируют продолжать развивать внедрение трех языков в
учебный процесс, воспитательную и научно-исследовательскую работу школьников и
студентов.
Единство, стабильность, межнациональное согласие — это дело чести всех, кому
дорог суверенный Казахстан.
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УДК 47.814
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ
Бекмагамбетова Л.С., Кирина К.С., Лежнева М.Ю.
(СКГУим. М.Козыбаева)

Кора деревьев семейства березовых является богатейшим источником
тритерпеноидных соединений ряда лупана – бетулина, лупеола, бетулиновой кислоты и
др. Основным тритерпеноидным соединением березы является пентациклический
спирт (бетулин). Его содержание в бересте зависит от вида растения и может
составлять до 25 % сухого веса [1]. Тритерпеновые соединения обладают широким
спектром
биологического
действия,
в
частности,
они
оказывают
противовоспалительное, антисклеротическое, желчегонное, антиаллергическое,
противоопухолевое [2,3,4], противовирусное, антифунгицидную [5,6], а также с учетом
новых разработок и анти-вич – активность [7], противотуберкулезное действие [8,9,10].
А так же они играют огромную роль в косметологии.
Косметические композиции. Композиции на основе бетулиновой кислоты [7],
действуют в отношении морщин, целлюлита, дряблости кожи, [11] бетулиновая
кислота стимулирует синтез коллагена в коже в большей степени, чем аскорбиновая
кислота [12].
Противовоспалительное и заживляющее действие на слизистую рта.
Для наработки использовали экстракцию сырья- бересты березы. Для извлечения
тритерпеновой фракции мы использовали аппарат Сокслета.
Экстракцию тритерпеновой фракции в аппарате Сокслета (Рисунок 1) проводили
следующим образом: воздушно-сухую бересту берёзы измельчали, готовили патрон,
заполняли его сырьём и взвешивали и масса сырья в каждом опыте составила 19,5 г.
Затем наливали 250 мл растворителя в колбу и экстрагировали в аппарате Сокслета
при температуре кипения растворителя (Таблица 1) до извлечения тритерпеновой
фракции. Экстракция велась в среднем 14 часов. Экстракт охладили, выпал осадок, его
отфильтровали (Осадок 1). Затем упаривали фильтрат, при охлаждении которого
выпадал дополнительный осадок тритерпеновой фракции (Осадок 2), его фильтровали
и сушили.

Рисунок 1. Аппарат Сокслета.
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Была проведена работа по оптимизации способа извлечения бетулина. Для этого
использованы следующие растворители: бутанол и изобутанол, а также данные
растворители с добавлением фосфорной кислоты в соотношении 1:100.
Бутанол наряду с высокой экстракционной способностью плохо извлекался, так
как имеет высокую температуру кипения (126,5 °C ).
Изобутанол похож по физическим и диэлектрическим параметрам, но имеет более
низкую температуру кипения (89,8°C) и легко извлекался при перегонке (Таблица 1).
Таблица 1. Параметры растворителей.
Растворители
Этанол
Пропанол
Изобутанол
Бутанол

Температура кипения, °C
78,37
97,2
89,8
126,5

Диэлектрическая проницаемость, ε
24,3
20,1
17,7
5,01

Кроме того, было замечено, что небольшое количество посткамбинальной коры
березы при экстракции в аппарате Сокслета с бересты березы, ухудшали выход
тритерпеновой фракции. Кора березы имеет в своем составе большое количество
органических кислот и, вероятно, повышает кислотность экстракта и, по видимому,
способствует гидролизу гликозидов.
В связи с чем, была добавлена фосфорная кислота в соотношении 1:100, которая,
подкисляет экстрагент и увеличивает выход продукта.
Экстракция бересты берёзы в аппарате Сокслета растворителем бутанолом
объёмом 250 мл и массой сырья 19,50 г составил выход 26,05 % .
Также экстракция бересты березы в аппарате Сокслета проводилась с
добавлением фосфорной кислоты в соотношении 1:100 с растворителем бутанолом
объемом 250 мл, массой сырья 19,50 г выход которого составил 38,1 % . Изобутанолом
объемом 250 мл, массой 19,50 г и выход составил 45,7% .
Данные экстракции бересты березы в аппарате Сокслета представлены в таблице
2.
Таблица 2. Результаты экстракции бересты березы в аппарате Cокслета.
Растворитель
бутанол
бутанол с H3PO4
изобутанол
изобутанол с H3PO4

Объем
растворителя, мл
250
250
250
250

Масса
сырья, г
19,50
19,50
19,50
19,50

Масса 1
осадка, г
3,18
4,87
5,01
5,62

Масса 2
осадка, г
1,9
2,56
2,7
3,31

Суммарная
масса, г
5,08
7,43
7,71
8,93

Выход,
%
26,1
38,1
39,5
45,7

По данным результатам (Таблица 2) можно сделать вывод, что экстракция в
аппарате Сокслета наиболее эффективна с подкисленным фосфорной кислотой
растворителем. Максимальный выход продукта у растворителя изобутанола 45,7 %,
немного меньше у бутанола, выход которого составил 38,1 %. Также большой выход
тритерпеновой фракции имеет растворитель изобутанол без добавления фосфорной
кислоты, его выход составил 39,5 %, по сравнению с растворителем бутанолом ,
который имеет наименьший выход тритерпеновой фракции 26, 05 %.
Можно заметить следующую закономерность, что при добавлении фосфорной
кислоты выход во всех случаях увеличивается.
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Это хорошо видно на диаграмме (Рисунок 2), где наглядно показаны выходы
экстракции бересты березы растворителя без добавления фосфорной кислоты и
растворителя с добавлением фосфорной кислоты.
50
40
растворители без
добавления фосфорной
кислоты

30

растворители с
добавлением фосфорной
кислоты

20
10
0
бу танол

изобу танол

Рисунок 2. Диаграмма выхода тритерпеновой фракции
при использовании различных растворителей
Согласно рисунку, наиболее высокие выходы у растворителя с добавлением
фосфорной кислоты.
Максимальный выход тритерпеновой фракции достигает растворитель
изобутанол 46 %, меньший выход тритерпеновой фракции у растворителя бутанола 38
%. Эти растворители без добавления фосфорной кислоты дают меньший выход
тритерпеновой фракции: бутанол 26 % и изобутанол 39 %.
Выводы:
1. Исследованы различные растворители для экстракции тритерпеновой фракции
из бересты березы в аппарате Сокслета. Установлено, что оптимальным
растворителем при экстракции является изобутанол, выход которого составил
39,5 % по сравнению с растворителем бутанолом , который имеет наименьший
выход тритерпеновой фракции 26, 05 %.
2. Установлено, что при добавлении к растворителю фосфорной кислоты в
соотношении 1: 100 наблюдалось увеличение выхода тритерпеновой фракции
с изобутанолом 45,7 %, немного меньше у бутанола, выход которого составил
38,1 %.
3. Оптимальная методика экстракции тритерпеновой фракции основным
компонентом которого является бетулин, заключается экстракции в аппарате
Сокслета бересты берёзы растворителем изобутанолом с добавлением
фосфорной кислоты (в соотношении 1:100 к растворителю), максимальный
выход при этом достигает 45,7 %.
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УДК 796. 011. 1
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Гафарова А.И., Куттыбаева М.К.
(Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А.Мусина)

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества.
Это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду
и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью
человека. В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства
Нурсултан Назарбаев отмечает, что: «Утверждение здорового образа жизни и развитие
медицины позволяет увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и
выше. Казахстан станет одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма.
Завершится формирование передовой национальной образовательной системы.
Казахстан должен стать одной из безопасных и комфортных для проживания людей
стран мира»[1].
На протяжении всего периода становления независимости Президент обращал на
здравоохранение первоочередное внимание. Вот и в нынешнем Послании Глава
государства отмечает, что главный приоритет в отечественной медицине - это развитие
первичной медико-санитарной помощи. И действительно, это та точка отсчета, та база,
где закладываются основы здравоохранения. Хотелось бы отметить, что задачи,
поставленные перед страной, служат лучшим стимулом для еще большей сплоченности
нашего народа. Увеличение продолжительности и качества жизни - основной ориентир,
к которому нам всем нужно двигаться. Лидер нации в очередной раз подчеркнул
необходимость здорового образа жизни для всех граждан Республики. Физическое и
психическое здоровье народа - наша главная ценность. Глава государства служит
хорошим примером в труде, жизни и спорте. Послание народу Республики Казахстан
Лидера нации вдохновляет всех нас на новые свершения, направленные на благо нашей
страны.
Организму человека необходимо вести здоровый образ жизни, потому что как
говорил Гиппократ «здоровье есть высочайшее богатство человека» [2]. Само понятие
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«здоровый образ жизни» приписывается российскому профессору-фармакологу
Израилю Брехману. Он - первый, кто начал продвигать научную концепцию здорового
образа жизни среди медиков: его доклады на конференциях пользовались небывалым
успехом. В идеях И. Брехмана не было ничего такого, о чем нам сейчас не известно:
полноценный сон, сбалансирование питание, движение, и свежий воздух. С 1991 года
на постсоветском пространстве появляется наука валеология, основанная на основных
постулатах здорового образа жизни. Идеи здорового образа жизни стали пользоваться
большим успехом. Таким образом, сегодня актуализируется вопрос о том, что занятие
спортом, правильное питание, регулярное профилактические осмотры - это основа
здоровья.
В данной статье исследуется проблема выявления уровня увлеченности и
возможности современной молодежи вести здоровый образ жизни. Исследование
проводилось среди учащихся Балхашского гуманитарно-технического колледжа им.
А. Мусина.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Организован сбор информации о спортивных клубах города Балхаша;
2. В результате социологического опроса выявлено отношение учащихся первых
курсов к здоровому образу жизни;
3. Организована работа по агитации и пропаганде здорового образа жизни среди
учащихся.
В нашем городе существуют такие спортивные клубы, как: «Барс», «Лера»,
Стадион «Металлург», «Аскер», «ДЮСШ», «Жекпе-жек» и т.д. В прошедшем году
здоровью населения города стало уделяться больше внимания. Всего за год было
высажено около 10 футбольных кортов, приобретено много тренажёров, которые уже в
данное время пользуются популярностью у молодежи. На футбольных кортах
проводятся спортивные соревнования среди организаций нашего города, в том числе
среди учащихся колледжей и школ. В летнее время корты пользуются популярностью
не только у молодежи, а так же среди населения среднего возраста. При помощи всех
этих спортивных инфраструктур население Балхаша приобщилась к спортивному
образу жизни.
Одной из задач исследования являлось выявление отношения учащихся первых
курсов к здоровому образу жизни. Проведя тестирование мы смогли вычислить
количество учащихся, относящихся положительно и отрицательно к здоровому образу
жизни.
Тестирование состояло из 5 вопросов:
1.Как часто вы занимаетесь спортом?
А) Ежедневно
Б) 2-3 раза в неделю
В) 1 раз в месяц
Г) Не занимаюсь
2. Правильно ли вы питаетесь?
А) да
Б) нет
3. Есть ли у вас вредные привычки (курение, алкоголь и т.д)
А) да
Б) нет
4. Считаете ли вы, что правильное питание и занятие спортом это основы
здоровья?
А) да
Б) нет
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5. Важно ли вести здоровый образ жизни? Почему?
А) Да, важно, потому что …
Б) Нет, не важно, потому что …
Результаты тестирования можно представить в виде следующей диаграммы:
1 вопрос:
вариант А – 31,25%;
вариант Б-47,91%;
вариант В и Г-10,41%.
2 вопрос:
вариант А – 64,58%;
вариант Б-35,41%;
3 вопрос:
вариант А – 12,45%;
вариант Б – 87, 5%;
4 вопрос:
Вариант А – 95,83%;
Вариант Б – 4,1%;
5 вопрос:
Вариант А – 91,6%;
Вариант Б – 8, 33%

Исходя из результатов тестирования, можно выявить, что большая часть
учащихся занимаются спортом 2-3 раза в неделю, питаются правильно, не имеют
вредных привычек; считают, что правильное питание, занятие спортом и ведение
здорового образа жизни - это основы здоровья.
Сделаем выводы: учащиеся 1 курса «за» здоровый образ жизни (занятие спортом
и правильное питание). Но так же есть и студенты, которые негативно относятся к
здоровому образу жизни. Среди этих студентов проведена агитационная работа по
пропаганде ЗОЖ.
Из агитационной работы студенты узнали, что ЗОЖ включает в себя как минимум
пять составляющих:
- рациональное питание;
- отказ от вредных привычек;
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- занятие спортом;
- закаливание;
- хорошая экологическая среда.
Так же учащиеся узнали, что на самом деле наше здоровье зависит от 4
основных факторов, это:
- наследственность;
- окружающая среда;
- стресс;
- питание.
Пиццы, чипсы, лапша – это не то, что нужно нашему организму. Витамины,
минералы, энзимы, клетчатка, аминокислоты – все это необходимо нашему организму
для нормального функционирования и развития. Люди на самом деле неправильно
питаются, но не они одни виноваты в этом. Сегодня происходят большие изменения в
пищевой промышленности. Сейчас она переименовалась в химическую
промышленность, потому что то, что мы сейчас потребляем почти на 80% - химические
продукты, большей частью содержащие ГМО. Наверное, следует проводить контроль в
пищевой промышленности и информировать население о принципах правильного
питания.
Много полезной информации было рассказано о вреде курения. За год в легких
курильщика скапливается 1 стакан смолы. Курение – причина хронических болезней
легких, эмфиземы, рака легких. Курение вызывает закупорку крупных и мелких
сосудов, что приводит к гангрене конечностей, инфаркту миокарда и внезапной смерти
[2].
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать выводы, что учащаяся
молодежь осознает важность здорового образа жизни. Понимает, что именно от него
зависит наша жизнь и здоровье будущего поколения. Учащаяся молодежь правильно
оценивает пользу агитационной работы по формированию здорового образа жизни.
Соблюдать элементарные правила ЗОЖ и быть здоровым - это самое необходимое
условие нашего времени. Хотелось бы закончить словами Главы Государства:
«Сильная страна начинается с каждого из нас» [1].

1.
2.
3.
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КАРТОП ДАҚЫЛЫНЫҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КЕЗДЕСЕТІН
АУРУЛАРЫ
Дəулетбай Ф., Абиев С., Тулегенова Ж.
(Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ)

Ауылшаруашылық дақылдарының ішінде кортоп бүгінгі таңда бидайдан
кейін«екінші нан» деген атқа ие. Картоп - тағамдық, азықтық қасиеттеріне қарай жəне
өндірісте шикізат ретінде қолдануға арналған, сонмен қатар Қазақстан Республикасы
ауылшаруашылығындағы кеңінен тараған, үлкен сұранысқа ие дақылдардың бірі [1].
Бүгінгі таңда экономикамыз тұрақталып, өсу қарқыны белең ала бастаған елімізде
картоп шаруашылығының дамуын қолдау мақсатында Қазақстан ауылшаруашылығы
министрлігінің тарапынан қолдау көрсетіліп, қаржы бөлінуде.
Қазақстанда картоп дақылдың егіс көлемі 170 мың гектар шамасында, орташа
өнімділігі гектарына 160 центнер төңірегінде. Жыл сайын елімізде 2,76 млн. тонна
картоп өндіріледі. Ақмола облысы картоп егісінің көлемі жағынан республикада
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан жəне Алматы облыстарынан кейін төртінші
орында[2]. Дақылдан алынатын өнімнің төмен болу себептерінің бірі вегетация кездері
оның əртүрлі өте зиянды ауруларға шалдығуынан. Сонымен бірге алынған өнімнің
айтарлықтай бөлігі тағы да сол аурулардың əсерінен қоймаларда сақтау кездері
жойылады. Сондықтан картоп дақылының жəне оның өнімінің ауруларымен күресудің
алғы шартына алдымен ауру түрлерін анықтап, олардың таралу жəне даму
заңдылықтарын анықтау жатады.
Ақмола облысының картоп егісі алқабынан вегетация кездері жəне қоймалардан
қысқы сақтау кездері алынған сынамаларды зерттеу нəтижесінде фитопатогенді
саңырауқұлақтар туындататын аурулардың 6 түрі анықталды. Олардың ішінде 2 түрі
картоптың тек түйнегін (кəдімгі қотыр,немесе актиномикоз жəне бүртүкті қотыр,
немесе ооспороз), 1 түрі түйнегін, тамырсабағын жəне жас өскінін (қарақотыр, немесе
ризоктониоз) қалған 3 түрі (фитофтороз,макроспориоз, обыр жəне) дақылдың барлық
органдарын зақымдайды. Қысқы сақтау кездері картопты шірітуге себеп болатын
ауруларға осы анықталған барлық ауру түрлері себеп болады. Мақалада ауру түрлеріне
жəне ауру қоздырғыштарға морфологиялық сипаттамалар жəне олардың таралу
аудандары берілген.
Төменде осы
анықталған
түрлердің зерттелу аймағында таралуы,
морфометрикалық ерекшеліктері жайында алынған мəліметтер баяндалады.
Фитофтороз. Зерттелген барлық аудандар көлемінде кездесті. Алғашқы белгісі
дақылдың гүлдей бастаған кезінде жоғарғы жəне ортаңғы жапырақтарда майда,
жеке-жеке орналасқан, бірен-саран қоңыр дақтар түрінде байқалып, сонан соң
бірте-бірте олардың көлемі ұлғайып, саны да арта түсті. Басқа жапырақтарда да, кейде
сабақтарда да пайда болды. Мұндай жапырақтар қоырқай тартып, сонан соң қарайып,
қурап қалды. Түйнектегі ауру белгісі біршама өзгеше. Мұнда алдымен түйнектің
сыртқы қабығында түсі сұр, батыңқы ұлғая түсетін дақтар пайда болады. Түйнекті кесе
бөліп қарағанда дақ пайда болған жердің ұлпасы қоңырқай тартып, түйнек етіне
тереңдей, сына тəрідене ене түсетінін байқаймыз. Мұндай жерлер шіри бастайды, көп
ұзамай ауру түйнектің қалған бөлігін қамтып, түгелдей шірітіп жібереді[3].

48

Ауру қоздырғыш саңырауқұлақ – Phytophthora infestansD.B. оомицеттер
класының (Oomycetes) переноспоралар қатарына (Perenosporales) жатады. Гифтері
түссіз, клеткасыз, көпядролы. Жыныссыз көбюі зооспораларымен, жынысты көбеюі
(ооспоралары) біздің жерімізде анықталмаған, тек картоптың шыққан отаны –
Мексикада ғана кездеседі. Конидийтүзгіштері аздап тарамдалған, конидийлері бір
клеткалы, пішіні лимонға ұқсас, көлемі 26-30х15-22 мкм.
Картоп фитофторозы Оңтүстік Америка құрылығынан Европаға, одан бізге
жеткен. Ауру өте қауіпті. Қоймада сақтау кездері түйнектен-түйнекке тез тарап өнімнің
көп бөлігін шірітіп жібереді.
Обыр. Бұл ауру Целиноград жəне Аршалы аудандар жерінде анықталды.
Өсімдіктің тамырынан басқа барлық органдарын зақымдайды. Ең көп зақымдайтын
органы картоп түйнегі. Аурудың алғашқы белгісі жас түйнектердің көзшелерінде
шағын бүртік түрінде пайда болып, сонан соң тез үлкейе бастайды. Ісік көлемі картоп
түйнегінің көлеміне жетуі тосын жай емес. Бірте-бірте күңгірттеніп, сонан соң қара
түске енеді. Əбден жетілген ісік жіктеліп, ыдырайды, онымен бірге картоп та ісік
астынан бастап, түгел шіріп кетеді. Түйнек қоймалжың, қоңырқай шірнелі массаға
айналып, жағымсыз иіс таратып тұрады[4].
Ауру қоздырғыш саңырауқұлақ – Synchitrium endobioticumPerc. оомицеттер
класының (Oomycetes) миксохитридиялар қатарына (Mychytrxoidiales) жатады. Патоген
иелік өсімдік клеткасының ішінде тіршілік етеді. Вегетативтік денесі жалаңаш
протоплазма түйіршіктерінен тұрады. Шіру үдерісіне ауру қоздырғышынан басқа,
əртүрлі бактериялар мен сапротрофты саңырауқұлақтар да қатынасады.
Вегетация соңына қарай обыр ісіктерде қалың қабықты, түсі сарғыш-қоңыр
цисталар (50-80 мкм) пайда болады. Олар қыстап шығу қызметін атқарады, көктемде
өсіп зооспорангий береді. Зооспорангийлерде пайда болған бір жіпшелі зооспоралар
картоп түйнегінің көзшесіне, немесе оның айналасындығы ұлпаларға жетіп, өседі,
өскіні ұлпа клеткаларына енеді.
Картоп обыры өте зиянды, кей жылдары өнім 40-60%-ға дейін төмендейді.
Столондары көп зақымдалған картоп дақылы өнім бермейді.
Қарақотыр, немесе ризоктониоз. Зерттеген аудандардың барлығында кездесті.
Картоп түйнегінде жабысқан топырақ түйіршігі сияқты, оңай сылынып алынатын
сүйелшелер (склероция) пайда болады. Кейде түйнек жасымығының айналасында
майда қара дақтар түрінде, ал түйнек көзшелерінің маңында ірі (1-3 см), батыңқы,
суланып тұратын қара дақтар түрінде көрінеді. Қоңыр дақтар жəне мұндай дақтар
тізбегі тамырда жəне тамырсабақта да пайда болады. Ауруға шалдыққан картоп
ештеңеге жарамсыз болып қалады. Өскінінде ауру күңгірт-қоңыр дақтар мен ойық
жарақаттар түрінде байқалады. Зақымдалған жерінен өскін сынып, жер бетіне
шыққанға дейін өледі. Жинап алынған өнім қамбада ұзақ сақтауға жарамайды.
Дымқылданып тұратын жара дақтар тез ұлғайып, мұндай түйнектер тез арада шіріп
кетеді. Шірік сау түйнектерге өтіп, олар не азыққа, не тұқымға жарамсыз болып
қалады.
Ауру қоздырғыш -Rhizoctonia solani Kühn жетілмеген саңырауқұлақтар класының
(Deuteromycetes) стерильді мицелийлер (Mycelia sterila) тобына жатады. Паразиттік
түрде тіршілік етуі тек стерильді мицелий күйінде ғана өтеді. Мицелийі жуан, жиі
далдалы гифтерден тұрады, тоғалары болады[2, 3].
Кəдімгі қотыр, немесе актиномикоз. Балық зерттелген аудандарда кездесті.
Картоптың тек түйнектері ғана зақымдалады. Түйнектің бетін бүртіктер мен майда
жарақаттар басады. Аурудың бірнеше типтері болады: жайпақ, томпақ, батыңқы жəне
торлы. Бұлардың ішіндегі ең зияндысы батыңқы қотыр (Actinomyces ochroleucusWol.,
Act. incanescens Wol.). Бұл ауру картоптың қабығымен бірге оның астында орналасқан
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ұлпаларын да зақымдайды. Түйнек бетінде терең батыңқы жарақаттар түрінде көрінеді.
Мұндай жарақаттар, кейде бір-бірімен қосылып, түйнектің едəуір бөлігін қамтиды..
Ауру картопты жаңадан жинаған кездері пайда болады.
Ауру қоздырғыштар актиномицеттер (Actinomyces түрлері) тобына жатады.
Актиномицеттер топырақта көп тараған микроорганизмдер қатарында.
Кəдімгі қотыр зиянды ауру, картоптың тауарлық бағасын төмендетеді, ұзақ
сақтауға жарамсыз етеді, тұқымдық сапасын нашарлатады.
Бүртүкті қотыр, немесе ооспороз. Целиноград, Шортанды жəне Аршалы
аудандарында анықталды. Ауру тек картопты қысқа сақтау кездері ғана байқалады, қыс
бойы күшейіп, көбейе түседі. Алғашқыда түйнекте майда, түсі картоп қабығына ұқсас,
немесе одан сəл күңгірттеу, бүртіктер пайда болады. Бүртіктердің жиектері батыңқы, ал
орта тұсы көтеріңкі, көлденеңі 2-4 см шамасында болады. Ауру дендеген сайын
бүртіктер бір-бірімен қосылып, түйнектің едəуір бетін қамтиды, картоп фитофторозына
ұқсай бастайды. Бірақ фитофтороздан айырмашылығы дақтың орнына бүртік пайда
болады жəне бүртіктің асты дақтағыдай шірімейді. Егер бүртіктер түйнек көзшесінің
жанында пайда болса, онда көзшелер өліп, өскін бермейді[5].
Патоген түйнекке ондағы көзшелері мен жасымықтары арқылы енеді. Жас
түйнекке ауру танапта жұғып, кейін, қамбада жалғасын табады. Қамбада сақтау кездері
ауру түйнектерде пайда болған патогеннің конидийлері сау түйнектерге қонып, ауруды
таратады. Қамбада ылғал жоғары болып, желдетілуі нашар болған жағдайда, ауру
асқына түседі.
Ауру қоздырғыш -Oospora pustulans Owen. et Wak. жетілмеген саңырауқұлақтар
класының (Deuteromycetes) гифтілер қатарына (Hyphales) жатады. Ауру қоздырғыштың
гифтері түссіз, далдалы, конидийтүзгіштері болмайды. Конидийлері сопақша келген,
көлемі 5-11х2-3 мкм, тікелей негізгі мицелий гифтерінде тізбектеле пайда болады.
Макроспориоз, немесе, кебу дақтар. Тек Зеренді ауданында кездестірдік.
Жапырақта кепкен, дөңгелек, күңгірт-қара дақтар, пайда болады. Дақтардың бетін
патогеннің спора түзуші органдарынан тұратын күңгірт-жасыл үлпілдек зең басады.
Дақтардың пайда болуы жапырақтың сарғая бастауымен ұласады. Сабақта ұзындығы
7-10 см жететін, бетінде күңгірт үлпек зеңі көрініп тұратын, созылыңқы күңгірт дақтар
пайда болады. Кейде мұндай дақтар бір-бірімен қосылып жатады. Макроспориоз
ауруына шалдыққан картоп пəлегі вегетация соңына көп жетпей қурап қалады.
Пəлектен ауру картоп түйнектеріне өтеді. Онда дөңгелек, аздап батыңқы, əртүрлі
көлемдегі, күңгірт зең басқан дақтар түрінде байқалады[4].
Макроспориоз картоптың өте зиянды ауруларының бірінен саналады. Кей
жылдары дақылдың бұл аурудан шығыны 20-50-%-ға дейін жетеді.
Ауру қоздырғыш -Macrosporium solani Ell. et Mart. жетілмеген саңырауқұлақтар
класының (Deuteromycetes) гифтілер қатарына (Hyphales) жатады. Мицелийлері,
конидийтүзгіштері мен конидийлері күңгірт түсті. Конидийлері сопақша келген,
бойлық 1-3 жəне көлденең 7-10 далдалы. Дақылдың барлық органдарын зақымдайды.
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УДК 504.03
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Джамбозова Ф., Успанова Ж.К.
(ТарГУ имени М.Х. Дулати)

На всех стадиях своего развития человек тесно связан с окружающим миром. Но с
тех пор, как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство
человека в природу резко усилилось, расширился объем этого вмешательства, оно
стало многообразней и сейчас грозит глобальной опасностью для человечества.
В настоящее время экологическая безопасность является одним из основных
стратегических компонентов национальной безопасности Республики Казахстан и
одним из важнейших государственных приоритетов, ведь загрязнение окружающей
среды стало серьезной преградой на пути социально-экономического развития
Казахстана.
Наша страна достигла значительного прогресса в совершенствовании своей
нормативно-правовой и институциональной базы управления охраной окружающей
среды, однако по-прежнему существуют проблемы в части качественного мониторинга
и ограничения воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.
Уровень загрязненности воздуха и воды в стране довольно высок, а с учетом
недостаточного количества выделяемых средств на развитие систем экологической
защиты, имеющиеся статистические данные не отражают реально существующей
антропогенной нагрузки на окружающий мир.
Особенностью Казахстана является то, что наряду с угрозой глобальных
экологических катастроф республике угрожает интенсивная экосистемная деградация.
Согласно мировому экологическому рейтингу, Казахстан отнесен к зонам
экологического бедствия, где ухудшение состояния окружающей среды достигло
своего критического предела, за которым находится прямая опасность физическому и
генетическому здоровью населения, видовому составу флоры и фауны, истощения
невозобновляемых природных ресурсов.
Экологическая ситуация постепенно становится все более значимым фактором
развития, влияющим на все сферы политического и экономического благополучия
государства. В третьем тысячелетии мир изменяется все более быстрыми темпами,
причем совместные действия государств по защите окружающей среды зачастую
отстают от экономических и социальных изменений. Постепенно в экономику странчленов СНГ проникают экологические стандарты развитых стран.
Регионы Казахстана в годы экономического роста развивались по-разному.
Унаследованная от СССР хозяйственная структура обусловила очень высокий уровень
территориальной локализации загрязнения окружающей среды.
В Жамбылской области экологическая ситуация в значительной степени
определяется нагрузкой аграрного комплекса (особенно на водные источники), так как
здесь произошло усиление традиционного землепользования, значительные площади
переданы для выпаса скота населения.
Состояние воды – одна из ключевых проблем региона. И это, несмотря на
сокращение объема водопотребления. Большинство областных центров юга Казахстана
не имеет комплексов очистных сооружений, в т.ч. и в Жамбылской области,
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неочищенные стоки сбрасываются на поля фильтрации или в накопители. В области
также продолжается загрязнение Талас-Ассинского месторождения подземных вод,
которое является единственным источником водоснабжения г. Тараз. Подземные воды
исследуемого региона испытывают очень высокую нагрузку, где они используются на
хозяйственно-питьевое водоснабжение, на орошение сельскохозяйственных земель, на
обеспечение промышленных отраслей экономики. Например, основными источниками
загрязнения реки Чу являются сбросы сточных вод промышленными предприятиями
Кыргызской Республики, наиболее существенным из которых является сброс сточных
вод городским водоканалом Бишкека. Интенсивное загрязнение реки Талас происходит
за счет промышленных предприятий Жамбылской области. Уменьшение уровня рек
Талас и Чу, в первую очередь, связано с изъятием вод из основных русел местным
населением для сельскохозяйственной деятельности и, во-вторых, с климатическими
условиями данного региона. Процесс обмеления реки Талас привел к серьезной
экологической проблеме – увеличению концентрации соли в питьевой воде в
населенных пунктах, расположенных вдоль реки (Сарыбулак, Шахан, Бостандык,
Аккум, Саду Шакиров, Амангельды, Жанатурмыс, Ойык, Ушарал). Пока ситуацию
спасает самый высокий уровень эксплуатационных запасов подземных вод.
На сегодня гидрохимическое наблюдение и аналитические исследования
показывают высокий уровень загрязнения воды по целому ряду ингредиентов реки Шу
с ее притоками, Ташуткульского водохранилища, реки Аса и озера Биликуль.
К числу экологических проблем области относится и проблема рекультивация
нарушенных земель. В настоящее время работы по рекультивации в области ведутся
непланомерно, общий прирост земель, выпадающих из общего земельного баланса, с
каждым годом нарастает и составляет в среднем до 0,005%. В Жамбылской области
площадь сельхозугодий сократилась за последние 10 лет в 2 раза. Также в регионе
велика площадь эродированных земель, имеет тенденцию к возрастанию деградация
пастбищ.
За последние годы, несмотря на сокращение объемов использования минеральных
и органических удобрений более чем в 10 раз, обострилась проблема загрязнения
земель токсичными и канцерогенными веществами от предприятий горнодобывающей,
металлургической промышленности и энергетики. Жамбылская область является
уникальным регионом добычи фосфоритового и плавикошпатового сырья, что и
определяет нагрузку на рельеф и почвы. На ее территории сосредоточены 71,9%
балансовых запасов фосфоритов республики, 68% плавикового шпата, 8,8% золота, 3%
меди, 0,7% урана.
Неблагоприятная ситуация отмечается и в части утилизации и захоронения
промышленных и твердо-бытовых отходов. Особенно негативное влияние на состояние
окружающей среды оказывают городская мусоросвалка и отходы производства
предприятий химической промышленности.
Однако усилиями руководства области экологические проблемы области
постепенно решаются.
Если до 2010 года в области не было введено ни одного полигона для захоронения
твердых бытовых отходов, то в настоящее время 137 полигонов получили разрешение и
соответствуют экологическим требованиям. По городу Тараз разработано обоснование
инвестиций к проекту строительства мусороперерабатывающего комплекса. Ведутся
переговоры с инвесторами по строительству полигона для захоронения токсичных
отходов. Также ведется экологический мониторинг загрязнения поверхностных вод по
бассейну трансграничных рек Талас, Шу и Аса.
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Одной из острых проблем в области остается проблема радиоактивного
загрязнения. В 2011 году на станции Шыганак выявлено загрязнение радиоактивными
отходами, на ликвидацию из местного бюджета выделено 21,8 млн. тенге.
В этом же году из местного бюджета было профинансировано составление
радиоэкологического Атласа Жамбылской области, проведено комплексное
радиационное обследование и инвентаризация существующих и потенциальных
опасных источников радиационного воздействия, разработаны мероприятия по
снижению рисков здоровью населения.
Согласно данным экологического мониторинга за состоянием окружающей
среды, экологический рейтинг области в 2014 году составил 5,8 единицы, что говорит о
снижении уровня загрязнения.
В целом, в основу рационального использования и охраны водных ресурсов
Жамбылской области Республики Казахстан должны быть положены следующие
приоритетные принципы:
– всемерное предотвращение загрязнения рек и озер сточными водами;
– экономное использование поверхностных и подземных вод, основанное на
прогрессивных водоохранных технологиях;
– внедрение технологий оборотного водопользования и водоснабжения;
– внедрение прогрессивных технологий и очистных сооружений для
предотвращения сброса неочищенных промышленных и коммунально-бытовых
сточных вод;
– сокращение норм водопользования в сельском хозяйстве и др.
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УДК 338.49 (574)
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Джоланов Е.Е., Ермекова А.Е.
(ТарГУ им. М.Х.Дулати)

Туризм представляет собой весьма сложное и уникальное явление, играющее
огромную роль в развитии экономики страны, в усилении ее престижа и роста значения
в глазах мирового сообщества. Во многих государствах мира туризм развивается как
система, которая предоставляет все возможности для ознакомления с историей,
культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями данной страны и её
народа, а также приносит значительный доход в казну, прежде всего в твердой валюте.
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Не говоря уже о том, что «кормит» эта система очень много физических и юридических
лиц, так или иначе связанных с оказанием туристических услуг.
Таким образом, туризм – это целая индустрия, включающая гостиничное хозяйство,
воздушный, железнодорожный, автомобильный транспорт, пищевую промышленность,
реставрацию и использование исторических и архитектурных памятников, музеев, замков,
церквей и мечетей, бытовые услуги и многое другое
Международный туризм в настоящее время является одной из самых динамично
развивающихся отраслей мировой экономики. В практике развитых и развивающихся
стран туризм входит в число ключевых приоритетов экономического развития,
особенно с учетом недавнего глобального экономического кризиса. Отмечу, что туризм
занимает важное место в международных отношениях. Около 500 млн. человек
ежегодно посещают зарубежные страны в туристических целях. Туризм является также
высокодоходной отраслью, фактором экономического роста отдельных стран и
мирового хозяйства в целом.
Международный туризм в условиях посткризисного восстановления (а для
некоторых стран угрозы нового кризиса) рассматривается на уровне государственной
политики как средство, способствующее экономическому восстановлению, принимая
во внимание его способность генерировать доходы и создавать рабочие места. Туризм в
мировой экономике создает свыше 75 млн рабочих мест во всем мире. Каждый
двенадцатый человек работает в сфере туризма. Международный туризм обеспечивает
занятость прежде всего молодежи и женщин как в городах, так и в сельской местности.
Туризм в мировой экономике занимает первое место по созданию первичных
рабочих мест, которые обеспечивают работой студентов. Здесь легче и проще всего для
молодого поколения войти на рынок труда. Конечно, не все те, кто начинают свой
трудовой путь в туризме, продолжают всю свою жизнь, но наличие такой возможности
очень необходимо. Поэтому в структуре туризма молодежь играет все более важную
роль.
Другая особенность международного туризма заключается в том, что меняются
возрастные характеристики путешествующих туристов. Раньше основной контингент
потребителей услуг индустрии туризма представлял собой людей, в основном, в
диапазоне между 30 и 50 годами. В настоящее время в развитых странах мира люди,
которые могут себе позволить путешествовать, живут дольше, выходят на пенсию
более здоровыми. Постепенно увеличивается количество путешественников, которым
больше 60 и 70 лет. Вместе с тем отмечается и другая тенденция: впервые за последнее
десятилетие огромный сегмент молодежи в возрасте 16-18 лет также становятся
активными туристами. Мировая практика свидетельствует о том, что создаются
туристические компании, которые специализируются на молодежном туризме. По
оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), на долю туризма в мировом
ВВП, с учетом мультипликативного эффекта, приходится 9,4 %. По данным МОТ,
доходы от туризма в ВВП разных стран составляют: в Греции - 15,5 %, Испании 15,3%, Австрии - 12,5 %, а в России всего 6,5 % (см. рисунок 2). По мнению экспертов,
Казахстан использует свой туристско-рекреационный потенциал пока только на 20%,
что объясняет более низкий вклад туризма в экономику страны по сравнению с
развитыми странами мира.
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Рисунок 1. Доходы от туризма в ВВП страны, с учетом мультипликативного эффекта
Доходы от международного туризма, по данным Всемирной туристской
организации (ЮНВТО), в 2011 г. в разных странах составили (в млрд долл.): США 93,9 (1 место в мире), Испания - 53,2 (2 место), Франция - 49,4 (3 место), Китай - 39,7 (4
место), Индия - 11,4 (16 место), Россия - всего 9,3. Пока это лишь 28 место в мире (в
2007 г. было 30 место с доходом 7,0 млрд руб.).
В настоящее время деятельность сектора путешествий и туризма составляет 4,8%
мирового экспорта и 9,2% иностранных инвестиций.
Согласно данным Всемирной торговой организации в первом квартале 2013 г.
число международных туристских прибытий возросло на 4,5%. При этом
положительный рост отмечается во всех регионах, за исключением Ближнего Востока.
В отдельных субрегионах был достигнут двузначный рост по сравнению с прошлым
годом: Южная Америка (+17%), Южная Азия (+14%) и Юго-Восточная Азия (+10%).
По мнению экспертов, несмотря на ряд событий, которые в течение года
оказывали негативное влияние на развитие индустрии туризма (политическая
нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, трагические события в
Японии), по итогам 2013 г. рост международных туристских прибытий будет
находиться в пределах от 4% до 5%.
В настоящее время в числе актуальных вопросов развития международного
туризма рассматривается проблема его конкурентоспособности. Международная
туристическая конкуренто-способность стран зависит как от специфических для
туристкой отрасли факторов, так и от общих условий бизнес-среды, в связи с этим
необходимо рассмотреть современные тенденции развития международного туризма в
условиях восстановления экономической динамики.
Исследования зарубежных и отечественных ученных по проблемам развития
туризма часто фокусируются на моделировании туристического спроса и
многочисленных факторах, которые воздействуют на туристическое предложение в
странах и городах по всему миру. В последнее время ряд работ в данном направлении
касаются вопросов туристической конкурентоспособности стран и регионов в силу
значительных изменений, происходящих в отрасли, и растущей важности предпосылок
и условий развития рынка туризма. В настоящее время трансформации индустрии
туризма главным образом связаны с переходом от модели формирования
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«универсального» предложения турпродукта к «персонифицированному» подходу,
ориентированному на специфические запросы и потребности туристов.
Этот новый вид туризма связан с формированием определенных рыночных ниш,
подчеркивающих уникальность и эксклюзивность предложения в сфере путешествий.
Спрос на необычные направления влечет за собой глобальную конкуренцию стран и
регионов в целях привлечения туристов.
Представляется, что международная туристическая конкурентоспособность стран
зависит как от специфических для туристкой отрасли факторов, так и от общих условий
бизнес-среды, в связи с этим кратко рассмотрим некоторые факторы и тенденции
развития туристкой индустрии.
На протяжении четырех лет до начала мирового финансового кризиса устойчивое
развитие глобальной экономики обусловило рост потоков международного туризма. В
частности, по количеству посещаемости туристами в 2011 г. лидировали страны
Азиатско-тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока.
Наиболее динамично расходы на туризм росли в Германии, США и
Великобритании. Отметим, что лидирующие позиции в посткризисный период заняли
страны с растущей экономикой, проявляющие более высокую деловую активность в
развитии международного туризма (+8%), в то время как данный показатель в развитых
экономиках составил всего 6%. При этом наиболее замедленные темпы восстановления
отмечались в Европе.
В 2011 г. ситуация изменилась в сторону лидерства в сфере международного
туризма развитых стран. Так, рост прибытий в течение первых восьми месяцев 2011 г.
был выше в развитых странах (+4,9%), чем в странах с растущей экономикой (+4%), во
многом благодаря особенно высоким результатам в Европе (+6%). Началось активное
восстановление после спада в 2009 г. в Северной (+7%), Центральной и Восточной
(+8%), Южной Европе (8%), для которых положительную роль сыграл сдвиг
путешествий в сторону от Ближнего Востока и Северной Африки. Очевидно, что в
условиях угрозы продолжительной экономической рецессии в Европе международный
туризм для государств этого региона выступает важным драйвером экономического
роста, что заключается в притоке необходимых иностранных средств, облегчению
давления на платежные балансы стран.
Важными факторами, определяющими выбор страны (региона) в посткризисный
период для путешествий, по мнению отечественных и зарубежных экспертов,
являются:
− вкусы, финансовые возможности и предпочтения туристов;
− взаимная интегрированность бизнеса. Так, если национальные туроператоры
тесно и достаточно долго работают с отдельными странами, то вероятнее всего эти
страны и будут являться фаворитами для отечественных путешественников. Например,
россияне больше других стран предпочитают Египет и Турцию во многом потому, что
эти направления достаточно хорошо проработаны российскими туроператорами и
предлагаются во многих вариантах;
− визовые формальности;
− удобство достижения желаемого направления (например, прямой перелет);
− широкая рекламная компания, которая, как правило, ориентирована на
следующие направления: участие в международных туристских выставках и ярмарках
(Лондон, Мадрид, Милан, Токио и др.), создание расширенного и нтернет-сайта со
страницами отдельных областей, городов, провинций, регионов, разработка и
продвижение рекламно-информационных теле- и радиопрограмм в стране и за
рубежом.
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Кроме перечисленных факторов, следует учитывать и климатические условия, а
также направления государственной политики в сфере туризма.
Так, большинство государств мира, понимая важность и высокую доходность
развития туризма в своих странах, выделяют средства национальным туристским
администрациям на продвижение туристского продукта.
Для современных форм организации туризма характерно:
- во-первых, усиление концентрации среди самой многочисленной группы
розничных фирм, предлагающих туристические услуги и связанное с этим лишение
большего числа таких фирм юридической и хозяйственной независимости, появление в
их отношениях с другими компаниями новых форм связей;
- во-вторых, изменение характера деятельности туристических оптовых фирм и
превращение их в туроператоров, предлагающих полный комплекс услуг в виде
инклюзив-туров и выступающих связующим звеном между предприятиями
туристической индустрии и турагентствами.
- в-третьих, образование крупных корпораций туристической индустрии и
осуществление ими непосредственно операций по предоставлению туристских услуг
клиентам.
И, наконец, проникновение в сферу туристического бизнеса "нетуристического"
капитала - транспортных, торговых фирм, страховых обществ, газетных трестов как
путем создания в форме дочерних компаний собственных турагенств, так и путем
осуществления туристических операций собственным аппаратом.
В наши дни передвижение людей в туристских целях охватило все страны
земного шара, и благодаря этому контакты между людьми из разных стран стали
повседневной реальностью. В результате - туризм является сейчас одним из самых
динамично развивающихся видов международного бизнеса. Поэтому интерес к нему
предпринимателей очевиден и объясняется рядом факторов. Во-первых, для того,
чтобы начать заниматься туристским бизнесом, не требуется слишком больших
инвестиций. Во-вторых, на туристическом рынке вполне успешно взаимодействуют
крупные, средние и малые фирмы. И при этом данный вид бизнеса позволяет быстро
оборачивать капитал, а также (в сфере международного туризма) извлекать известные
выгоды за счет валютных операций. При этом современная туристическая индустрия не
может эффективно функционировать без совершенствования управляющей
подсистемы. Управление в сфере туристических услуг учитывает специфику
организации и деятельности туристических предприятий. В программах обслуживания
туристов участвуют предприятия питания, гостиницы, туристические агентства,
транспортные предприятия, музеи, кинотеатры, спортивные центры, предприятия
торговли и др. Все они составляют инфраструктуру туризма. Исходя из этого, всё
многообразие проектов и программ обслуживания туристов должно строиться с
использованием новых форм и методов производственно-хозяйственной деятельности.
Проводниками активного продвижения туристского продукта на основных
направляющих рынках за рубежом могут и должны стать официальные
представительства Республики Казахстан по туризму за рубежом, которые должны
обеспечивать связь с туристской индустрией этих рынков, со средствами массовой
информации, другими участниками туристского процесса. Функционировать данные
представительства будут при дипломатических миссиях Казахстана. Организовать
работу таких представительств необходимо для массового позиционирования нашей
страны в мире, как одного из новых и привлекательных туристских направлений.
Эффективность подобных мер не вызывает сомнений. На примере нашего
северного соседа - Российской Федерации, которая является одной из крупнейших
стран – доноров в сфере туризма с постоянно растущим потенциалом можно отметить,
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что в настоящее время там действует более 40 иностранных представительств по
туризму.
Для Казахстана важной необходимостью является активизация работы по
формированию позитивного туристского имиджа страны. Казахстан должен быть
узнаваем во всем мире. Важно не просто привлечь туристов, но и побудить их
приезжать регулярно, рекомендовать территорию для посещения своим знакомым. Для
этого нужна специально разработанная программа по формированию имиджа
территории.
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УДК 330.958
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАЗАХСТАНА
НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Джоланов Е.Е., С. Азимов
(ТарГУ им. М.Х.Дулати)

Идея о совместном строительстве экономической зоны Шелкового пути была
озвучена в сентябре 2013 года в Астане председателем КНР Си Цзиньпином.
Аналитики позже оценили его предложение, как геополитический проект Пекина,
который был разработан в форме некого ответа на существующие в Центральной Азии
интеграционные программы со стороны России или США.
Инициатива Китая представляет интерес для Казахстана с точки зрения
экономической составляющей и возможности развить транспортно-логистическое
сотрудничество. Помимо этого, само наличие долгосрочной стратегии Китая в регионе
позволит Центральной Азии сохранить и даже повысить интерес со стороны мировых
держав.
Другой аспект, который является привлекательным для Казахстана,
заключается в возможности расширить культурно-гуманитарное сотрудничество.
Текущая
мировая
геополитическая
турбулентность,
пересекающиеся
центробежные и центростремительные процессы в международных отношениях и
новые подходы к безопасности вынуждают взглянуть по новому на регион
Центральной Азии. Впервые Центральная Азия появилась как отдельный регион в
работах географа Александра фон Гумбольта в 1843 г. С точки зрения современного
геополитического анализа этот регион именуется Хинтерландом, т.е. зоной, удаленной
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от Римланда (береговая территория) и Хартланда, который по версии
ХалфордаМакниндера совпадает с Российской Южной Сибирью. Что касается
Великого Шелкового пути, это название также было предложено немецким ученым
Фердинандом Рихтгофеном в 1877 году [2].
Исторически регион являлся важным коридором между Восточным
Средиземноморьем, Индией и Китаем, Персией и Кавказом. XIX век был связан
противоборством между Российской Империей и Англией за сферы влияния в
Центральной Азии. Англосфера, представленная США и Великобританией вместе с
младшим партнером в лице стран ЕС изменила тактику, но не стратегию. Метод
«умной силы», который сочетает в себе как жесткие методы от военного вмешательства
до экономических санкций, так и мягкий подход, основанный на гибкой дипломатии и
гуманитарных программах, в последние годы достигал своей цели, подрывая
возможность выработки собственного пути развития для стран Центральной Азии,
особенно тех, которые ограничены в природных ресурсах и не имеют развитой
инфраструктуры.
Китай также заинтересован в умиротворении региона, для того, чтобы
обезопасить транзитные пути для энергоресурсов по пути. Пекин удачно перехватил
нарратив о Новом шелковом пути и использует эту концепцию для обеспечения своих
интересов. Еще в 1985 г. совместно с Пакистаном был реализован проект
Каракорумского шоссе, а в 1995 г. подписано соглашение между Пакистаном, Китаем,
Казахстаном и Киргизией. Пекин умышленно проводит диверсификационную
политику в области создания транспортных коридоров. На настоящий момент есть три
пути в Европу из Китая: 1) транссибирская железная дорога (13 000 км. от границы с
Россией до Роттердама); 2) морской путь из порта Ляньюньган до Роттердама (10 900
км.) и 3) маршрут Шанхай-Роттердам (15 000 км.). Новым направлением, над которым
работает Китай является скоростное шоссе Азия-Европа и несколько проектов
объединенным названием «программа континентальных мостов», которые свяжут
Китай с Евразией, Восточной Европой и Средиземноморьем . Иными словами, идет
противостояние между попытками Китая возродить исторический Шелковый путь в
новой версии и инициативой под руководством США, которая основана на идее
фритредейства с соответствующими геополитическими императивами.
На сегодняшний день, основными вызовами транспортно-логистической системы
РК являются транснационализация мирового рынка, наращивание экспортного
и транзитного
потенциала
РК и налаживание
роста
конкурентоспособности
альтернативных маршрутов. Основа повышения эффективности производственноэкономической деятельности Казахстана заключается в усилении интермодальности
системы, усложнении цепочек поставок, диверсификации экономики и обеспечении
недискриминационного доступа казахстанской продукции на глобальные рынки.
Казахстан занимает геостратегическое положение в Евразии, обладая доступом
как к близлежащим, так и отдаленным рынкам. Это диктует вызов для развития
транспортно-логистической системы. Важным шагом на пути к этой цели стало
решение Казахстана возродить маршрут Великого Шелкового пути. Для этого созрели
все условия и существуют такие предпосылки, как бурное развитие транзитного потока
между Азией и Европой, где на долю КНР приходится 50% товарооборота, разработка
единой транспортной стратегии («Большой скачок») и Программы ускоренного
развития западных провинций КНР «Go West», а именно Синьцзян-Уйгурского
автономного района, ускоренное развитие западных провинций Китая. Известно, что
в 2010 году объем торговли между ЕС и КНР составил более 526 млрд. долларов США.
Доля Казахстана при этом сравнительно мала. Учитывая то, что Казахстан выступает
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узловым пунктом соединения Евразии со Средним Востоком, необходимо создать все
условия для развития «Нового Шелкового пути» [3].
Основной шаг к восстановлению маршрута Шелкового пути — развитие
казахстанского транзита. В связи с чем на сегодняшний день при выборе
стратегических маршрутов одним из актуальных является маршрут зоны Таможенного
Союза, создание транспортно-логистической базы для развития хозяйственных связей
внутри Единого экономического пространства (далее — ЕЭП). Здесь наиболее
перспективным является создание объединенной транспортно-логистической компании
(далее ОТЛК). Важным элементом реализации ОТЛК является создание общего рынка
транспортных услуг, единой транспортной системы и реализация транзитного
потенциала стран — членов ЕврАзЭС. Необходимо обеспечивать гарантированное
предложение качественной сквозной транспортно-логистической услуги по принципу
«одного окна» в отношении контейнеропригодных грузов на всем пространстве ЕЭП,
функционирование и развитие ключевых транзитных коридоров, проходящих через
страны Таможенного союза, проводить модернизацию и обеспечивать развитие
ключевых транспортных активов стран ЕЭП.
Основной грузопоток по «Новому Шелковому пути» будет осуществляться
с Востока на Запад. Западные и центральные провинции Китая находятся на прямом
ж/д сообщении с ЕС по ж/д маршруту через станцию Достык. На сегодняшний день
доставка грузов в Европу по ж/д в среднем в 2–3 раза быстрее чем по морю, что
является значительным конкурентным преимуществом для транспортировки товаров
критичных к скорости доставки до прилавка или сборочного производства. Кроме того,
транспортная инфраструктура Восточного Китая (ж/д сообщение с морскими портами,
речное сообщение по Янцзы) сильно перегружена, что ведет к увеличению времени
на перевозку грузов из Западных и Центральных провинций по морю [4].
В результате проекта «Новый Шелковый путь» должны участвовать игроки всех
форм собственности. Правительство РК утвержден Комплексный план мероприятий
по реализации проекта «Казахстан — Новый Шелковый путь». МТК определен общим
координатором для реализации задач по развитию транспортно-логистической
системы, АО «НК «КТЖ» определен логистическим оператором. АО «НК «КТЖ» —
база
для
формирования
мультимодального
логистического
оператора
транснационального масштаба с полным спектром активов и компетенций, способная
интегрировать всю цепочку доставки. Также, Национальная компания является
посредником между бизнес-структурами и государственными органами по решению
возникших вопросов и проблем.
В целях комплексного подхода к решению поставленной Главой Государства
задачи постановлением о становлении Казахстана как торгового-логистического
делового хаба региона, а также для соблюдения баланса интересов субъектов всех
транспорта создан Союз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» (далее —
Союз). Союз создан для объединения общественных транспортных ассоциаций,
транспортных логистических центров, предприятий авто, авиа, морского
и железнодорожного транспорта Казахстана. Одной из задач Союза является
взаимодействие с государственными органами и прежде всего с Министерством
транспорта и коммуникаций РК.
В мае 2013 г. Союзом транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» был
подписан План совместных действий между Союзом и Министерством транспорта
и коммуникаций Республики Казахстан, который основывался на Книге Проблем всех
видов транспорта, сформированной Союзом в декабре 2012 г. Это механизм системной
обработки проблем, сбор информации, требующей государственного реагирования,
текущий мониторинг проблем и их факторный анализ с выносом в рабочие органы
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Союза для причинно-следственного выяснения и необходимых рекомендаций
по кадровым, нормативным и организационными решениям. Данные материалы
систематизируются для проведения комплексного анализа необходимости внесения
в нормативную базу соответствующих изменений и разработки новых нормативных
актов. Лишь такой скурпулезный подход послужит основой доверия к действиям
бизнес-структур
в транспортно-логистической
сфере,
придаст
уверенности
потребителям и грузоперевозчикам в надежности их услуг на рынке.
Касательно проблем морского транспорта отмечается необходимость введения
Морской администрации порта, необходимость совершенствования отраслевого
законодательства и приведение его в соответствие с международными требованиями,
всестороннего изучения перевозки транспортных грузов от речного порта Атырау
до Азовского моря и Центральных регионов России и обратно, с учетом сроков
и стоимости перевозок, специализации судов и сроков навигации, отсутствие
государственного регулирования в морских портах РК, отсутствие как системы дальней
идентификации и контроля местоположения судов (LRT). Вместе с тем, подготовка
кадров в ВУЗах Казахстана требует доработки, соответствия с международным
уровнем и создания в Актау центра по подготовке профессиональных кадров для
морского транспорта. Сдерживающим фактором является отсутствие страны в «белом
списке», согласно Конвенции ИМО, дающий право готовить специалистов для
морского транспорта в Казахстане [5].
При этом существуют проблемы подготовки кадров и в гражданской авиации,
финансирования внедрения международных авиационных стандартов «E Freight»,
обеспечения поставки топлива всем аэропортам Казахстана без посредников
и поддержки конкурентоспособности РК на рынке обслуживания международных
грузовых авиаперевозок. Особую обеспокоенность казахстанских компаний вызывает
принятие
Коллегией
Евразийской
экономической
комиссии
документов,
ограничивающих конкурентоспособность республики, связанных с ввозом и транзитом
товаров и поступающих с территории Таможенного Союза на территорию Республики
Казахстан.
Актуальными являются становление казахстанского бренда автомобильных
перевозчиков, серьезность проблем автомобильного транспорта в инфраструктуре
и насущность решения этих проблем, в частности, вопрос защиты рынка
международных автомобильных перевозок. Не обеспечивается эффективный
транспортный контроль за автотранспортными средствами, следующими в Казахстан.
Следовательно, казахстанский рынок транспортных услуг захватывается иностранными
операторами, нарушаются принципы добросовестной конкуренции, что наносит
значительный социально-экономический ущерб стране. В целях защиты национального
рынка автомобильных перевозок Комитету транспортного контроля МТК
РК необходимо принять меры по усилению контроля за проездом всех иностранных
транспортных средств через территорию РК.
Особую озабоченность вызывает конкурентоспособность отечественных
международных
автоперевозчиков.
Парк
подвижного
состава
находится
в неудовлетворительном состоянии, так как с 2009 года практически не обновлялся.
Это связано с тем, что Евразийской экономической комиссией были отменены нулевые
таможенные пошлины на приобретение грузовых автомобилей из третьих стран.
В то же время, другие страны Таможенного Союза (РФ, Республика Беларусь)
не прекращали обновлять автотранспортные средства. Сегодня количество
автомобилей в России — 30 000 автомобилей; в Белоруссии — 11 700 автомобилей;
в Казахстане — 10 000 автомобилей. Исходя из приведенных данных очевидно, что
в Белоруссии количеств автотранспортных средств больше чем в Казахстане. Хотя,
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до 2009 года положение было наоборот. Это также связано с тем, что в 2009 году,
Указом Президента Белоруссии были восстановлены нулевые таможенные ставки
на покупку транспортных средств из третьих стран. С целью обновления и пополнения
подвижного состава отечественных автотранспортников на международных перевозках
требуется принятие аналогичных мер по государственной поддержке [7].
Среди проблем железнодорожного транспорта отмечается отсутствие
на территории Казахстана уполномоченного органа по освидетельствованию
технического состояния контейнеров, неточность методики расчетов стоимости
и составу услуг, сроков работ по перегрузу и необеспечения сохранности перевозимых
грузов, задержки при подаче вагонов под погрузку.
Как результат успешного реформирования железнодорожной отрасли является
привлечение транзитных грузов путем пилотных пропусков контейнерных поездов
по направлениям «Восток-Запад», в результате которых в текущем году запущены
регулярные контейнерные поезда по маршрутам «Чэнду-Лодзь», «Ухань —
Пардубице», и в частности грузы контейнерного поезда «Чунцин-Дуйсбург»
оформление которых теперь занимает 1,5 часа через станцию Достык, запущена
система электронного взаимодействия между КТК МФ РК и АО «НК «ҚТЖ» в рамках
инструмента «Достык — Зеленый коридор» и «Электронный поезд» (процедура
предварительного информирования о грузах). Важно отметить преимущества
«Электронного поезда», такие как быстрая скорость передвижения, выполнение
грузоперевозок в требуемые сроки. Все это показатели высокого уровня стабильности
и сервиса, что само по себе вызывает большой интерес и доверительное отношение
грузоотправителей.
К числу инструментов по решению проблем относятся: создание рабочих групп
в формате Круглых столов по регионам, совещаний, вынесение и обсуждение
проблемных вопросов, последующее систематизирование их в протоколах, открытие
Корпоративного Фонда «KAZLOGISTICS», ведение транспортно-логистического
журнала
«Транс
Logistics»
и
информационно-аналитического
портала
«www.kazlogistics.kz», где размещается Общественный центр «НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТЕ» для прозрачного проведения публичных слушаний,
разбора спорных вопросов по всем видам транспорта, возможность прямого доступа
клиентов и всех участников транспортно-логистического процесса для обращения
в Союз, по вопросам нарушений или бездействия компетентных государственных
органов; проведение скрытых исследований рынка по принципу «MISTERY
SHOPPING», разработка и периодическое обновление Книги проблем для каждого вида
транспорта, где отражаются все текущие вопросы в развитии транспорта, влияющие
на возникновение этой проблемы факторы, пути решения и ответственные лица.
Еще одной площадкой для продвижения идеи «Нового Шелкового пути» является
инфо-коммуникативная платформа G-Global, которое имеет стратегического значение
для объединения инициатив Главы Государства в единый «Мегапроект». В рамках
данного глобального проекта, возрождение «Нового Шелкового Пути» является весьма
практичным инструментом для интеграции различных стран Европы и Азии, где
Казахстан
заинтересован
не просто
в развитии
транспортно-логистической
инфраструктуры, но самое главное в создании возможности для стран Европы и Азии
в эффективной торговле и обмене через «Новый Шелковый Путь» [6].
Идея «Нового Шелкового пути» находится в постоянном поиске и диалоге.
Перспективы скоростных контейнерных линии Восток — Запад и Международные
автомобильные перевозки». Проведение форума послужит открытой площадкой для
взаимодействия с международными игроками. Это возможность презентовать
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транспортно-логистический потенциал страны, с отражением проблем и путей
их решения, что вызовет доверие к маршруту, технологиям и менеджменту.
Общая концепция возрождения статуса шелкового пути в Казахстане базируется
на установлении глобального доверия к проекту «Новый Шелковый путь». Цели можно
добиться лишь объединив усилия всех участников, работая как единое целое.
Концентрация сил, послужит основой для наращивания транзитных грузопотоков
и признания мировым сообществом Казахстана как основного логистического хаба
Центральной Азии. В единстве — сила!
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УДК 691.33
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ
НА ПОВЕРХНОСТНУЮ АКТИВНОСТЬ АМИНОСОДЕРЖАЩИХ АДДИТИВОВ
Дюрягина А.Н., Исмагамбетова Д.Н., Островной К.А.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

На основе бинарных систем получены изотермы поверхностного натяжения на
межфазной границе раствор – воздух. Методом наибольшего давления пузырьков
изучена кинетика изменения поверхностных свойств в зависимости от качественноколичественного состава дисперсионной среды.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые в процессе получения
лакокрасочных
материалов
в
качестве
диспергаторов,
стабилизаторов,
пластификаторов, смачивателей, выполняют роль поверхностно-активных добавок,
существенно изменяющих природу межфазных границ, вследствие чего появляется
возможность целенаправленного регулирования основных эксплуатационных свойств
дисперсных систем [1].
Механизм действия ПАВ в процессах с быстро изменяющимися параметрами
изучен недостаточно, и единой теории подбора ПАВ в связи с их
многофункциональностью не существует [2].. В этой связи нам представляется
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перспективным исследование поверхностной активности аминосодержащих ПАВ в
среде различных растворителей.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись:
- Органические азотсодержащие аддитивы: ТЕЛАЗ, полиэтиленполиамин (ПЭПА)
марки А, АС-1. Структура данных ПАВ состоит из чередующихся полярных и
неполярных участков, что обеспечивает дифильность макромолекул (табл.1):
Таблица 1. Характеристики применяемых поверхностно-активных веществ.
−

Аддитив

Химическая формула

АС-1

R/-NH2 и R/-NH-R//,
где R/ - н-бутил
R// - 2-этил-2-гексенил.
(в соотношении 1:3)

Аминное
число, мг
НCl/г

M
250

ТУ

30

655РК056064
34-001-2000

ТЕЛАЗ

(-CH2 – CH(NH2))n

2121

32

2461-06027991970-02

ПЭПА

H2N-C2H4-NH-..C2H4NH2

2250

31

6-02-594-85

Краткое описание

смесь первичных и
вторичных аминов
продукт
конденсации
растительных масел
диаминами
смесь олигомерных
аминов

- растворитель уайт-спирит (ГОСТ 3134-78);
- растворитель толуол (ГОСТ 14710-78).
Растворы с заданной концентрацией ПАВ готовили последовательным
разбавлением исходного раствора (С=4 г/дм3)растворителем. Исходный раствор был
получен путём растворения навески ПАВ в указанном растворителе.
Поверхностно-активный эффект исследуемых аминопроизводных на границе
«жидкость-газ» определяли методом наибольшего давления пузырька воздуха на
приборе Ребиндера.
Анализ и обсуждение результатов
Особенности поверхностной активности растворов аминопроизводных аддитивов
в уайт-спирите и толуоле наглядно отражают зависимости, представленные на рисунке
1.
Согласно полученным данным аминопроизводные аддитивы проявляют
поверхностно-активные свойства как в уайт-спирите, так и в толуоле. Максимум
поверхностной активности всех исследуемых ПАВ отмечали при их содержании в
растворителе на уровне 0,25÷0,5 г/дм3. Дальнейшее дозирование аддитивов в растворах
стимулировало их концентрирование не в поверхностном слое на границе с воздухом, а
в объёме раствора, что подтверждается наличием восходящих участков на
концентрационных зависимостях σ.
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Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения индивидуальных растворов ПАВ
на границе с воздухом (а - уайт-спирит, б – толуол)
1 – ПЭПА, 2 – ТЕЛАЗ, 3 – АС
Анализ значений поверхностной активности (G) исследуемых аминопроизводных
(табл. 2) позволяет разграничить низкомолекулярный АС и более высокомолекулярные
полиэтиленполиамин и ТЕЛАЗ по активности.
Таблица 2. Значения поверхностной активности аминопроизводных ПАВ.
Растворитель
уайт-спирит
толуол

G, Дж·м/моль
ТЕЛАЗ
16,03
13,50

ПЭПА
6,35
17,97

АС
1,36
0,62

В неполярном уайт-спирите наибольшую поверхностную активность проявляет
низкомолекулярный АС, а в более полярном толуоле превалирует активность
высокомолекулярных ПЭПА и ТЕЛАЗ, что связано с олеофильно-олеофобным
взаимодействием данных ПАВ в указанных растворителях: по мере уменьшения
растворимости аминопроизводных в объёмной фазе возрастает стремление выйти на
поверхность.
Выводы
По
результатам
исследований
поверхностных
свойств
растворов
аминопроизводных в уайт-спирите и толуоле можно заключить:
1. Все три разновидности органических азотсодержащих добавок являются
поверхностно-активными веществами в среде обоих растворителей в ограниченной
области концентраций. При этом максимум поверхностной активности ПАВ отмечали
при их содержании 0,25÷0,5 г/дм3.
2. В неполярном уайт-спирите наибольшую поверхностную активность проявляет
низкомолекулярный АС, а в более полярном толуоле превалирует активность
высокомолекулярных ПЭПА и ТЕЛАЗ.
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13 – 14 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АРТЕРИЯЛЫҚ ҚАН
ҚЫСЫМЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Елеуова Д.Б., Қыдыбек Е., Базарбаева С.М.
(М Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Ел Президентінің «Қазақстан – 2030» жолдамасындағы ұзақ мерзімді
басымдықтың бірі – «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен əл уақаты»
тармағында ... азаматтарымызды салауатты өмір салтына əзірлеу қажеттігі көрсетілген.
Бүгінгі таңда өз тəуелсіздігін алған егеменді еліміз осы бағытта Қазақстан мектептеріне
жан – жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара
тұлғаларды тəрбиелеу басты талап етіп қойылған. Бұны Елбасы жолдауындағы
«Салауатты өмір салтын ынталандыру əрқайсымызға, дұрыс тамақтануымызға,
есірткілерді, темекі мен алкогольді тұтынуды қойып, тазалық пен санитария шараларын
сақтауымызға жəне т.с.с. бағытталған» деген жолдарынан байқауымызға болады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұзақ үрдіс, бірақ бұл нағыз денсаулықты
сақтайтын жəне нығайтатын жолдардың бірі. Ол оқушылардың өз денсаулығын
сақтауға жауапкершілігін едəуір дəрежеде арттырады.
Балалар мен жас өспірімдердің денсаулық жағдайы əрбір мемлекеттің жəне
қоғамның тұрмыстық деңгейін көрсететін бір белгі деп есептеледі. Бала ағзасының
істеген қимыл – қозғалыстары ересек адамнан əлдеқайда жоғары болады жəне белгілі
бір мөлшердегі энергия қорын қажет етеді. Бірақ қазіргі кезде ғылыми – техника
жетістігін автоматтандыру мен механикаландырудың кеңінен орын алуы жас
өспірімдердің ой еңбегінің арттуына, дене еңбегінің кемуіне душар етеді.
Оқушылардың аз күш жұмсауы, яғни гиподимия жағдайы, əсіресе бұлшық еттердің
дəрменсіздігін жəне қан айналымының нашарлауын тудырады. Қимыл – қозғалыстың
тапшылығынан кардио – респираторлық жүйесіне айтарлықтай күш түседі.
Балалар мен жасөспiрiмдердiң жас ерекшелiктерiн, олардың ағзасының өсуi жəне
даму заңдылықтарын ескермей мектепте оқу- тəрбие жұмыстарын жүргiзу қайсыбiр
мүшенiң, мүшелер жүйесiнiң немесе тұтас ағзаның барлық жұмысында өзгерiстер
туғызуы мүмкiн. [1,2]
Зерттеудің мақсаты:Əр типті мектептерде оқитын балалардың қан тамыр
жүйесінің қызметтік
жағдайымен оқу қарқындылығы арасындағы байланысты
қарастыру.
Зерттеу əдістері:Зерттеу жұмыстарының барысында Петропавл қаласындағы №6
Қожаберген жырау атындағы мектеп оқушыларының
жəне Токуши мектепгимназиясының оқушыларында артериялық қан қысымының оқу аптасындағы жəне оқу
күніндегі динамикасы зерттелді. Зерттеу жұмысынаосы аталған мектептерде оқитын 13
– 14 жас аралығындағы оқушылар қатысты.
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Қан айналым жүйесінің қызметтік жағдайын сипаттайтын аса маңызды көрсеткіш
– артериялық қан қысымы. Бұл көрсеткіштің максималды (систолалық) жəне
минималды (диастолалық) деңгейлері жүрек қызметінің өзерістеріне өте
сезімтал.Зерттеу жұмысының барысында мектеп оқушыларының артериялық қан
қысымы оқу аптасы мен оқу күніндегі динамикасы қарастылып, оның салыстырмалы
сипаттамасы берілді. Гимназияда оқитын қыз балалардың систолалық қан қысымы оқу
аптасының басында бірінші сабақтан соңғы сабаққа қарай төмендеді. Олардың
систолалық қан қысымы оқу мөлшеріне байланысты оқу күнінің басында 107+ 2,3
мм.сын.бағ. тең болса, оқу күнінің соңында 96,7+ 1,3 мм.сын.бағ деңгейіне түсті. Орта
мектептің қыз балаларының систолалық қан қысымы оқу күнінің бірінші жартысында
аздап жоғарылады да, (104+1,2) жəне 105+1,9 мм,сын.бағ.), екінші жартысында сəл
төмендеп, соңғы сабақта алғашқы деңгейіне дейін көтерілді (102+2,6
мм.сын.бағ.).Зерттеу нəтижелері 1 диаграммада бейнеленген.
Қыз балалардың систолалық қан қысымының көрінісі
Диаграмма1

Оқушылардың диастолалық қан қысымының мөлшерінде де айтарлықтай
өзгерістер байқалды. Гимназия қыздарының бұл көрсеткіштерінің динамикасы оқу
күнінің барысында біртіндеп жоғарыласа, орта мектеп оқушыларында бұл көрсеткіш
біршама тұрақты деңгейде сақталды. Мысалы, гимназистердің диастолалық қан
қысымының деңгейі оқу күнінің барысында 65+ 2,4 мм.сын.бағ. – нан 73,3+1,3
мм.сын.бағ. дейін көтерілсе, орта мектептің қыз балаларында диастолалық қан қысымы
оқу күнінің басында 64+1,8 мм.сын.бағ. тең болса, соңғы сабақта да осы деңгейде
сақталды (64+2,3 мм.сын.бағ.).Оқу аптасының ортасы мен соңында артериялық қан
қысымының динамикасы да осы көріністі қайталады.Гимназия ұл балаларында
систолалық қан қысымы аптаның басында 95+ 1,9 мм.сын.бағ. тең болса, аптаның
ортасы мен соңында 100+ 2,4 мм.сын.бағ. дейін жоғарылады.
Орта мектеп ұлдарында систолалық қан қысымының ең жоғары көрсеткіші
аптаның соңында 110 мм.сын.бағ. тең болды. Диастолалық қан қысым систолалық қан
қысымға сəйкес өзгерді.Систолалық қан қысымының мөлшері гимназия қыз
балаларында аптаның басында 95+2,7 мм.сын.бағ. тең болса, аптаның ортасында
жоғарылап, аптаның соңында төмендеді (98+1,8). Аптаның ішінде диастолалық қан
қысымының еңжоғары көрсеткіші аптаның ортасында 69+3,1 мм.сын.бағ. болса, басқа
күндері (аптаның ортасы мени соңы) төмендеді.Орта мектеп қыз балаларында
систолалық қан қысымы аптаның басында 107+2,7 мм.сын.бағ. тең болса, басқа күндері
(сəрсенбі, сенбі) 100+1,2 мм.сын.бағ. дейін төмендеді. Диастолалық қан қысымының
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мөлшерінде систолалық қан қысымының көрсеткіштеріндей өзерістер байқалмады.
(Диаграмма 2).
Қыз балалардың диастолалық қан қысымының көрінісі
Диаграмма 2
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Ер балалардың артериялық қан қысымының оқу аптасы мен оқу күнінің
барысындағы динамикасын зерттеу нəтижесінде келесі жағдайлар байқалды. Зерттеу
нəтижелері 3 диаграммада бейнеленген.
Ұл балалардың систолалық қан қысымының көрінісі
Диаграмма
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Оқу аптасының басында гимназия ұлдарының систолалық қан қысымының
деңгейі оқу күнінің соңына қарай жоғарылады, ал диастолалық қан қысымының
мөлшері бастапқы деңгейде сақталды, яғни, оқу күнінің басы мен соңындағы
айырмашылығы 3 мм.сын.бағ. тең болды., ал систолалық қысымның бұл айырмасы
орташа есеппен 8-10 мм.сын.бағ. тең болды. Орта мектеп ұлдарының систолалық қан
қысымының деңгейі оқу күнінің барысында біршама жоғарылады, егер бұл
көрсеткіштің мөлшері оқу күнінің басында 99+2,6 мм.сын.бағ. тең болса, оқу күнінің
соңында 105+3,4 мм.сын.бағ. дейін көтерілді.
Бұл оқушылардың қан қысымының диастолалық мөлшері оқу күнінің барысында
біршама тұрақты деңгейде сақталды. Оқушыларының артериялық қан қысымының
мөлшері гимназия мен орта мектеп оқушыларының артериялық қан қысымы
мөлшерінен сəл төменірек болды. Оқу күнінің басында систолалық қысымның мөлшері
99,4+2,7 мм.сын.бағ. тең болса, оқу күнінің ортасына қарай 100+3,3 мм.сын.бағ. дейін
тжоғарылап, оқу күнінің соңында 94,3+2,6 мм.сын.бағ. дейін төмендеді. Оқу аптасының
ортасында гимназия мен орта мектеп ұлдарының систолалық қан қысымы оқу күнінің
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барысында төмендегені байқалады. Гимназистер мен орта мектеп ұлдарының
диастолалық қан қысымының динамикасы систолалық қысымның динамикасын
қайталайды (диаграмма 4)
Ұл балалардың диастолалық қан қысымының көрінісі
Аптаның соңында да мектеп оқушыларының артериялық қан қысымының
мөлшерінің динамикасында тұрақты бағыт байқалмады. Бұл жағдай, əсіресе, гимназия
мен орта мектеп ұлдарының систолалық қан қысымының мөлшерінің оқу күнінің
өзгерісінде байқалады.

Осы мектептерде оқитын ұлдардың диастолалық қан қысымы біршама тұрақты
деңгейін сақтады.
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ЭЛЛИПСТІК ШАШЫРАУҒА ТҮСУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫН ЗАМАНАУИ
ЕСЕПТЕУ ƏДІСТЕРІМЕН АНЫҚТАУ
А.Т. Жақаш, А.А. Таласбаев, А.К. Базарбаева
(М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті)
Adilgazi@bk.ru

Ықтималдықтар теориясынан белгілі эллипстік шашыраудан таралу бетін f ( x, y )
функциясының остеріне параллель жазықтықпен қиғанда пайда болатын тұйық
қисықты айтамыз [1]. Түсу ықтималдығын ақырлы түрде есептеуге болатын жазық
фигураларға эллипстік шашырауды жатқызуға болады.
Жазықтықтағы нормальдық заңдылық келесі канондық түрде берілетін

f ( x, y ) =

1
2πδ x δ y

e

1 x2
y2
− ( 2+ 2)
2 δx δy

(1) – ші теңдеудегі эллипстің шашырауын қарастырайық
x2 y2
+
= λ2 ,

δx

δy
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(1)

мұндағы λ параметрі шашырау эллипстің жарты осінің басты орташа квадраттық
ауытқуға қатынасы. Олай болса, эллипс бойынша ықтималдылығы келесі қос
интегралмен анықталады

P( X , Y ) = ∫∫ f ( x, y)dxdy = ∫∫
D

D

1
2πδ xδ y

e

1 x2 y2
− ( 2+ 2)
2 δx δy

dxdy

(2) интегралында келесідей ауыстыру жасайық
y
x
=u ;
=v

δy

δx

Осы ауыстырудың нəтижесінде Dk эллипсі радиус k - ға тең C k - дөңгелекке
айналдырамыз. Онда,

1
P(( X , Y ) ⊂ Dk ) =
2π

∫∫ e

−

u 2 v2
−
2 2

(2)

dudv

Dk

(2) интегралындағы декарттық координаттар жүйесінен полярлы жүйеге өтейік.
Ол үшін
u = r cos θ , v = r sin θ
(3)
Жаңа айнымалыда (2) интеграл келесі түрде өрнектеледі
r2

π k

r2

k

k2

−
−
−
1
2
2
2
P(( X , Y ) ⊂ Dk ) =
re
drd
θ
=
re
dr
=
1
−
e
∫0
2π −∫π ∫0
Олай болса, шашырау эллипсіне түсетін кездейсоқ нүктелердің ықтималдығы

−

k2
2

P(( X , Y ) ⊂ Dk ) = 1 − e
(4)
Мысал ретінде келесі есепті қарастырайық. Жылдам қозғалыстағы кіші өлшемді
ауданы 1,2 м2 нысанды радиусы R=30 м жазық дискі жарқыншақты өріспен жабу керек.
Дискінің ішіндегі жарқыншақтардың тығыздығы тұрақты жəне ол 2 жар/м2 тең. Егер
нысана дискімен толық жабылса, онда тиетін жарқыншақтардың саны Пуассон таралу
заңымен таралады (1 – сурет). Шашырау заңдылығы нормада жəне шашырау дөңгелек,
яғни δ = 20 м. Нысанаға дəл тигізу ықтималдығын анықтау керек.
R 30
Шешуі: k = =
= 1,5
σ 20
Шашырау өрісіне түсу ықтималдығы
−

1, 5 2
2

P = 1− e
≈ 0,675
Таралудың Пуассон заңы бойынша шартты ықтималдық келесі түрде есептеледі
P * = 1 − e − a ; a = 1,2 ⋅ 2 = 2,4
P * = 1 − e −2, 4 ≈ 0,909
Онда нысанаға тию ықтималдығы
P ( A) = 0,675 ⋅ 0,909 ≈ 0,613
«Delphi» жүйесінде бағдарлама құрылып, кез келген нысанаға, эллипс шашырауы
теориясы негізінде дəл түсіру ықтималдығын есептеуге болады [2]. Бағдарлама мен
есептеу нəтижелері 1 жəне 2 – суреттерде көрсетілген.
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1 сурет. Бағдарлама мен есептеу нəтижелері.

2 сурет. Бағдарламаны орындау барысында орындалатын командалар келесі түрде
болады.
Delphi code
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
k,r,sigma,p,a,s,osk,p1,pa,f1,mr:real;
x0,y0,i,ii:integer;
begin
r:=strtofloat(StringGrid1.Cells[1,1]);
sigma:=strtofloat(StringGrid1.Cells[1,3]);
s:=strtofloat(StringGrid1.Cells[1,0]);
71

osk:=strtofloat(StringGrid1.Cells[1,2]);
k:=r/sigma;
StringGrid2.Cells[1,0]:=floattostr(k);
p:=trunc((1-exp(-k*k/2))*1000)/1000;
StringGrid2.Cells[1,1]:=floattostr(p);
a:=osk*s;
StringGrid2.Cells[1,2]:=floattostr(a);
p1:=trunc((1-exp(-a))*1000)/1000;
StringGrid2.Cells[1,3]:=floattostr(p1);
pa:=trunc((p*p1)*1000)/1000;
StringGrid2.Cells[1,4]:=floattostr(pa);
mr:=1.25*sigma;
series1.Clear;
series2.Clear;
series3.Clear;
for I := 0 to 4*trunc(sigma) do
begin
f1:=(i/sigma*sigma)*exp(-i*i/(2*sigma*sigma));
series1.AddXY(i,f1);
end;
for I := 0 to trunc(Sigma/10*6) do
series2.Addx(trunc(sigma));
for I := 0 to trunc(Sigma/10*6)-1 do
series3.Addx(trunc(mr));
//-------------------------------------image1.Canvas.Brush.Color:=clwhite;
image1.Canvas.FillRect(Rect(0,0,800,800));
x0:=trunc(image1.Height/2);
y0:=trunc(image1.Width/2) ;
begin
form1.image1.Canvas.Pen.Style:=psdot;
image1.Canvas.Ellipse(trunc(x0-2*r),trunc(y0-2*r),trunc(x0+2*r),trunc(y0+2*r));
form1.image1.Canvas.pen.Style:=pssolid;
form1.Image1.Canvas.Brush.Color:=clblack;
form1.image1.Canvas.Brush.Style:=bsBDiagonal;
form1.image1.Canvas.Ellipse(trunc(x0-2*osk),trunc(y02*osk),trunc(x0+2*osk),trunc(y0+2*osk));
image1.Canvas.Brush.Style:=bsclear;
end;
image1.Canvas.MoveTo(0,y0);
image1.Canvas.LineTo(700,y0);
form1.image1.Canvas.MoveTo(670-10,y0-5);
form1.image1.Canvas.LineTo(670,y0);
form1.image1.Canvas.LineTo(670-10,y0+5);
image1.Canvas.TextOut(660,y0+10,'x');
image1.Canvas.MoveTo(x0,670);
image1.Canvas.LineTo(x0,0);
form1.image1.Canvas.MoveTo(x0-5,10);
form1.image1.Canvas.LineTo(x0,0);
form1.image1.Canvas.LineTo(x0+5,10);
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image1.Canvas.TextOut(320,2,'y');
image1.Canvas.TextOut(x0+5,y0-15,'Нысана');
image1.Canvas.TextOut(x0-15,y0-15,'O');
x:=trunc(x0+2.5*r);
y:=trunc(y0-2.5*r);
x:=x-t;
y:=y+t;
if x<x0 then x:=trunc(x0+2.5*r);
if y>y0 then begin y:=trunc(y0-2.5*r); t:=0;
end;
image1.Canvas.Ellipse(trunc(x-2*r),trunc(y-2*r),trunc(x+2*r),trunc(y+2*r));
for i:=0 to 2*trunc(r)-5 do
begin
ii:=random(i);
image1.Canvas.Brush.Color:=RGB(random(255),random(255),random(255));
image1.Canvas.Ellipse(trunc(x+i*(cos(ii)))-2,trunc(y-i*(sin(ii)))2,trunc(x+i*(cos(ii)))+2,trunc(yend;
end.

1.
2.

Əдебиет:
А.А Какимов. Ықтималдықтар теориясы. Алматы.1982 ж. 188 б.
Delphi на примерах. В.Пестриков, А.Маслобоев. М.2005г.

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Жакаш А.Т., Турсынова Т.Е., Аскербекова Ж.К.
(Таразский ГУ им. М.Х.Дулати)

Чтобы избавиться от радикалов, которые приводят к появлению посторонных
корней, чаще всего используется метод дважды возведения в квадратный степень для
решения иррациональных уравнении
(1)

Решение некоторых иррациональных уравнении
I.Пусть уравнение имеет вид
(2)
Замечание, (2) рассматривается в [1] на страницах 320-322, в которых
составляется система уравнения зависимых от неизвестных{
}.
Решим уравнение (2). Для этого введем следующее обозначение
(3)
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Знак «+» или «-» в системе (3) берется соответственно в зависимости знака «+»
или «-» в уравнении (2). Находим в системе (3)
(4)
Отсюда,
(5)
Уравнение (2) эквивалентно системе (3) , где правая часть определяется
равенством (5). Поэтому для решения уравнения (2) нужно:
1) Определить числа А и
по формуле (5)
2) Если в (5) хотя бы одно из А или
не имеет решения, если в

(5)

отрицательное, то уравнение (2)
и

, то уравнения (2)

имеет решения. И для решения уравнении достаточно решить одно из
уравнении системы (3)
Замечание.Конечно переставив (5) в (4) можно составить уравнение.
(6)
И сразу решить уравнение (6), но при таком подходе может появиться посторонние
корни.
Пример1. ([1], стр.302,9.13) Решить уравнение
Решение.
Сопоставляя
с
уравнением
(2),
и находим А
,
положительные, значит, исходное уравнение имеет решение, далее

.

определяем
Оба числа

, отсюда
Отв.{18}.
Пример2.

([1],

стр.302,9.13)

Решить

уравнение
Решение.

.

Определяем
Отв.{

,

. Решаем

, получим

}.

Геометрическая задача.Дан треугольник со сторонами
. Найдите
опущенную высоту на сторону 4.
Решение. Немного труднее использовать формулу Герона для решения данного типа
задач, когда стороны треугольника выражаются иррациональным числом. Но легко
можно составить иррациональное уравнение
, где
высота опущенная на сторону 4. Данное уравнение относится ко (2) виду. Определяем
коэффициенты (5) А
,
. Оба числа положительные , значит
.
Отв.3
II.Пусть уравнение имеет вид
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(7)
Введем следующее обозначение
(8)

Знак «+» или «-» в системе (8) берется соответственно в зависимости знака «+» или «-»
в уравнении (7). Из системы (8) получим:

отсюда,

т.е.

где,

определяется формулой
(9)

Отсюда, можно сделать следующий вывод:
Вывод1. Для решения уравнения
(10)
1) Определяем число

по формуле (9)

2) Составляем систему уравнении
(11)
Если в системе (11) хотя бы одно из чисел в правой стороне отрицательное, то
уравнение (10) не имеет решения.
Если системе (11) оба числа в правой стороне не отрицательные, то для решения
уравнения (10) достаточно решить одно уравнение в системе (11).
Вывод2. Для решения уравнения
(12)
1) Определяем число

по формуле (9)

2) Составляем систему уравнении
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(13)
Если в системе (13) хотя бы одно из чисел в правой стороне отрицательное, то
уравнение (12) не имеет решения.
Если системе (13) оба числа в правой стороне не отрицательные, то для решения
уравнения (12) достаточно решить одно уравнение в системе (13).
Пример3.([1], стр.287) Решить уравнение
Решение.
Сопоставляя
с

(10),

определяем:

. Находим

. Составляем

систему (11)

Оба числа в правой стороне положительные, тогда исходное уравнение имеет два корня
1)

.

2)

.

Отв.{4;11}.
Замечание. Уравнении вида
,

(14)

Используя равенство (9),(11) можно получить формулу:

Соблюдая условие вывода I, можно проще получить корень уравнения вида (14).
Пример4.
([1],
стр.302,9.17)Решить
уравнение.
Решение.

. Из (9) получим

, далее

Система имеет решения при знаке «+».
получим:

.

Пример 5.([2], стр.132) Решите уравнение
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Из

уравнения

Решение.

Сопоставляя

с

(10),
.

Из

определяем:

(9)

.

Составляем

систему

При знаке «-» правая сторона второго уравнения отрицательное число. Поэтому
исходное уравнение имеет решение при знаке «+». Второе уравнение проще. Выбирая
его, получим

Отв. {

}.

Пример 6.([2], стр.132) Решить уравнение
Решение. Из (9) получим

. Составляем систему

Которая имеет решение при нижнем знаке, получим

или

.

Отв. {2}.
Эффективность
изложенного
способа
осуществляется,
если
корни
иррационального уравнения является иррациональным числом, что создает трудность
проверки правильности полученного корня(пример5).
При использовании метода или способа решения уравнения не должно быть
сомнения о полученном корне уравнении, т.е. появлении посторонних корней.

Литература:
1. И.Г.Болтянский, Ю.В.Сидоров, М.И.Шабунин. «Лекции и задачи по элементарной
математике»,М., «Наука», 1974г.
2. И.П.Рустюмова, С.Т.Рустюмова. «Пособие для подготовки к единому национальному
тестирование(ЕНТ) по математике», Алматы, 2009г.
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ШӨЛГЕ АЙНАЛУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Жакуда Г., Сергеева А.М.
(Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ.)

Қазіргі замандағы шиеленіскен мəселенің бірі жердің жойылу немесе шөлдену
мəселесі болып табылады. Конвенцияда қабылданған терминологияға сəйкес,
«шөлдену» - жердің жойылуы, жартылай құрғақ жəне құрғақ аудандардың əртүрлі
факторлары, оның ішіндеклимат өзгеруі мен адам əрекеті əсерінен туындайды.
Шөлдену, шөлді аймақтардағы өсімдік биоөнімділігінің циклдық ауытқуымен
ерекшеленеді («шөлдің кеңейуі мен тарылуы»), бұған климаттық ауытқуларға
байланысты жер серігінен алынған мəліметтер дəлел болады. Шөлденудің басты
экономикалық зардаптары өнімділіктің төмендеуі, ауыл шаруашылық мəдениетінің
дамуы, мал шаруашылық өнімділігінің қысқаруы, ауыл шаруашылығындағы экспорт
патенциалының төмендеуі, тамақ жəне жеңіл өнеркəсіптің даму кідірісі, салықтың ауыл
шаруашылығына салынатын салық түсімінің кідіруі [1].
Облыс аумағының солтүстіктен оңтүстікке жəне шығыстан батысқа қарай кеңінен
созылып жатуы, бедерінің жазықтығы, литологиялық - геологиялық құрылымының
бірдей еместігі жəне жерасты сулары жатуы жағдайларының түрлішелігі Ақтөбе
облысы аумағы топырақ жамылғысының сипатын қалыптастырды. Облыс топырақ
жамылғысының айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі олардың механикалық құрамының
қарапайымдылығы, ол топырақтың физикалық-химиялық қасиеттерін белгілейді жəне
өзіндік табиғи өсімдіктердің жақсы өсуіне жағдай жасайды. Аймақтық топырақ
өкілдерімен қатар жаралымдардың ерекше жағдайына байланысты – интра аймақтық
топырақ түрлері кеңінен таралған, олардың ішінде сортаң, ақ сортаң, шабындық батпақ жəне аллювий топырақ анағұрлым көп, ал мия сирек кездеседі.
Ақтөбе облысы Республикада орманы аз өңір. Мемлекеттік орман қоры жерінің
алқабы 199,5 мың гектар, оның ішінде орман алқабы – 90,7 мың гектар. Өндіріс
орындары облыстың топырағының ластануына күшті əсер етіп отыр. Топырақтың
ластануы негізінен өнеркəсіп кəсіпорындары орналасқан радиуста қалыптасуда. Облыс
жерін негізгі ластаушылар болып мұнай-газ өндіру кəсіпорындары, темір жолдың
өндірістік бөлімшелері жəне тұрмыстық қатты қалдықтар үйінділері жиналған ауылдық
елді мекендер болып табылады. Мұнай жəне мұнай өнімдерімен жерді
ластаушылардың негізгі үлесі мұнай мен газ өндіруші ірі компанияларға тиесілі. Бұл
компаниялар мұнай скважиналарын мерзімінде техникалық қызметтен өткізбегендіктен
мұнай өнімдері қалдықтарының қалуына жəне қарасты жер аумағына залал келтіруге
себепкер болып отыр. Мысалы, мұнай мен газ өндіруші Мұғалжар ауданы аумағында
мынадай факторлар əсер етуде: «Жаңажол» ірі мұнай кен орындарын пайдалану, бұл
кеніш аумағында топырақ жəне өсімдік жамылғыларына өндірістік интенсивтендіру
жəне кешенді дамыту есебінен күшейтіліп отырған техногендік процестер кері əсер
етуде. Соның кесірінен мұнай өнімдерімен жəне басқа зиянды заттармен ластанған
алқаптар ұлғаюда. Бұл ауданға антропогендік əсер етуде мынадай да факторлар ықпал
етуде немесе ықпал етті: көмірсутегі шикізатын іздеу, зерттеу, құрамында алтын бар
рудаларды өндіретін рудниктер жұмысы, фосфориттер өндіру, бір кездегі «Ембі-5»
сынақ айлағы, ауыл шаруашылығын ұқыпсыз жүргізу. Мұның бəрі аудан аумағын
шөлейтке айналдыру процесін күшейтті.
Қазіргі кезде ауданның көптеген алқаптары иесіз қалып, арам шөп басып кетті.
Пайдаланылмай жатқан жерге көп жылдық шөптер өсірілмейді. Облыстың басқа
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аудандарында да осындай жағдайлар орын алған. Елді мекендер айналасында жиналып
жататын өндірістік жəне тұрмыстық қалдықтар да жер қыртысына кері əсерін тигізуде.
Облыста жыл сайын 25 мың тоннадан астам тұрмыстық қатты қалдықтар, 3,5 мың
тонна мазутты топырақ, 9,7 мың тонна аршылған жыныстар, 84,6 мың тонна ППС
үйінділер, 4,4 мың тонна бұрғылау қоқысы, 10 мың тонна күкіртті натрий шламы, 171
мың тонна монохроматты өндіріс шлагы, 4 мың тоннадан астам құрылыс қалдықтары
жиналады. 2006 жылдың 1 қаңтарына облыс бойынша 10,492 мың гектар жер бүлінген
деп тіркелді.оның көп бөлігі бұрынғы «Шилісай» ААҚ - 1127 гектар, Кемпірсай - 1000
гектар, секілді кəсіпорындарға тіркелген. Облыста миллиондаған тонна өндірістік жəне
тұрмыстық қалдықтар оның ішінде, 7,8 миллион тонна монохроматты шлам жиналып
қалған.
Көптеген кəсіпорындарда жерді өңдеу жөнінде нақты шаралар алынбайды,
көптеген аумақтар өндірістік қалдықтарға толған. Темір жол бойындағы нысандардың
жерлері де қолайсыз жəне экологиялық ауыр жағдайда, оларға қарасты жерлер мұнай
өнімдерімен қатты ластанғаны байқалады, ал мазутты топырақтан тазарту уақытында
жəне толық көлемде жүргізілмейді. Кəсіптік жұмыстар интенсивті жүргізілген
жерлердің ластану себептері бар. Мұнай гравитациялық күштің қысымымен жерге тіке
верикальды кетеді жəне жер бетіндегі жəне капилярлық күштердің əсерімен кең
жайылады. Бұл облыс ландшафттарының геохимиялық балансын бұзады. Мұғалжар
ауданының батыс бөлігінде де топырақ жəне өсімдік қыртыстарында шамалы ластану,
бұзылу орын алған. «Актюбнигри» ААҚ жүргізген мұнай кеніштері қоймаларын
тексеру қорытындылары бұрғылау ерітінділері өте тұзды болғандықтан, бұрғыланған
жерлердің топырақтары мен жерасты сулары тұзды екенін көрсетті. Тұзды ағын су
вертикальды да, горизонтальды да жүреді. Тұздалған алқап тек бір ғана бұрғылау
скважинасы 4,5 га алады. Топырақтың тұздалу процесі өте баяу жүреді, сондықтан
бұрғыланған жер тек 10 жылдан кейін ғана қалпына келеді.
Өсімдікті жердің негізгі бөлігі ежелден жайылым ретінде пайдаланылып келеді.
Жайылымның өте көп күш түсуінен өсімдік синантропикаға ұшырауда, бұл флораның
кедейленіп, бір ізділіктен кетеді. Мал жаюдың, шөп шабудың, егіншіліктің
бақыланбауы, елді мекендердің дұрыс күтілмеуі, көлік, пироген желілерінің дамуы
секілді көптеген факторлар əсерінен өсімдік топырағы мен экологиялық жүйеде азыптозу жүреді, соның нəтижесінде өсімдік əлемінде тұрақсыз атропогендік модификация
қалыптасады, оның құрылымы қарапайымданады, биологиялық ерекшелігі төмендейді,
өнімділік кеміп, экологиялық жүйенің ресурстық маңызы жойылады. Топырақ жəне
өсімдік қатпарының бұзылуының анағұрлым жоғары дəрежесінің негізгі алатын орны
елді мекендердің маңында, көмірсутек шикізатын зерттеу жəне өндіру орындарында
байқалады. Жекелеген жерлерде эрозия жəне дефляция ошағы орын алады, топырақтың
генетикалық профилінің жəне оның су-физикалық қасиетінің бұзылуы байқалады.
Орал маңы үстірті ауданында жердің 35 пайыздан астамы жыртылған. Мұнда
бағылатын мал бақыланбайды, өнеркəсіп нысандары бар. Қазіргі кезде көптеген
жыртылған жерлер иесіз қалған, тыңайтуды қажет етеді. Кейбір жерлерде доминатты
құрамы өзгерді, флоралық жəне фитоорталықтық əркелкілігі жоғалғаны тіркелді.
Торғай үстірті ауданында доминаттық құрам алмасуы, шөп-шаламның өсуі белең алып,
ауыл шаруашылығы жерлерін: жер жырту, шөп шабу, жайылым, қыстақ жəне
басқаларды бақылаусыз пайдалану себеббінен ресурстық əлеует жоғалады.
Мұғалжар ауданының жекелеген аумақтарында жолдардың көп тоғысуы жəне
олардың төңірегінде жиналған тораптар алқаптардың көп бөлігін алады. Көптеген
алқаптарда мал жайылуда, бұл өсімдік жамылғыларын жойып, өзгертуге апарып
соқтыруда.
Солтүстік Арал маңы жəне солтүстік Үстірт ауданының аумағы шөл дала десе
болады, мұнда мал бағып, өсіру дамыған. Малды жөн-жосықсыз, жүйесіз жаюдың
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нəтижесінде жайылымның 20 пайызынан астамы жарақсыз болып қалды, ал төрттен
бірі эрозияның əр түрімен зақымданған. Аталған барлық факторлардың ақары облыс
жерін шөл далаға айналдыруды жеделдетуде.

1 сурет. Мұғалжардағы өрт салдары.
Өртке қарсы күрес жүргізілмейтін немесе мерзімінде жəне толық көлемде
жүргізілмейтін аудандарда зор көлемді аумақтар өртке шалдығуда (сурет 1).
Облыстың көптеген аумағында болатын науқандық өрттерге аса көңіл бөлу керек,
өйткені өрттің салдары экологиялық жүйенің, əсіресе өсімдік жəне жануарлар əлемінің
толық жойылуына апара жатыр. Мəселен, қосымша жыртылатын алаң ерекше бағалы
учаскені өрт шалудан сақтайды, осылайша экологиялық жүйенің қозғаусыз қалуын
сақтайды.
Ақтөбе облысының 12 əкімшілік ауданының бесеуі Арал теңізінің тартылу
процестеріне жəне көмірсутектерін өндіру нəтижесіндегі экологиялық дағдарыс алды
жағдайына байланысты экологиялық апатты аймаққа кіреді. Арал теңізі апатты
аймағына Шалқар ауданы, ал экологиялық дағдарыс алды жағдайы аймағына Байғанин,
Ырғыз, Темір, Мұғалжар аудандарының аумақтары жатады. Өнеркəсіптік жəне ауыл
шаруашылығы қызметтерінің бақыланбауы, Арал теңізінің құрғауы нəтижесі облыс
жерінің шөлге айналуына апаруда. Көшкін құмдарды тоқтату мəселесі де өткір күйінде
қалып отыр. Көшкін құмдар да өсімдік əлеміне кері əсерін тигізеді.
Тартылып бара жатқан Арал табиғи экологиялық жағдайды күрт өзгертті, өзінің
əсері бойынша басты сипатқа ие болды. Оның жер қыртыстарына əсері мынадай:
• Арал теңізі орнынан ауа арқылы ұшатын тұздың жердің үстіңгі қабатын
тұздауы;
• аумақтардың шөлге айналуына жəне түсетін ылғалға қарағанда булану
процесінің күрт өсуіне байланысты геохимиялық процестердің өзгеруі, бұл
жер-топырақ суларының капиллярлық токтарыныңы күрт өсуіне, жер-топырақ
қабаттарының тұздалуына апарады;
• топырақтың су ерітіндісі сілтісінің өзгеруі, яғни топырақ ерітіндісіндегі
гидролиттік сілті тұзы мөлшерінің өзгеруі – өзіне сіңірген натрийді құрайтын
топырақтың алмасу реакциясының нəтижесі;
• гидролитикалық сілті тұзының топырақты қоспасындағы белгіленген
топырақтың су қоспасының сілтісі мөлшерінің өзгеруі, бұл құрамында
сіңірілген натриі бар топырақтың алмасу реакциясының нəтижесі;
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• теңіз түбінен шығатын тұз құрамды натрийдің болуынан сілтінің көбеюі,
тұзды топырақты жер қабатыныңнатриймен тұздалу деңгейінің көтерілуінің
салдарынан болады.
Өсімдік жамылғыларының басым көпшілігінің төмендеуіне соқтыратын жəне
келіп жатқан ылғалдың көлемі шұғыл арада азайып кетуіне байланысты Арал теңізі
бассейніндегі шөлейттену аумағының ұлғайа беретіндігін ескеріп, органикалық
қалдықтардың минералдану үрдісінде өзгерістер болатынын айғақ. Топырақтың
физикалық-химиялық құрамындағы барлық өзгерістер өсімдіктер қауымдастығының
жəй-күйі мен құрамына жəне осыған орай мал азығының өнімдеріне де кері əсер етеді.
Шалқар, Байғанин аудандарындағы шөлейттенуге қарсы күрес аясында көшпелі құмды
тоқтату мақсатында сексеуіл отырғызылуда. 2004-2005 жылдары осы мақсатқа
облыстық бюджеттен 12,5 млн. теңге қаржы бөлінді.
Ақтөбе облысының 12 əкімшілік ауданының бесеуі Арал теңізінің тартылу
процестеріне жəне көмірсутектерін өндіру нəтижесіндегі экологиялық дағдарыс алды
жағдайына байланысты экологиялық апатты аймаққа кіреді. Арал теңізі апатты
аймағына Шалқар ауданы, ал экологиялық дағдарыс алды жағдайы аймағына Байғанин,
Ырғыз, Темір, Мұғалжар аудандарының аумақтары жатады. Өнеркəсіптік жəне ауыл
шаруашылығы қызметтерінің бақыланбауы, Арал теңізінің құрғауы нəтижесі облыс
жерінің шөлге айналуына апаруда. Көшкін құмдарды тоқтату мəселесі де өткір күйінде
қалып отыр. Көшкін құмдар да өсімдік əлеміне кері əсерін тигізеді [2].

2 сурет. Ақтөбе облысының жер дегредациясының элементтері.
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Өсімдік жамылғыларының басым көпшілігінің төмендеуіне соқтыратын жəне
келіп жатқан ылғалдың көлемі шұғыл арада азайып кетуіне байланысты Арал теңізі
бассейніндегі шөлейттену аумағының ұлғайа беретіндігін ескеріп, органикалық
қалдықтардың минералдану үрдісінде өзгерістер болатынын айғақ. Топырақтың
физикалық-химиялық құрамындағы барлық өзгерістер өсімдіктер қауымдастығының
жəй-күйі мен құрамына жəне осыған орай мал азығының өнімдеріне де кері əсер етеді.
Шалқар, Байғанин аудандарындағы шөлейттенуге қарсы күрес аясында көшпелі құмды
тоқтату мақсатында сексеуіл отырғызылуда. 2004-2005 жылдары осы мақсатқа
облыстық бюджеттен 12,5 млн. теңге қаржы бөлінді [2, 3].
Тартылып бара жатқан Арал табиғи экологиялық жағдайды күрт өзгертті, өзінің
əсері бойынша басты сипатқа ие болды. Оның жер қыртыстарына əсері мынадай [4]:
• Арал теңізі орнынан ауа арқылы ұшатын тұздың жердің үстіңгі қабатын
тұздауы;
• аумақтардың шөлге айналуына жəне түсетін ылғалға қарағанда булану
процесінің күрт өсуіне байланысты геохимиялық процестердің өзгеруі, бұл жертопырақ суларының капиллярлық токтарыныңы күрт өсуіне, жер-топырақ
қабаттарының тұздалуына апарады;
• топырақтың су ерітіндісі сілтісінің өзгеруі, яғни топырақ ерітіндісіндегі
гидролиттік сілті тұзы мөлшерінің өзгеруі – өзіне сіңірген натрийді құрайтын
топырақтың алмасу реакциясының нəтижесі;
• гидролитикалық сілті тұзының топырақты қоспасындағы белгіленген
топырақтың су қоспасының сілтісі мөлшерінің өзгеруі, бұл құрамында сіңірілген натриі
бар топырақтың алмасу реакциясының нəтижесі;
• теңіз түбінен шығатын тұз құрамды натрийдің болуынан сілтінің көбеюі, тұзды
топырақты жер қабатыныңнатриймен тұздалу деңгейінің көтерілуінің салдарынан
болады.
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ƏӨЖ 59 Қ 45
БАҚАНЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ ЖƏНЕ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Жампоз А.З.
(Тараз мемлекеттік педагогикалық институты)

Бақаның терісінде ерекше зат табылған. Ол тередегі ашық жараның тез
жазылуына сонымен қатар теріге енген бөгде заттардың, бактерияның, микробтардың
жойылуына əсер еткен. Улы ағзаларда өздерінің уын шығаратын арнайы мүшелері
болады. Мысалға, жыландарда ол – тісі. Бақаның уы өте күрделі қосылыс. Негізгі
бақаның уы оның терісінде сұйық түрінде кездеседі жəне ағзаға бірден сіңімді түрде
өтеді.
Улы бездері физиологиялық активті заттардан молекулалардан, пептидтерден,
аминдерден жəне биоактивтілігі жоғары заттардан тұрады. Құрамына биологиялық
активті заттар кіреді: брадицин - қанайналымды жақсартады, церулин- бұлшықеттің
жиырылу қызметіне қатысады, бомбезин - жəндіктердің дене температурасын түсіреді
жəне бір қалыпқа келтіреді. Буфотин - жүйке жүйесіне əсер етеді. Удың əсер ету
механизмі көптеген антибиотиктерге қарағанда 5 есе қүшті [4].
Бүгінде ғалымдар бақалардан əлі де əр түрлі компоненттерді табуда. Удың
құрамын ашып оны зерттеген американдық химик жəне биохимик Б.Виткоп болды.
Марта Лэтам өзінің Колумбияда өткен саяхатын еске ала отырып доктар Витковтың
сөзімен байланыстырады. «Бақаның уынан жақсы дəрі-дəрмек алуымызға болады, оған
еш кедергі жоқ. Тек соның еменің қасиетін аша білсек болғаны, біраз түрі жүректің
жұмысының реттелуіне қолданылуда, бұлар өте қызықты қосылыстар жəне де ерекше
назар аударып қарауды талап ететі деген». Уды зерттеудегі ең бірінші қиындық ол
түрлерінің аздығында. 100 бақаның түрінен 275 мг шикі экстракты алып содан 1 мг таза
уды бөліп алатын болған. Лэтам мыңға жуық кокой бақасынын түрін жинап алған
бірақ Вашингтонға жеткенше біраз бақалардың түрлері өліп қалған. Ал денесіндегі
улары бұзылып кеткен. Содан Витковпен Лэтам бірлесіп арнайы зертхана ашып сол
жерде бақаларды қолдан өсіретін болған. Жəне тағы бір қиындық ол у тұрақсыз болды
жəне оның құрамы тез бұзылып көп жағдайда жарамсыз болып қалды. Құрамынан
ерекше төрт компонент бөлініп алынды: батрахотоксин, гомобатрахотоксин,
псевдобатрахотоксин и батрахотоксин А. Соның ішіндегі ең тұрақтысы ол
батрахотоксин А болды. Ол кристалды түрде физикалық əдістер бойынша алынып
отырды. Бұл у стероидтық құрылымды құрады жəне эфир батрахотоксина А с 2,4 диметилпиррол – З - карбондық қышқылдан тұрды. Прегнин стероидының туындысы
болып табылады. Көптеген зертеулер бойынша бақаның уының құрамындағы жақсы
зерттелгені ол адреналин-гормоны. Бақаның уының құрамында 5-7 % адреналиннен
тұрады. Ол жануарлар мен адамдарда қан қысымының көтерілуіне жəне жүрек
қағысының жиілуіне əкеп соқтырған. Бір мезгіл де бақаның уынан құрылысы бойынша
адреналинге жақын қосылыстар табылды.
Оларды буфотенин (латын тілінен аударғанда – “буфо”- бақа). Буфотининдер
алколоитарға жатады тіпті олар галлюцинацияны шақырады. Қалыптасқан құрылымы
тіпті біздің ағзамызда-триптамин, серотонин кездеседі. Cонда да бақаның уының
құрамындағы маңызды əсер етуші қосылыстар адреналин мен буфотенин емес, мүлдем
басқа топтың қосындысы болып шықты. Ол да жүректің жұмысын реттеуге қатысатын буфадиенолид, құрылысы жағынан жүректің гликозидіне ұқсас. Ол өсімдіктен бөлініп
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алынған жəне де жүрек ауруы мен күресу үшін қолданылады. Бақаның уының
құрамындағы буфадиенолиды өсімдіктердің гликозидтері тек қана химиялық құрамы
жағынан ғана емес, сонымен қатар улығымен де ерекшелінеді. Қазіргі таңда толығырақ
зерттеулер бойынша удың құрамынан тағы да ерекше қосылыс бөлініп алынды ол буфотоксин эфир стероида буфогенина дипептидтік субериларгиннен тұрады. Удың
құрамында сонымен қоса фосфолипаза кіреді.
Буфотоксин
Брутто формуласы: C40H60 N4O10
Молекулалық массасы:756,93

Негізі химиялық құрамы бойынша ол негізі екі компоненттен тұрады бірі аминдер
екеншісі стероидтар.
Бомбезин-келесі химиялық қосылыс. Ол опиоидтық пептид дерморфиндер,
бақаның терісінен бөлініп алынған жəне өзінің активтілігімен ерекшелінеді.
Буфотенин - бақаның уынан белсенді индолалар алынды - буфотенин жəне
буфотенидин. Оны ең алғаш Г.А.Булбук 1975 жылы анықтады. Бұлардың құрамының
күштілігі сонша кішкене мөлшерінің өзі жүйке жүйеінің ауруларына ұшыратады.Оның
əсер ету механизмі галлюцинацияны тудыратын диэтиламида лизергиндік қышқылмен
(ЛСД) бірдей. 1-2 мг буфотинді сау адамға еңгізгенде оларда бастың айналуы, жүректің
айнуы байқалған. 8-9 мг мөлшерде қолданғанда адам есінен адасып, көз алдында
тұрған затты ажырата алмайтындай жағдайға жеткен. Ал одан да көп мөлшерде қолдану
адамды өлімге дейін жеткізген. Буфотенин көп мөлшерде Bufo alvaris деген удың
құрамынан табылған. Сонымен қоса буфотенин оңтүстікамерикадағы ерекше өсімдіктің
тұқымынан да табылған. Ол өсімдік - Mimosacee piptadenja [6].
Колумбиялық бақаның терісінен ерекше алколоид - гистрионикотоксин, табылған.
Ол бұлшықеттердің жиырылуына əсер еткен. Келесі бір алколоид ол - гефиротоксин
бірыңғай салалы бұлшық еттің жұмысын тежеген. Пумилиотоксин алколоиды - А, В
жəне С кальции иондарының ағзаға өтуін жақсартады. Панамалық бақаның терісінен
цетекитоксин сұйықтығы табылды ол артериалдың қан қысымының түсуіне
көмектеседі.
Бақаның аналығында удың мөлшері 16 мг құрайтыны анықталған. Ал аталығында
27 мг болады. Бақа өзінің уын 30 жыл өтсе де сақтай алатынын Талызин 1935 жылы
анықтаған болатын. Эксперименттік тəжірибелер мынаны анықтады бақаның уының
1:1000000 г/мг бөлігі жүректің тоқтауына алып келеді. Захаров В.И. Анықтады, 1:4000
осындай мөлшері гельминттерді 30 минуттың ішінде өлтіре алады. Тағы бір тəжірибеде
бақаның уының 1-2 мг мөлшерін сау адамға енгізгенде ол адамда жүрек айнып, қан
қысымының жоғарылауы байқалған. Осы тəжірибені адамға бір сағаттың ішінде 3 рет
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20 минут сайын қайталап істеген адам тіл қатпай қайтыс болып кеткен. Тропикалық улы
бақаның терісінен сахароза алынған. Бірінше рет бұдан бұрын сахароза тек өсімдіктен
табылса енді жануар ағзасынан, соның ішінде бірнеше бақаның терісінен тапқан.
Герпетолог Валери Кларк Ирландиядағы Королевы университетінің доктор-профессоры
жəне олардың ұжымы мадагаскардың улы бақасынан мантелла туысынан химиялық
анализ жасау барысында тапты. Бақадағы тəтті ағзадан өздігінен пайда болған жоқ ол
сыртқы ортадан пайда болған. Əрине бақалар кəмпитпен қоректенбейді ғой. Олардың
асқазандарынан 600 түрлі ингредиенттер табылды. Жəндіктер сахарозаны
өсімдіктерден алады, ал бақа сол жəндіктерді жеу арқылы өздеріне сахарозаны алады да
сытқа терісі арқылы бөліп шығарады. Неге олай екені əлі белгісіз. 1962 жылы листолоз
бақасынан уды таза күйінде ғалымдар бөліп алды. Ол өте күшті кардиоулылыққа ие .
Ол экстрасистоланы, жүректің жұмысының ауырлауын шақырады. Листолоздың
терісінде екі миллиграмдай удың мөлшері бар. Ол батрохотоксин деп аталады. Ол
курардың уынан да өте күшті. Олардың улары терісіндегі сұйықтығында орналасады.
Əрбір сұйықтықтарында 0,07 удың мөлшері кездеседі. Бөлек улы сұйықтықтар,
денесінің жоғары жақтарында орналасады. Улары бақаларды жануарлар тістеген кезде
рефлекторлық күйде сырқа шығарады. Ол сыртқа жағымсыз дəммен жəне де ащты
дəммен ерекшеленеді. Бақаларда паротид деп аталатын кедергі бар, одан у бірнеше
қашықтыққа жете алады, яғни бақалар өздерінің уын бірнеше қашықтыққа дейін шаша
алады. Соның ішінде жасыл бақа өзінің уын бір метр қашықтыққа дейін шаша алады.
Бақаның уымен уланған адамдарда тек əр түрлі белгілермен ерекшеленеді. Ал
жануарларда ол түрлі əсер етеді [3].
Бақа уынан улану адамда тек қана көздің сілемейлі қабатының тітіркенуіне жəне
коньюктивитке алып келеді. Ал жануарларда баскаша əсер етеді: кеміргіштермен
қоянтұқымдастарда қанайналу жүйесінің жұмысын тежейді, тыныс алуы қиындайды.
Жүрек жұмысы нашарлайды. Иттерде бақа уы жүрек қан тамырларының тарылуына,
тахикардияны, аритмияны, өкпенің қабынуына алып келеді. Талмасы ұстап, тіпті өлімге
алып келеді. Ал басқа бақаларда у артқы аяқтарының жұмысын тежейді. Жəне сал
ауруына алып соқтырады. Бақаның уы зияны мен қоса уының аз мөлшері пайдалы да
болып келеді. Тыныс алуды қалыпқа келтіреді, жəне жүрек жұмысынын жақсартады.
Сəуле ауруына да пайдасы зор. Жануарлар ағзасындағы бактерияларды өлтіріп,
олардың өмірін ұзартады. Осымен байланысты Жапония мен Үндістанда дəрілік
құрылымдар дайындалуда. Кейбір Rana туысының өкілдері осы ауруға шипасы бар
болып табылады. Бақаны Плинияда, Диогенада тағам ретінде де, диеталық күйде де
қолданады. Олардың етін тағам ретінде де əсіресе қолын пайдаланады. Олардың
құнарлығы тауық етінен кейін екінші орында болып табылған. Ол өте жеңіл əрі өте
сіңімді тағам ретінде қолданады. Бұлардың мейрамханадағы бағасы сиыр еті мен
балықтан 3-4 есе қымбат. Жəне сұранысқа өте күшті ие [4].
Жоғарыда біз бақаның уының құрамын айтып кеттік. Енді оның əсер ету
механизміне тоқталсақ. Барлық зат улы да пайдалыда бола алады, тек мөлшер ғана одан
дəрі де у да жасай алады. Сондықтан не нəрсе болмасын оның мөлшерін білуіміз керек.
Уақыт өте келе енді бақаның уының пайдасын ғалымдар тексере бастады жəне оны
медицинада ерекше түрде қолдана бастады. 1888 жылы Европада итальяндық ғалым С.
Стдерини өзінің бір науқасқа көз ауруына қарсы ота жасау барысында, бақаның уын
науқас адамды ұйықтату үшін жəне де көз айналасын жансыздандыру үшін қолданған.
Əрине басында бұл тəжірибеге ешкімнің де сене қоймағаны рас. Бірақ отаның сəтті
өтуінен кейін, бұл жағдай ерекше аталып өтті. Əсіресе орыс фармакологі Н.П. Кравкова
ерекше қызығушылықпен зерттей бастады. Жануарларға жасаған тəжірибеден кейін
ғалымдар бақаның уының шыныменде əсері бар екенін біліп, оны жан-жақты зерттей
бастады. Бұл жолда тұңғыш орыс Нобел сыйлығының иегері академик И.П.Павловтың
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да алар орны ерекше. Əрине бақаның уы медицинаға бірден келе салған жоқ, ғалымдар
алдымен оның химиялық құрамын зерттеді. Оның уы адреналин - гормоннан тұрды. Ол
адам жəне жануарда қан қысымының көтерілуіне алып келді. 1904 жылы Н.П.Кравков
жасыл жəне сұр бақаның уын итке қолданды сол кезде иттің жүрегі тез əрі қатты соға
бастаған. Кейіннен 1967 жылы американдық кардиолог К.К.Чен бұл тəжірибені ары
қарай жалғастырды. Ол бақалардың уын борсықты улы жылан шаққан кезде қолданған.
Сонда борсық 2-3 сағатқа шейін белгісіз бір күйде жатқан. 2-3 сағаттан соң қайта уды
қолданған кезде борсық жазылып кеткен.
Бақаның уын зерттеу кардиохирургияның жəне реанимотологияның белсенді
дамуымен тығыз байланысты. Дəрігерлерге дер кезінде əсер ететін дəрілер қажет
болды. Жапония, Англияның, АҚШ-тың біраз зерттеушілері бақаның уының
құрамынан буфадиенолидті жеке бөліп алғысы келді. Себебі, бұл сұйықтықтың маңызы
зор. Бұлардың жүрек гликозидтерінен еш айырмашылығы жоқ. Олар өте улы, сонымен
қатар оларды алып қолдану өте қиын болатын. Осыған қарамастан Төменгі қалалық
мемлекеттік жоғарғы оқу орнының “физиология жəне биохимия” кафедрасының
оқытушылары бақаның уының құрамын зерттей бастады. Бұл жерде зоотоксиндер
жақсы зерттеледі [1]. Яғни жануарлардың əр түрлі уларын зерттеумен айналысады.
Зерттей келе олар удың құрамындағы заттарды бөлмей, керісінше толық химиялық
құрамын, компоненттерін сақтап қолдануды ұсынады. Сол кезде олардың ағзаға əсер
етеді дейді.
Бақаның уы аз мөлшерде бақалардың ғана жүрегінің жұмысын жақсартпайды,
сонымен қоса жылықанды жануарлардың да солардың ішінде мысық пен атжалманның
да жүрек жұмысына да қатысады. Олардың тағамдарына уды қосқан кезде олардың
жүрек соғысы 15-60 минуттың ішінде өте қатты соққан. Минутына 90 рет соққан. Яғни
инонтропты əсерді көрсеткен. Ал уды аз мөлшерде қолданған кезде хронотропты əсерді
яғни жүрек соғысының өте баяу соққанын байқаған. Минутына 50- 40 рет соққан.
Сонда удың мөлшерін бақылап отырып жүректің ритмін сақтап отырған. Сонда у
кардиостимулятор болып табылады.
Миокардтың жұмысының жылдамдығын арттырған систолалық əсерді, ал
жұмысының баяулаған сəтте диастолалық əсерді көрсеткен. Ғалымдар жүректің
инонтропты əсерін буфадиенолидтердің жүргізетіні дəлелденді. Бірақ бұлардың бəрі
қалай əсер етеді: катехоламиндермен салыстырғанда ол жүректің мембраналық бетаадренорецепторына əсер етпейді. Қарама-қарсы əрекеті кардиомиоциттердің азаюына
алып келеді. Мүмкін, буфадиенолидтер клеткадан АТФ энергиясына жұмсалатын
натрийді Na-K-АТФ аза ферменттін жойып жібереді. Оны анықтау үшін бақаның
терісін қолданған. Соның көмегімен буфадиенолидтер натрий иондарының активтілігін
төмендеткен. Ал Na-K-АТФ азаның көмегімен жасушадағы кальциді сақтап қалған.
Уды сұйықтықтың құрамына еңгізген кезде жүректің қағысы баяулаған. Ал басқа
ағзаларға еш əсері тимеген. Сонда бақаның уының осылайша жүрекке əсер етуіне қарай
оны жүректің активті дəрісіне – кардиотоникке жатқызуға болады. Na-K-АТФ аза
ферменттінің активтілігінің жойылуы оның орнын Na-Ca басуы ішкі ағзалардағы
кальциидің мөлшерінің артуына алып келді. Сонымен қоса миокадтың жұмысының
жақсаруына əсер ететін ол адреналин мен буфотенин. Егерде иттің жүрегі коронарлық
артерия жүректің əлсіздігі болса, онда оған гликозид коргликонның əсерінен гөрі
бақаның уы тез əсер еткен. Бақаның уынан кейін 3-7 минут ішінде жүректің соғысы
қалпына келген. Ал адреналинді қолданған кезде 10-15 минуттан кейін ғана қалпына
келген.
Ғалымдар осылайша бақа уының жүрекке əсерін зерттеп. Енді олар өздері
буфотин деп аталатын жүректің жұмысын жақсарту үшін дəрі жасап шығарды. Ол дəрі
Фармакологиялық комитеттің МЗ РФ рұқсатымен шығарылған. Бір аурухананың жедес
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жəрдемінде жүрек ауруымен ауырған 46 науқасқа буфотин қолданған. Сол кезде
науқастардың жүрек соғысы қалыпқа келіп, қан қысымы төмендеген. Ал келесі бір
жедел жəрдемдегі науқасқа көп мөлшерде катехоламин қолданған. Бірақ науқастан еш
нəтиже шықпаған. Ольтер университетінің зерттеушілері тропикалық ормандарда
тіршілік ететін бақалардың уынан гипертонияғағ тіпті ісік ауруына да қарсы жаңа дəрі
ойлап шығарды.
Профессор Крис Шав тропикалық бақалардың уынан пептид деп
аталатын молекулалар табылған. Олар қанның ұюына əсері бар. Гиганттық мексикалық
листолоз бақасының уының пептидінің 50 % ы қан қысымын төмендеткен. Кішкентай
африкалық бақаның уы ДНҚ инженериясында қолдануда. Австарлиядағы жасыл
бақаның уының құрамынан сырқы ортаның қауыпті жағдайларынан қорғану үшін яғни
иммунитетті көтеру мақсатында ерекше сұйықтық алынды. Белфастың Королевтік
университетінле ғалымдар бақаның терісінен ақуызды тапты ол инсультқа, диабетке,
ісік ауруына пайдалы. Жəне трансплантация кезінде де қолданған. Профессор Chris
Shaw Фармации мектебінде Бақадан екі ақуыздың түрін тапты одан 70 түрлі ауруды
емдеуге болатынын айтты. Ол аурудан əлемде миллиард адам жапа шегіп келеді. Ақуыз
тау бақасынан табылған. Ол ағзадағы өсіп келе жатқан ісікті қайтарады жəне қан
қысымымен ауырған адамға пайдалы. Оны арнайы шөппен қосып, жыланның терісімен
бақадан алынған ақуызды қабылдау арқылы 12 адамның ісігін 50 % ға қайтарған. Бұл
препаратты жасау үшін АҚШ та формацевтерге жылына 4-5 доллардан бөлініп
отырады. Осыған байланысты зерттеушілер 2011 жылдың 6-шы шілдесінде Лонданда
ерекше алғыс хатқа ие болды. Француздық дəрігер Амбрауз Паре 1575 жылы уланған
адамға ол бақаның еті мен Тулзуда өсетін шалфей өсімдігін қайнатып беретін болған
[3].
Ал Аргентинада тіс ауруына бақаның терісін алып қоятын болған. Тіс лезде
жазылып кеткен. Қытайда «Чан- Су» ал Жапонияда «Сен-Со» деп аталатын бақа уы тіс
ауырғанда жəне ішек ауруларында қолданған. Ал Гуцульшинде адам қайғысыздық
ауруына ұшырағанда оған жасыл кумка бақасынын тірідей суға салып ішкізген. Осыны
үш күн үзбей жасаған. Бойковщинде бақамен аяқтарын сүртетін болған ешқашан
ауырмасын деп. Вьетнамдағы шығыс медицинасында дистрофии кезінде балаларға
бақаның етін таблетка күйінде беретін болған.
Таблетканың аты “Com Cae” деп аталады. Бақаның етін қытайдың дəрігерлері
астма кезінде пайдалануды ұсынады. Қытайда бақаның уынан жалалған дəрі «мапин»
жапондық дəріханаларда 1951 жылы сатылымға рұқсат алған. Ол түрлі ауруларға ем
ретінде Шығыс елдерінде көптеп қолданады. 1965 жылы жапондық ғалымдар
водянканы емдеуге бақаның уын қолданған. Ол үшін бақаны қайнатып, сорпасын
ішкізген. Ғалымдар бақаның уынан 100 жаңа антибиотиктарды тапты. Ұлыбритания
жəне американдық ғалымдар бақаның аналығынан жаңа молекуланы тапты. Ол бастағы
ісік ауруына пайдалы. Ол «Амфинейс» (amphinase) - солтүстік леопаттық бақадан
бөлініп алынған жаңа молекула. Ол бастағы ісікті ішіне кіріп өлтіреді. Осындай
молекулалар түрлі онкологиялық аурулардың алдын алуда. Əрине ол дефицит, себебі
оны таза күйінде бөліп алу өте қиын. Батыс Америкадағы ерекше бақаның терісіндегі
сұйықтық сусамыр ауруына шипа. Оның құрамынан инсулиннің тұрақтылығын
сақтайтын зат табылған. Сонымен қатар парадокстік бақа да Батыс Америкада тіршілік
етеді, ұзындығы 25 см. Британдық оқымыстылар олардың уының құрамынан псеудин-2
деп аталатын пептидті тапты. Ол жасы 40 тан асқан еркектерде болатын ауруға жəне
сусамырдың алдын алуға көмектеседі дейді Яссер Абдель-Вахаб. Бык деп аталатын
бақа үлкен бақалардың бірі болып табылады. Ұзындығы 26 см құрайды. Солтүстік
Америкада бұлар лабороториялық жануарлар болып табылады. 1953 жылы оларды
зерттеу барысында 1000 түрін өлтірген. Оларды əр түрлі жолмен ұстап жейтін болған.
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Еттері Америкада бағасы жоқ делекатез. Əлі күнге дейін АҚШ та оларды
дастарханға қойып, тағам ретінде пайдаланады. Бақаның уының құрамындағы активті
қосылыстар:брадицин қан айналымды жақсартады, церулин бұлшықеттің жұмысын
жақсартады, бомбезин температураны түсіреді жəне буфотенин жүйке жүйесіне əсер
етеді [5].
Баспамен (ангина) кім ауырса оның қандай ауру екенін түсінеді. Егер ол асқынып
кеткен жағдайда ревматизм, пневмония, жүрек жəне бүйрек ауруларына ұшыратады.
Егерде ол хронический болса өте қауыпты. Халық медицинасында баспаны
антибиотикке қарағанда табиғи жолмен емдеуді ұсынады. Соның бірі өзен бақасымен
емдеу. Бұл біреуге күлкілі, біреуге біртүрлі көрінуі мүмкін. Бірақ өз кезеңінде осы
жайлы профессор Виктор Востоков айтып кеткен. Тіпті бақаларды асқынып кеткен
түрінде де қолданған [2].
Қолдану əдісі: Дəу өзен бақасын алып адамның аузына жақындатып қою қажет.
Науқас бақаның терісіне қарап дем алып, дем шығарады. Бұны 15-20 минут үзбей
қайталап жасау қажет. Осы кезде бақаның терісі біртіндеп солып ол дымқылданып, көзі
ішіне қарай кіріп солып дел-дал болып қалады. Тіпті ем біткеннен кейін бақа өліп те
қалады. Бір рет жасағаннан кейін ақ нəтижесі белгілі болады. Тамақтың ауырғаны
қойып, сөйлеуі жеңілдейді. Ірің қайтады.
Егер де осыны тағы да 3-4 мəрте жасаса адам баспа дегеннің не екенін де білмей
өтетін болады. Ал астмамен ауырған науқас бақаны алып оның тынысымен бірге
тыныстаса жəне осыны үзбей 10 күн жасаса жазылып кетеді.
Ауыр феохромоцитомамен ауырғаннан кейін жəне соған ота жасалғаннан соң ол
кісінің қалқанша безінің көлемі ұлғайып кетеді. Тексеріліп болған соң мамыр айында
саяжайға демалуға барады. Демалыстан соң қайта тексеруден өтсе жанағы кісіден
ешқандай аурудың белгісін көрмейді. Міне осымен 6 жыл қалқанша безі бір қалыпта.
Оның алдында бір газеттен мексикалық дəрігердің бақалардың емі жайлы мақаласын
оқиды. Сомен бақаны алып оны бас жағын өз жағына қаратып 3 рет ингаляция секілді
дем алады. Сосын бақаны аударып тағы да солай жасайды. Бұны бақа сізден өзі қашып
кетпейінше немесе өлмейінше жасай бересіз. Осылайша 3-2 бақаның түрімен жасау
арқылы сіз ауруыңыздан айығасыз. Ревматизмді қақталған бақа терісін маймен
араластырып жағу арқылы емдеуге болады. Жəне бақаның уылдырығын кептіріп қойса
ол да буын қақсағанда жақса өте күшті ем. Қақталған уылдырық 6 айға жарайды. Одан
дəрі жасау жолы: Ол үшін бақаның 4 бөлігін алып 1 бөлігіне май құйып, бетін жауып 20
күн бойы сақтап қою керек. Денеге немесе аяққа жақса буындардың қақсауына ем.
Жəне тағы бір түрі былай жасалады: бөтелкеге бақаны салып, оған спирт немесе арақты
құйып екі апта бойы жылы жерде сақтау керек. Осымен дəрі дайын. Астматиктерге
бақаның етін жеген дұрыс. Уылдырығы терідегі түрлі жараларға да ем. Ол үшін
көктемде уылдырығын жинап алып, теріге жұқа қылып жаққан мазь секілді. Күніге
жара жазылғанша жағатын болған [3].
Өртелген бақаның күлін қанды тоқтатуға пайдалануға болады. Сыздауық
шыққанда бақаның терісін алып танып қойған сол кезле іріңді сорып алатын болған.
Бақа уын сонымен қоса онкологияда қолданады. Асқазандағы рак кезінде 15 науқасқа
бақаның уын қолданған. 40% толығымен жазылып кеткен.
Туберкулезді емдеу үшін бақаны арнайы өлтіріп оның денесімен жыланның уын
араластырып адамға ішкізеді.Тек біреуінде ғана 20% ісіктің көлемі қысқарған.
Жапонияда «Мапин», деп аталатын ісікке қарсы дəрі бар. Оны Enomoto A., Rho M.C.,
Komiyama K., Hayashi M. (2004) - анықтады. Ол бақаның терісіндегі буфогениннің
туындысы. Жəне бізде Тараздағы дəріханаларда буын ауруларына қолданатын дəрі бар.
Жақпа майы аты «жаби камень» деп аталады.

88

Араб зерттеушілері құрбақаның терісінде аса қауіпті бактериялармен күресте
таптырмайтын аса бағалы заттар бар екенін анықтады. Оның терісі бактерияға қарсы
заттармен көмкерілген. Ғалымдар зерттеу барысында құрбақаның терісінен
синтезделген құрам тапқан. Ол алтынтүсті стафилококк пен “Acintobacter baumanni”
бактериясына қарсы қолданылады. Бақа терісінде болатын антибактериальды зат адам
үшін улы. Бірақ ғалымдар олардың жағымсыз əсерлерін келтіретін модификациялау
жолын тапты. Нəтижесінде зерттеушілер 100 жаңа антибиотик алды, олар клиникалық
сынаққа əзір жаңа антибактериялды дəрі алдағы 5 жылда қолданысқа еңбек. Бақаның
емдік қасиеті өте зор. Болашақта медицина саласына осы емдеу жолын қоссақ,
еліміздегі түрлі қатерлі дерттерді емдеуге мүмкіндігіміз бар. Тек соған сене білуміз
қажет.
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ƏОЖ 599.322.95
ДАЛА СУЫРЫНЫҢ (MARMOTA BOBAK) ТАРАЛУЫ МЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Закбек А., Қарағойшин Ж.М.
(Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ)

Адамзат үшінші мың жылдыққа өте күрделі экологиялық мəселелермен аяқ
басты. Бұл мəселелердің шешілуі жер бетіндегі цивилизациялық даму жəне адамның
өмір сүру жағдайларымен тікелей байланысты. Қарыштап дамыған ғылымитехникалық прогресс табиғи ортаның қайтымсыз бұзылуына соқтыруда. Осынау
өркениетке ұмтылып отырған кезеңде өз жеріміздің əрбір обьектілерін білу жəне
олардың қыр сырына үңілу басты міндет болып саналады. Табиғаттың болашақта
өзгеру сипаты, адамның шаруашылық əрекетінің табиғатқа əсері, адамзаттың тағдыры
сияқты мəселелер ойландырмай қоймайтыны анық. Соңғы жүз жылдықта қоршаған
ортаның өзгергені сонша, тек адам денсаулығына ғана емес барлық түрдің
эволюциялық процесіне əсер етуде. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге,
шаруашылық жəне басқада қызметтің табиғи экологиялық жүйелерге зиянды əсеріне
жол бермеуге, биологиялық əралуандылықты сақтауға жəне табиғатты оңтайлы
пайдалануға ұйымдастырылған. Осыған байланысты жекелеген аймақтардың фаунасын
жəне жекелеген түрлерін, туыстарын, тұқымдастарын, отрядтарын түгелдеу, зерттеу
қажеттілігі өзінен-өзі туындайды. Cуыр түрлерінің таралуы жəне олардың
маңыздылығы туралы ұсынуды жөн көрдім. [1].
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Материал жəне зерттеу əдістері
Кесте -1. Дала суырының тірідей нағыз салмағын биостатикалық жолмен есептеу.
Ақмола облысы Сарыоба ауылынан белгілі №1 алаңнан ұсталған 14 ересек суырдың
салмағының арифметикалық вариациялық қатарын анықтадым. Мұнда арифметикалық
орташа салмағы 5,6 кг n=14 арифметикалық орташа нүктелік есептеу жүргіздім. Мұнда
арифметикалық орташа қателігін есептеу арқылы нағыз орташа салмағын табуға
болады.
Формула sx=√1 ×[ Σfixi2 _ {Σ fixi }2]
n-1
n
1
xi кг
5,7
5,6
5
5,8
5,5
6
5,6

fi
5
1
4
2
1
1
14

fixi
28,5
5,6
20
11,6
5,5
6
77,2

fixi2
812,25
31,36
400
134,56
30,26
36
1444,43

Sx=√1
× [1444,43 −{77,2}2] ≈ 0,20 кг
14-1
14
1
X=x+ sx=5,6+ 0,20 кг
Дала суырын (M. Bobak) зерттей келе елді мекенде мекендейтін суырдың басқа
түрлерімен салыстыра анықтау, оларды қорғауға байланысты экологиялық мəселелерді
əлемдік, өлкелік деңгейде түсіну жəне алдағы уақытта іске асыру, биологиялық
тұрғыдан талдау жасау арқылы көрсету зерттеудің басты мақсаты болып табылады.
Мұнда менің маршруттық зерттеу жұмыстарым Ақмола облысына қарасты Сарыоба ,
Ажар, Қоянды, Мариновка ауылдарында байқаулар мен зерттеулер жүргізілді. Келесі
маршруттық жұмысым Ресейге қарасты Таулы Алтай өлкесі Қосағаш, Жаңа
ауылдарында, Монғолиядағы Улан-батор қаласына қарасты Налайх өлкесі мен БаянУльгий аймағында суыр түрлерінің тыныс тіршілігімен салыстырмалы түрде
таныстым. Суырлардың ресурсы аңшаруашылығы жəне жалпы табиғатты тиімді
пайдалану саласында дұрыс эксплуатациялау мен қорғауды қажет етеді. Өркениет
дамуының сатыларына байланысты қоршаған ортаға антропогенді жүктеме шамасы да
артуына байланысты қазіргі уақытта суыр популяцияларының саны мен таралу
ареалдары қысқарған. Дала суыры– кемірушілер отряды, тиінтəрізділер тұқымдасына
жататын сүтқоректі аң. Дүние жүзінде Азия мен Европада миоценның басы 25
миллион жыл бұрын плиоценнің соңғы кезеңінде пайда болған. Алғашқы
палеонтологиялық алып суыр Paenemarmota 1948 Американың Канзас штатында
табылған. Дүниежүзінде барлығы 15 түр, оның Америкада 7 түр 31 түрше, Евразияда 8
түр 20 түрше анықталған. Мысалы, менің зерттеуге алған дала суыры (Marmota bobak
Mull.). Оның үш түршесі европалық — Marmota bobak bobak Muller, 1776, екінші
түршесі M. b. kozlovi Fokanov, 1966 ( Волганың оң жағалауы Саратова районында) жəне
біздің елімізде таралған — M. b. schaganensis Bashanov, 1930 болып табылады. [2,3].
Суырдың жасын оның кеміргіш тісінің сақинасынан анықтауға болады.
Тіршілігінің 87% інінде өткізеді. Иіс сезу мен көру мүшесі жақсы дамығанЕресек суыр
бас қаңқасы ұзындығы 89 дан 103 мм аралығында болады.
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DN5

DN1
DN2
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DN4

Сурет 1. М.bobak schgantnsis мандибуласы Incisive(I)- алдыңғы тісі canini (C)күрек тісі praemo lares (Pm)-алдыңғы азу molars (M)-артқы азу тісі. Тісінің формуласы
I 1\1 C0\0 Pm2\1 M 3\3=22. [3].
Көзін қорғауға арналған көзінің артқы сүйегі жақсы дамыған.Алдыңғы тіс пен азу
тістер аралығындағы аралықты диастем деп атайды.Туылғаннан кейін сүт тісі болады
да, алдыңғы тісінен басқасы тұрақты азу тіске айналады.
Дала cуыры (Marmota bobak) дене тұрқы 30 – 60 см, құйрығының ұзындығы 10 –
25 см, салмағы 3 – 8 кг. Түсі қызыл қоңыр, сарғыш жирен, кейде қара қоңыр түкті
шұнақ құлағы болады. Ашық алқапта тереңдігі 3 м, ін жолдары 8 м-дей, бірнеше (1 – 6)
аузы бар, ін қазады. Онда топтанып тіршілік етеді. Жылына 7 айдай ұйықтайды.
Жылына бір рет наурыз – сəуір айларында көбейіп, 15 – 20 жыл тіршілік етеді.
Машкин, (2010) 2006 – 2010 жылдар арасында 379- 509 ға өскен. Наурыз – сəуір
айларында көбейіп, 30-35 күннен кейін 3-6 ұрпақ береді. Төлінің денесі қызыл шақалақ
соқыр, ұзындығы 9—11 см салмағы 30—40 г болады.23 күннен кейін ұрпағы көзін
ашады.Аналығы ұрпағын 50 күн сүтімен асырайды.Мамыр аяғында жас суырлар
шөппен қоректене бастайды. Жаз ортасында 800—1200 г май жинай келе , 20 — 25 %
салмақ қосады, 3 жылдан соң жас суыр ұрпақ жалғастыруға дайын болады. 20ғасырдан бастап дала суыры саны жағыннан азайып кеткен. Дала суыры жайылымдық
өсімдіктер 2-8% ымен қоректенсе 70-76% ын қорегінің толығымен қорытылып, 24-30%
ы сыртқа шығарылады. Өсімдіктің құрамында нəруыз 20%, май 3%, целлюлоза 26 %,
дымқылдық 70% алады. Кешкі 17°° сағаттан кейін қарынында 280-470 гр жинақтайды.
[6,7].
Суыр 160 түрлі өсімдіктермен қоректенеді. [3,8]. Қолайлы жағдайға байланысты
ұйқысының ұзақтық көрсеткіші: ол температураның төмендеуінен басталады да құрғақ
аймақтарда ол 9 айға дейін созылады, бұл уақытта ол ештеңе жемейді.
Мауық ұйқының аяқталуынан кейін болады шамамен ақпан – наурыз айларында.
Буаздықтың ұзақтығы климат жағдайына байланысты бір ай шамасында созылады.
Е. М Корзинкино 1935 жылы М.байбактың имплантациясын зерттеген. Жас төл соқыр,
тісі жоқ, салмағы 25-30 г. Жас төл жыныстық жетілуге 2-3 жасында жетеді, жəне
суырлар 6-10 жасына дейін көбейеді. Жас ұзақтығы 15 жылға дейін. Ін айналасындағы
қазылған жер үлкен аймақта өсімдіктер құрамын өзгерте алады. Қоршаған ортада
организмдердің қалыптасуы жалпы иерархиялық құрылымының ескеріле отыруы
бейімділік əрекетінің толықтығын қарастыру ғылыми зерттеу барысы бойынша жүзеге
асырылады. [9].
Кеміргіштердің физиологиялық өзгергіштігі ішкі ортаның əсер етуі кең көлемде
қарастырылып,соған бейімделуі қалыптасқан. Өсімдіктердің жалпы ксерофиттілігі
жəне қысқа мерзімдегі вегетациялық кезеңі шөп жабынының сиректілігіне əкеледі.
Вегетацияның басы қар қабатының кетуімен басталып, ал орташа тəуліктік
температураның жоғарлауымен қалыптасады. Дала зоналарының құрамында эфемерлер
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мен эфемероидтар саны маңызды формация құрайды. Жуа сабақты жəне тамыр сабақты
өсімдіктер жеке-жеке болып таралып, өсімдіктер биомассасында үлкен рөл атқарады.
Суырлар өсімдіктің жасыл бөліктерімен, тамыртүйнектермен жəне дəнді дақылдармен
қатар: (цикорий), шашыратқы(Cichorium intybus), дəрілік бақбақ, (одуванчик
лекарственный), (Taraxacum officinale), (ястребинка волосистая) түкті саршатыр
(Hieracium pilosella), жатаған бидайық, (пырей ползучий), (Elytrigia repens),
(тысячелистника), мыңжапырақ түрлері (Achillea spp.), (василька), гүлкекіре (Centaurea
spp.), (клевера), жоңышқамен (Trifolium spp.), (вьюнок полевой) далалық шырмауықпен
(Convolvulus arvensis), алабұта (Chenopodium hibridum L.), сарғыш қотырот (Scabiosa
ochrolensa), сылдыршөп (Viscaria viscosa Asch.) таспашөп (Astragalus hipoglottis G.),
саршатыр (Heracium sp.), арпабас (Bromus squarrosus L.) аюқұлақ (Verbascum lychnitis
L.), жоңышқа (Medieaga salvia L.), бедемен (Trinolium prateus L.) сияқты түрлі
өсімдіктермен қоректенеді. [8].
Суырлардың негізгі экологиялық талабы - балауса вегетациялық өсімдіктері,
жер бедерінің ұсақ топырақты болуы, ұялар мен колониялар арасындағы есту-көру
байланысының бар болуы. Дала суыры ұйқыға кетер алдында əр суыр 1,5-2 кг-нан май
жинаса, көктемде ұйқыдан оянғанда 100-200 грамдайы ғана қалады.Дала суырының
жаулары түлкі, қарсақ, сасықкүзен, жыртқыш құстар. Денесінде кенелер (Ixodes
crenulates, Dermacentor pictus, D.marginatus), бүргелер (Oropsylla silantiewi, Neopsylla
setosa), паразиттік құрттар (Ctenotaenia marmotae, Arduenna kutassi, Eimeria monacus)
кездеседі. [3].
Қазіргі кезде терісі мен майына бола 110-150 мыңдай суыр ауланады.
Қазақстандағы суыр кəсібі 1947 жылдан бері басталған. Кəсіп көп уақыттан бері
жүргізілген жерлерде суыр популяциясы өліп жатыр, себебі ересек суырларды
көбеюге мүмкіндік бермейді. Мұнда кəсіптің негізгі себебі – суыр майы болып тұр. Ол
медицина мен парфюрмерияда кеңінен қолданылады, көптеген емдік қасиеттерге бай
жəне теріге өте пайдалы болады. Суырдың терісі өте жылы болады жəне соңғы кезде
үлкен сұранысқа ие.
Суыр таңдаулы шөптермен қатар таңғы шықпен қоректенетіндіктен оның
жараларының жазылу деңгейі өте жоғары. Медицинада суыр майын жөтелден,
қыжылға қарсы, тыныс алу мүшелері ауруларына қарсы жəне иммунитетті көтеру үшін
қолданады. Суырдың 40 %-і ауланады.
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УДК 519.876
ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дмитриев П.С., Фомин И.А., Исманов Т.С., Мукашев Д.Р.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

На сегодняшний день развитие неправительственного сектора очень актуально
для Казахстана. Во всех развитых странах неправительственные организации образуют
публичный сектор общества, играя огромную роль и выражая общественные интересы
граждан самым прямым и непосредственным образом, будучи социальными
партнерами государственного и предпринимательского секторов и входя в
сбалансированный механизм обеспечения общественного существования. При
поддержке
неправительственных
организаций
осуществляется
социально
направленные программы, обеспечивается общественная оценка законопроектов,
программ самого различного назначения, защита гражданских прав, поддерживается
полноценность существования личности и реализация ее индивидуальных и
общественных устремлений. Система неправительственных организаций в Казахстане
как основной институт гражданского общества в некоторой степени выполняет
функцию связующего звена между государственными органами и основной массой
людей. В связи с этим мы поставили цель: рассмотреть состояние организации
гражданского общества Казахстана в экологической деятельности [6].
Различные государства проходят разные пути становления демократии в
зависимости от того, каков их экономический, социальный и политический уровень
развития, традиции и менталитет народа. Сегодня большинство аналитиков и
политиков считают, что демократия является одним из наиболее вероятных залогов
справедливости и благополучия, а механизмом ее практического воплощения
признается гражданское общество [4].
Гражданское общество – это общество, в котором юридически обеспечены и
политически защищены основные права и свободы личности, гармонично развита
сфера негосударственных отношений. Гражданское общество также можно определить
как организованную деятельность групп людей, оказывающих влияние на развитие
внутригосударственных отношений. Гражданская инициатива, как осознанная и
активная деятельность во благо общества, является одной из важных характеристик
динамики гражданского общества [5].
Развитые демократические государства являются одновременно гражданскими
обществами прогрессивного содержания. Необходимость развития гражданского
общества продиктована не только потребностями демократии, но носит и
экономический характер: инициативы предпринимательской деятельности, особенно в
сфере малого и среднего бизнеса, напрямую связаны с возможностями,
предоставляемыми только при достаточно развитом гражданском обществе [1].
Некоммерческие неправительственные организации представляют собой большую
силу как инструмент для поддержки граждан и пропаганды экономической
независимости, т.е. в двух областях, в которых улучшение эффективного партнерства
является, наиболее важным, но и наиболее сложным [2].
Анализ выявил основные направления деятельности НПО в Казахстане:
• НПО, работающие с социально-уязвимыми слоями населения;
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• правозащитные НПО;
• экологические НПО;
• благотворительные НПО;
• НПО, работающие в сфере здравоохранения;
• НПО, работающие в сфере образования;
• НПО, работающие в сфере культуры.
Полученные результаты позволили представить процентное соотношение НПО по
профилю деятельности (Рисунок 1).

Экологические
Женские
5%

5%

3%

18%

Медицинские

7%
8%

16%

В области культуры, искусства,
науки, образования
Правозащитные
По социальной защите

9%
14%

По поддержке общественных
инициатив
Многопрофильные

15%

Общества инвалидов
По реабилитации детей инвалидов

Рисунок 1. Распределение казахстанских НПО по профилю деятельности.
Безусловно определенный интерес представляют НПО экологического
направления, доля которых 17% от общей структуры. Развитие независимого
экологического общественного движения в Казахстане началось с 1987 года.
Приоритетные направления деятельности экологических организаций – изучение
и ликвидация последствий полигонов, территорий с неблагоприятной экологической
ситуацией; формирование общественного мнения; внедрение систем экологического
образования; лоббирование проектов законов и иных нормативно-правовых актов,
направленных на решение экологических проблем; проведение конференций,
семинаров, общественных слушаний по экологическим проблемам; осуществление
проектов, направленных на сохранение биоразнообразия тех или иных регионов,
борьбу с опустыниванием, реабилитацию лиц, пострадавших в зонах экологических
бедствий.
Первой массовой общереспубликанской организацией в Казахстане стало
антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». Движение было организовано в конце
февраля 1989 года по инициативе поэта О. Сулейменова, возглавлявшего Союз
писателей республики, и быстро распространилось по Казахстану. Основным фактором
его успеха выступила массовая поддержка движения населением республики, которое
справедливо воспринимало полигон как национальную трагедию своего народа [3].
В 2003 году был открыт первый Гражданский форум, который состоялся в городе
Астана и прошел с участием Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева,
руководителей министерств и ведомств, депутатов Парламента Казахстана, а также
представителей дипломатических миссий зарубежных стран, сотрудников
94

представительств крупных международных организаций в Казахстане. Целью форума
стала необходимость формирования конкретных механизмов взаимодействия
государственных органов с НПО на различных уровнях, создание условий для роста
гражданской инициативы в сельской местности, необходимость скорейшего принятия
законопроекта «О государственном социальном заказе». В 2013 году состоялся шестой
Форум, в котором приняло участие ОО «Экосфера».
Мы провели анализ количества НПО по регионам Казахстана. Построена
диаграмма расположения экологических НПО РК по областям, она нацелена на
выявление активно позиционирующих себя экологических некоммерческих
организаций Казахстана по регионам страны. Анализируя схему, мы можем наблюдать
тенденцию более или менее активных организаций экологической направленности, а
так же читатель схемы получает информацию о нахождении той или иной
экологической неправительственной организации в РК. В ходе построения схемы
насчитано 78 активных экологических НПО РК. С долями активно действующих
неправительственных организаций в разных областях можно ознакомиться на рисунке
2.
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Рисунок 2. Распределение активно ведущих свою деятельность экологических НПО
Казахстана по областям.
В 1997 в Алматы состоялся первый Форум Экологических НПО Казахстана. В
1998-2000 годах были проведены ежегодные экологические кампании по очистке рек. В
2000 году в Алматы прошел второй Форум экологических НПО РК. В том же году был
подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды и СРГ НПО РК. В 2001 году была проведена кампания
против ввоза ядерных отходов на территорию РК. В том же году в Алматы состоялся
третий Экофорум НПО. Активным участником «Экофорума» в Северо-Казахстанской
области является ОО «Экосфера» [7].
ОО «Экосфера» организована на основании Закона Республики Казахстан от
31.05.1996 N 3-I «Об общественных объединениях». Членами ОО являются ученые,
преподаватели и студенты Северо-Казахстанского государственного университета им.
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М. Козыбаева, имеющие многолетний опыт и наработки в изучении природных
условий, экологии и экономики, населения своего региона, а также другие лица,
заинтересованные в развитии идей организации и участвующие в реализации ее целей
и задач.
Миссия организации: Участие в формировании гражданского общества, а также
деятельность, способствующая социально-эколого-экономическому развитию региона
и общества
Направления деятельности:
- изучение социально – эколого - экономического состояния региона;
- разработка экологических, социальных, экономических программ, проектов,
прогнозов и планов в целях устойчивого развития;
- участие в природоохранном движении за сохранение живой природы и
окружающей среды, а также поддержка национальных, региональных, местных и
международных программ, и инициатив, ориентированных на устойчивое развитие;
- формирование экологического сознания, мышления и экологической культуры
граждан, особенно молодежи.
За годы деятельности ОО «Экосфера» выполнено более ста проектов и
мероприятий различного уровня, направленных на реализацию существующих
экологических проблем, развития экологического образования, осуществление научной
деятельности, реализацию принципа доступа общественности к достоверной
экологической информации, анализ региональных, локальных экологических проблем,
путей их решения. Среди них за последние 2 года особо отмечаются: Разработка
проектов естественно научного обоснования по созданию Акжанского и Аксуатского
заказников на территории СКО; создание информационной системы: «База данных по
озерам Северо-Казахстанской области»; Мероприятия Регионального уровня,
посвященное Международному Дню борьбы со СПИДом, «Проект атом». Проведены
круглые столы на тему: «От несанкционированной свалки до полигона ТБО.
Утилизация, сортировка и переработка отходов», г. Петропавловск 28 августа 2014
года, «Современные проблемы загрязнения воздушного бассейна СевероКазахстанской области и пути их решения», подготовлены публикации в газетах,
осуществлена съемка тематических программ. Проводятся, ставший ежегодным,
творческий конкурс: «Сохраним Землю для будущих поколений» приуроченный
Международному Дню Земли.
Развитие экологических неправительственных организаций в Казахстане на
сегодняшний день является актуальным для развития гражданского общества. Их
деятельность вносит посильный вклад в решение экологических проблем страны, а
также в развитие экологического воспитания и образования казахстанцев.
Выводы:
1. Развитие независимого экологического общественного движения в Казахстане
началось с 1987 года. Доля НПО экологического направления, 17% от общей структуры
НПО Казахстана.
2. В Казахстане ряд зарегистрированных экологических неправительственных
организаций не ведет активную деятельность в области охраны и защиты окружающей
среды. Тенденция активности областных экологических некоммерческих организаций
различается по областям: по количеству активных ЭНПО лидируют: Алматинская,
Жамбылская, Карагандинская, Южно-Казахстанская и Акмолинская (от 7 до 10
организаций) области, наименьшее количество активных некоммерческих
экологических организаций имеют: Мангистауская, Северо-Казахстанская, ЗападноКазахстанская (от 1 до 3 организаций с активной позицией деятельности) области.
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3. «Экофорум» НПО РК является площадкой объединения и диалога
экологических неправительственных организаций Казахстана. Способствует
реализации Орхусской Конвенции в РК. С этой целью под руководством «Экофорума»
в регионах страны работают орхусские центры [8].
3. ОО «Экосфера» является членом «Экофорума» НПО РК, вносит практический
вклад в решении экологических вопросов в виде выполненных проектов, научных
публикаций, участия и организации природоохранных мероприя
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УДК 616.006
РОЛЬ СКРИНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ В ДИАГНОСТИКЕ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У НАСЕЛЕНИЯ г. ПЕТРОПАВЛОВСКА
Иткулова А.С., Кожевникова Л.Н.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Одним из основных приоритетов государственной программы развития
здравоохранения – формирование здорового образа жизни среди населения
республики, укрепление и сохранение здоровья, профилактика различных заболеваний.
На сегодняшний день одним из наиболее часто встречающихся новообразований
является колоректальный рак (КРР). Колоректальный рак – это собирательное понятие
для рака (опухоли) различных отделов толстой (colon) и прямой (rectum) кишки [1].
Согласно данным статистических и эпидемиологических исследований установлено,
что заболеваемость КРР во всем мире с каждым годом увеличивается.
В Республике Казахстан на первом месте по заболеваемости идет ВосточноКазахстанская область, а затем Северо-Казахстанская [2]. Так, в СКО на каждые 100
тысяч населения приходится 13,0 больных.
Известно, что эффективность лечения, безусловно, зависит от своевременной и
качественной диагностики данной патологии. В этом большую роль играет скрининг,
т.е. ранее выявление и профилактика недуга.
Термин «скрининг» происходит от английского «screening», что означает
«защита, ограждение кого-либо от чего-либо неблагоприятного». Скрининговые
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программы проводятся с целесообразностью для тех форм заболеваний, которые
являются проблемой здравоохранения региона ввиду заболеваемости и смертности от
них.
Так, с 2011 года в Республике Казахстан внедрена государственная скрининговая
программа по раннему выявлению колоректального рака. Особенно это касается
мужчин и женщин старше 50 лет, а также людей, подверженных воздействию
различных факторов риска. Скрининговый тест не предназначен для диагностики. Лица
с положительными результатами должны направляться к своим врачам для
установления диагноза и назначения лечения. Цель скрининга – ранее выявление
заболевания, что позволит обеспечить своевременное лечение в расчете на облегчение
состояния пациентов и снижение их смертности. Однако не все скрининговые методы
демонстрируют однозначную пользу, поэтому исследование должны обладать
достаточной чувствительностью и допустимым уровнем специфичности.
Целевой группой для колоректального скрининга являются мужчины и женщины
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 лет.
Среди методов, которые могут быть использованы для выявления КРР, выделяют:
- исследование кала на скрытую кровь;
- сигмоидоскопия;
- колоноскопия;
- ирригоскопия с двойным контрастированием;
- пальцевое ректальное исследование.
В Северо-Казахстанской области для выявления КРР используют анализ кала на
скрытую кровь.
Колоректальный скрининг входит в перечень Государственного Объема
бесплатной медицинской помощи и все его этапы являются бесплатными для
населения, включая обеспечение лекарственными препаратами для подготовки
кишечника к колоноскопическому исследованию.
На сегодняшний день к 3-й поликлинике г. Петропавловска прикреплено более
62-х тысяч горожан – это больше всего по области из всех подобных медицинских
учреждений. За 2012 год по скрининговой программе в данной поликлинике анализ
кала на скрытую кровь сдали 5699 человек. Из них у 3945 было выявлено подозрение
на колоректальный рак. Однако с уверенностью определить признаки на КРР можно
только после повторного обследования.
За 2013 год по скринингу прошло 3755 человек. Из них с положительным
результатом оказались 111 человек, которые были направлены на повторное
обследование.
Ситуация по числу выявленных на подозрения заболеваемости КРР в 2014 году
по сравнению с предыдущими была сравнительно лучше. Так, из 3173 человек,
прошедших скрининг, положительный результат оказался только у 21 человека.
Мониторинг показывает, что за время проведения скринингов в этой поликлинике
на 25% снизился показатель заболеваемости колоректальным раком, на 38% - системы
кровообращения, на 53% - рака молочной железы, 90%-е снижение отмечено по
глаукоме, по сравнению с показателями 2011 года.

1.
2.
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УДК 551.311.234.7(574)
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ КЕШЕНДІ ДАЛАЛАРЫ
ТОПЫРАҚТАРЫНДАҒЫ ҚАРАШІРІК МӨЛШЕРІ
Кажиахметов С.А., Орынғали Г.Қ.
(М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті)

Қазіргі түсінік бойынша топырақ – жер бетінің майда ұнтақталған құнарлы
қабаты, тірі жəне өлі табиғатқа тəн бірнеше сипаттары мен қасиеттері бар ерекше
құрылым.
Топырақ – жердің жақсы қопсытылған, өлі табиғат пен тірі организмдердің
межесінде жатқан құнарлы қабаты. Академик В.И. Вернадскийдің айтуынша, топырақ
əрі тірі, əрі өлі денеден құралады [1].
Топырақ жамылғысы Жер биосферасының маңызды құрамы болып табылады.
Биосферада өтетін барлық үдерістер топырақпен тығыз байланысты. Топырақтың
маңыздылығы оргнаикалық заттарды, түрлі химиялық элементтерді жəне энергияны
жинау. Сонымен бірге топырақ жамылғысы өте қажетті. Ол ластайтын заттарды
биологиялық сіңіру, бұзу, бейтарап күйіне айналдыру қызметтерін атқарады. Егер
биосферада осы буында күрт өзгерістер болатын болса, ол жалпы биосферадағы
қалпына келмейтін үрдістер пайда болуына алып келеді [2].
Топырақтың қатты фазасының біршама бөлігі органикалық қосылыстар үлесіне
тиесілі. Жыл сайын топырақта өсетін өсімдіктер майда жəндіктер мен микробтар
топырақ бетінде, оның қабаттарында көптеген қалдықтар қалдырады. Негізгісі –
органикалық қалдықтар. Өсімдіктердің өсуіне жағдайсыз шөл мен тундра
аймақтарында өсімдіктер қалдығы гектарына жыл сайын 5-10 центнер болса, жеткілікті
ылғалданған дала аймақтарында ондай қалдықтар мөлшері 100-150, ал күні аса жылы
жəне ылғалы да мол тропикті ормандарда олардың мөлшерлері гектарына 250
центнерге жетеді. Бұл қалдықтардың құрамында май, смола, балауса, клетчатка,
көміртегі, сутегі, лигниндер, белоктар, азотты заттар, сонымен қатар көптеген күлді
элементтер болады. Топыраққа жылма-жыл түсетін өсімдіктер мен өлген жəндіктердің
қалдықтары екі бағытта өзгеріске ұшырайды. Біріншіден, микроорганизмдердін
əсерінен ыдырап, шіріп, жай минералды қосылыстарға ажырайды. Екіншіден, осы
организмдер қалдықтары микробтардың əрекетінен күрделі биохимиялық өзгерістерге
ұшырап, олардан тұрақты органикалық зат – топырақ қарашірінді – гумус (немесе
қарашірік) пайда болады.
Органикалық қалдықтардың біразы толық ыдырап минералданса, біразы қайтадан
топырақта органикалық заттардың осы жаңа күрделі түріне, биохимиялық синтез
арқылы қара шіріндіге (гумуске) айналады. Минералдану мен гуминдену процесін
микроорганизмдер жүргізеді.
Қара шірінді заттарының түзілуіне көптеген зерттеушілер көніл бөлген. Оларға
химиялық талдау жасап, мəліметтер жинап, түзілу жолдарын анықтай бастады. Бұл
жөнінде ең алғаш көзқарастарын білдірген М.В. Ломоносов, П.А. Костычев, С.П.
Кравков, А.Г. Трусов т.б. болды.
Гумификация құбылысын зерттеген белгілі ғылым – Л.Н. Александрова. Оның
жасаған сызбанұсқасына қарағанда, гумус органикалық қалдықтардың ыдырауы,
микробиологиялық синтез, гумификация, топырақтың минералды бөлігімен көбеюі,
минерализация процесі жəне минералдық құрамдас бөліктерінің биологиялық
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айналымға қосылуы арқылы түзіледі. Л.Н. Александрова бойынша, гумификация –
органикалық қалдықтардың түзілуі арқасында жоғары молекулярлық қосылыстардың
күрделі биофизикалық-химиялық құбылыстар арқылы органиқалық құрамдарың
ерекше класы – қара шіріндіні түзуі. Бұл процестің белсенділігі топыраққа түскен
өсімдік қалдықтарының мөлшері, химиялық құрамы, топырақтың ылғалы, ауа
режимдері, ортаның реакциясы, биологиялық белсенділігі сияқты факторларға
байланысты жүреді. Л.Н. Александрова топырақтағы органикалық қалдықтардың
гумификациялану типтерін – фульватты гуматты, фульватты-гуматты көрсетті [3].
Қарашірінді заттары негізінен гумус қышқылдарынан тұрады. Олардың құрамына
гумин қышқылдары, фульво қышқылдары жəне гумус кіреді. Бұл топтарға бөліну
себебі, гумус қышқылдарын топырақтан алыну жолдарына байланысты.
Қарашірінді қышқылдарының ауыспалы ерекше құрамдары.
Гумин қышқылдары – сілтілерде жақсы еритін қарашірінді қышқылдарының бір
тобы. Олар суда аз ериді, қышқылдарда ерімейді. Топырақтың минералды бөлігінде
кальций катионыны əсерінен коагуляцияға ұшырап, шөгінді кальций гуматы күйінде
топырақта орнығады. Гумин қышқылдарының молекулалық құрамы өте күрделі.
Гумин қышқылдарының көп қасиеттері осы функционалдық топтарға байланысты.
Гумин қышқылдарының құрамын ароматикалық құрылымдар (50-60%), көмірсутектер
(25-30%), функционалды топтар (10-25%) құрайды.
Фульвоқышқылдар - қарашірінді қышқылдарының гумин қышқылдары тұнғаннан
кейін ерітінділерде қалатын тобы. Бұлар да жоғары молекулалық құрамында азоты бар
құрылымдар.
Топырақтың органо-минералдық құрамы. Топырақтағы органикалық заттар онын
минералды бөлімге белсенді арақатынаста болады. Осы арақатынастың түрлеріне
байланысты топырақтағы органикалық-минералдық құрамдар:
1. Топыраққа тəн емес органикалық сірке, құмырсқа, лимон, қымыздық
қышқылдары мен топыраққа тəн жоғарыда айтылған гумин қышқылдарының сілтілі
(Mg) жəне сілтілі-жер металл (Ca) Катиондарымен қосылған тұздары);
2. Айтылған қышқылдардың көп металл элементтерімен (темір, алюминий, цинк,
т.б.) қосылған комплексті тұздары;
3. Адсорбцияланған органо-минералдық қосылыстар, яғни алюминий жəне
темірлі қарашірінді комплекстері болып үш топқа бөлінеді.
Сілтілі металдармен алюминийдің гумат жəне фулват тұздары суда жақсы
еритіндіктен, толық қабаттарында оңай жылжиды, ал кальций шуматы суда берік
болғандықтан топырақта тұрақты шоғырланады.
Топырақтың гумус жағдайлары – органикалық заттардың барлық морфологиялық
белгілерінің, жалпы қорларының, қасиеттерінің, олардың түзілу, өзгеру,
трансформация жəне топырақ қабаттарында жылжу көрсеткіштерінің жиынтығы [4-7].
Топырақтың қарашірінді көрсеткіштерінің жүйелерін Л.И. Гришина, Д.С. Орлов
(1977) ұсынған. Сол көрсеткіштер арқылы топырақтардың əртүрінің гумус
жағдайларына сипаттама береді. Осыған қарап топырақтың құнарлығы туралы айтуға
болады.
Зерттеу нысаны ретінде Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Бударин
ауылы маңындағы кешенді дала аймағының топырақ жамылғысы алынды.
Батыс Қазақстан облысы кешенді далаларындағы топырақ жамылғысына далалық
жағдайда зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу жұмыстары 2014 жылы күз айларында
жүргізілді. Лабораториялық жағдайда топырақ құрамындағы қарашірік мөлшерін
анықтау үшін қабаттар бойынша топырақ үлгілері алынды. Алынған үлгілерге
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Экология жəне
биогеохимия сынақ зертханасында» кешенді дала аймағы топырақ қабаттарынан
алынған топырақ үлгілеріне талдау жасалынды.
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Топырақ үлгілеріне жасалған талдаулар негізінде көріп отырғанымыздай,
шалғынды қара-қоңыр топырақ кесіндісінде қарашірік мөлшері жоғарғы А қабатында
3,82% құраса, төменгі ВС қабатында 1,03% көрсетті (кесте 1, сурет 1).
Кесте 1. Шалғынды қара-қоңыр топырақ кесіндісіндегі
органикалық заттардың мөлшері, %.
Рет саны
1
2
3
4

Топырақ типі

Шалғынды қара-қоңыр
топырақ

Топырақ қабаттары
А 0-21
В121-31
В2 31-45
ВС 45-81

Топырақ қабаттарындағы
қарашірік мөлшері, %
3,82
2,02
1,19
1,03

,
Сурет 1. Шалғынды қара-қоңыр топырақтардағы қарашірік мөлшері.
Лабораториялық жағдайда топырақ үлгілеріне жасалынған химиялықталдаулар
нəтижесінде ашық қара-қоңыр топырақ кесіндісінде (ашық қара-қоңыр топырақ)
қарашіріктің көп мөлшері А қабатында 2,2% болса, ең төменгі аз мөлшері С қабатында
(0,33%) анықталды (кесте 2, сурет 2).
Кесте 2. Ашық қара-қоңыр топырақ кесіндісіндегі
органикалық заттардың мөлшері, %.
Рет саны

Топырақ типі

1
2
3
4

Ашық қара-қоңыр топырақ

Топырақ
қабаттары
А 0-19
В 19-32
ВС 32-87
С 87 - …

Топырақ қабаттарындағы
қарашірік мөлшері, %
2,2
0,85
0,42
0,33

,
Сурет 2. Ашық қара-қоңыр топырақтардағы қарашірік мөлшері.
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Сонымен, біз зерттеу жұмыстарын жүргізген топырақ үлгілері бойынша
қарашіріктің мөлшері шалғынды қара-қоңыр топырақ кесіндісі бойынша 3,82–1,03%
аралығында болса, ашық қара-қоңыр топырақкесіндісі бойынша 2,2–0,33% аралығында
болды.
Кешенді дала аймағы топырағының құнарлылығын арттыру үшін төмендегідей
ұсыныстарды ұсынып отырмыз:
1. Топырақ эрозиясына қарсы шаралар жүйесін қолдану;
2. Ауыл шаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану;
3. Мал жайылымдық жерлерді жыл өткен сайын ауыстыра отырып пайдалану.
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УДК 546.2
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕРЕЗЫ
Кульская А.В., Лежнева М.Ю.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Космецевтика (от сочетания слов «косметика» и «фармацевтика») – это
косметические средства, которые в состоянии не только ликвидировать различные
симптомы некоторых болезней и косметических недостатков кожи, но и воздействовать
на причину их появления [1].
В Казахстане, не смотря на ее богатый потенциал натуральных материалов,
производство натуральнй косметики практически отсутствует. Такая косметика
разрабатывается ТОО ТОО «Биотон» и ТОО «Шымкент инновация», данная косметика
пользуется спросом. Для того что бы сдедать косметику космецевтической,
необходимо сделать ее натуральной и биологически активной.
В нашей работе решение данной задачи проходило в двух направлениях:
во-певых, получение основы на натуральных растительных или животных жирах,
которые в свою очереди обладают высокой биологической активностью;
во-вторых, добавки к косметическим композициям на растительных экстрактах,
так же обладающих целебными свойствами.
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По-настоящему натуральное косметическое средство - это:
Средство, изготовленное из природных ингредиентов, то есть ингредиентов,
которые не подвергались никаким химическим манипуляциям. Природные
ингредиенты берутся из растений, цветов, деревьев, и подвергаются только простым
изменениям. Они подлежат вторичной переработке и являются биологически
разлагаемыми;
Средство, которое не содержит определенных ингредиентов, которые считаются
опасными (для нас или для окружающей среды): исключаются ГМО, продукты
нефтехимической переработки, минеральные масла, силиконы, парабены,
синтетические красители или ароматизаторы, животные отходы;
Средство с достаточно высоким содержанием натуральных ингредиентов. Многие
средства называются натуральными, в то время как фактически в них содержится
только один природных компонент, который является только малой частью в составе
этого средства.
Природная косметика: плюсы - экологическая чистота и отсутствие
синтетических консервантов, которые часто вызывают раздражение, особенно у людей
с чувствительной кожей.
К косметическим средствам на натуральной основе обычно не бывает
привыкания, и при прекращении использования состояние кожи не не ухудшается.
Как правило, стоимость натуральных косметических средств достаточно доступна. Но
если при производстве препаратов используются дорогостоящие технологии или они
содержат масла и вытяжки из авокадо, жожоба и других редких, экзотических
растений, то цена может быть и высокой.
Природная косметика: минусы - натуральные ингредиенты косметики,
приготовленной вручную, могут вызывать аллергию. В погоне за новшествами из мира
природных косметических средств мы забываем, что они могут содержать аллергены, и
подходят не всем. Дабы избежать появления аллергии на натуральную косметику
используйте для её приготовления только знакомые и проверенные продукты.
Большая часть натуральной косметики для волос содержит эфирные масла. Но
концентрация масел, продающихся в магазинах, на много выше их природной и
использовать в домашней косметике такие масла нужно крайне осторожно. Опасные
свойства эфирных масел способны не только навредить волосам, но и негативно
повлиять на здоровье кожи головы и, учитывая их ароматическую активность, на ваше
общее самочувствие.
Нельзя забывать и тот факт, что входящие в состав натуральной косметики
продукты не всегда можно назвать экологически чистыми. В условиях загрязнения
окружающей среды и повсеместного внедрения генно-модифицированных продуктов,
говорить о безвредности и полезности продуктов питания было бы не совсем уместно.
Может быть, во времена наших бабушек натуральная домашняя косметика и была
безвредной, но сегодня её минусы на лицо и о них нужно помнить.
В своей работе мы использовали доступное сырье – березу, в частности
посткамбиальную кору, которая является отходом лесозаготовки.
В Северо-Казахстанской области ежегодно ведется плановая вырубка березовых
лесов в количестве 123 тысяч кубометров и 100 тысяч кубометров дает промежуточная
рубка ухода за лесом. Побочные остатки при этом сжигаются, то есть уничтожаются
ценнейшие биологически активные вещества [2].
Посткамбиальная кора содержит такие вещества как: эфирное масло, дубильные
вещества (4–15%), а также фенолы (19%), сесквитерпеноиды, бегеновая кислота (0,4%),
тритерпеноиды – бетулиновая кислота (0,021%), кофеат бетулина, ситостерин (0,028%),
β-ситостерин, алкалоиды, фенольные гликозиды (родедендрин, гаултерин),
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флаваноиды (флаванолы 0,08%), лейкоантоцианы и проантоцианы (56,9% от общей
суммы полифенолов): дельфинидин, петунидин, цианидин, катехины (3,3%),
представленные мономерами: (+) катехин, (-) эпикатехин, (-) эпиеатехингаллат, (+)
эпиеатехингаллат; димерами и гликозидами – 26,2% от общей суммы полифенолов [3-6].
Такой состав, априори свидетельствует о биологической активности комплекса,
выделенного из коры березы. Поэтому данный комплекс был добавлен к основам
косметических композиций.
Основа кремов так же изготавливалась на основе натуральных жиров и
материалов. Для и основы были выбраны следующие материалы:
Жиры: подсолнечное масло, оливковое масло, жир индюка.
Эмульгаторы: стеарат сахарозы, альгинат натрия, цетиловый спирт, Montanov 68,
эмульсионный воск.
Основу косметических композиций получали по схеме, указанной на рисунке 1:

Рисунок 1. Технологическая последовательность операций получения кремовых масс.
Полученные косметические композиции можно классифицировать по
консистенции на более жидкие и более густые.
Для полученных косметических композиций определены константы по ГОСТам [7],
отраженные в таблице 1.
Таблица 1. Константы основ косметических композиций
Основы кремов без экстрактов
Косметическое молочко
Номера
полученных
композиций
Внешний вид
Цвет
Водородный
показатель
Температура
каплепадения

Густая основа

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
белый

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
желтоватый

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
белый

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
белый

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
желтоватый

Однородная
масса,
не
содержащая
посторонних
примесей.
белый

7,65

7,19

7,40

7,53

7,85

6,82

20⁰С

23⁰С

21⁰С

41⁰С

40⁰С

39⁰С
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Анализируя данные таблицы, все композиции можно разделить на 2 группы по
данным температуры каплепадения:
С высокой температурой каплепадения – с 39⁰С по 41⁰С.
С низкой температурой каплепадения – с 20⁰С по 23⁰С
По температуре каплепадения данные косметические основы были разделены на
«косметическое молочко» и «густую основу»
После добавления биологически активного комплекса коры березы полученные
композиции были розданы 15 добровольцам. И получили следующие отзывы:

Крем приятен в употреблении. Текстура крема мягкая, легкая. Крем хорошо
впитывается нет ощущения тяжести на коже лица, не оставляет жирных следов на
коже, оставляет приятные чувства после использования. После использования кожа
стала мягкой, ровной, исчезло шелушение. Также крем защищает кожу от погодных
условий. Крем не вызывает аллергии.
Следовательно полученные косметические композиции пригодны для
использования и дают положительный косметический эффект.
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ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ АУДАНЫНДАҒЫ ХАЛЫҚТЫҢ
ТЫҒЫЗДЫҒЫ КАРТАСЫН ЖАСАУ ƏДІСІ
А.А. Курманиязова, Н. Нұрханқызы, Н.Р. Жанузакова
(М.Өтемісов ат. БҚМУ)

Əлеуметтік-демографиялық үдірістердің кеңістіктік таралуын жəне динамикасын
картографиялау əдістерін жасау картография ғылымы үшін жəне əлеуметтікэкономикалық əрекеттің негізгі субъектісі болып табылатын мемлекет үшін ғылымитəжірибелік маңызы бар өзекті мəселе.
Географияда ХХ ғасырдың 60-шы жылдары орын алған математикалық
революциядан кейін құбылыстар мен объектілердің кеңістіктегі таралуын
картографиялау үшін «сырғымалы терезе» əдісін қолдана бастады. Сырғымалы терезе
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əдісі эмпирикалық қисықтықтардан кездейсоқ құбылыстарды алып тастап зерттелу
белгісінің кеңістіктегі өзгеру заңдылықтарын ашатын көрсеткішті локалды
ортақтастыру əдісі. Қазіргі таңда сырғымалы терезе əдісі тəріздес инструментарии
барлық заманауи ГАЖ аналитикалық құралдарына еңгізілген.
Бұл мақаланың мақсаты – географиялық ақпараттық жүйелердің көмегімен
халықтың тығыздығы карталарын құру кезінді «сырғымалы терезе» əдісін қолдану
жолдарын қарастыру.
«Сырғымалы терезе» əдісі – көрсеткіштің локалды орташалауы, бұл əдіс
кездейсоқ құбылыстардың əсерін азайту арқылы зерттелу белгілерінің кеңістіктегі
өзгеру заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді .
«Сырғымалы терезе» əдісін қолдану арқылы картаны құру принципі келесіге
саяды: тікбұрышты тесік ойылған картонды парақ, карта үстінде горизонталды жəне
вертикалды бағытта тікбұрышты тесік жандарына тең адыммен қозғалады. Осының
барысында «терезеге» түсетін объектілер саны есептеліп арнайы кестеге енгізіледі.
Көршілес терезелер жапсарласып алынады – бұл қарапайым түйіндеу кестені
фильтрациялауды қамтамасыз етеді.
Бұл əдісті ГАЖ іске асыру кезінде екі мəселе туындайды: біріншіден «сырғымалы
терезенің» адымын анықтайтын ұящық өлшемдерін анықтау, жəне екіншісі,
«сырғымалы терезе» əдісін қолдану арқылы тегістелген мəндерді табу алгоритмдерін
қайталайтын кеңістіктік статистика формулаласын анықтау.
Əдетте карталарда халық тығыздығы, мəндердің өзгеруі изосызықтар арқылы
берілетін үзіксіз (дискретті емес) бедер ретінде ұсынылады. Осындай картаның əр бір
нүктесіндегі халықтың тығыздығы, мəндері белгілі нүктелерге дейінгі интерполяция
арқыл анықталуы мүмкін.
ГАЖ карталарды құру кеңістіктікте таралған ақпараттың сипаттамаларын
(атрибуттарын) талдауға негізделетіні белгілі. «Сырғымалы терезе» əдісі көмегімен
халықтың тығыздығы картасын құру кезінде осындай кеңістіктік объект ретінде
ұяшықтағы халықтың тығыздығы туралы атрибутивті ақпаратқа ие ұяшық центроиды
қарастырылады.
Бұл ұяшықтың ауданын келесі математикалық жолмен есептеуді ұсынамыз.
Халықтың тығыздығы картасы құрылатан аумақты сол территорияның ауданына S тең
квадрат деп, ал бұл аумақтағы елді мекендердің санын n арқылы белгілеп, квадрат
ауданына тең таралған нүктелер деп есептесек, 1 елді мекенге келетін ауданды мына
қатынас арқылы анықтауға болады[3]:
Sо=S/n. (1)
Осылай, 1 елді мекенге шаққандағы ауданды, жандары «сырғымалы терезе»
адымына тең болатын (√Sо) участкінің ауданы деп қабылдауды ұсынамыз.
Əр ұяшықтағы халық тығыздығын С ұяшыққа түскен елді мекендердің жиынтық
санының (ΣPi) участкі ауданына қатынасы (Sо) арқылы анықталады:
С=ΣPi/Sо. (2)
«Сырғымалы терезе» моделін іске асыру мақсатында талдау аумағын, əр
ұяшықтарында халықтың тығыздығы есептелген тормен жабу қажет[3].
Мысалы, Солтүстік Қазақстан облыстарының жиынтық ауданы – 565,7 мың км2
құрады, елді мекендер саны – 2594 тең. Карта экстентын жабатын тор, халықтың
тығыздығы есептелген ұяшықтар жиынтығы болып табылады. Ұяшық ауданы (1)
формула бойынша анықталады. Солтүстік Қазақстан үшін ол 218,1 км2, осылай
ұяшықтың əр жанының ұзындығы 14,8 км тең болды.
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1 сурет. «Солтүстік Қазақстан елді мекендері жəне олардағы 1999 жəне 2009
жылдардағы халық саны» геореляциялық деректер қоры.[авторлар құрастырған. 6,7]
Авторлар [1, с. 90] «сырғымалы терезенің» тегістеуші мəндерін есептеудің
амалдарын ұсынады, оның мағынасы карта бетімен терезенің қозғалуы кезінде
ұяшықтардағы мəндердің орташа арифметикалық шамасын анықтауға саяды.
2-суретте «сырғымалы терезенің» теңдестіруші мəндерін есептеу алгоритмы
келтіріледі, қос сызықпен корреляциялық тор, ал қалың сызықпен – «сырғымалы
терезе»
Қалың сызықпен көмкерілген терезе үшін теңестіру функциясы келесі түрде
болады
а00а01а02
а10а11а12
а20а21а22
а11ТЕҢ = (а00 + а01+ а02+а10 + 2а11 + а12+ а20 + a2l+ a22)/10. (3)
Содан соң терез оңға қарай ығысады жəне осылай соңына дейін. Нəтижелері
сайкес ұяшыққа жазылып көмкеріледі.

2 сурет. «Бедердің» кеңістіктіктегі таралуын «тегістейтін» мəндерді анықтау [1, с. 92].
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Тегістелген бедер белгілердің кеңістіктегі таралу ерекшеліктерін айқын көрсетеді
[1, с. 92].
Яғни, «сырғымалы терезе» мəндерін есептеу алгоритмы фокалды функцияның
аналогиясы болып табылады. Фокалды функция, немесе төңірек функциясы бойынша
қортынды мəліметтердің матрицалық жиынтығындағы əр ұяшықтың мəнін, сол
нүктедегі жəне берілген төңіректегі онымен көршілес ұяшықтардағы енгізілген
мəндердің функциясы ретінде анықтайды. Біздің жағдайда берілген төңірек болып
«сырғымалы терезе» қабылданады.

3 сурет. Халықтың тығыздығын бейнелейтін апроксимация бетін интерполяциялау
барысы жəне оның үш өлшемді көрнісі.
Торлық фунцияны құру функцияларын, екі топқа бөлуге болады:
интерполяциялаушы жəне тегістеуші. Кейбір интерполяциялаушы фунциялар
тегістеуші параметрлерді қамтиды. Егер оның мəні нөлге тең болмаса, интерполятор
тегістеушіге айналады. Осындай əдістердің бірі кері өлшенген қашықтықтар əдісі
(КӨҚ, орыс. - обратно взвешенные расстояния, ОВР; ағыл.- Inverse Distance to a Power,
IDW).
КӨҚ ұяшықтар мəнін əр ұяшық маңайында орналасқан нүктелердің мəндерінің
қосындысының орташасы ретінде анықтайды. Нүктенің бағаланушы ұящықтың
ортасына жақын болған сайын, оның салмағы немесе оның мəндерінің орташа мəнің
есептелуіне əсері артады. Бұл əдіс өлшенген айнымалы мəнінің əсері өлшеу нүктесіне
дейінгі қашықтық артқан сайын азаяды деп бағамдайды. Мысалы, дүкендердің саудасаттығын талдау үшін клиенттердің сатып алу қабілеттілігі бетін интерполяциялау
кезінде, ең алыс орналасқан нүктедегі сатып алу қабілеттілік ең төмен болады, өйткені
адамдар сауданы үйге жақын жерде жасауды қалайды [5, с. 136].
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Математикалық тілмен КӨҚ өрнектелуі келесі:
n

∑w z
j

z=

j =1
n

∑ wj

j

(4) мұнда, w – d қашықтығының функциясы, мысалы:

j =1

немесе w=e-d [4, с. 212].
КӨҚ əдісінің «сырғымалы терезе» көмегімен «тегістеуші» шамаларды есептеу
алгоритмдерінен негізгі айырмашылығы бағалау ұяшығына «өлшеу салмағын» беретін
қашықтық фунциясы болып табылады. Алайда нүктелер тең таралса, біздің жағдайда
бұл халық тығыздығы анықталатын ұяшықтар ортасы, онда «салмақ» мəні жойылып,
екі əдіске ортақ, өлшеу нүктелері мəндері қосындыларының орташалары қалады.
Сонымен қатар, ГАЖ-де КӨҚ əдісін қолдану кезінде ұяшық мəндерін
интерполяциялауға қатысатын бастапқы нүктеледің санын шектейтін бекітілген
іздестіру радиусын тағайындауға немесе интерполяцияға қатысатын нүктелердің
санын шектеуге болады.

4 сурет. СҚЭА халықтың тығыздығы (1999 ж. респ. халық санағы бойынша) [авторлар
құрастырған].
Осы жұмыста ұсынылған əдіс бойынша дайындалған Солтүстік Қазақстан
аймағындағы халықтың тығызыдығы карталары (қосымша 1, 2) аймақтағы халықтың
қоныстануының агломерациялық жəне сызықтық сұлбаларын жақсы бейнелейді. Ірі
елді мекендер маңайында, темір жолдары жəне маңызыд автожолдар бойында, өзен
аңғарларында халық тығыз орналасқаны анық байқалады.
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5 сурет. СҚЭА халықтың тығыздығы (2009 ж. респ. халық санағы бойынша) [авторлар
құрастырған].
Сонымен қатар 1999 ж. жəне 2009 ж. санақ деректері бойынша жасалған
карталарды өзара салыстыру барысында соңғы жылдары халықтың қоныстану
ареалдарының қысқаруын жəне халық қоныстанған ареалдарда оның тығыздығының
төмендеуін байқаймыз, яғни зерттеу аумағында демографиялық кеңістіктің тартылуы
орын алып отыр. Алайда карталарды салыстыру барысында, ірі қалалар маңайында
халықтың тығыздығының артуын байқауға болады (4,5 суреттер).
Ұсынылған халықтың тығызыдығы картасын құру алгоритмы көптеген
геоақпараттық бағдарламалық өнімдерде іске асыруға қолданылмалы. Сонымен қатар
халықтың тығызыдығы картасын құрудың ұсынылған логикасы кездейсоқ
құбылыстардың əсерін зерттеу жəне кез келген кеңістікте таралған объектілердің
кеңістіктік құбылуының заңдылықтарын анықтау кезінде қолдануға болады.
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УДК 574.5
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Курмашев А.С., Шайкина Д.Н.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Состояние окружающей среды, складывающееся в процессе формирования
здоровья и развития качества жизни, в современных условиях во многом определяется
динамическим равновесием в сложном комплексе взаимодействующих процессов, как в
живой, так и в неживой природе. Человек находится в постоянном взаимодействии с
окружающей средой, приспосабливаясь к ней и используя ее для удовлетворения своих
потребностей.
Как отмечает А.Н. Гончаренко, антропогенное воздействие на окружающую среду
непрерывно возрастает. Его масштабы сравнимы с воздействием естественных
природных процессов, а иногда и превосходят их. В связи с этим, все более очевидной
становится необходимость соотнесения темпов и масштабов антропогенного
воздействия человека с адаптационными возможностями биосферы во имя сохранения
целостности всей системы «общество – природа». Вместе с тем, становится явным и то,
что прогрессирующие антропогенные изменения природной среды становятся
объективным законом развития человечества [1].
При изучении эволюционной экологии человека и животного мира были
разработаны теории оптимальных жизненных циклов (life histories), влияющие на
прогнозные оценки продолжительности жизни в стабильной среде [2]. Как отмечают
Э.Г. Коломыц, Хольтен и др., эволюция биосферы тесно связана с динамикой климата
планеты, обусловленной изменениями содержания парниковых газов в атмосфере, что
создавало в прошлом и, по-видимому, вызовет в будущем целый ряд
крупномасштабных экологических последствий, в том числе преобразование зональной
структуры целых континентов. Ученые указывают, что на сегодняшний день
прогнозно-экологические разработки связаны с явлением парникового эффекта, а также
изучением биосферы в целом как планетарной системы. Вместе с этим, отмечается, что
в связи с недостатком фактического материала, а также различными методическими
трудностями региональный уровень экологических прогнозов развит слабо [3].
Исследователями Годдардовского института космических исследований была
разработана методика моделирования GISS, по результатам которой были описаны
сценарии глобальных антропогенных изменений климата до 2050 года. Она оказалась
наиболее предпочтительнее других и нашла применение в ряде экологических
прогнозов [4].
А.М. Гиляров связывает экологическое прогнозирование с определением
дальнейшего развития процесса, который протекает в настоящее время и является
объектом экологического мониторинга [5].
Как указывает В.Н. Большаков, экологическое прогнозирование определяется как
«предсказание поведения природных систем, определяемое естественными процессами
и воздействием на них человека». В основу экологического прогнозирования, по
мнению исследователя, должны быть положены естественные природные системы,
потому что экология представляет собой научную основу рационального
использования и охраны живых природных ресурсов [6].
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По мнению Э.В. Гирусова и В.Н. Лопатина, экологическое прогнозирование
является предсказанием возможного поведения природных систем, определяемого
естественными процессами и воздействием человечества на них [7]. С.А. Боголюбов,
Е.М. Беленков и др. отмечают, что необходимыми этапами научного исследования
любого процесса, протекающего в природе, в том числе и прогнозирование его
эволюции, являются следующие [8]:
- построение моделей исследуемого процесса;
- формулировка ограничений, которые характерны для исследуемого процесса в
терминах построения модели;
- формулировка цели исследования.
По утверждению авторов, именно совместная реализация указанных этапов
приводит к построению модели исследуемого процесса. М.П. Петров отмечает, что
человечество вступило в такую фазу развития, которая требует строгого регулирования
мероприятий по использованию природных ресурсов аридных областей, так как
человек в своей хозяйственной деятельности переступает экологический барьер
динамического равновесия между потреблением природных ресурсов и их
естественным восстановлением [9]. Дж. Форрестер пришел к заключению, что
современные темпы экономического развития не могут сохраняться сколько-нибудь
продолжительное время. Несколькими десятилетиями раньше или позже, в
зависимости от своевременности и эффективности принятых для ограничения роста
мер, человечество, устремившееся в погоню за призраком материального изобилия,
ожидает экологическая катастрофа, которая будет сопровождаться массовым голодом,
эпидемиями и обнищанием [10].
Как отмечают казахстанские ученые О. Сабден и Н.К. Нурланова, моделирование
устойчивого развития эколого-экономических систем является эффективным
инструментарием научного прогнозирования устойчивости развития экономики, как
страны, так и региона. При этом исследователи делают особый акцент на имитационное
моделирование, применение которого связано с построением комплекса динамических
имитационных моделей, а также выполнением аналитических и прогнозных расчетов
[11].
К. Стамкуловой выявлено, что качественное и количественное прогнозирование
основных экологических, геоэкологических (экогеологических и экогеографических) и
социально-экономических последствий хозяйственной деятельности ведет к
повышению качества жизни [12].
Ю.З.
Кулагин,
рассматривая
теоретические
аспекты
экологического
прогнозирования, выделяет два типа прогнозов, которые учитывают особенности
функционирования экологических систем. Первый основан на закономерной
повторяемости природных условий, а второй учитывает реагирование элементов
экологических систем на техногенные факторы [13].
Главными
компонентами
прогнозирования
являются
экосистемы,
представляющие собой сложный комплекс биологических явлений в их взаимосвязи со
средой. Одна из целей прогнозирования – это сохранение природных ресурсов на
высокопродуктивном уровне, которые могут быть использованы в течение
неопределенно продолжительного времени.
Основными
проблемами,
тормозящими
развитие
экологического
прогнозирования, по мнению некоторых ученых, являются [14]:
1. Отсутствие общей теории сложных систем;
2. Недостаток и низкое качество информации о механизмах процессов,
протекающих в биологических системах;
3. Несовершенство методов построения математических моделей;
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4. Отсутствие консолидации усилий специалистов смежных наук.
Учитывая недостатки любых способов прогнозирования, в настоящее время
разрабатываются новые принципы и методы управления системами, основанными на
динамическом подходе к самому процессу управления, который предполагает
непрерывную оценку и коррекцию управляющих воздействий. Таким образом, какие
бы сложные и совершенные прогнозные методы не применялись, какими бы
объемными и разнообразными не были исходные данные, всегда будет появляться
непредвиденные ситуации при реализации элементов любой системы. Поэтому
управление системой любой сложности должно носить не статистический, а
динамический характер с постоянной оценкой и корректировкой методов воздействия в
соответствии с реальными условиями взаимодействия человека и окружающей среды.
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УДК [615.89:616.7](5+510)
БУЫН АУРУЫН ҚЫТАЙ ЖƏНЕ БАСҚАДА
ШЫҒЫС ЕЛДЕРІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН САУЫҚТЫРУДЫҢ
ДƏСТҮРЛІ ЕМЕС ƏДІСТЕРІМЕН ЕМДЕУ
Қайсархан Г., Талдықбаев Ж.С.
(Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ)

Буын ауруы айырықша кең таралған, сонымен қатар айқын экономикалық жəне
қоғамдық зардаптарға алып келетін Ревмотологиялық аурудың бірі болып табылады.
Буын ауруының негізгі себебі – шеміршек майының жойылуы. Медицина тілінде мұны
остеортроз дейді. Дерт жылдан-жылға жасарып барады. Бұл жағдай тек отандық
дəрігерлерді ғана емес, əлем мамандарын толғандырып отыр.[1].
Əлемдік мəліметтерге сүйенсек жер бетіндегі 50 жастан асқан қарт адамдардың
80% буын ауруларынан зардап шегеді. Қазақстанда 40 жастан асқан адамдардың 70%
буын ауруларына шалдыққан. Соңғы уақытта буын аурулары жиі кездесетін
патологиялық үрдіске айналды. Созылмалы, ұзақ ауыру сезімі, еңбекке қабілеттіліктің
төмендеуі, өз-өзіне қызмет көрсетудің
шектелуі, өмір сапасының нашарлауы
медициналық-əлеуметтік күрделі мəселе. [6].
Қазақстанда 200 мыңға жуық адам буын ауруының зардабын тартып келеді. Ал
əлем халқының 2 миллионы осы дерт бойынша арнайы тізімге алынған. Бұрын бұл
дерттің құрсауына 50-ді еңсеріп, 60-қа аяқ басқандар шалдығатын болса, бүгінгі
статистика басқаны айтады. 15 жастағы жеткіншектің де буыны ауырады. Алаңдарлық
жағдай. [2].
Адамзат өзінің жер бетіндегі көп жылғы тіршілігі барысында денсаулығын сақтау
мен сауқтыруды, сондай – ақ көптеген аурулардан емделудің бірегей тəжірибесін
жинақтайды. Бүгінгі күндері көптеген сауықтыру əдістері белгілі. Олардың көпшілігі
көне Индия ,Қытай жəне басқа да Шығыс елдерінде қолданылады.Ол емдеу
сауықтырудың дəстүрлі емес əдістері яғыни нүктелік уқалау ,питотерапия жəне тибет
медицина əдістері.
Бұл медицина түрлері шығыс халықтарыннан тарағаны белгілі. Бұны
қытайлықтар саралап, бір жүйеге келтірген. ауруларын емдейді. Тибет медицинасы
ағзаның өзін-өзі реттеуіне, іште болып жатқан ағымға араласпайды. Ол тек ағза өзінің
ауырған жерін өзі емдеп алуына мүмкіндік туғызады. Бұл медицинаның өнімдері мен
шөптері, оның жақсылығы адам ағзасының жұмыс қабілетін қалпына келтіруінде.
Инемен емдеу қытайша «Джин - Джу» емдеу əдісі деп аталады. Бұл деген инемен,
шөппен, қыздыру, жас шөптермен күйдіру деген сөз.Инемен емдеу ол қауіпсіз, қасиеті
өте зор, табиғи ем.[5].
Ревмотологиялық аурулар созылмалы дерт саналады. Тармақтары бойынша
бірнеше түрге бөлінеді. Сондықтан тек буын ғана емес, ағзаның өзге де мүшелерін
емдеу қажет. Ревматологияның тұтастай медицинаны қамтитын сала екендігі де
осыдан.
Əдетте ревматикалық ауруларды екі түрге ажыратады.
1. Rheumatism «жел», «суық», «ылғалдылық» синдромына байланысты. Бір
немесе көптеген буын, мүмкін қайталануы ұзақ сипаттағы қабынуы жəне ауруы;
буындардың ісінуі, қызаруы, ауырсынуы, қызметінің бұзылуы, жергілікті
температураның пайда болуы. Ағзаның патогенді факторлары «жел» ену дəрежесіне
114

байланысты, «суық» немесе «ылғалы» басым ауру симптомдары .Ревматизм шығыс
медицина бойынша - «Ревматизм жел», «суық ревматизм» «ревматизм ылғалдылығы»
деп бөлінеді.
2. «Rheumatism жылу». Оның сипаты бойынша, жедел ревматикалық қызба
немесе созылмалы ревматизм асқынуы. Буын қызметінің нашарлауы, қызару ісінуі.
Өткір ауыру белгілері: науқас қалтырап,сары несеп шығару, шөлдеу, бір немесе
көптеген буын тұрақсыздығы.[2].
Ине + punctum - - инъекция нүктесі «термині акупунктура» acus латын сөздерінен
алынған. Цзю - Қытайда, акупунктура Жень жəне moxibustion деп аталады. Ол Батыс,
Қытай медицина салаларының бірі ретінде əрдайым дерлік осы екі емдеу біріктіріледі,
əдіс бір деп аталатын Жень-Чиу терапия ретінде қарастырылады.
Сондай-ақ, Акупунктура терапия фитотерапия, арнайы тыныс алу жаттығулары,
массаж, диета, жану жəне басқа да түрлерімен біріктірілуі мүмкін. Чэнь-Чиу терапия
үшін теориялық негіздемесі Jin-Lo теориясы, немесе органның меридиан теориясы
физиологиясы болып табылады. Jin-Lo - өмірлік күш айналатын рефлексотерапияның
нүктелерін қосатын көрінбейтін арналар (меридианға) жүйесі - чи, оң жəне теріс Инь
Ян арасындағы тепе-теңдікті білдіретін. Онда он екі жұптастырылған жəне непарных
екі арналар бар, сондай-ақ көптеген Меридиан байланыстыратын немесе қосылу.
Moxibustion - рефлексотерапияның байланысты қытай терапия түрі. Акупунктура
инелер мен жарықтың соңына дейін желімделген tudwort өсімдіктердің құрғақ
тұқымдар. нəтижесінде жылу мата ине тереңдікте жүргізіледі. əдіс электр тогының жоқ
диатермия ұқсас болып табылады.
Акупунктура массаж: негізінен бірдей мақсаты жəне физикалық терапия. Тезірек
түбегейлі құралы емес, науқастың клиникалық симптомдары жеңілдету болып
табылады.
Пайдалану нүктесін ықпал ету. Ежелде арнайы өткір тас чиптерді өңделген. Содан
кейін қола, темір, алтын мен күмістен жасалған болат инені, енді ортақ тот баспайтын
болаттан жасалған инелер қолданылады.
Инелер 5 түрін қолдану: - тері бетіндегі түрту үшбұрышты ұшы, инелер, түймелер
жəне көптеген инелі балғамен жұқа қысқа, ұзын жіңішке инелер, блиц «сыл» əдісін
ықпал ету болып табылады.[6].
«Жел жою», Меридиан өткізгіштігін қалпына келтіру - акупунктура емдеу
принципі.
Əсер нүктесі əдісі. Бұл əдіс кезінде «ревматизм жел» жəне «ревматизм жылу»
ауруларын «шашырату» немесе үшкір балғаны емдеу нүктелеріне шаншып
қолданылады; «суық ревматизм»ге жиі moxibustion пайдаланылады; «ревматизм
ылғалдылығы» кезінде бірінші əсер инелер отырып, содан кейін - moxibustion немесе
«жылыну» инъекциясына əсер етуі мүмкін.
Нүкте емдік əсері. Осы нүктелерде барлық дене төзімділігін арттырып жəне
«жел» тарату,«энергетика жəне қан өткізгіштігін жақсартып, дене айналысын қалыпқа
келтіріп, тағамдық жəне қорғаныс энергиясын реттейтін рөл жатыр.атап айтқанда
нүктелік массаж яғыни акупунктура массаждың буын ауруын емдеудегі рөлі өте зор
болып отыр..
Сонымен қатар қытай дəрі шөптерімен емдеу тəсіліде зор маңызға ие..
Олар ұяшықтағы гендік бақылау техникасын бұғаттау арқылы ревматоидты
артритқа қарсы , қабынуға қарсы, иммуносупрессивные жəне қатерлі ісікке қарсы
қасиеттері бар.[7].
Артрит ,сондай-ақ мынадай алдын алу жəне емдеудің ең тиімді əдістерінің тағы
бірі: бірінші қышқыл заттардың тұтынуын шамадан тыс болдырмау. Екіншіден,
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тұрақты ашық жаттығу. Үшіншіден, жақсы көңіл күй сақтап,тым көп психологиялық
қысым жок,қысым қалыпты болуы.
Физиотерапия. Қазіргі заманғы физиотерапия əдістемелер, буын ісіну азайту
ұтқырлығын арттыру жəне ауырсынуды азайту үшін кейбір жағдайларда көмектеседі.
Артықсалмақ осы аурудың қаупін арттырады. Артық дене салмағы (ерлер мен əйелдер
де) бар адамдар қалыпты салмағы (сол жас тобында жəне гендерлік бойынша) бар
адамдармен салыстырғанда аурудың үш есе көп, ең алдымен, пайда болуы мүмкін
екендігін атап өтті.[3].
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ƏӨЖ 59
ҚАНҚЫЗ ҚОҢЫЗЫН БИОЛОГИЯЛЫҚ КҮРЕСТЕ ҚОЛДАНУ
Қасымғалиева А.Р.
(Тараз мемлекеттік педагогикалық институт)

Еліміздегі егістік алқаптарында жиі кездесетін зиянды организмдердің егістік
өнімділігіне тигізер кері əсері көп. Көптеген егістікті 50% не дейін жойып жібереді.
Оларға күн жыли бастағанда-ақ көрінетін өсімдік биттері, аққанаттылар, сымыр жəне
торлы кенешіктерді т.б. зиянкестерді жатқызуымызға болады. Жалпы еліміздің
егіншілік шаруашылығына 300-ден аса зиянкестерден қауіп туады. Жəне де осы
зиянкестерден арылу үшін еліміз республикалық бюджеттен егін ауруларына қарсы
химиялық өңдеу жүргізуге 2,7 млрд. теңге қарастырылады екен. Оның 1,7 млрд.
теңгесі фунгицидтерді сатып алуға, сонымен бірге пестицидтердің қорын құруға əрі
химиялық өңдеу жөніндегі қызмет көрсетулерді сатып алуға бағытталған. Осы қаржы
жыл сайын өсуде, себебі ауа – райының өзгеруіне байланысты зиянкестер көбейіп
келеді.
Қазіргі уақытта агрономдар химиялық заттарды пайдаланып үйренген.
Пестицидтер өте тез нəтиже береді. Сондықтан бұл препараттар аргономдар арасында
өте көп қолданысқа ие. Тек олар ғана емес, сонымен қатар шарушылықпен
айналысатын шаруа да осы химикат көмегіне жүгінеді. Ал Европада өсімдіктерге
алтерьнативті əдіс, яғни биологиялық күресті пайдалану дамып келеді. Мысалы:
Германияда жүзім шаруашылығындағы зиянкестерге 2004 жылдан бастап
этномофагтарды қолдану пайдаланып келеді. Европада осы əдістің дамуы экологиялық
таза өнім алудың алғы шарты болып отыр.
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Себебі улы химикаттарды шаруашылық зиянкестері үшін пайдалану –
адамдардың денсаулығына зиянды болып келеді. Осындай қиын шараларды қолданбас
бұрын зиянсыз түрлерінде көру керек.
Зиянкестермен биологиялық күрес жүргізу (басты қару – бунақденелілер) табиғатты биологиялық бақылауда алу. Зиянды насекомдардың санын азайтып,
олардың зиянды əрекетін бəсеңдетуде жыртқыштар мен паразиттердің ролі орасан зор.
Энтомофагтар (зиянды насекомдармен қоректенетін насекомдар) зиянкес жəндіктерге
қарсы шабуылға шығып, олардың көпшілігін жойып отырады.
Жыртқыштар мен паразиттердің ішінде түрлі өсімдікпен қоректенетін зиянкестер
сияқты бірнеше зиянды насекоммен, сондай-ақ олардың белгілі бір түрлерімен ғана
қоректенетіндері де болады. Олар зиянкес насекомдарды даму кезеңінің белгілі бір
сатысында құртуға қабілетті. Мысалы, бірқатар энтомофагтар зиянкес насекомдардың
жұмыртқасын жеп немесе зақымдаса екінші бір тобы олардың личинкаларына, үшінші
бір тобы қуыршақтарына немесе ересектеріне шабуыл жасайды. Кейде бір зиянкестің
бірнеше жыртқышы немесе паразиттері болуы мүмкін, керісінше, кейбір зиянкестің
жаулары өте аз болуы да ғажап емес [3].
Осындай энтомофагтардың бірі кокцинеллидтер (Соссіnellidae) тұқымдысына
жататын қанқызы қоңыздары. Қанқыз қоңыздары ең алғаш рет биологиялық күресте
қолданылған, қазіргі уақытқа дейін зиянкестермен күресте алдыңғы орында келе
жатқан қоңыз. Оларды ежелгі Қытайда алғаш рет апельсин плантацияларының
зиянкестерімен күресте пайдаланған. Сол кезден бастап оларды қолдану кеңінен
таралып келе жатыр. Қазіргі кезде көп мемлекеттер қанқыз қоңыздарын өз жерлеріне
жерсіндіріліп жатыр. Қанқыз жер шарында кең тараған; қорек тандамайтын отряд
тармағының коңыздар тұқымдасы. Бұлардың 5 мыңдай түрі белгілі, ал Қазақстанда
120-ға жуық түрі бар. Дене тұлғасы дөңгелек, арқа жағы дөңес келеді. Көпшілік түрлері
алқызыл, қанаттарының үстінгі жағында қара таңбалар болады. Мұртшалары қысқа.
Личинкалары комподео тəрізді, ашық жүріп қоректенеді. Қоректенген жерлерінде
қуыршаққа айналады. Қуыршақтары бас жағын төмен қаратып, өсімдікке жабысып
салбырап тұрады.
Кокцинеллидтердің ересектері де, личинкалары да өсімдік биттерімен
қоректенеді. Өсімдік биттерімен қатар олар өрмекші кенелерді, бүрге-шіркейлерді,
алейродидтерді, сымырларды жəне басқа да ұсақ жəндіктерді жеп құртады. Жыртқыш
энтомофагтардың басқа түрлерімен салыстырғанда кокцинелидтердің артықшылығы:
қыстайтын жерлерінде өте көп мөлшерде шоғырлана алады, едəуір ұзақ мезгіл сақтауға
жəне бір жерден екінші жерге тасымалдауға көнгіш. Г.И. Савойскаяның зерттеуі
бойынша Алматы жеміс аймағында өсімдік биттерінің сан мөлшерін тежеп отыратын
факторлардың бірі осы қанқызы қоңыздары[1].
Ыңғайлы ортада олардың көбеюі жақсы жүреді, сондықтанда адамдар көптеген
зиянды бунақденелілермен биологиялық күресте пайдаланады. Оларды кейде бит
қоңыздары деп атайды. Бырақ барлық қанқыз қоңызы пайдалы емес. Кей түрлері де
өсімдік жауы болып табылады. Өсімдік қоректі түрлері көбінесе тропикті жерлерде
жəне субтропикті Оңтүстік-Батыс Азия жақта таралған. Олардың қатарына
қанқыздардың кaртоп, қияр, қызанақ т.б мəдени өсімдік зиянкестері жатады. Кей
қанқыз түрлері мицетофаг болып табылады, яғни зеңдермен қоректенеді
Кокцинеллид тұқымдасын қоректенуі бойынша мына топтарға бөледі:
афидофаги (өсімдік биттерімен қоректенеді),
кокцидофаги (сымыр жəне щитовкаларамен қоректенеді),
миксоэнтомофаги (барлық бунақденелілермен қоректенеді),
акарифаги (кенемен коректенеді),
фитофаги (өсімдікпен қоректенетіндер. Ал фитофагтар:
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филлофагов (өсімдік жапырақтармен, өркендерімен тб.)
палинофагов (өсімдік тозаңдарымен)
мицетофагов ( саңырауқұлақтармен)[3]
Биологиялық күресте ең алдымен орынды өсімдік зиянкестеріне кокцинеллид
тұқымдасын пайдалану алады. Ғалымдардың зерттеу мəліметі бойынша 225 түрлі
биологиялық күресте оның 51 осы кокцинеллид тұқымдасына байланысты. Өсімдіктің
реңсіздігі, нашар өсуі оның қолайсыз жағдайда екендігінің белгісі, мұның негізгі себебі
дұрыс күтіп-баптау болып табылады. Жарықтық жеткіліксіздігі, өлшеусіз суару немесе
мерзімді суармай қуратып алу, желдің өті, температураның күрт өзгеруі, сондай-ақ
артық-кем қоректендіру — өсімдікті əлжуазданырып, зиянкестер мен аурулардың
өршуіне əкеп соқтырады. Дұрыс күтіп-баптаған үй өсімдіктері ауруға шалдықпайды.
Өсімдік биті, əсіресе, көктем мен ерте жаз кезінде пальмадан басқа барлық өсімдіктерге
зиян келтіреді.
Соңғы жылдары экология жəне қанқыздардың табиғаттағы тіршілік циклін
зерттеуде көптеген жаңалықтар енгізілді. Бұл тек қана энтомологтардың ғана назарын
аудартпайды. Қанқыз қоңызына тəн қасиет: полиморфизм, яғни көптүрлілік тəн. Бір түр
екінші бір түрден форма немесе түсі, дақ сандары бойыншада өзгешеленіп тұрады.
Бырақ адалия үшін басқа өзгеріс тəн. Ол қоңыздар қара дақты қызыл қоңыз немесе
қызыл дақты қара қоңыз болуы мүмкін. 1920-1930 жылдары Ленинград генетигі
Я.Я.Лусис бұл екі түстің бір генді көрсететінің дəлелдеді. Яғни: қара- доминантты
белгі, ал қызыл – рецессивті белгі. Соған қарамастан кокцинелид популяциясында
қызыл түсті қоңыздар басымдырақ. Осының өзі ғалымдар арасында талас тудырды[2].
Қоңыздардың пайдасы сонау 20 ғасырда белгілі бола бастаған. Сол кездің өзінде
ғалымдар шаруаларға өз егістіктеріне осы қаңқызды енгізіндер деп кеңес берген екен.
Қазіргі уақытта осы қоңыздардың маңызы өсуде. Лабараторияларда арнайы өсіріліп,
қыстан жинап алып жаппай басқа елге жерсіндіріліп, кей мемлекеттер осы қаңқыз
қоңызын сату қолға алды. Зиянкестермен биологиялық күресте қаңқыз қоңызын
пайдалану кей кезде таң қаларлық нəтиже көрсетсе, кей уақытта жүзеге аспайда жатты.
Осы мəселені зерттеу үшін қаңқыз қоңыздарының экологиясын, табиғаттағы ісəрекетін зерттеу қолға алынды. Бұл шіркейлер 5000 ға жуық түрі бар, барлық
континенттерге таралған. Осындай үлкен ареалына байланысты олардың тіршілік ету
деңгейі жоғары.
Қорегін аулау тəулік бойы жүзеге асса да, олар + 15°С + 35°С аралығында
температуда активті қозғалады, дамиды. Сондықтан температура бойынша таралуы кең
емес. Шөлді жерде тіршілік ететін түрлерінің өзіде ылғалдылықты қажет етеді.
Қанқыз қоңызының ареалының көбеюіне болжамдап көп.
Көбею мақсатына орай осы қоңыздарды 2 –ге бөлуге болады.
1) Қанқыздар жұмыртқасын арнайы орындарға біртіндеп салады.
2) Жапырақ бетіне 30-60 данасын бырақ салады.
Көбею процесі 1 айда жүзеге асады. Мезгіл сайын 30-60 дана жұмыртқа салып
отырады. Ылғалды əрі жылы жерде жұмыртқалардың даму процесі тез жүреді. Яғни
көбею процесі тез жүреді. Бұл біз үшін үлкен нəтиже береді.
Олар жыртқыш, бырақта аппетиттері температураға, жемтік күйіне, қореқ
құрамына, түріне т.б. байланысты.
Нірро-damia түрінің күндізгі қорек мөлшері 50 өсімдік биттерін;
Anisolemnia dilatata қытай үлкен қанқызы – 400-500 бамбук биттерін;
Жеті нүктелі қанқыз өзінің тіршілік барысында – 4000 өсімдік биттерін;
Aphis роті түрі – 600 өсімдік биттерін;
Он бір нүктелі кішкене ғана қанқызы – 800, ал дернəсілі – 200 өсімдік биттерін;
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Стеторус түрі күніне – 40 кене, ал аталықтары – 20, дернəсілдері толық даму
сатысында – 300 кене;
Ересек формадаға сегіз нүктелі Брумус бүкіл тіршілік циклында – 5000 өсімдік
битін. Aphis craccivora түрі – 2750 , дернəсілі алғашқы даму сатысында -650, екінші
даму сатысында -3800 өсімдік битін жояды. Осылай бір Брумус ұрпақтары 278 000
өсімдік битін жояды екен. (В.В. Яхонтов бойынша)[4].
Ашық далалы егістікте қанқыз қоңызын өсіру, зиянкестермен күресте қанқыз
қоңызың пайдалану биологиялық күрес болып табылады. Бұл проект егістіктерде көп
пайдаланылатын химикаттар орнын басады. Айтып кеткендей қаңқыз қоңызын
егістікте өсіру үшін арнайы жабдықтарда қажет емес. Тек жарық, жылу үйшіктері болса
жеткілікті.
Кокцинелидтердің ауыл шаруашылығы дақылдары үшін маңызы өте зор.
Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы тау етектеріндегі егіншілік аймақта ол ауыл
шаруашылығы дақылдарына зиян келтіретін өсімдік биттерінің негізгі жəне
перспективалы энтомофагы болып есептеледі. Əсіресе, ол жаңадан отырғызылған жас
алма ағаштарындағы өсімдік биттерін құртуда үлкен роль атқарады.
(Г.И. Савойскаяның зерттеуі бойынша)
Басты егістік қоңыздар – жеті нүктелі қанқыз қоңызы.Қазақстанның барлық
жерінде тараған.
Сонымен қатар 20 түрін де өсіруге болады. Қанқыздар дернəсілдері, ересек
формалары да жыртқыш болып табылады. Ешқандай химикатта, бунақденелілерде
қаңқыздар секілді өсімдік биттерімен күресте жақсы нəтиже бермейді.
Қазақстанда қанқыз қоңыздарын егістікте пайдалану технологиясына патент
алынды. Яғни Қазақстан егістік шаруашылығының мол өнім беруіне жағдай жасайды.
Қымбат химикаттарғада орасан зор қаржы жұмсалмайтын болады. Агрономдар осы
химикаттар орнына, қанқыз қоңыздарын пайдаланады. Ол қанқыз қоңыздарын арнайы
лабораторияларда өсіреді.Ол үшін ешқандай жаңа технология, аппартаттар керек емес,
тек қаңқыз өсіруге арналған үйшіктер, арнайы лампалар.
Осы биологиялық күрес түрі тек қана шаруашылықта емес, сонымен қатар
ормандарда пайдалану көзделіп отыр.
Егістіктің мол өнім беруі халық үшін өте маңызды. Қанқыз қоңызы болмаған
жағдай, өсімдік биттері, аққанаттар т.б. зиянкестер өнімнің жартысын солар жоятын
еді. Өсімдік биттері пальмадан басқа барлық өсімдіктерге зиянын келтіреді. Ал
қанқыздар өсімдік битінің жауы.
Есептеу барысынды қанқызы қоңызы мен оның личинкасы тəулігіне орта есеппен
100-150 ге тарта зиянкестерді жей алады. Бақшада 100 өсімдікке 1000 қанқыздар болса,
ол бақшадағы өнімге үлкен нəтиже береді.
Яғни бір маусымда олардың 50 %-ін жойып отырады.
Бақылау барысында бір қаңқыз қоңызы сағатына 15 өсімдік битін жояды. Ал бір
тəулікте 120-180 дана өсімдік битін жояды. Ал өзінің өмір сүру уақытында 3000 –ға
жуық өсімдік биттерін жояды. Бірде бір улы химикаттын өзіде осындай нəтиже
бермейді. Қанқыздардың қоректенуіндегі басты проблема – афидофаг ретінде жаз
айларында өсімдік биттерінің саны түсіп кетуі. Сол мезгілде қанқыз дернəсілдері
қырылып қалады.
Энтомофагтардың белсенділігін арттыруда шаруашылық əдістердің де алатын
орны зор. Мысалы, егістіктерде энтомофагтар үшін қолайлы, ал зиянкестер үшін
қолайсыз жағдайлар жасау керек. Ол үшін агротехникалық жəне мəдени-шаруашылық
шараларын іске асыру, сонымен қатар химиялық күресті энтомофагтардың сан
мөлшеріне жəне олардың пайдалы əрекеттеріне айтарлықтай зияны тимейтіндей
дəрежеде үйлестіре жүргізу қажет. Ондай үйлесімділікті мына төмендегі көрсетілген
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шараларды орындау арқылы қамтамасыз етуге болады: күрес тəсілдерін бірінен соң
бірін кезектестіріп отыру; биологиялық күрес тəсілін қолдану арқылы зиянкестің негізгі
қорын жою немесе энтомофагтарға онша зияны тимейтін кезде улы химикаттар
пайдалана отырып, алдын-ала зиянкестің сан мөлшерін азайту; зиянкестер кездесетін
егістіктердегі жаппай тұтас уландырмай, біраз бөлігін қалдыру. Сөйтіп улы химикаттар
шашылмаған учаскелерде энтомофагтардың шоғырлануына мүмкіндік туғызу;
энтомофагтар үшін зиянсыз улы химикаттарды немесе олардың онша қауіпті емес
түрлерін пайдалану.
Сонымен қатар энтомофагтардың белсенділігін арттыратын бірқатар
агротехникалық шаралар жүзеге асыру қажет. Ондай шараларға жататындар:
паразиттердің жəне кейбір жыртқыштардың қосымша тамақтануы үшін қорек базасын
жасау. Мысалы, жеміс бақтарының аралықтарына, жол бойымен жер суарғыш арықтар
жасап, жағасына шырыны мол өсімдіктер егу, отамалы дақылдардың егістіктерінде
топырақты қопсытып жұмсарту жəне т.б.
Энтомофагтардың тиімділігін арттырудың тағы бір жолы оларды шоғырландыру
қажет. Энтомофагтарды шоғырландыру – насекомдар есебінен өсіп-өнетін паразит
немес жыртқыш насекомдарды зиянкестерге қарсы қодану үшін əртүрлі жолдармен
жүзеге асырылуы. Мысалы: зауза қоңыздарының паразиттері тифий мен сколий деп
аталатын пайдалы насекомдарды шоғырландыру үшін еліктіргіш ретінде ересек
даралары қоректенетін мол шырынды өсімдіктердің (эспарцет жəне басқалары) егісін
пайдаланады; жұмыртқа жегіштердің сан мөлшерін көбейту мақсатымен зақымданған
жұмыртқаларды шыны ыдыстарға салып зиянкестердің көп жеріне апарып
орналастырады[3].
Бұл ғажайып қоңыздарды жылыжайдада орналастырса болады. Оған көп
қаржының қажеті де жоқ.
Қанқыз қоңызын жылыжайда көбейту үшін, оларға ыңғайлы жағдай орнату керек.
Мысалы: арнайы үйшіктер орнату керек. Оларды бақша орталықтары мен
зоодүкендерде сатылады. Оларды ағаш кесінділерінен жасайды, ортасы суырылған
болу керек. Ол үйшіктердің ішіне дəкелер төсеп, үй есігі ішін тазалаған кезде,
бақылаған кезде алыну керек. Үйшіктерді қолдан жасауғада болады. Жылы жəне желді
емес жерде орнату керек. Өсімдіктерден алыс орналаспағаны абзал.
Қазіргі уақытты ЗИН РАН зерттеушілері В.П. Семьянов бастаған тропикалық
Leis dimidiata (Fabr.) қаңқыз қоңыздарын өсіріп, теплицада пайдалану жолдарын
қарастыруда. Себебі осы түр шаруашылыққа зиян келтіретін зиянкестерді аз уақытта
құртып үлгереді. Соңғы технология бойынша Leis dimidiata қанқыздарының
дернəсілдерін өсіруде жақсы нəтиже беруде. Бұл кокцинеллид түрі ашық далалы,
температурасы +20 °С төмен егістіктерде қолдану шаралары жүргізіліп жатыр.
Бірақ бұл қанқыз қоңыздары температура өзгеген кезде басқа аумаққа ұшып кетуі
мүмкін. Сол кезде шаруалыққа үлкен зиян əкеледі.
Ал жылыжайда қолданылатын қанқыздар көбінесе потолокка жабысып алады.
Сондықтан да Жапонияда Хиросима зерттеу орталығынның зерттеушілері ұшпайтын
қанқыз түрлерін шығарды. Олардың ұшу қабілеті жоқ болғандықтан, зиянкестермен
күресте басқа қанқыздарға қарағанда алдыңғы қатардан орын алуы мүмкін. Агрисект"
(Agrisect Inc) қанқыздарын өндіруші Жапониялық ғалымдар осы түрді сатылымға
шығарды. Қазіргі уақытта осы түрді ашық далалы егістікте пайдалану шаралары
зерттеліп жатыр. Осы үшін егістікте бақылау жүргізілуде. Осы қанқыздардың ұша
алатын қанқыздармен шағылысуы да зерттелуде.
Егер ұша алмайтын қанқыздар жақсы нəтиже берсе, химикаттарды пайдалану
мүмкіндігі болмайды.
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Жерсіндіру жағдайында энтомофагтарды бір аймақтан олар кездеспейтін екінші
аймаққа əкеліп жібереді, сөйтіп сол биоценозды жаңа пайдалы жəндікпен молайтады.
Осы қоңыздар ды жылыжайда орналастыру Жапонияда дамыған.
Қазақстанда қанқыз қоңыздарының 120 дан астам түрі кездеседі. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы экологиялық кодексте Тянь-Шань қанқызы, Қос
нүктелі қанқызы, Нүктелі қанқызыдарын Қызыл кітапқа енгізген екен. Нүктелі қанқыз
əлем бойынша жойылып кету қаупінде тұр.
Бірақ қазіргі уақытта зиянды насекомдарға қарсы күрес шараларын жүргізгенде
биологиялық күрестің (энтомофагтер арқылы) маңызын жете бағаламай жүр. Олар
агротехникалық, химиялық шараларды жүргізген кезде энтомофагтердің санын сақтау
жəне көбейту мақсатын көздемейді. Біз егісті улы химикаттармен дəрілеген кезде оның
пайдалы насекомдарға зиян келтірмейтіндей немесе зияны болмашы дəрежеде
болатындай мерзімді дұрыс таңдай білген жөн болар еді. .
Улы химикаттармен зиянкестерді улаған кезде, егіннің өнімі де төмендейді. Ал
биологиялық күресте табиғи таза өнім алады. Осыны жүзеге асыруға көмектесетін –
қанқыз қоңызы. Қазіргі кезде 200 ден астам қанқыз қоңызы дүниежүзілік қорғау
ұйымына алынып, таралуына, көбеюіне көп көңіл бөлінуде. Биологиялық күресте
қанқыз қоңыздарының алатын рөлі үлкен. Органикалық ауыл шаруашылығының
көбеюі, қанқыздардың жаппай көбеюіне алып келді. Қазіргі уақытта улы химикаттарды
пайдалану азайды. Барлық Европа фермерлері экологиялық таза қару түрі – қанқыз
қоңызын пайдаланады. Себебі қанқыздар өсімдік зиянкестерімен күресте
таптырмайтын қару[4].
Қазіргі уақытта еліміздің оңтүстік аудандарындағы бақтар мен егістіктерді
химиялық өңдеулер жүргізуіне байланысты, таралу аймағының жекелеген бөліктерінде
жоғалып кету қаупін тудырып отыр. Жекелеген популяцияларды қалпына келтіру үшін
сұрыпталған улы химикаттарды пайдалану олардың мөлшерін азайту немесе химиялық
өңдеулерді мүлдем тоқтату керек.
Биологиялық күресте қанқыз қоңыздарының алатын рөлі үлкен. Мүмкін
болашақта адамзат улы химикаттардан бас тартып, толық биологиялық күрес жолдарын
дамытуды ұсынамыз. Сол кездеде зиянкестермен күресте алдыңғы қатарда – қанқыз
қоңыздары болады. Солардың жыртқыштығынан егіншілік шаруашылығын 100%
сақтап қалуға болатыны талай рет зерттеулер жүзінде дəлелденген.

1.
2.
3.
4.

Əдебиет:
С.С. Ижевский, Божья коровка, Москва: Наука 2001г - 95c.
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Бабенко А.С. , Энтомофаги в защите растений. Новосибирск: Наука 2001. -206 с.
Зенькова Н.Н., Лукашевич Н.П., Шлапунов В.Н. Основы ботаники и агрономии, Москва; ИВЦ
Минфина, 2009 г . - 111с
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УДК 547.918
ОКИСЛЕНИЕ БЕТУЛИНА КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА
Лежнева М.Ю., Кожанова А.Д.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Тритерпеновые соединения, обладающие разнообразными биологически
активными свойствами, на сегодняшний день являются актуальной темой многих
научных исследований. В частности, из этого ряда природных соединений выделяют
тритерпеноид лупанового ряда – бетулин, который в большом количестве содержится в
бересте березы [1] и обладает широким спектром биологической активности.
Наличие в молекуле бетулина реакционноспособных функциональных групп
(первичная и вторичная гидроксильные группы, изопропенильная группировка) [2]
позволяет получать его производные, которые обладают более широким спектром
биологической активности. В этом плане, особенно интересны окисленные
производные тритерпенового спирта, проявляющие противоопухолевую [3] и антиВИЧ – активность [4]. Несмотря на то, что синтезировано большое количество
окисленных производных бетулина, синтетические возможности тритерпенового
спирта далеко не исчерпаны, что говорит о необходимости разработки новых методик
получения окисленных производных бетулина, отличающихся простотой и
доступностью исходных реактивов и приводящих к хорошему практическому выходу.
Наличие гидроксильных групп в молекуле бетулина предполагает возможность
его окисления кислородом, согласно литературным источникам [5,6]. Поэтому в
качестве окислительного реагента мы использовали барботирование кислородом
воздуха под действием компрессора. Реакцию проводили в среде ледяной уксусной
кислоты, обепечивающей полное растворение бетулина.
Экспериментальная часть
Контроль хода реакции осуществляли методом ТСХ на пластинках «Silyfol» с
использованием растворителя хлороформ. ИК-спектры записывали на приборе ИКФурье-спектрометр ФСМ-1201 в KBr, спектры ЯМР – на приборе Bruker Avancen (400
МГц). Растворители очищали и сушили по стандартным методикам.
Окисление бетулина кислородом воздуха в среде ледяной уксусной кислоты
В трехгорлую колбу, снабженную термометром, обратным холодильником и
отводом от компрессора, загружали 1,1 г (0,0025 моль) бетулина и 64 мл ледяной
уксусной кислоты. Нагревали реакционную смесь на колбонагревателе до 55 – 80 0С и
10 минут продували кислородом воздуха. Реакционную смесь выливали в колбу с
водой, при этом наблюдали моментальное образование белого хлопьевидного осадка.
Фильтровали осадок на воронке Бюхнера. Полученный продукт промывали
дистиллированной водой до нейтральной среды по индикатору – фенолфталеин.
Сушили продукт. Строение полученного соединения устанавливали методами ИК- и
1
Н-ЯМР-спектроскопии.
Результаты и обсуждение
В ходе превращения была выделена смесь продуктов. Хроматографическое
исследование продуктов реакции показало наличие окисленного производного в малых
количествах. В ИК-спектре (KBr νmax, см-1) полученного окисленного соединения
отмечены сигналы невысокой интенсивности, доказывающие наличие карбонильной
группы (1715 см-1), а также сигналы, характерные для молекулы бетулина, в частности:
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3400 см-1 валентные колебания -ОН группы; 1660 см-1 валентные колебания двойной
связи при 20, 29 атомах углерода, а также полосы характерные для ряда лупана: 1195,
1130, 890 и 730 см-1 .
В спектре 1H-ЯМР, (δ, м.д.) наблюдаются характерные сдвиги протонов пяти
метильных групп 0,77; 0,83; 0,97; 0,99; 1,03; 1,69 (15Н, 5с., 5СН3); двух протонов
гидроксильной группы при С28 - 3,84; 4,25 (2 д., 2Н С28Н2-ОН); олефиновых протонов
4,69; 4,59, свидетельствующих о сохранении двойной связи в молекуле исходного
бетулина. О наличии примеси окисленного продукта можно судить по сдвигу протонов
пяти метильных групп в более длинноволновую область.
Заключение
Конверсия бетулина реакцией окисления бетулина кислородом воздуха в среде
ледяной уксусной кислоты оказалась низкой, получено небольшое количество
карбонильного производного. Для проведения данной реакции с высокой конверсией
необходимо ужесточить условия протекания реакции, в частности использовать более
высокий температурный режим, и использовать катализаторы.
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УДК 33(2964)
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ БАҒЫТЫ
Мажкенова Г.Е., Куанышов С.С.
(Қарағанды қаласы Орталық Қазақстан Академиясы)

ХХI ғасыр кез - келген мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарының бірі
əлеуметтік саясат болуы керек екенін дəлелдеді. Əсересе, əлемдік қаржылық дағдарыс
əрбір елдің экономикалық-əлеуметтік жағдайына əсер еткені белгілі. Əлеуметтік саясат
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аясында халықты, оның ішінде көмекке аса мұқтаж адамдар, асыраушысынан
айрылған, мүгедек жандар, жетім балаларды əлеуметтік қорғаудың маңызы зор.
Қазақстан Республикасы Ата Заңында «өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне
əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы адам жəне адам
өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп көрсеткен [1]. Əрине, əлеуметтік
мемлекеттің негізгі принципі де əлеуметтік саясатты жүргізіп, негізгі функцисы
əлеуметтік қорғау болып табылады. «Əлеуметтік қорғау – бұл мұндай қатынастар, яғни
оның қамқорлығында индивидтер қоғамдағы өз позицияларын сақтауға мүмкіндіктері
болады. Əлеуметтік қорғау – саяси немесе əлеуметтік одақты сақтау функциясы» [2].
Əлеуметтік саясатты жүргізудің негізгі мынадай принциптері бар: баға
көтерілгенде компенсацияның түрлі формаларын енгізіп жəне индексация жүргізу
арқылы халықтың өмір деңгейін қорғау; ең кедей отбасыларға көмектесу;
жұмыссыздық жағдайында көмек беру; əлеуметтік сақтандыру саясатын жүзеге асыру;
мемлекет есебінен білім беру, денсаулық сақтау, қоршаған ортаны қорғауды дамыту,
мамандандыру бағытында белсенді саясат жүргізу. Жалпы əлеуметтік саясатты жүзеге
асыру үш кезеңнен тұрады: саясатты қалыптастыру, оны халыққа тарату жəне оны əр
адамның қабылдауы. Əлеуметтік саясатты қалыптастыру процесіне түрлі үкіметтің
жасаған бағдарлама, жобалары жəне парламент, президенттің бекіткен заң,
жарлықтарын тікелей жатқызуымызға болады. Ал енді əр адамның əлеуметтік саясатты
қабылдауы, ол тікелей екінші кезеңнің жүзеге асуына байланысты өз нəтижесін береді.
Қаржылық дағдарыс жұмыссыздық, халықтың тұрмыс жағдайының төмендеуі
секілді əлеуметтік мəселелердің өсуіне ықпал етіп, халықтың тұрмыс жағдайына
тікелей əсер етеді. Осы тұста Қазақстанда мемлекеттік саясаттың басым бағыты
əлеуметтік сала болып қала берді. Əлеуметтік саясаттың басым міндеттері қоғамдық
өмірде белгілі бір деңгейде теңдікті қамтамасыз етуді көздейді.
Қазіргі таңда мемлекеттік əлеуметтік саясаттың тиімділігін арттыру мақсатында
келесі проблемаларға маңызды көніл аудару тиіспіз:
1. Ұжымдық-шарттық қатынастардың жеткілікті дамымауы. Барлық кəсіпорындар
мен ұйымдардың 16 % сəл ғана астамы ұжымдық шарттармен қамтылған.
2. Өндірістік жарақаттанудың біршама жоғары деңгейінің сақталуы.
3. Еңбекақы деңгейінің əлі де біршама төмендігі (əсіресе, бюджеттік салада жəне
ауылда).
4. Еңбекақының өсуі мен еңбек өнімділігі қарқынының сəйкессіздігі.
5. Еңбек заңнамасының бұзылуы.
Осыған байланысты, еңбек құқықтарының бұзылуы қатерін басқару министрлік
жұмысының екінші стартегиялық бағыты болуға тиіс.
Еуразия кұрлығындағы басқа да елдер сияқты Қазақстан да – еңбек жəне
этникалық көші-қонның, транзиттік жəне заңсыз көші-қон ағындарының айтарлықтай
өсуінің əсерін бастан кешіруде. 2010 жылдан бастап елімізде көші-қонның оң сальдосы
сақталып отыр.
Ішкі көші-қонның жандануы соңғы жылдардағы ерекшелік болып табылады.
Жалпы еліміз бойынша соңғы бес жыл ішінде бұған бір жарым миллионнан астам,
оның ішінде 1 млн. астам ауыл тұрғындары қатысқан. Ішкі мигранттардың негізгі
бөлігі – еңбекке жарамды жастағы адамдар (шамамен 75 % 15-тен 39 жасқа дейінгілер)
[28].
Көші-қон процестерін жəне оралмандарды əлеуметтік қорғау жөнінде
қабылданып жатқан шараларға қарамастан, көші-қон саласында:
- ішкі көші-қон процестерінің бытыраңқы түрде дамуы;
- шетелдік жұмыс күшін пайдалану тиімділігінің жетіспеушілігі;
- заңсыз көші-қонның сақталуы;
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- тарихи отанында оралмандардың баяу бейімделуі жəне кірігуі байқалады.
Осы проблемаларды шешу жəне кіріктіруді пайдалану үшін көші-қон
процестерін басқару министрлік жұмысының үшінші стратегиялық бағыты болмақ.
Жоғарыда аталған бағыттармен қатар, адам дамуын жақсарту шаралары
əлеуметтік қамсыздандыруды ұйымдастыруды да қамтиды.
Əлеуметтік бағытталған нарықтық экономикада əлеуметтік бағыт - өндірісті
дамыту есебінде халықтың қажеттілігін неғұрлым толығымен қанағаттандыруды
білдіреді.
Осыған
байлынысты
өндірушілердің
экономиаклық
мүдделері
трансфрамацияға сəйкес өзгеретін жəне өсетін қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы
жүзеге асады: адам ресурстары, жеке тұлғаның экономикалық жағдайы, жаңа
материалдық сұранымдардың, білім беру, денсаулық сақтаудағы, мəдениеттегі
мотивтер мен ынталандырудың пайда болуы, экономика субъектілерінің жаңа
функцияларының пайда болуы. Бұл өзгерістер халықтың өмір сапасы мен деңгейіне,
оның экономикалық, демографиялық, мəдени айналасына əсер етеді.
Қазақстан Республикасындағы əлеуметтік сфераның құрамдас бөліктерін
жетілдірудегі əлеуметтік саясат:
Білім беру. Білім беру сапасын жақсарту мақсатында: білім беру сапасын
бағалаудың ұлттық жүйесі əзірленіп, енгізіледі; ауылдық жерлерде мектептер салу
жөніндегі инвестициялық жобалар іске асырылады; білім беру ұйымдарын
лицензиялаудың, аттестаттау мен мемлекеттік аккредиттеудің нормативтік-құқықтық
базасы мен технологиясы жетілдіріледі; жоғары кəсіптік білімі бар мамандар
даярлауда, оқытушылардың білімін арттыруда əрі қайта даярлауда, бірлескен ғылыми
зерттеулер жүргізуде халықаралық ынтымақтастық кеңейтіледі;
Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялды-инновациялық саясатын іске
асыру мақсатында: инновациялық қызметті дамыту үшін қажетті мамандықтар
бойынша мамандар даярлау жүзеге асырылатын болады; жоғары оқу орындарында
ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру, инвестициялық – инновациялық орталықтар
құрылатын болады.
Денсаулық сақтау. Ауылдық денсаулық сақтауда перзентханалар, туберкулезге
қарсы жəне орталық ауруханалар салу жөніндегі республикалық инвестициялық
жобаларды іске асыру көзделеді, сондай-ақ республиканың бірқатар перспективалы
жəне орнақты аудандарында ұтқыр телемедецина құру мүмкіндігі қарастырылатын
болады.
Жұмыспен қамту жəне еңбек. Елдің еңбек ресурстарының кəсіби даярлығы
жүйесін сапалы жетілдіру, тиімді пайдалану, ішкі еңбек нарығын қорғау жəне еңбек
көші-қоны ағынын реттеу жөніндегі шаралар қабылданатын болады. Қызметкерлердің
еңбек жəне əлеуметтік құқықтарын қорғау, жұмысберушілердің мүдделерін ескеру,
еңбек жағдайларын жақсарту мақсатында Еңбек кодексі, Еңбек қауіпсіздігін жəне оны
қорғауды қамтамасыз ету бағдарламасы, еңбек қауіпсіздігін жəне оны қорғау жөніндегі
салалық нормативтік құқықтық актілер мен заңнамалар əрі қарай жетілдіріледі.
Еңбек нарығындағы жағдай еңбек ресурстарының құрылымымен, еңбекке
сұраныстың икемділігі жəне бəсекелестікпен сипатталады. Қазіргі кезде еңбек
ресурстарын жұмысбастылық түрлері бойынша таратылуын талдауда (ХЕҰ
ұсынысымен) белсенді жəне белсенділігі жоқ халық, өз бетімен жұмыспен қамтылған
жəне жұмыссыздарға топтау қолданылады.
Халықты əлеуметтік қорғау. Мүгедектерді əлеуметтік қорғау жөніндегі
нормативтік-құқықтық база жетілдірілетін болады, мүгедектер бойынша деректер банкі
құрылады, медициналық-əлеуметтік сараптама
мен протездік – ортопедиялық
бұйымдарды өндіру жөніндегі отандық индустрия əрі қарай дамытылатын болады.
Халықтың жекелеген санаттарына əлеуметтік көмек көрсетудің қосымшанысандары
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дамытылады. Осылайша, кедейлікті енсеру жəне əлеуметтік – демографиялық ахуалды
жақсарту үшін қажетті жағдайларды жасау мақсатында бір жасқа дейінгі балаға күтім
көрсету бойынша жəрдемақыларды өсіруді, ал перспективада отбасының табысына
қарай балалар жəрдемақыларын төлеуді қоса алғанда, кезең –кезеңімен балаларды
қорғаудың тұтас жүйісін жасау көзделуде.
Тұрақты əлеуметтік дамудың жүзеге асыру механизмінің қалыптасуына əсер
ететін неғұрлым маңызды шарттар арасында келеселерді бөліп көрсетуге болады:
- стратегиялық ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтау жəне əлеуметтік қауіпсіздіктің
минималды кепілінің өңделуіне сəйкес, оларды жүзеге асыру үшін қажетті
материалдық – қаржылық мүмкіндіктер;
- əлеуметтік – экономикалық процестің дамуында пайда болатын əлеуметтік
қарама-қарсылықтарды шешу;
- əлеуметтік сфераның даму көрсеткіштерін қалыптастыру оларды қолдану
деңгейіне сəйкес болуы тиіс;
- əлеуметтік даму механизмдерінің əдістері мен тəсілдері, стратегиялық жəне
тактикалық міндеттерді баланстау мен үйлестіру арқылы жүргізілуі қажет.
Нарықтық экономикасы дамыған елдердің тəжірибесі көрсететіндей, тұрақты
əлеуметтік дамуды реттеу механизмдері əр мемлекетте елеулі ажыратылады. Бұл
өзгешілік халық тығыздығы, болып жатырған демографиялық процестер (туу, өлім,
өмір ұзақтығы), табиғи климаттық жағдайларға, энергетикалық, қазіргі жұмыс
орындарын сақтау мен құруды қолдау үшін қаржылық – инвестициялық ресурстар
сяқты көптеген көрсеткіштерге тəуелді. Тұрақты əлеуметтік дамудың кешен шараларын
– адам ресурстарының ұдайы өндірісі, əлеуметтік инфрақұрылымды, білім берудің
мақсатты бағдарламаларының орындалуына қаржы-қаражат бөлуді, денсаулық сақтау
мен халықты əлеуметтік қорғауды, мəдениетті дамыту, тұрғын құрылысы мен
коммуналды сфераны кеңейтуді мемлекеттік қолдауымен байланысты. Əлеуметтік
сферада аталған міндеттерді шешу стратегиялық жоспарларды қолдану арқылы мүмкін
болып табылады. Бұл механизмнің көмегімен əлеуметтік проблемаларды ұлттық
экономиканың тиімді қызмететуімен өзара байланыста шешуге болады. Тұрақты
əлеуметтік дамудың стратегиялық жоспары елдің сəйкес болжамдарын əзірлеу,
халықтың өмір сапасы мен деңгейін өсіруге апаратын əлеуметтік міндеттерді шешуді
қосатын мақсатты кешендік, инноватикалық жəне басқа бағдарламалар нысанынды
қарастырылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің "ҚазақстанРеспубликасының 2020 жылға
дейінгі Стратегиялық даму жоспарында"келесі мақсаттар көзделген. Адам
ресурстарының əлеуетін арттыру отандық білім беру мен денсаулық сактау жүйесін
кешенді жаңғырту жəне еңбек ресурстарын тиімді басқару есебінен қамтамасыз етуді
көздейді.
Азаматтардың өмір сапасын жақсартуға жəне халыкқа көрсетілетін қызметтердің
тиімділігін арттыруға осы замағы əлеуметтік қорғау жүйесін кұру жəне елдің тұрғын
үй-коммуналдық кешенін жедел жаңғырту жолымен қол жеткізілетін болады.
Ұлтаралық келісімді, қауіпсіздікті жəне халықаралық қатынастардың
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін күш-жігерді ішкі саяси тұрақтылықты одан əрі
нығайтуға, ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлер мен сынақтарды бейтараптандыруға
жəне қолайлы сыртқы ортаны қалыптастыруға шоғырландыру ұсынылады.
Мемлекеттің əлеуметтік – экономикалық дамуы бұл оның өмір жағдайының
жақсаруы деп түсінуге болады. Халықтың өмір жағдайы дегеніміз адам өмірінің
объективті жағдайларын түсінеміз, яғни жұмысбастылық, еңбекақы, орналасу формасы,
тұрмыс сипаты, жанұяның мүліктік қамсыздануы, əлеуметтік төлемдер жүйесі мен
əлеуметтік сала жəне т.б. Жалпы өмір жағдайды екі деңгейге бөлуге болады: жеке
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тұлғаның өмір жағдайы жəне қоғамдық жағдай. Жеке тұлға өмір жағдайының негізі
игілік болып табылады. Игілік экономикалық, экономикалық емес, материалдық,
материалдық емес,сонымен қатар жеке, ұжымдық, аралас жəне қоғамдық болуы
мүмкін. Мысалы, Достық қарым-қатынас, жұмыстағы жағымды психологиялық климат,
отбасыдағы қарым-қатынас жəне т.б. Ал бұл игіліктер индивидтің өмір жағдайы үшін
өте маңызды.
Өмір жағдайдың екінші деңгейі - ол қоғамдық өмір жағдай. Қоғамдық өмір
жағдай туралы нақты түсініктеме жоқ. Кейбір ғалымдардың ойынша қоғамдық өмір
жағдай - қоғам мүшелерінің экономикалық өмір жағдайына əсер ететін кейбір
адамдардың көзқарастары. Мысалға келтіретін болсақ, мемлекеттік қызметкерлер,
ғалымдар, заң жасаушылар жəне т.б. Ал басқа ғалымдардың көзқарастары бойынша
қоғамдық өмір жағдай деп ол қоғамды құрайтын жеке тұлғалық өмір жағдайының
жиынтығы. Жалпы қоғамдық өмір жағдай- алуан түрлі қатынастардан тұратын аса
күрделі əлеуметтік шындық . Олар белгілі бір салаларға бөлінеді: экономикалық сала,
əлеуметтік сала, саяси сала жəне рухани сала.
Қазақстан Республикасының іргетасы қаланғаннан бері, оның экономикасында
көптеген өзгерістер болғаны анық. Экономикалық саясат кең ауқымды, яғни ол
көптеген мəселелерді қарастыратын сала болып табылады. Оларды атап өтетін болсақ
қаржы-несие жүйесі, халықтың тұтыну рыногы, мемлекеттегі инфляциялық,
инвестициялық жағдайлар жəне т.б. Жалпы қазіргі кезде мемлекеттің экономикасының
негізгі мақсаты Қазақстанның халықаралық бəсекеге қабiлеттiлiгiн жəне ел
азаматтарының өмiр сүру сапасын арттыру үшiн қолайлы институционалдық жəне
экономикалық жағдай жасауға, экономиканың өсуiнiң жоғары қарқынын жəне бағалар
тұрақтылығын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының іргетасы қаланғаннан бері,
оның экономикасында көптеген өзгерістер болғаны анық. Экономикалық саясат кең
ауқымды , яғни ол көптеген мəселелерді қарастыратын сала болып табылады. Оларды
атап өтетін болсақ қаржы-несие жүйесі, халықтың тұтыну рыногы, мемлекеттегі
инфляциялық , инвестициялық жағдайлар жəне т.б. Жалпы қазіргі кезде мемлекеттің
экономикасының негізгі мақсаты Қазақстанның халықаралық бəсекеге қабiлеттiлiгiн
жəне ел азаматтарының өмiр сүру сапасын арттыру үшiн қолайлы институционалдық
жəне экономикалық жағдай жасауға, экономиканың өсуiнiң жоғары қарқынын жəне
бағалар тұрақтылығын қамтамасыз ету.
Əлеуметтік бағытталған нарықтық экономикада əлеуметтік бағыт - өндірісті
дамыту есебінде халықтың қажеттілігін неғұрлым толығымен қанағаттандыруды
білдіреді.
Осыған
байлынысты
өндірушілердің
экономиаклық
мүдделері
трансфрамацияға сəйкес өзгеретін жəне өсетін қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы
жүзеге асады: адам ресурстары, жеке тұлғаның экономикалық жағдайы, жаңа
материалдық сұранымдардың, білім беру, денсаулық сақтаудағы, мəдениеттегі
мотивтер мен ынталандырудың пайда болуы, экономика субъектілерінің жаңа
функцияларының пайда болуы. Бұл өзгерістер халықтың өмір сапасы мен деңгейіне,
оның экономикалық, демографиялық, мəдени айналасына əсер етеді.

Əдебиет:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстанхалқына
2. «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауы.
3. Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарларын
əзірлеу Ережесі. ҚР Актілер жинағы. 2001 ж. №17. 52-60 бетт.
4. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалдық-инновациялық дамуының 2010-2014
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
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ƏОЖ 581.1
ЖЫЛЫЖАЙДА « КУРАЖ » - ҚИЯР СОРТЫН ӨСІРУДІҢ
АГРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мейіртан Т.
(Тараз мемлекеттік педагогикалық институты)

Тірек сөздер: жылыжай құрылысы, тұрақты магнит, технология
Қазақ елі шаруашылықтың қай түрін болса да, жете түсініп, толық пайдалана
білген. Алғашқы қауымдық кезеңдерден бастап-ақ, аңшылықтан-малшылық,
терімшіліктен-егіншілік, пайда болды. Ғылыми үрдіс жандана келе, бұл
шаруашылықтар ауқымдай түсті. Биология ғылымының салаларында өндірістік
кеншарлар қанат жайып, елге оңтайлы қажет туғызды. Атап айтар болсақ, мал
шаруашылығы, құс шаруашылығы, аң шаруашылығы, омарта шаруашылығы, балық
шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы жəне т.б көпшілігі дамыды. Бұлардың
барлығына биология, селекция, генетика, биометрия, ботаника ғылымдары ауқымды
үлес қосып, көрнекті көрініс тапты.
Жаңа заман талабына сай, елімізде тек пайдасы мол, шығыны аз жұмыстардың
жолы қарастырылып, ғылыми аппарат жұмыс атқара бастады. Жаңа заманның
иновациялық жаңалықтарынан біздің білім ордамыз да құр қалып жатқан жоқ.
Поликарбонаттан жасалған 100 шаршы шақырым ауданды қамтыған жылыжай Тараз
Мемлекеттік Педагогикалық Институтында да бой көтеріп, ғылым мен қоғамға өз
пайдасын тигізуде.
Эксперименттік мақсатта салынған бұл жылыжай ғылымның сұранысына сай
барлық жағдайлар мен қамтылған. Жылыжайда сыртқы ортаның əр түрлі факторларына
төтеп беру процесі өте жоғары дəрежеде. Бүгінгі таңда біз «Кураж» деп аталатын қияр
сортын ектік. Жылыжайда тек қияр ғана емес басқа да көкөніс дəм берушілер (укроп)
де, өсірілуде.
Қиярлардың əр қайсында тамшылатып суару режимі бекітілген. Суарудың бұл
түрі өте пайдалы əрі үнемді. Бұл əдіс жылыжайды толық қамтамасыз етуде.
Тамшылатып суарудың тағы бір ерекше тұсы-өсімдіктің топырағын қатып қалудан,
кеуіп кетуден сақтап, бір қалыпты ылғалдылықты сақтап тұрады.
Қазақстанда жылыжай құрылымының жағдайы
ХХІ ғасырдағы өсімдік шаруашылығы бойынша болжам, дамыған елдер
толығымен жылыжайға көшуде екендігін көрсетті. Қазіргі таңда жұмыс істейтін
жылыжайлардың ауданы Ресейде 2000 га, Польшада 6000 га, Турцияда 41000 га,
Голландияда 10000 га, Қытайда 1500000 га, Қазақстанда бар болғаны 58,6 га.
Жылыжай өндірісінен ауа райы мен климат жағдайларына қарамай ашық
жерлерге қарағанда өте жоғары өнім алуда. Қазіргі жылыжай ғимараттары жабық
экологиялық жүйе ретінде, жарық өткізгіш материалдармен жабылып, жасанды
климатта ауылшаруашылық дақылдарын өсіретін, аз көлемді механизацияланған жəне
автоматтандырылған технологиялық пакеттермен қамтамасыз етілген.
Қазақстанда жеке шаруа қожалықтары жабық жерде ауылшаруашылық
дақылдарын өсіруге қызығушылық танытқанымен, жылыжай құрылысының
қымбаттылығы жəне білікті мамандардың жоқтығы оны қолдануға толық мүмкіндік
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бермеуде. Сонымен қатар қандай жылыжай конструкциясын таңдауға болатындығы
туралы ақпараттың жоқтығы да, бұл саланың дамуын тежеуде.
Жылыжай комплексін Қазақстанда дамытуға ат салысып келе жатқан ірі
компаниялар Голландия, Израйль, Россия, Турция, Қытай жəне Оңтүстік Корея
елдерінің мамандандырылған фирма мен компаниялары.
Израйль мемлекетінен осы саланы дамытуға зор үлес қосып жүрген үздік
фирмалары Нетафим, AZRUM, Даган, AGS technology Россиядан ООО АгроСовГаз,
Рессей Голландия біріккен фирмасы Венло – Проектен Холдинг, Интек, ООО
«Гринкомплекс», ООО СпецСтройМонтаж, Турциядан ОЗТОПРАК, Қытайдан«
NEGEV», Кореядан ВК graenhouses.
Осы фирмалардың ішінде Израйль мен Россия елдерінің фирмаларының аттары
біздің елде белгілі болғанымен басқа шетелдік фирмалар осы бағытта əлем
рыноктарына енді шыға бастады.
Жылыжайды таңдау кезінде бір қатар параметрлерді ескеру қажет атап айтсақ:
жылыжайдың пайдалану ауданы –бұл параметр бойынша олар екі типке бөлінеді
Фермерлік жылыжайлар ауданы 500м2 -қа дейінгілер.
Өндірістік жылыжайлар ауданы 600м2 -тан жоғары.
Осы екі типті жылыжайды дамытуда мына компаниялар əлем рыногында жемісті
жұмыс істеуде;
1. ООО АгроСовГаз –компаниясы ауданы 60-тан 600
-ге дейін жылыжай
салуға маманданған.
2. «Интек» компаниясы жылыжай ауданы 12150м2 салуға маманданған.
3. ООО ГринКомплекс, NEGEVауданы 600м2 -қа дейін,
4. ВК graenhouses ауданы 500м2 -қа дейін салуға маманданған. [2,3]
«Кураж» қиярын өсіру агротехникасы. Қияр көшетін өсіру үшін жылыжайда
əртүрлі субстраттар қолданылады. Құнарлы топырақты 12-15 см қалындықта
толтырып, топырақты қосып оның тереңдігін 20-24 см-ге дейін жеткізеді. Көшеттерді
топырақ температурасын 18-200С- қа дейін жеткенде бір- бірінен 40-50 см- аралықта
отырғызады.
3-ші жапырақ шыға салысымен, соның астынан оны күрмеп байлап шпагатты
жоғары көлденең сымға байлау керек. Қиярдың сабағы өскен сайын оны шпагат жіппен
орап, өсіп шыққан мұртшаларды жұлып отыру керек. Сабақ өскен сайын 50 см- ден
кейін барлық жапырақтар мен бүйір өскіндермен гүлдерді жұлып отыру керек, бұл
негізгі өнім беретін сабақ бөлігін жақсы жарықтандыру үшін қажет. Неғұрлым жарық
көп түссе, соғұрлым алынатын өнім көбейеді. Негізгі сабақта 5-8 –ге дейін салынған
қиярды қалдырып ең жоғарғы сымға жеткен кезде, оны төмен қарай бұрып, сабақта
шыққан 1-4 жапырақтарды жұлып тастау керек. Төмен қарай бұрылған негізгі
сабақтағы 4-і жапырақтан кейін, олардың ұштарын шырпиды, ал бүйір өскіндерін əр
40-50 см сайын жерге 1 м қалғанша шырпып отырады. Сонымен қатар 2-ші ретті
өскіндерді 2-3 жапырақтан кейін шырпу қажет. 10 күн сайын қияр дақылын үстеп
қоректендіріп отыру қажет, яғни 10 л суға 1 л коровяк пен 10 г мочевинаны
араластырып беріп отыру қажет.
Өнімді жинай бастағанда, олардың түсіне жəне формасына назар аудару қажет.
Топырақта азот жетіспесе өнімнің түсі ашық- жасыл, жоғарғы жағы- гүл болған жері
қысқарып, үшкірленеді. Калий- жетіспеген жағдайда сабақ жағы қысылып, жоғарғы
жағы шар формалы болып үлкейіп кетеді.
Өнімдердің 4-6 жапырақтары шығысымен негізгі сабақтан бүйір өскіндер пайда
бола бастайды. Бірінші өнімді астыңғы жақтарынан, аптасына 2 рет жинап, жаппай
өнім бере бастағанда 2-3 күнде бір рет жинауға болады. Қиярды жинаған кезде түп
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жағынан кішкене ғана сабақ (хвостик) қалдырып кесіп алу керек, бұл қиярдың тез
солып қалмауына ықпал етеді.
Жылыжайда қиярдың тұқымын жерге отырғызған соң оның ең басты жауы- суық.
Одан кейін күн жылына бастаған кезде жоғары температура да өте қауіпті. Сонымен
қатар қияр өніміне мынандай факторлар елеулі əсер етеді:
1. Өте жиі себілген өскін- өйткені мұндай жағдайда қоректік элементтер жетіспесе
аурудың таралуына мүмкіндік туады. Қияр сортына байланысты 1 - ауданға 2 ден 4
ке дейін өсімдік егуге болады.
2. Дұрыс желдетпеу (сквозняк) - қияр дақылының өсіп – дамуына абсолютті
қарама- қарсы кері əсер етеді. Жылыжайдың терезелері мен есіктерін оның ішіндегі
температура 30ºС- дан асқан кезде ғана тек бір жағынан ғана, кезекпе- кезек ашу керек.
Температураның күрт өзгеруін болдырмау қажет.
3. Артық көлемде суғару. Қияр артық суғарудан ауыра бастайды, өйткені
тамырдың дамуына оттегі жетіспейді. Суару нормасы 1
- 1-2 шелек су (10-20 л).
Өсімдік гүлдей бастағанда, суару нормасын кемітіп, одан кейін қайтадан нормаға
сəйкес қайтадан суару қажет.
4. Жылыжайдағы өсетін қияр дақылдарын міндетті түрде қырқып сиретіп,
формировка жасап тұру қажет.
5. Мезгілімен өнімді жинамау. Өз уақытымен терілмеген қияр өнімі, жаңадан
пайда болатын жемістерді кешеуілдетеді. Ретсіз, сирек өз уақытында жинамау өнімді
жəне оның сапасын кемітеді. Қияр дақылы өнімді толық бере бастағанда 1-2 күнде
өнімді жинап тұру қажет.
Қияр - кəді, самсар сияқты асқабақ тұқымдас біржаздық дақыл. Гректердің
"аугурос", "огурец" аорос піспеген пісіп жетілмеген деген мағына береді.
Кураж F1 - сорты- ерте пісетін (43-47 күнде) партенокарпикалық будан түйінді
түрде гүлдейді, əрбір түйінде 15-ке дейін жеміс болады. Өсіру жағдайына өте
бейімделгіш бір сабақта 30- ға дейін жеміс салады. Ұзындығы 12-14 см, жиі бұдырлы,
ақ тікенекті, өте дəмді сорт. Бұл қияр сортын универсалды түрде пайдалануға болады,
яғни оны тұздап та, салат жасап жеуге де болады. Өте өнімді, бірқатар қияр ауруларына
төзімді сорт.[4]
Тұрақты магнит өрісімен өңделген судың
«Кураж» қияр сортының өнімділігіне əсері
Су- сұйық та, қатты да, əрі газ күйіндегі де түрінде жəне көптеген мөлшерде
кездесетін жер бетіндегі бірден-бір зат. Су өне бойы қозғалыста болады. Судың сұйық
зат ретінде негізгі биологиялық ерекшелігі оның еріткіш қасиетінің болуы. Су- белгілі
бір ортада жəне сол өсімдіктегі тіршілік үшін аса маңызды физиологиялық процестерге
тікелей қатысады. Су ерітінділеріндегі өсімдіктердің топырақтан қоректенуінің,
заттардың жанасуының негізі болып табылады. Су – физика, химия, биология жəне
басқа да ғылым салаларының зерттеу объектісі.
Суды тұрақты магнитпен өңдеу арқылы ауыл шаруашылық дақылдарының
өнімділігін арттыруға болады.
Суды магниттеу үшін тұрақты магнит пайдаланылды.
Тұрақты магниттер немесе қарапайым магниттер деп магниттелуін ұзақ уақыт
сақтайтын денелерді айтады. Мұндай денелерге табиғи магниттік теміртас жатады.
Магниттің қасиеттері бойынша бір біріне ұқсамайтын солтүстік (N) жəне оңтүстік (S)
деп аталатын екі полюсі бар.
ТарМПИ жылыжайында біз аталған тұрақты магнитті суару құбырына орнаттық.
Жылыжайда тəжірибе барысында тұрақты магнитті сумен суару (М), тамшылатып
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суару (Т), дəстүрлі арықпен суару (А) жүйелерінің қияр өсімдігіне қандай дəрежеде
əсер ететініне бақылау жүргіздік. (5-сурет)
Жоғары көміртекті (0,90-1,10%) қоспаланған болаттар (Fe-Cr, Fe-Cr-W, Fe-Al, FeCr-Co, жəне т.б жүйе негізінде) тұрақты магнит жасауға қолданылады. Алюминий
өсімдіктерге қажет, олардың зат алмасуында өте маңызды рөл атқарады. Темірдің
жетіспеуінен өсімдіктерде фотосинтез қарқындылығы бəсеңдейді. Сонымен қоса,
темірді пайдалануы нашарланған өсімдіктің көзге оңай түсетін тұрақты белгісінің біріхлороз(сарғаю) ауруы болып есептеледі. Осы аурудың қияр өсімдігінде кездесетін көп
түрлері темірдің жетіспеуіне байланысты. Кобальттың тыныс алу мен фотосинтез
ферменттерінің ырықты бөлігіне енетіндігі байқалған. Осы қоспаланған болаттар
(тұрақты магниттің құрамы) су арқылы қияр өсімдігінің өнімділігіне едəуір көлемде
əсер еткенін тəжірибе барысында көз жеткіздік. Тұрақты магнит өрісімен өңделген
судың тұрақты ерекшіліктері анықталып, жылыжайдағы көкөністердің өнімділігіне
əсері байқалды.
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Сурет 5. ТарМПИ жылыжайында тұрақты магниттің су құбырына орнатылғын сызба
нұсқасы
4-ші жəне 5-ші кестеде беріліп отырған көрсеткіштер ТарМПИ-дің жылыжайында
тəжірибелік бақылау жүргізген уақытта алынған. Үшінші бір ғана қатарды тек тұрақты
магниттелген сумен тамшылатып суару, төртінші қатарды тек тамшылатып суару, он
алтыншы қатарды арықпен суару жүйесі пайдаланылды. Бақылау жүргізген кезеңде
алғашқы айлар да тұрақты магниттелген сумен суару əдісін пайдалану өзіндік
нəтижелерін бере бастады. 2-3 аптадай уақыт өткен соң, тұрақты магниттелген сумен
суару айтарлықтай айырмашылық көрсеткенін 4-кестеден байқауымызға болады.
4 кесте. Фенологиялық бақылау нəтижелері.
Бақылау
күндері
30.09

8.10

3 қатар, магниттелген сумен суару

Орташа биіктігі,
см
18,38

Жапырақ ауданы,
м2
1,5680

4 қатар,тамшылатып суару

21,08

1,5721

16 қатар, арықпен суару
3қатар, магниттелген сумен суару

18,33
43,30

1,2423
4,200

4 қатар, тамшылатып суару

51,69

4,3845

16 қатар, арықпен суару

41,66

3,3210

Қатар №
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17.10

24.10

26.11

3 қатар, магниттелген сумен суару

92,84

5,8968

4 қатар, тамшылатып суару

101,23

5,7888

16 қатар, арықпен суару
3қатар, магниттелген сумен суару

91,2
121,37

4,5784
7,6506

4 қатар, тамшылатып суару

129,76

7,4358

16 қатар, арықпен суару
3 қатар, магниттелген сумен суару

102,41
271,03

4,9022
14,7648

4 қатар, тамшылатып суару

253,71

14,4556

16 қатар, арықпен суару

242,50

10,7554

Кесте 5. Тəжірибелік жылыжайда алынған өнімнің маркетингтік бағасы.
№ Қатар
3 қатар, магниттелген сумен
суару
4 қатар, тамшылатып суару
16 қатар, арықпен суару

Бағасы, теңге
300
400

Түп
саны

Орташа
өнімділгі, кг

200

13

156 кг

31200

46800

62400

78000

13
13

130 кг
91 кг

26000
18200

39000
27300

52000
36400

65000
45500

500

Тұқымдағы биофизикалық жəне химиялық өзгерістердің нəтижесінде
магниттелген сумен суарғаннан кейін өсімдіктің өсуі жылдамдап, өнімнің құрлымы
жақсарып, түсімі жоғарылады. Сонымен қатар бұл Кураж сортының белгілі ауруларға,
атап айтқанда: жалған ақ ұнтақ пен ақ ұнтаққа, сары теңбілге, вирустық қияр
мозайкасына, бактериозына магнитпен суарғаннан кейін төзімділігі артты.
Осы жүргізілген тəжірибелердің нəтижелері бойынша қияр дақылдарының
тұқымын сепкеннен кейін, тұрақты магниттік өріспен өңделген сумен суарғанда,
өскіннің ерте шығуы, сабағының толық жəне ұзын болуы, өнімнің артуы жылыжайда
магниттік суды кеңінен қолданылуды қажет етеді.
Қорытынды
1.Жылыжайда қиярды өсіру технологиясын зерттеу, оларға күтім жасау жəне
шаруашылыққа көкөніс дақылдарының тигізетін əсерін анықтау, зиянкестері мен ауру
қоздырғыштарына қарсы шаралар қолдану туралы мəселелер ғылыми жұмысымда кең
көлемде қамтылды. Бүгінгі күні көпшілікті толғандырып жүрген жылыжай
кешендерінің құрылысы мен қолданылу аясы зерттеліп, тақырыпқа байланысты нақты
дəлелдемелер жазылды.
2. Елімізде жылыжай кешендерін салу толық аяқталды деп айта алмаймыз.
Алайда, соңғы кездері қиярларды жылыжайда өсіріп, өнім алу кең тарауда. Бұл
технологияда жасанды субстратпен қатар жасанды жарық қолданылады, сондықтан
көкөністі өндіру ауа райы жағдайына тəуелді болмайды. Бұл озық техологияны көкөніс
фабрикасы деп атайды. Алдағы күндерде, бізде аталмыш технологиялық
қондырғыларды пайдаланып, жұмыс жасаймыз. Себебі, ТарМПИ жылыжайы қазірдің
өзінде барлық талаптарды орындап, қарқынды жұмыс атқаруда.
Сонымен қорытындылай келе суды тұрақты магниттік өріспен өңдеу арқылы
жылыжайда өсірілетін қиярдың өнімділігін арттыруда биологиялық зерттеу өз
нəтижесін көрсетті.
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УДК: 581.1
ИЗУЧЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ХЛОПЧАТНИКА
В МАКТАРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Мусаева А.Т.
(Таразский государственный педагогический институт)

Хлопчатник – уникальная прядильная культура. Он относится к семейству
Malvaceae L., роду Gossypium L. Хлопчатник возделывается в тропиках, субтропиках и
в умеренной климатической зоне земного шара. Хлопок является незаменимым
материалом, использующейся как промышленности, медицине, так и в
сельскохозяйственной культуре.
Самыми высокоурожайными по производству хлопкового волокна странами мира
являются США, Египет, Израиль, Австралия, Узбекистан (10–12 Ц./га хлопкового
волокна). Низкие урожаи хлопкового волокна получают в странах Азии, Африки,
Океании, Европы, Южной Америки (3–6 Ц./га). Наиболее крупным экспортером
хлопкового волокна является Узбекистан (44 % от общего объема импорта). Далее
следуют Казахстан (16 %), Таджикистан (14 %), Киргизия (13 %), Азербайджан (9 %),
Туркменистан (3 %).
Хлопководство - основная сельскохозяйственная отрасль в Южно-Казахстанской
области, которая на сей день является самым крупным производителем хлопчатника в
Республике Казахстан. Основные районы хлопководства: Мактаральский,
Шардаринский, Туркестанский и Сарыагашский район. В частности это
Мактаральский, на долю которого приходится около 90% производства хлопчатника.
Если верить подсчетам то, за последние двадцать два года максимальный урожай
сырца собрали в 1999 году. Тогда средняя урожайность по району составила 27,8 Ц./га.
В следующем году она пошла на убыль и составила уже 26 Ц./га, и так с каждым годом
все ниже и ниже. В 2012 году собрали 15,9 Ц./га.
Так, за период с 2000 по 2013гг производство хлопка резко упало. Общий объем
урожая соответственно по годам за этот период составлял от 313 до 383 тыс. тонн.
Основные причины создавшегося положения кроются в повреждение
хлопчатника теми или иными вредителями, которые поедают, начиная с семян и
всходов растения, вплоть до его плодовых органов, вследствие чего он заболевает
различными вредоносными заболеваниями. Из-за больших потерь урожая, что в
дальнейшем привело к банкротству земельных угодий, большинство крестьян, в целях
выйти из данной проблемы решили уменьшить посевы хлопка, и увеличить бахчевые и
овощные культуры.
Все это может привести к дефициту хлопчатника, а вследствие чего повысится и
уровень цен не только на хлопок, но и продукции в состав который он входит.
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В связи с возрастанием численности населения на Земном шаре, возрастает и
потребность в продукции хлопка, в особенности волокна, его развитие в дальнейшем
весьма важно для нашей страны. Эта потребность заставляет ученых на всех
континентах распространения хлопчатника, в том числе нашей республики проводить
научные исследования по разработке путей получения высоких урожаев хлопка-сырца.
Основной целью нашего исследования является увеличение эффективности
произрастания хлопка посредством борьбы с его вредителями и заболеваниями.
На основании результатов исследований в условиях Мактаральского района,
нами были научно-обоснованы и установлены оптимальные методы борьбы с
вредителями, являющихся возбудителями различных заболеваний на хлопке, полное
истребление способствует существенному повышению урожайности хлопка-сырца.
Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение в
производство разработанных оптимальных вариантов изученных в ходе исследования
обеспечивает получение наивысшего уровня урожайности с одного гектара. Выводы,
методики, и обследования, применяемые в данной работе, могут быть широко
использованы в производственных условиях для получения максимального количества
урожая.
В целом, наше исследование состояло из нескольких этапов.
На первом этапе нашего исследования, чтобы полностью охватить
предоставленный нами материал, мы указали общую характеристику хлопчатника, его
биологическое и ботаническое описание, значение в промышленности и сельском
хозяйстве.
Хлопчатник — ценная прядильная культура. Из хлопчатника можно получить до
75 видов продукции. Волокно его идет для выработки разнообразных тканей — ситца,
батиста, маркизета, трикотажа, а также для производства ниток, корда, целлулоида,
фотопленки, ценных сортов бумаги. В смеси с химическими волокнами или шерстью
хлопковое волокно используется для изготовления различных тканей [5].
Линтер (подпушек) идет для изготовления ватина, искусственного фетра,
целлюлозы, пластмассы, фотопленки, лака. Из 1 т хлопка-сырца получают: волокна
330—360 кг, семян 550—580 кг, линтера 30—40 кг.
В семенах хлопчатника содержится 20—25 % масла, применяемого в пищевой,
консервной и парфюмерной промышленности, для приготовления маргарина,
глицерина, олифы, машинных масел. Из госсипола, получаемого при очистке масла,
получают лекарственные препараты, красители, жаростойкие лаки. Из 100 кг семян
можно получить до 19—20 кг масла и до 42 кг жмыха. Жмых содержит 35—40 %
белка, но использовать на корм животным его нужно осторожно из-за содержания
глюкозида — госсипола. Хлопковая шелуха, отделяемая от ядра, идет для получения
технического спирта, картона, пластмассы, лигнина. Сухие стебли (гузапая) после
уборки хлопчатника используются на топливо. Измельченные стебли, створки
коробочек после обработки используются на корм скоту.
На втором этапе мы провели экспериментальную работу, основательно изучив
классификацию вредителей хлопчатника, выяснили, что на хлопчатнике обитают и
размножаются более 200 видов разнообразных организмов – насекомые, клещи,
беспозвоночные животные, несколько десятков видов микроорганизмов, вызывающих
различные заболевания растений, а так же более 50 видов насекомых – хищников и
паразитов, уничтожающих вредителей. Главнейшими вредителями хлопчатника
являются следующие виды: обыкновенный (хлопковый) паутинный клещ, табачный
трипс, тли (акациевая, бахчевая, большая хлопковая), озимая совка, хлопковая совка,
карадрина. Повреждения хлопчатника теми или иными вредителями наблюдается в
течение всего вегетационного периода – от всходов до полного созревания. В первый
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период развития растений вредители повреждают прорастающие семена и всходы, с
момента образования двух – трех настоящих листьев и до конца вегетации – стебли и
листья, начиная с фазы бутонизации – так же и плодовые органы. В зависимости от
строения ротового аппарата вредители, питаясь, высасывают соки из растений
(сосущие вредители) или же грызут корни, стебли, листья т плодовые органы
(грызущие вредители).
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать следующий
вывод: рассмотрев классификацию болезней и вредителей хлопчатника, описав все
существующие в них виды, дав им общую характеристику, в которой не только
описываются его морфологические особенности, но говорится о его степени
вредоносности и последствиях после его распространения на хлопчатнике, мы выявили
экономический порог вредоносности численности вредителей хлопчатника, меры и
систему борьбы с ними:
Экономический порог вредоносности – это плотность популяции вредных
организмов, которая вызывает потери, равные в стоимостной оценке затратам на
мероприятия предотвращающие эти потери. Выражается этой формулой:
пу * Ц =З
где: З - затраты на проведение защитных мероприятий;
Ц - цена единицы продукции;
пу - потери урожая при пороговой численности популяции вредителя.
Название
вредителей
Паутинный клещ
Тли
Карадрина
Совки

Экономический порог
вредоносности в зависимости
от % пораженных растений
5%
10%
20%
650

370

260

80

64

56

27

15

8

30

17

10

Показатель
Количество особей на 100
листьев пораженных растений
Количество особей на 100
листьев пораженных растений
Количество гусениц на 10
пораженных растений
Количество гусениц на 10
пораженных растений

Меры борьбы
Проведение тщательной подготовки почвы к севу с планировкой полей для
избежания скопления дождевой и поливной воды в пониженных местах. Использование
для сева хорошо вызревших высококачественных семян. При севе хлопчатника
опущенными семенами перед севом их обрабатываю 80 % - ным ТМТД из расчета 8
кг/т или фентиурамом из расчета 12 кг/т. Делентированные семена для точного сева
предварительно сортируют, калибруют и обрабатывают 80 % - ным ТМТД из расчета
19 кг/т или же фентиурамом – 12 кг/т. Дифференцированная нормальная заделка семян
в зависимости от срока сева и влажности почвы. своевременное рыхление корки в
рядках после дождей и культивация междурядий.
Меры борьбы с вилтом хлопчатника:
- Применять хлопково – зерновые севообороты с более частым чередованием
культур.
- Высевать повторные и промежуточные сидеральные культуры.
- На зараженных вилтом полях возделывать более устойчивые к этому
заболеванию районированные сорта хлопчатника.
135

- Опрыскивание хлопчатника 1,5 % - ным раствором карбамида в фазе двух – пяти
листьев из расчета 400 л/га рабочей жидкости.
- Для предотвращения вредного действия рогора и фозалона на хлопчатник,
возделываемый на зараженных возбудителем вилта полях, в рабочий раствор этих
инсектицидов добавлять карбамид.
- Обеспечить повышенное питание хлопчатника.
- Применение навоза в перепревшем состоянии или в виде навозно – земляных
компостов.
- При прореживании хлопчатника на зараженных вилтом полях оставлять на 15 –
20 % растений больше по сравнению с количеством растений здоровых полей.
- При культивации хлопчатника дифференцировать глубину расстановки рабочих
органов культиватора: более глубокую в середине борозды (16 см) и мелкую вблизи
растений (4 – 5 см).
- При поливах ни в коем случае не допускать сброс воды с зараженных полей на
здоровые, так как споры возбудителей вилта легко распространяются с током воды.
- Убирать гузапаю (стебли, корни хлопчатника) с корнями, вывозить ее за
пределы поля, предотвращая тем самым накопление инфекции в почве, поражающей
данный сорт. Растительные остатки после ворохоочистки подлежат сжиганию.
- Во время перехода тракторов из одного участка на другой ходовые части
тракторов, орудия обработки, во избежание переноса инфекции, рекомендуется
очистить от почвы и продезинфицировать формалином.
- Применять препарат триходермина для борьбы с вертициллезным и
фузариозным вилтом хлопчатника. Биопрепарат эффективен при внесении его в почву
перед запашкой люцерны, промежуточных, сидеральных культур и корневых остатков
кукурузы.
Меры борьбы Сев семенами, протравленными ТМТД или же комбинированным
препаратом фентиурамом; своевременное прореживание всходов; тщательная уборка
растительных остатков; зяблевая пахота с предплужником; опрыскивание 1 % - ной
суспензией Цинеба в начале проявления болезни с повторением опрыскивания в случае
ее нарастания вновь.
Меры борьбы с болезнями коробочек и волокна хлопчатника
1. Своевременная и эффективная борьба с сосущими и грызущими вредителями
хлопчатника.
2. Недопущение полегания хлопчатника, чрезмерного загущения и проведения
поздних поливов грузными нормами.
3. Раздельный сбор здорового и пораженного хлопчатника и обеспечение
хранения сырца в условиях, исключающих возможность повышения его влажности.
4. Уничтожение послеуборочных растительных остатков и сорняков.
5. Зяблевая пахота плугами с предплужником.
6. Уничтожение сорняков на полях и межах в течение вегетации.
7. Заготовка семенного материала с незараженных гоммозом коробочек.
8. Низкий укос фуражной и семенной люцерны, так как на стерне зимуют
переносчики болезней – люцерновый клоп, тли и др [10].
Система борьбы с вредителями хлопчатника
Первая задача в системе мероприятий по борьбе с вредителями хлопчатника –
выявление видового состава вредителей, динамики их численности и возможной
степени причиняемого ими вреда. Для этого осуществляются периодические
обследования сельскохозяйственных растений и сорняков, а так же систематические
наблюдения на отдельных особо опасных участках. Наблюдения и учеты численности
вредителей и степени поражения растений, проводимые через определенные
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промежутки времени, позволяют уточнить прогноз ожидаемого размножения
вредителей, сигнализировать о сроках проведения тех или иных мероприятий по
защите растений от повреждений и выявить зараженные вредителями поля,
подлежащие обработке.
Обследование мест резервации вредителей хлопчатника.
В октябре – декабре в целях определения профилактических обработок в
следующем году проводятся учеты численности озимой, хлопковой совок и карадрины
на полях из – под посевов хлопчатника, кукурузы, овоще – бахчевых, а так же на
люцерниках, между полей, обочинах дорог и арыков, включая приусадебные участки и
залежи. Для учета гусениц и куколок в почве на площади до 20га берется 20 проб
размером 0,25 м2 (50 х 50 см) на невспаханных полях на глубину 10см, а на вспаханных –
20см. В марте – апреле для выявления начала массового выхода из зимовки
паутинного клеща, тлей, табачного трипса и установления объемов профилактических
обработок осматриваются отрастающие широколиственные сорняки и деревья,
особенно шелковицы, по межам полей, обочинам дорог, арыков. Пробы отбираются
через каждые 20 – 25м (20 проб по пять стеблей растений). По ним устанавливается
процент зараженных стеблей. На пяти зараженных стеблях подсчитывается
численность вредителя и хищников. В местах расположения каждой пятой пробы
подсчитывается количество стеблей растений на площади 0,2 м2 (100см х 20см).
Численность вредителей и хищников на 1 м2 вычисляется по формуле:
Х= З*К*П/В
где: Х - количество вредителей на м2;
В - среднее количество просмотренных стеблей растений;
З - из них заселено стеблей клей клещом и тлями;
К - количество вредителей на заселенных ими стеблями;
П - количество стеблей растений на 1 м2.
Обследование посевов хлопчатника. В период от появления всходов до
бутонизации через каждые пять дней определяется численность гусениц озимой и
других подгрызающих вредителей. На каждом поле берется 20 проб по 0,25 м2 (42,5 см
вдоль ряда при ширине междурядий 60 см и 28 см при ширине междурядий 90 см) на
глубину 5 см. полученное число уменьшают на 2. С начала бутонизации до сбора
урожая для выявления хлопковой совки и карадрины на каждом поле осматривается по
100 растений, расположенных на равных расстояниях по двум диагоналям, и
подсчитывается на них количество яиц и гусениц раздельно младших (I, II и III) и
старших возрастов. От появления всходов до сбора урожая через каждые пять дней
определяются численность паутинного клеща, тлей, табачного трипса. На участках
размером до 5 га осматривается в пробах, расположенных по пять в пяти рядах участка
на равных расстояниях друг от друга, по два растения (пятое и десятое от начала
пробы); на пятидесяти растениях – по три листа, взятых по одному в верхнем, среднем
и нижнем ярусах, а всего на 150 листьях подсчитывается количество вредителей и
хищников. В начальный период развития растений до начала бутонизации, когда тля
расположена на верхушках растений, подсчеты ее проводятся на всем растении и
определяется на нем количеств листьев. Численность трипса подсчитывается на трех
верхних листьях. На полях, размером более 5 га, берется большее количество проб и
растений. Вычисляется численность вредителей на 100 листьев по формуле:
Х= Л*100/Л
где: К - количество особей вредителя на всех осмотренных листьях;
Л - количество осмотренных листьев.
Надеемся, что после использования способов и мер, описанных в данном
материале, крестьянам удастся не только избавиться от болезней и вредоносных
вредителей растения, но и повысить количество и качество хлопкового волокна.
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УДК 517.946
ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ФОТОМЕТРИИ
Р.Ж. Наметкулова, А.К. Кадиримбетова, Ж.К. Ажибаев
(ТарГУ им. М.Х.Дулати, г.Тараз)

В работе рассматривается обратная задача потенциала Кеплера с постоянной
плотностью. Подобная задача для потенциала Ньютона была рассмотрена в 1938 году
известным математиком Л. Сретенским [1]. Известно, что математической моделью
исследуемой задачи являются нелинейные интегральные уравнения с непрерывным
ядром.
Рассмотрим случай в трехмерном пространстве, допустим, что на бесконечной
плоскости даны значения потенциала Кеплера некоторого тела с известной заранее
постоянной плотностью µ . Задача заключается в определении по этим данным форму
тела.
Эта задача может быть решена, до известной степени, в том предположении, что
заданные на плоскости значения потенциала мало отличаются от значений потенциала
некоторой сферы, имеющей вполне определенный радиус и положение по отношению
взятой плоскости. По этим значениям мы отыскиваем тело, мало отличающееся от
взятой сферы. Для упрощения вычислений, мы считаем, что заданные на плоскости
значения потенциала симметричны относительно точки пересечения вертикали центра
сферы с плоскостью.
Чтобы получить выражение потенциала Кеплера искомого тела, рассмотрим
сферу радиуса A , центр которого лежит на оси OZ под плоскостью z = 0 на
расстоянии h . Обозначим через Aξ неизвестное нам уклонение некоторой точки
искомого тела от рассматриваемой сферы. При этом уравнение искомой поверхности в
полярных координатах, имеющих полюс в центре шара, запишется так:
r = A(1 + ξ ) ;
(1)
ξ есть некоторая функция долготы ψ и дополнения широты θ . Найдем
потенциал Кеплера для искомого тела в какой-нибудь внешней точке M , выразив его
через функцию ξ . С этой целью введем в рассмотрение семейство подобных
поверхностей
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r = a(1 + ξ ) ,

(2)
получающихся при изменении параметра a от 0 до А. Этими поверхностями
внутренность всего искомого тела разделяется на тонкие пленки.
Подсчитаем элемент объема dτ . Обозначая через dσ элемент поверхности
сферы Σ радиуса единица, имеем:

dτ = a 2 (1 + ξ ) dσ da .
3

Найдем теперь выражение потенциала Кеплера [3]

W (x ) =

∫r

Dς

µ

2
MN

dτ ,

где µ - плотность тела, rMN - расстояние от точки M до произвольной точки N
рассматриваемой области Dξ ,

rMN = R 2 + r 2 − 2 Rr cos ϕ .
Подставим в выражение потенциала последнюю формулу для rMN . Если считать
плотность µ = 1 , то
A

W ( x) =

a 2 (1 + ξ )3

∫∫

2

r
 r  
2
0 (Σ) R 1 − 2 cos ϕ +   
R

 R  

(3)

sin θ dθ dψ da
.

a 2 (1 + ξ )3 ∞
a n (1 + ξ )n
W ( x) = ∫ ∫
∑U n (cosϕ ) R n sin θ dθ dψ da =
2
R
n=0
0 (Σ )
A

A

=∫

∞

∫ ∑U n (cosϕ )

a

0 (Σ ) n = 0

(1 + ξ )

n +3

n+2

Rn+2

(4)

sin θ dθ dψ da

Произведем некоторые преобразования и получим:
+1

∞
4
1
A n +3
W ( x) = πA 3 2 + 2π ∫ ∑
U n (χ )U n (χ ′) ×
n+ 2
3
R
(
n
+
3
)
R
n
=
0
−1
∞

×∑

m =1

(n + 3)(n + 2)...(n + 3 − (m − 1)) ξ m d χ ′

(5)

m!

Допустим, что на плоскости XOY известны значения потенциала W z =0 искомого
тела. Мы предполагаем, что эти значения симметричны относительно начала координат
и мало отличаются от значений потенциала Кеплера однородной сферы радиуса A с
центром в точке (0,0,-h). Обозначая через ρ расстояние точки плоскости от начала
координат, мы задаем W z =0 в следующем виде:

1 
4
Wz =0 =  πA 3 2  + α ⋅ f (ρ ) ,
(6)
R  z =0
3
где f (ρ ) есть заданная функция переменной ρ , а число α - малый параметр.
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Переменную ρ можно выразить через косинус дополнения широты точки,

ρ =h

лежащей на плоскости:

1− χ 2

χ

;

1 χ
= . (7)
R h
Соотношение (7) позволяет нам записать формулу (6) в ином виде:
и заметим, что

2

W z =0

4
χ
= πA 3   + α ⋅ F (χ ) .
3
h

(8)

На основании формулы (6) составим левую часть этого уравнения. После простых
преобразований найдем уравнение для определения функции ξ :
∞
An
(n + 3)(n + 2)...(n + 3 − (m − 1)) ξ m d χ ′ = α R 2 F (χ )
′
(
)
(
)
χ
χ
U
U
.
∑
n
n
∫−1∑
n
m!
2πA 3
n = 0 (n + 3)R
m =1

+1 ∞

h2
α
2
(
)
R
F
χ
=
F (χ ) = Φ (χ ) и получим
=
λ
,
Введем обозначения
χ2
2πA 3
∞
An
(n + 3)(n + 2)...(n + 3 − (m − 1)) ξ m d χ ′ = λ ⋅ Φ(χ )
n
′
⋅
χ
U
(
χ
)
U
(
χ
)
.
∑
n
n
∫−1 ∑
n
m!
n = 0 (n + 3)h
m =1
(9)
Функция Φ(χ ) связана со значениями потенциала F ( χ ) соотношением
+1 ∞

Φ (χ ) =

h2

χ2

F (χ ) и может быть изображена регулярным рядом вида:
∞

Φ (χ ) = ∑ bn χ nU n (χ ) , bn < N ⋅ q n .

(10)

n =1

Подставив это разложение в правую часть уравнения (9) и отыскав решение (9) в
виде степенного ряда по малому параметру λ :

ξ = 1 − χ ′ 2 (ξ1λ + ξ 2 λ2 + ... + ξ n λn + ...) ,

(11)
придем к системе уравнений для определения неизвестных коэффициентов
ξ 1 , ξ 2 ,..., ξ n ,... .
Таким образом, определение неизвестной функции ξ привело к решению серии
интегральных уравнений первого рода. Определив функцию ξ1 (χ ) , мы можем найти
функцию ξ 2 (χ ) и т. д. Определение всех функций ξ 3 (χ ) , ξ 4 (χ ) ,… происходит по
одному и тому же способу: находятся коэффициенты разложения этих функций в ряды
полиномов Чебышева второго рода, а затем составляются и самые ряды.
Решив уравнения системы относительно функции ξ r , получаем
+1
m+3

(
1 ∂r  ∞
m + 2 )...(m − n + 4 ) 2
n
′
′
(
)
(
)
ξr = −
U
χ
ξ
U
χ
d
χ
⋅
⋅

 . (12)
∑ m ∑
m
π −∫1
r! ∂λ r m =0
n!
n=2
 λ =0

Используем эту формулу для доказательства сходимости ряда (11). Каждый
коэффициент этого ряда, составляясь в результате умножения регулярных рядов,
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изображающих предыдущие коэффициенты, является регулярным рядом. Обозначим
через q показатель регулярности, общий всем этим рядам. Из теоремы Ляпунова об
умножении регулярных рядов следует, что такой показатель действительно может быть
найден и может произвольно мало отличаться от ранее введенного числа q как
показателя регулярности ряда (10).
Далее, построив мажоранту ряда, изображающего искомую функцию ξ , и мы
можем утверждать, что ряд (11) сходится и представляет решение нашей задачи для
достаточно малых значений параметра λ или α = 2πA 3 λ . В результате доказывается
теорема:
Если на плоскости z = 0 дана такая функция W , которая может быть представлена
2

в виде ряда

W z =0

4
χ
χ
= πA 3   + α ⋅  
3
h
h

2 ∞

∑b χ
n

n

U n (χ )

(13)

n =1

A
и числа
h
A и h даны ( A < h ) , то можно найти под плоскостью z = 0 для достаточно малых
значений параметра задачи α такое однородное тело плотности единица,
симметричное относительно оси OZ и мало уклоняющееся от сферы радиуса A ,
находящейся на глубине, которое в точках плоскости z = 0 обладало бы заданными
значениями (13) своего потенциала Кеплера.
Поставленная нами задача, решение которой при определенных условиях
изложено выше, имеет лишь одно решение.
с коэффициентами bn , удовлетворяющими условию bn < Nq n , где q <
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УДК 577.115.7
СУППОЗИТОРИИ С ЭКСТРАКТОМ ПОБЕГОВ БЕРЕЗЫ –
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ
Никонов В.Ю., Лежнева М.Ю., Мухаметова В.Д., Аубакирова А.К.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Исследование влияние суппозиториев на эндометрит у коров проведен в ТОО
«Ульгули» района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области. На основе
биологически активного комплекса березы были изготовлены суппозитории, которые
изготавливали следующим образом:
К формообразующей основе суппозиториев, в качестве которой используется
животный жир, добавляется действующее вещество – экстракт побегов березы
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повислой (в количестве 3,2…4,0 г), обладающий выраженным антимикробным и
противовоспалительным действием.
Говяжий жир измельчили, дозировано перенесли в ступку, добавили вазелиновое
масло, расплавили в ступке на водяной бане. Далее ввели в основу экстракт березы
повислой, разведенный водой в соотношении 1:10 частей (в дозировках 3,2 г и 4,0 г),
тщательно перемешали до гомогенного состояния. Остывшую до 40-45oC массу
разлили в гнезда дюралюминиевой формы, выполненной таким образом, чтобы при
раскрытии ее в каждом гнезде после охлаждения образовалось по одному
суппозиторию. После полного охлаждения упаковали каждый суппозиторий в
пергаментную бумагу, образуя пакет из 10 штук.
Готовые суппозитории представляют собой цилиндрические палочки с
конусообразным концом, длиной 70 мм, толщиной 20 мм, весом 10 г, твердой
консистенции, легко размягчающиеся при температуре живого организма (37oC),
зеленовато-коричневого цвета. Хранят их в темном прохладном месте [1].
Для определения лечебной дозы суппозиториев для крупного рогатого скота
приготовили суппозитории с разной дозировкой активного вещества [2].
Первый состав суппозиториев: один суппозиторий содержит
активные вещества:
Экстракт побегов и почек березы
3,2 г
вспомогательные вещества:
животный жир
6,2 г
вазелин
0,6 г
общая масса
10 г
Второй состав суппозиториев: один суппозиторий содержит
активные вещества:
Экстракт побегов и почек березы
4,0 г
вспомогательные вещества:
животный жир
5,4 г
вазелин
0,6 г
общая масса
10 г
На основании вышесказанного можно представить технологическую схему
приготовления суппозиториев на нижеприведенном рисунке

Рисунок. Технологическая схема приготовления суппозиториев.
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Суппозитории вводят в полость матки по 3 штуки один раз в день в течение 5
дней и далее по 3 суппозитория 1 раз в два дня до полного выздоровления. Перед
введением суппозиториев проводят трансректальный массаж матки и яичников по 5-10
минут.
Для лечения эндометритов коров впервые использовали в ветеринарной практике
внутриматочное введение экстракта березы повислой в виде суппозиторий, подобных
данных в литературных и патентных источниках не обнаружено.
Способ, лечения заключается во внутриматочном введение экстракта побегов
березы повислой в составе суппозиториев в дозах 3,2 г и 4,0 г один раз в сутки в
течение 5 дней и далее по 3 суппозитория 1 раз в два дня до полного выздоровления,
проведение трансректального массажа матки и яичников 5-10 минут для лечения
эндометрита коров.
Были взяты три группы животных.
Животным I группы вводили в полость матки по 3 суппозитория препарата
березы в дозе 4,0 г активного вещества 1 раз в сутки в течение 5 дней. По истечении 5
дней вводили по 3 суппозитория 1 раз в 2 дня до выздоровления.
Коровам II группы для лечения применяли по 3 суппозитория препарата березы в
дозе 3, 2 г активного вещества внутриматочно 1 раз в сутки в течение 5 дней. По
истечении 5 дней вводили по 3 суппозитория 1 раз в 2 дня до выздоровления.
В III контрольной группе применяли традиционный метод лечения,
внутриматочно вводили по 3 ихтиоловых палочки 1 раз в сутки в течение 5 дней. По
истечении 5 дней вводили по 3 суппозитория 1 раз в 2 дня до выздоровления.
Результаты лечения представлены в таблице.
Таблица. Эффективность комплексной терапии коров
при гнойно-катаральном эндометрите
Группа
I опытная
II опытная
III контроль

Число
животных,
гол
7
7
5

Из них выздоровело
гол
%
7
100
7
100
3
60

Продолжительность
лечения, сут.

Оплодотворилось,
гол

6
9
14

7
7
3

Сервиспериод,
сут
46
57
102

Как видно из таблицы 1, лучший терапевтический эффект достигнут при
применении увеличенной дозировки препарата березы (4,0 г) в I группе за счет
сокращения сроков выздоровления в 2 раза (на 8 суток) по сравнению с аналогами из
контроля, при этом выздоровление наступало у 100% животных, что на 40% больше,
чем в контроле. Интервал от постановки коров на лечение до плодотворного
осеменения был на 56 суток короче, чем в контроле и составил 46 суток. Во II опытной
группе лечение было результативным в 100% случаев при продолжительности курса 9
суток, что соответственно на 40% и 5 суток превосходит контрольный вариант. Кроме
того, оно позволило избежать осложнений (миометрит матки), на 45 дней сократился
интервал от отела до плодотворного осеменения и составил 57 суток. В контроле
положительные сдвиги в состоянии патологического процесса наступали на 14 сутки. У
2 коров в процессе лечения воспалительный процесс распространился на миометрий,
проявлялось это ухудшением их общего состояния, болевой реакцией на массаж матки
(стенки утолщены и грубые на ощупь) с последующей ее индурацией.
При лечении послеродового гнойно-катарального эндометрита у коров
предлагаемыми суппозиториями с экстрактом березы по сравнению с известными
(ихтиоловые палочки) продолжительность лечения сокращается на 5-8 дней,
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клиническое выздоровление наступает раньше на 5-8 дней, время от постановки на
лечение до стельности сокращается на 45-56 дней.
Таким образом, применение заявленного способа для лечения эндометритов у
коров обеспечивает более высокую терапевтическую эффективность (100%) за счет
выраженного антимикробного, фунгицидного действия суппозиториев, а также
усиления противовоспалительного эффекта, что позволяет сократить кратность
введения препарата в среднем на 42,8%, при этом уменьшаются потери массы тела, а
главное снижается вероятность возникновения субинволюции матки, гипофункции
яичников.
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ƏОЖ 616.5
ДЕМОДЕКОЗ АУРУЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ
Нияз М.М., Жароева А.Г.
(М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті)

Демодекоз – бүкіл дүние жүзіне кең таралған Demodex микрокенелері тудыратын
теріге қабаттаса біткен қосалқыларының созылмалы паразитарлық ауруы болып
табылады. Демодекоз ауруы туралы əлі күнге толық зерттеулер жүргізілмеген,
сондықтан да оның патогенді ауру екеніне көп мəн берілмей келеді. Əсіресе БҚО
тұрғындары, соның ішінде жастар демодекоз ауруы туралы аз ақпараттандырылған.
Қазіргі кезеңде Ирландия ұлттық университетінің ғалымдары демодекоз
ауруының неден пайда болатынын анықтап отыр. Бұл демодекоз ауруының пайда
болуының бір себебі: тері майымен қоректенетін демодекс кенесінің бактериалары
болып табылады.
Мамандар қызғылт безеудің, негізінен теріде демодекс кенешіктері көп кездесетін
адамдардың ауруы екеніне көз жеткізді. Зерттеу тобының жетекшісі Кевин Кванагхтың
айтуынша, мұндай ұсақ жəндіктер қоректі қорыта алмай, оларды үнемі тасымалдаумен
болады да, соның салдарынан Bacillus oleronius бактериясын туғызады.
Осы микроағзаның əсерінен көбіне бет, маңдай, мұрын терісінің асты қабынады.
Адамдар безеуге қарсы қанша антибиотик қолданғанымен, одан құтылу оңай емес.
Мұның себебі антибиотиктер бактериаларды өлтіргенімен, демодекс кенесінің өзін жоя
алмайды. Енді жаңа зерттеудің нəтижесінде фармацевтикалық компаниялар сол
зиянкестерге қарсы дəрі-дəрмек шығаруды ұйғарып отыр.
Жұмыстың мақсаты. Демодекс кенесінің морфо-биологиялық ерекшеліктерін
зерттеу, демодекоз ауруының таралу, алдын алу жолдары туралы студенттерге толық
мəлімет беру.
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Демодекоз термині латын тілінен кене деген атаудан шыққан, ол Demodex
туысына жатады. Бұл кенелер адам терісі мен əр түрлі жануарларды, соның ішінде үй
жануарларын (мысық, жылқы, ірі қара мал, қой, ешкі, шошқа) зақымдайды (сурет - 1).

Сурет 1. Демодекс (Demodex) кенесі.

Demodex туысының шамамен 65 түрі, оның ішінде 10 түрі адам жəне жануардың
патогенді паразиті болып табылады. Алайда олардың əрқайсысы маманданған, үй
жануарларының паразит кенелері адамды зақымдауға қабілетсіз.
Адам денесін зақымдайтын кенелердің 2 түрі көп таралған. Патогенді кенелер demodex folliculorum (ұзын кене 0,3 - 0,5 мм) жəне demodex brevis (қысқа кене 0,13- 0,18
мм).
D. follicullorum - кірпікті, шаштың фолликуласында жəне қаста сирек, кеуде
түктерінде кездеседі. Ал D. brevis - негізінен бет терісінің майлы бездерінде (ерін,
мұрын жиырылымдарында, мұрын қырында), сонымен қатар тері жабындысының басқа
жерлерінде: кеудеде, арқада, мойында – май көп жинақталған жерлерде кездеседі. Олар
шаш фолликулаларымен жəне май бездерімен қоректенеді [1, 120б.].
Кене иесіз, тұрақты ылғалдылық пен бөлме температурасында қараңғыда 9
тəулікке дейін өмір сүре алады. Кененің дамуы үшін оптимальді температура 30-40оС,
ал 14оС температурада кенелер əлсіз жағдайда болады, ал 52 оС градуста тез өліп кетеді,
ал құрғақ ауада 1,5 күнде тіршілігін жояды. Демодекс үшін ең қолайлы қоректік орта –
май, вазелин.
Кененің тіршілік циклі. Бұл кенелердің даму циклі бес кезеңнен тұрады:
жұмыртқа, дернəсіл, алғашқы нимфа кезі (протонимфа), екінші нимфа кезі
(дейтонимфа), жыныстық жетілген особь (аналық немесе аталық).
Əр стадияның ұзақтығы 36 - 120 сағат[2, 84б.].
Эпидемиология. Демодекоз барлық адамдарда таралған. Кенелермен зақымдалу
адам жынысына қарамайды. Адамда демодекоз басқа да тері немесе офтальмологиялық
ауруларға негіз болады, мысалы розацеа, периоральді дерматит, блефарит туғызады.
Алайда, тағы бір айта кететін жайт, ең біріншіден демодекоз бет терісі
жарақаттануымен байланыстырылады.
Жұқтыру жолы. Адамдардың кене ауруын жұқтыруы бір-бірімен қарым-қатынас
кезінде, жеке гигиеналық заттар арқылы жүзеге асады. Күндіз кенелер фолликулада
болады, ал түнде ғана тері жабынына шығады. Осыдан шығатыны, кенелердің бір
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иесінен екінші иесіне өтетін қолайлы уақыты - түнгі мезгіл. Алайда кенелердің
белсенді қозғалуы бет терісі жабынында күндізгі уақытта да тіркелген. Күнделікті
тұрмыстық құралдар арқылы жұғуы мүмкін, сонымен қатар кенелер ие ағзасынан тыс
та өмір сүре алатындығы анықталған.
Клиникалық көрінісі. Аурудың тері жəне көз ауруы түрінде пайда болуы мүмкін.
Демодекоздың безеу ауруымен ұқсас белгілері болады жəне де оның негізгі белгілері:
терінің қызаруы, қышуы (тұрақты түрде), ісік түрінде көрініс береді, сондай-ақ салқын
сумен жуынған соң, соның есебінен безеулерге ұқсас қабынған, іріңденген
қосылыстарды тудырады, бұлар стафилококк пен стрепкокктың есебінен жүреді.
Зақымданған қас айналасының қатпарлануы, кірпіктердің жабысқыштығы, муфта
түріндегі қабықтармен қоршалу белгілерінен көрінеді.
Қазіргі кезде аллергиямен ауыратын адамдардың саны өте көп. Кейбір
мемлекеттерде төрт немесе үш адамның ішінен біреуі аллергиямен ауырады. Осы
жағдайға байланысты Европаның ғалымдары аллергияны жұқпалы індет ретінде
таралғанын мəлімдейді. Аллергия дегеніміз созылмалы індеттің бір түрі болып шықты.
Аллергия ауруын қоздыратын себепшілердің ішінде бірінші қатарда ұсақ, көзге
көрінбейтін кенелер екен. Соның ішінде демодекс кенелері, олар жалғыз ғана болмай,
ағзасының ішінде міндетті түрде əр түрлі микроорганизмдерді (бактериялар, вирустар,
саңырауқұлақтарды жəне т.б.) ала жүреді. Кесел ағзаға енгеннен бастап бірінші
субъективтік белгісін бергенге дейін көп уақыт өтуі мүмкін. Көп себептер, соның
ішінде адам ағзасының мықтылығы (иммунитеті), жеке гигиенасы, тағам қабылдау,
тірлік жасау жəне демалыс қабілеттері (əдеттері), тағы да басқалары бұл мезгілдің
ұзақтығына əсер етеді. Кеселді «көрмегендік», онымен тиісінше күреспегендік біртебірте аурудың асқынуына əкеліп соқтырады [3, 192б.].
Зерттеу əдістері. Микроскопиялық əдіс – демодекозды анықтаудың негізгі əдісі
болып табылады.
Демодекозды клиникалық анықтау кезінде бет терісінде жəне кірпік-қас, мұрын
маңы қатпарларынан, шаш фолликуласының сөлінен кенелер табылған. Яғни, кірпік
талын немесе зақымдалған теріден заттық шыныға қырып алу арқылы жасалады.
Осындай жолмен таза заттық шыныға салып алынған материалды физиологиялық
ертінді тамызып, 5-10 минуттан соң микроскопияның астында бақылауға болады. Бұл
əдіспен зерттеу арқылы 30 минут ішінде демодекоз ауруы бар-жоғы анықтамасы
сырқат адамға беріледі [4, 191б.].
Батыс Қазақстан облыстық тері - венерологиялық диспансердің мəліметі бойынша
облыс тұрғындарының демодекоз ауруымен келіп тіркелгендер саны жылға 13-15
адамнан аспайды, себебі, көпшілігі безеумен шатастырып, бұл ауру туралы
білмегендіктен дəрігерге қаралуды жөн деп санамайды екен.
Мироскопиялық зерттеу жүргізбей демодекоз деп диагноз қоюға болмайды.
Сондықтан, белгілері байқалған бойда дерматологқа қаралу керек немесе зерттеуден
өту керек
Алдын алу жолдары. Бұл аурудың алдын алу шаралары жеке гигиена ережелері,
теріні дұрыс күту ережелері, еңбек жəне демалыс тəртібінің қатаң сақталуымен,
сонымен бірге толыққанды тамақтану қажеттілігімен байланысты. Еш уақытта
басқаның косметикасын, жақпамайларын, жеке заттарын (бет орамалдар, көзілдірік,
сүлгі жəне т.б.) қолданбау қажет. Демодекспен бұрын ауырған адамдарға аса мұқият
болулары шарт, өз жағдайларына көңіл бөлу, əсіресе бет терісі мен көздің аз ғана
өзгерістеріне мəн беріп, дерматолог дəрігерге уақытылы қаралған жөн. Өйткені,
демодекоздың ауыр түріне қарағанда, алғашқы кезеңдерін емдеу тез, əрі оңайға түседі.
• диета сақтау, майсыз қуырылған, ащы тұзды тағамдардан бас тарту;
• жалпы дезинсекция! төсек жабдықтарын қайнатып алу, заттарды тазалау;
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• демодекс кенесімен зақымдалған заттардан құтылу;
• ағзаның иммунитет жағдайын көтеру жұмыстарымен айналысу, ас қорыту жəне
басқа да мүшелердің созылмалы ауруларын емдеу;
• созылмалы шаршау жəне күйзеліс жағдайларына түспеу емделу ережелерін
бұзбау үшін - саунаға бармау, соляри алмау, күн сəулесіне қыздырынбау, декоративті
косметика қолданбау жəне де ешқандай косметикалық іс-шаралар жасамау;
• емдеуді кешенді жəне бір уақытта жүргізу;
• Demodex Complex жəне т.б. сабындармен күнге екі мезгіл жуыну;
• толық сауыққанша отбасы мүшелері, жəне басқа адамдармен беттен сүйіп
амандасуды шектеу қажет[5, 144б.].
Ал демодекоз аурумен бұрын тіркелген адамдар жылына екі рет, яғни көктем
жəне күз айларында дерматолог дəрігерде болуы керек, өйткені бұл мезгілдерде
кенелердің белсенділігі артады жəне адамда екінші ретті зақымдалу жүруі мүмкін.
Демодекоз ауруын емдеу ұзаққа созылады жəне жақын адамдарын бұндай
зақымдалудан қорғау немесе қайталама аурудан сақтану үшін алдын алу шараларын
сауатты жүргізе білуі қажет.
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УДК574.3
БИОИНДИКАЦИЯНЫҢ ЭКОЛОГИЯДАҒЫ ОРНЫ
Нұрқан Ж.А.
(М.Қозыбаев атыңдағы СҚМУ)

Онтогендік жəне филогендікдаму барысында ағза кез келген факторға қарамастан
генетикалық жəне филогенетикалық процесс нəтижесінде пайда болған бірегей
физиологиялық толеранттық диапазонына ие. Процесс нəтижесінде берілген фактор
ағзаның өмір сүруі мен дамуына зиянын келтірмейді. Фактордың төмен немесе жоғары
интенсивтілік күші нəтижесінде ағза физиологиялық пессимум зонасында болады. Əсер
етуші күш максимум деңгейінен жоғары немесе минимум деңгейінен төменгі болса,
ағза үшін жойылу процесі басталады. Организмқоршаған ортаның биотикалық жəне
абиотикалық процестердің комбинацияларының (комплекстік, синергетикалық)
нəтижесінде дамиды. Ағзаның күйі, оның саны мен популяциясының структурасы
қоршаған ортаның қолайлылығын анықтайды. Биоиндикацияның бірнеше түрі бар.
Егер екі бірегей реакция антропогендік фактор барысында пайда болса, онда бұл
биоиндикация түрі спецификалық емес, ал орын алған өзгерістер тек бір ғана
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фактормен шектелетін болса онда сөз болып отырған биоиндикация түрі спецификалық
деп аталады[1].
Биоиндикация əдісін пайдалану нəтижесінде биологиялық жүйе антропогендік
жəне табиғи факторлардың əсерінен өзгеруін байқауға болады. Бұл жүйе қоршаған
ортаның толық ықпалы мен ішкі орта факторлары, қоректенуі, жасы, генетикалық
төзімділігіне, бейімделушілігіментура байланысты.
Əдетте биоиндикация түсінігі нəтижелерді салыстыра отырып, белгілі бір уақытқа
тəуелді, антропогендік немесе антропогендік ықпалы бар факторларға, атап айтсақ
биологиялық объектілердің жəне жүйелердің санының өзгеруіне тікелей байланысты.
Биоиндикацияның ажырамас бөлігі ол – биоиндикатор. Биоиндикатор –
организмдердің бір жерде тұрақты мекендеуі, олардың сандары, құрылымы жəне
дамуы, табиғи процестер мен тіршілік ортасы жағдайларының көрсеткіші. Қоршаған
ортаның жағдайлары мен кейбір процестердің маңызын бағалау мақсатында
биоиндикатор қолдану организмдердің белгілі бір факторларға біржақты
бейімделушілік қасиетіне негізделген[2]. Мысал келтірсек, балықпен қоректенетін
құстардың бір жерге көптеп жиналуы – судың дəл сол бөлігінде балықтардың
шоғырлануының, ал су микрофлорасының құрамы – оның тазалығы мен ішуге
жарамдылығының, топырақ құрамы – оның құнарлылық дəрежесінің көрсеткіші бола
алады. Ғарыштық зерттеулерде ғарыш факторларының организмге тигізетін əсерін
анықтау үшін жануарлар, өсімдіктер жəне микроорганизмдер биоиндикатор есебінде
пайдаланылады. Биоиндиктор – қандай да бір табиғат процестерінің, құраушыларының,
ерекшеліктерінің немесе қоршаған ортаның өзгерістерінің бар – жоғын немесе
қарқындылығын көрсететін көрсеткіш болып табылатын өсімдіктердің немесе
жануарлардың (немесе тұтас биотикалық бірлестіктің) жеке түрі. Биоиндикатор
бірқатар пайдалы қазбалар іздегенде, топырақ пен табиғи суларды жəне тағы да
басқаларды бағалауда қолданылады. Яғни, байқап отырғанымыздай биоиндикаторлар
табиғатта адам алдында кездесетін бірталай сұрақтарға жауап бере алады.
Биоиндикаторлардың шоғырлануын қоршаған ортада бақылау негізінде анықтауға
болады. Бұл бақылауларды лезде, жылдам анықтауға мүмкін болатын болса, кей кезде
оны анықтау үшін белгілі бір дəрежеде уақыт қажет болады.
Биоиндикатор таңдауда атақты американдық ғалым Ю.Одум төмендегі
жағдайларды ескеруді ұсынды:
1. Қауымдастықта сирек таралған стенотипті түрлер (белгілі бір жағдайда ғана
тіршілік етуге бейімделген организмдер) эвритиптерге (кең таралған, экологиялық
төзімділік диапозоны кең организмдер) қарағанда жақсы индикатор болып табылады.
2. Кішіге қарағанда ірілеу түрлерін биоиндикатор ретінде таңдаған жөн, өйткені
кіші организмдердің биоценоздағы айналым жылдамдығы жоғары болып келеді жəне
де зерттеу кезінде сынауға алынған объектіге түсіп кеті қауіптілігі бар (ұзақ периодты
бақылаулар жүргізу кезінде).
3. Индикатор ретінде алынатын түрді (немесе түр тобын) таңдауда
эксперименталды немесе далалы жағдайларда алынған түрдің толеранттылығы, түрге
əсер етуші факторлар, бұл факторлардың шектеуші (лимиттеуші) мəні, организмнің
компенсациялау реакциялары сияқты мəліметтер болуы тиіс.
4. Əр түрлі түрлердің (популяция, қауымдастық) сандық қатынасы бір түрдің
санына қарағанда көрнекті жəне сенімді индикатор болады (бір бөлігіне қарағанда
бүтін бөлігі жағдайдың жалпы көлемін көрсетеді).
Биоиндикациялық процесстерді уақытқа тəуелділігіне байланысты 6 түрлі типке
бөлуге болады:
1. Белгілі бір уақыт өткен соң биоиндикатор, сол уақыт аралығында ешбір
ықпалға жауап бермеген, бірреттік күшті реакция көрсетіп, лезде сезгіштігін
жоғалтады.
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2. Бірінші жағдайда сияқты, реакция кенеттен əрі күшті болды, бірақ реакция
белгілі бір уақыт жалғасып, кейіннен бірден жоғалады.
3. Бұзушы фактордың пайда болуынан бастап, индикатор бірыңғай
интенсивтілікпен белгілі бір уақыт аралығында əсер етеді.
4. Бірден болған күшті реакция арқасында, биоиндикатордың өшуі байқалады, ең
алдымен жылдам, кейіннен сəл баяу.
5. Бұзышу ықпал пайда болғанда, интенсивті реакция байқалады. Ол максимум
шегіне жеткеннен кейін, біртіндеп өшеді.
6. 5 тип реакциясы қайталанып отырады; биоиндикациялық параметрлердің
осцилляциясы пайда болады[3].
Биоиндикация – қоршаған ортаның күйін тірі объектілер көмегімен бағалау. Тірі
объекттерге (немесе жүйелерге) – клеткалар, организмдер, популяциялар жатады.
Олардың көмегімен абиотикалық факторларға да (температура, ылғалдылық,
қышқылдылық, тұздылық, поллютанттардың болуы т.б.), биотикалық факторларға да
(организмдердің саулығы, олардың популяциясы) бағалау жүргізіледі. «Биоиндикация»
термині, еуропалық ғылыми əдебиеттерде жиі кездеседі, ал американдық əдебиеттерде
мағынасы бір «экотоксикология» атауымен алмастырады.
Биоиндикацияның басты мақсаты анторопогендік əсердің деңгейін айқын
көрсететін əдіс – тəсілдерді дайындау. Биоиндикация мониторинг сияқты биосфераның
əртүрлі деңгейіндегі ұйымдарын іске асырады: макромолекулалар, клеткалар, организмдер,
популяция[4].
Қоршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық зиянды факторлар тірі
ағзаларға əсер етеді. Ластаушы заттардың зиянын объективті бағалау жəне болжау
экоанализдің арқасында ғана жүзеге асады. Экоанализ өзіне қоршаған орта
объектілерінің химиялық жағдайын, биотестер арқылы эксперимент жасауды
қарастырады.
Табиғатты қоғау мақсатында биоиндикация ғылымына халықаралық деңгейде
айтарлықтай көп көңіл бөліне бастады. Мониторинг жүйесінің жəне қоршаған ортаны
қорғау биоиндикациялық бағытында жұмыстарды атқару мақсатында 1982 жылы
Оттава қаласында биология ғылымдары халықаралық кеңесінің ассамблеясы өтті. Онда
«биоиндикаторлар» бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның басты принципі
мынада: зерттеу əдістерінің стандарттарын жасау, аймақтық жəне ұлттық экологиялық
мəселелерді шешу, биоиндикация саласында білікті мамандар дайындау системасын
орнықтыру, қоршаған ортаның мониторингінде биоиндикациялық зерттеулерді кеңейту
жатады.
Əр түрлі ластаушы заттарды анықтау үшін биологиялық индикатордың бірнеше
түрлері қолданылады: жалпы ластану үшін – қына жəне мүк, ал ауыр металлдармен
ластануда – алхоры жəне үрмебұршақ, күкірт диоксидомы – қарағай, жоңышқа,
аммиакпен – күнбағыс, күкіртті сутекпен – шпинат жəне бұршақ.
«Тірі приборлар» аталатын өсімдік – индикаторлар да қолданылады. Атап айтсақ,
егістік жерде отырғызылған өсімдіктер, вегетативті аспаптарға немесе арнайы
қорапшада (соңғы жағдайда бриометрде деп аталатын қорапшада өсетін мүк алынады).
«Тірі приборлар» қаланың ең лас деген жерлерінде орнатылады.
Су жүйесі экосистемасының ластануын бағалау кезінде биологиялық индикатор
ретінде жоғары өсімдіктер немесе микроскопиялық балдырлар, зоопланктон
организмі(инфузория - туфелька) жəне зообентос (моллюскалар жəне т.б.)
қолданылады. Су қоймаларында лас суда – мүйізжапырақ, жүзетін шалаң, балдыршөп,
ал таза суда – сукөрік жəне шыбынсалы кездеседі.
Биологиялық индикатор көмегімен топырақтың тұздылығын, жайылым
интенсивтілігін, ылғалдылықтың өзгеру режимін жəне т.б. бағалауға болады. Бұл
149

жағдайда биологиялық индикатор ретінде фитоценоздың барлық құрамы кіреді.
Өсімдіктің əрбір түрі қоршаған орта факторына байланысты белгілі бір толеранттылық
шегіне бейім[5].
Қоршаған ортаның өсімдіктер арқылы бағалануы ботаниканың арнайы бөлімі –
индикациялық геоботаника зерттейді. Оның басты əдіс – тəсілі – экологиялық
шкалаларды қолдану, яғни ылғалдылықтың факторы, топырақтың байлығы тұздылық
факторы көрсетілген əр түрдің таралу шегі бар арнайы кестелер.
Қоршаған ортаның ластануы мен климаттың өзгеруін анықтау үшін биологиялық
индикатор ретінде ағаштарды алу өте кең таралған. Жыл сақинасының санын есепке
ала отыра: жауын – шашын мөлшері аз түскен уақытта немесе атмосферада ластаушы
заттардың концентрациясы артқан жылдары тар сақиналар пайда болған. Дəл осылай,
ағаш діңінде экологиялық жағдайдың динамикасын байқауға болады.
Тірі биоиндикаторлар. Жануарларда биоиндикациялық зерттеудің нысаны бола
алады. Осындай зерттеулер кезінде топырақ фаунасының өкілдері қолайлы, олар
биомассаның 90-99% жəне 95% зооценозға кіретін барлық түрлерді құрайды.
Биоиндикатор ретінде химиялық ластануға пайдаланылатын жануарларға келесі талап
қойылады: санының көп болуы, интенсивті зат алмасу, өмір сүру ұзақтығы, интенсивті
көбею, отырықшылық, мекен ету ортасының кіші болуы, зерттелетін антропогендік
фактормен жиі байланыс, дала жағдайында ақпараттың жеңіл жиналуы, зерттелетін
факторға жануардың сезімталдығы.
Биотестілеуде биоиндикация тəсілінің физико – химиялық тəсілден артықшылығы
мынада:
1. Қорошаған ортадағы биологиялық маңызды ақпараттардың барлығы негізге
алынып, оның бүтін жағдайын көрсетеді;
2. Қоршаған ортада ластаушы комплекстердің бар – жоғын анықтайды;
3. Тұрақты антропогендік салмақ нəтижесінде биоиндикаторлар өте əлсіз
аккумуляция мөлшеріне жауап беруі мүмкін;
4. Қоршаған ортадағы өзгерістер жылдамдығын бекітеді;
5. Экологиялық жүйеде ластаушы заттардың шоғырлану жеріне жəне адам
организмі əсеріне түсу жолдарына бағыттайды[5].
Қорытынды: Қазіргі жаһандану заманында адамдар əлі де болсын экологиялық
проблемалардың алдын алу шараларының маңыздылығын жете түсінбейді. Қоршаған
ортада адамның тіршілігі үшін маңызды көрсеткіштердің қайтымсыз өзгеріске
ұшырауы үлкен қауіп төндіреді. Себебі адам биотикалық ортамен өте тығыз
байланыста болады. Адамзат табиғаттағы биологиялық алуантүрлілікті сақтап,
табиғаттағы тепе – теңдікті бұзбай болашақ ұрпаққа аманат етіп қалдыру үшін сақтауы
қажет. Табиғат жəне адам бұл ажырамас ұғымдар. Өндіріс жүйесінде адам басты тұлға
болғандықтан экология ғылыми бақылау, тəжірибе жасау, ғылыми зерттеулер арқылы
адамның табиғатпен ара – қатынасын дұрыс ұйымдастыру, өндірісті табиғи ортаға
заласыз етіп жүргізу туралы ұсыныстар дайындауға тиімді жолдар мен əдістер табуға
міндетті. Экологиялық проблемаларды шешуді тек жалғыз мемлекет тарапынан
қарастырмай, əлемдік деңгейде басты назарда ұстауымыз қажет. Себебі бір
экологиялық проблема өз есебінен екінші бір глобальдық проблемаға əкеліп
соқтырады. Адамзаттың экономикалық проблемаларға берілгендігі сонша, маңызды
экологиялық ресурстарды ысырап етіп. Мысал ретінде, ормандарды, жасыл
өсімдіктерді алсақ?! Көптеген мемлекеттер үшін олар тек қана импорт жəне экспорт
көзі ретінде ғана бағаланады, ал олардың өмірге қажетті оттегіні өндіретіні қалай?!
Болашақта оттегінің қоры таусылмайтынына кім кепілдік береді? Дегенмен біз бірте –
бірте табиғатты қорғауға ат салысатын қадамды анық əрі ойланып жасауымыз керек.
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УДК 577.115.7
БРОМИРОВАНИЕ БЕТУЛИНА В СРЕДЕ ХЛОРИСТОГО МЕТИЛЕНА
Пирогова К.А., Лежнева М.Ю.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Доминирующей породой в Северном Казахстане является берёза, на долю
которой приходится 86% площади, остальная занята осиной, ивой и искусственными
насаждениями [1]. Препараты березовой коры использовали в лечебных целях еще
знахари древности. В настоящие время в медицине широко распространенно
применение лекарственных средств, составляющими которых являются природные
соединения и их производные. Одним из таких соединений является бетулин, его
источником служит кора березы, в которой он находится в больших количествах.
Фармакологическая активность бетулина широка и хорошо изучена. Этот спектр
действий взаимосвязан, многие действия вытекают одно из другого. К основным
свойствам бетулина относятся: гепатопротекторное, желчегонное, антилитогенное [2];
антиоксидантное;
противовоспалительное
[3];
противоопухолевое,
гипохолестеринемическое,
противовирусное,
иммуномодуляторное,
гиполипидемическое, антигипоксантное, гастропротекторное, нейропротекторное,
антисептическое, антимутагенное [4,5]. В настоящее время интерес вызывают
различные химические модификации на основе бетулина, позволяющие увеличить
спектр биологической активности [6,7,8].
Галогенирование – одна из важных реакций в синтезе промежуточных продуктов
для введения в молекулу таких группировок, как NR1R2, OH, OAlk, SH, SR, CN и др. с
помощью реакций нуклеофильного замещения, поэтому галогенпроизводные
интересны как с позиций измененной биологической активности, так и с позиций
получения синтона для дальнейших модификаций. Известны хлор и бромпроизводные
бетулина и бетулоновой кислоты [6,7,8].
Чаще всего бромирование проводиться в среде хлороформа и приводит к
образованию нескольких бромпроизводных бетулина.
Было проводено бромирование в среде неактивных к галогену растворителей
(хлористый метилен). Бетулин массой 1,1 г (0,0025 моль) растворяли в 100 мл
хлористом метилене и затем добавляли по каплям в течение двух часов 0,13 мл (0,0025
моль) бром в 15 мл хлористого метилена. В ходе реакции образовывался густой осадок,
который отфильтровывали, промывали на фильтре раствором соды до нейтральный
промывных вод, сушили. После перкристаллизации в этаноле выход составил 54%.
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В спектре 1Н ЯМР (СDCl3, 400 МГц, δ, мд.) продукта обнаруживаются синглеты
третичных метильных групп в области 0.75 - 1.1 м.д., а также метильных групп при
двойной связи в области 1.7 м.д. Сигналы протонов при С-3 проявляются в виде
дублета дублетов в области 3.17 м.д. (КССВ 4 и 10 Гц.). Сигналы протонов
оксиметиленовой группы при С-17 проявляются в виде характерных уширенных
дублетов с КССВ 10 Гц в области 3.29 и 3.77 м.д. Сигналы винильных протонов,
геминальных к атому брома, проявляются в спектре в виде уширенных синглетов
области 5.89 и 6.20 м.д.
Аналогичные последним сигналам наблюдались 29(Е,Z) - бромлупенилацетата,
описанном авторами. На основании вышеупомянутого предположено, что смесь
веществ представлена изомерами 3β,28-дигидрокси-29-Е-бромолуп-20(29)-еном (2.) и
3β,28-дигидрокси-29- Z - бромолуп-20(29)-еном (3.).
Исходя из полученных данных, соединения будут иметь следующее строение
(рисунок 1):

3.

Рисунок 1. Структуры продуктов.
Тогда суммарное уравнение будет выглядеть следующим образом (рисунок 2):

3

Рисунок 2. Схема реакции бромирования бетулина бромирующим реагентом.
В результате исследования определено, что
при бромировании бетулина
раствором брома в хлористом метилене при комнатной температуре в мольном
соотношении бетулина и бромирующего реагента 1:1 образуются два геометрических
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изомера 3β,28-дигидрокси-29-Е-бромолуп-20(29)-еном (2.) и 3β,28-дигидрокси-29- Z бромолуп-20(29)-еном (3.)
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВЗАИМНОГО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Подомарчук Е.Д.
(филиал ТюмГУ в г. Ишим)

Взаимопонимание и мирное сосуществование разных этносов и народных
традиций возможно на основе взаимного развития культуры. С нашей точки зрения,
одним из самых действенных инструментов сотрудничества российской и
казахстанской культур являются народные промыслы, рукодельное творчество.
Народные промыслы являются отражением художественных традиций нации и
художественного опыта народов. Они сохраняют историческую память и
самобытность. В многонациональной стране самобытность и индивидуальность
отдельных этнических групп возможна не только при сохранении языковой
идентичности, но и при передаче от поколения к поколению национальных традиций, в
частности особых народных промыслов. Народное декоративно-прикладное искусство
является неотъемлемой частью культуры каждого народа. Кроме того, развитие
рукодельного творчества может не только индивидуализировать отдельную
153

народность, но и способствовать взаимопроникновению культур, тем самым
формированию толерантного отношения.
В г. Ишиме и Ишимском районе [1] наряду с традиционными русскими
промыслами развиваются и традиционные казахские ремесла, которые на протяжении
долгого времени тесно переплетаются и развиваются. В течение текущего десятилетия
весьма популярным становится валяние – одно из древнейших казахских народных
ремёсел.
Еще один из распространенных видов казахского прикладного искусства, как в
прошлом, так и в настоящем это вышивка, которая так же использовалась в быту для
оформления жилища и предметов быта. В вышивке применялся растительный
орнамент, чаще в виде цветков и листьев.
Нельзя обойти стороной и резьбу по дереву. Из дерева мастера изготовляли
сундуки, вырезные ручки, двери и части седел. Оригинальными и неповторимыми
узорами резчики наполняли шкафы для хранения посуды, посуду, черпаки и миски,
кровати и лари.
Казахские народы владели одним из сложных видов промысла - плетением
циновок из чия – степного тростника. Процесс изготовления циновки подразумевал,
что каждую тростинку в отдельности обвивали по заданному рисунку разноцветными
волокнами непряденой шерсти. Затем, сплетали их вместе, получая великолепный
ковровый рисунок. Плетенными таким способом полотнищами обвешивались стены
юрты, а также внутренняя сторона дверной завесы.
Очень ярко наблюдается эта тонкая нить, которая связывает культуры русских и
казахов, Россию и Казахстан. Россия издавна славилась мастерами и ремесленниками,
которые творили красоту своими руками. Именно через народные промыслы
наблюдается связь между поколениями. Производство фарфора, декоративная роспись,
изготовление глиняной игрушки, вязанием пуховых платков, ковроткачество и многим
другим известна Россия.
Ишим и Приишимье богаты рукодельницами и мастерами, которые работают в
разных направлениях, таких как: резьба по дереву, валяние, вышивка крестом, гладью,
лентами, изготовление кукол, шитье мягких игрушек и многое другое.
Народные промыслы способны развить эстетическое воспитание, воспитание
общечеловеческих ценностей: доброты, гармонии, любви к красоте, взаимопониманию
на межличностном, межнациональном и межгосударственном уровнях. Изделия,
сделанные своими руками всегда по-своему радостны и нарядны, они способны развить
у молодого поколения чувство прекрасного и активизировать их творческий поиск.
Обучение детей и подростков навыкам и умениям народно-прикладного искусства
имеет огромное воспитательное, образовательное и социальное значение. Конечно, это
и забота об обществе, культуре и будущем народа.
Таким образом, важной частью культурного наследия любого народа являются
народные промыслы, которые совершенствуются и развиваются, не теряя своей
уникальности и самобытности. В них сконцентрированы опыт и ум наших предков,
своеобразие и неповторимость народного творчества. В промыслах и ремеслах
отражается уровень развития и ценностные ориентиры народа. Именно народные
промыслы являются одним из направлений взаимного развития культур России и
Казахстана.

1.

Литература:
Щеглов, А.Ф. География Тюменского Приишимья: учебное пособие / А.Ф. Щеглов, В.М.
Андреенко, С.И. Щеглова, Л.В. Губанова, Н.Е. Суппес, Г.С. Кощеева, Ю.А. Демус; под общей
ред. Л. В. Губановой. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012.- 128 с.
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УДК 546.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОЙ ФРАКЦИИ КОРЫ БЕРЕЗЫ
Попировник Е.Г., Лежнева М.Ю.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В данной работе проведены исследования циклогексанового экстракта
прикамбиальной коры Betulae, полученного из растительного сырья, произрастающего
на территории Северно-Казахстанской области. С использованием современных
методик определено содержание фосфолипидов, жирных кислот, триглицеридов,
углеводородов.

Актуальность исследования заключается в выделении, идентификации и
исследовании различных классов биологически активных соединений, из липидной
фракции прикамбиальной коры березы, которые в дальнейшем могут стать основой для
изготовления косметических композиций на их основе.
Методами экстракции, перегонки, кристаллизации, различными видами
хроматографии (бумажной, тонкослойной, колоночной, ВЭЖХ) выделен ряд
биологически активных соединений.
Объектом исследования выбрана внутренняя кора березы, представляющая
собой часть ствола березы, находящаяся между берестой и древесиной.
Цель работы - является изучение химического состава и выделение основных
классов биологически активных соединений прикамбиальной коры березы.
Экспериментальная часть.
Исследование циклогексановой смолки.
Сырье коры, очищенное от бересты, собранное в сентябре 2013 года в районе
г. Петропавловска (Борки), которое измельчали до мелкодисперсного состояния при
помощи электрической мельницы (МАРКА). Сырьём в виде порошка заполняли
изготовленный из фильтровальной бумаги патрон.
Масса сырья составила 70,222г. Плотно закрытый патрон помещали в аппарат
Сокслета и проводили экстракцию циклогексаном до полного извлечения всех
экстрактивных веществ.
Циклогексан имеет небольшую диэлектрическую проницаемость(2.0), поэтому
экстрагирует большую часть веществ липидной природы. Приблизительное время
экстракции 5-7 часов. Получили циклогексановый экстракт, который упарили до
постоянной массы. Масса сухого остатка составила 0.89 г, что составило 1.26 % от
воздушно сухого сырья.
Получали смолку темно-коричневого цвета с приятным запахом, липкую на
ощупь. Аликвоту массой 0,57 г подвергли щелочному гидролизу (10-% раствор
щелочи). После гидролиза выпал осадок массой 0,32 г (содержащий 56,1 %
гидролизуемых веществ липидной природы), который промывали до нейтральной
среды разбавленной соляной кислотой (HCl).
Осадок представляет собой вещества образовавшиеся после гидролиза липидов
(т.е гидролизуемых липидов).
Полученный осадок исследовали на растворимость, результаты исследования
приведены в таблице.
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Таблица. Исследование циклогексановой смолки на растворимость
№

Растворитель

1

Этанол

2

Хлористый метилен

Относительная растворимость

3 Диэтиловый эфир
4 Петролейный эфир
+++ (высокая растворимость)
++ (средняя растворимость)
+ слабая растворимость, осадок.
- растворяется при нагревании

-

+++
++
+

Примечания
При нагревании растворяет, приятный
запах, при охлаждении мутнеет.
Хорошо растворяет, цвет раствора
насыщенный.
Хорошо растворяет, мутнеет.
Растворяет слабо, выпадает осадок.

Циклогексановую смолку хроматографировали в системе системе - 80:20:1
(петролейный эфир, диэтиловый эфир, уксусная кислота), проявляя в парах иода.
Получили 5 пятен со значениями соответственно Rf: Rf1 = 0,36 Rf2 =0,41 Rf3 = 0,61
Rf4 = 0,75 Rf5 = 0,91 (рисунок). Данные значения в приведенной выше системе
растворителей характерны для следующих классов липидов [1] триглицериды, жирные
кислоты, фосфолипиды, воски, углеводороды
5
4
3
2
1

Рисунок. Хроматограмма смолки циклогексанового извлечения прикамбиальной коры
березы.
Вывод: Циклогексан извлекает вещества липидной природы в количестве 1.26%
из них 56,1% гидролизуемых липидов. В результате исследования удалось установить
следующие виды липидов триглицериды, жирные кислоты, фосфолипиды, воски,
углеводороды.

Литература:
1. Поляков В.В, Адекенов С.М. Биологически активные соединения растений рода Populus L. и
препараты на их основе –Алматы « Ғылым», 1999.
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УДК – 577.115.7
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА
ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ
Романихина А.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Эфирное масло – смесь летучих, душистых веществ, образующихся в растениях и
относящихся к различным классам органических соединений, преимущественно
терпеноидам, реже к ароматическим и алифатическим соединениям. Среди них
встречаются углеводороды, спирты, кетоны, альдегиды, фенолы, лактоны, кислоты,
простые и сложные эфиры и др. Свое название эфирные масла получили благодаря
наличию характерного ароматического запаха и маслоподобной консистенции. В
отличии от жирных масел они испаряются, не оставляя жирного пятна. Эфирные масла
широко распространены в растительном мире. В настоящие время известно до 2500
эфирномасличных растений, относящихся к различным классам . Эфирные масла могут
накапливаться в любых органах растений: цветках розы и лаванды, плодах
сельдерейных и цитрусовых, в подземных органах аира, ириса, девясила [1].В
растениях эфирное масло локализуется, как правило, в специальных образованиях.
Различают экзогенные и эндогенные образования. Экзогенные: эфирномасличные
железки, которые имеют различное строение; железистые волоски; железистые пятна.
Эндогенные: эфирномасличные вместилища; эфирномасличные канальцы; секретные
ходы; специализированные. В листьях березы содержится эфирное масло до 0,5%
[2].Эфирные масла представляют собой бесцветные, реже различноокрашенные
жидкости. Они обладают специфическим запахом и вкусом. Большинство эфирных
масел легче воды, и лишь некоторые их них (эфирное масло гвоздики, корицы) имеют
плотность более единицы.Эфирные масла мало, очень мало или практически
нерастворимы в воде, но при взбалтывании с одой придают ей запах и вкус. Они
растворимы в жирных и минеральных мслах, спирте, эфире и других органических
растворителях. При охлаждении ряда эфирных масел, а иногда и при комнатной
температуре некоторые компоненты выкристаллизовываются. Твердую часть эфирных
масел принято называть стеароптен, жидкую – элеоптен. Получают эфирные масла
различными методами: перегонка с водяным паром, перегонка с водой, перегонка с
перегретым паром при повышенном давлении, перегонка при пониженном давлении,
экстрагирование низкокипящим растворителем, экстрагирование жирным маслом,
прессование [3].
Экспериментальная часть.
Эфирное масло листьев получали перегонкой с водяным паром. Молекула воды
состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, которые соединены между
собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрачную
жидкость, не имеет цвета (в малом объёме), запаха и вкуса. Является хорошим
сильнополярным растворителем. В природных условиях всегда содержит растворённые
вещества (соли, газы)[4].
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Физические константы [5]:
1) Молярная масса 18,01528 г/моль
2)Плотность 0,9982 г/см³
3) Температура плавления 0 °C
4)Температура кипения
99,974 °C
Вода экстрагирует такие вещества как:
- низкомолекулярные кислоты;
- аминокислоты;
- углеводы;
- витамины;
- соли.
Листья березы для исследования былисобран в естественных местах
произрастания вКызылжарском районе в окрестностях поселка Бишкуль. Листья были
собраны в мае - июне и подвергались естественной сушке в тени на сквозняке. Время
перегонки составляло 3 ч. Масса листьев, взятых на эксперимент, составила 30 г.
Для перегонки с водяным паром была собрана установка (рисунок 1) в которой
использовали колбу Кляйзена, в которую вставлена трубка, доходящая до дна колбы.
По этой трубке из парообразователя поступает пар. Для того чтобы в процессе
перегонки предотвратить конденсацию водяного пара и переполнение перегонной
колбы водой, ее предварительно нагревали до 105-110° С.
Перегонку вели до тех пор, пока дистиллят не перестал разделяться на две фазы.
После того как начала перегоняться одна вода, открыли зажим 10 и лишь после этого
прекратили нагревание парообразователя. После отсоединения приемника дистиллята
от холодильника содержимое перелили в делительную воронку и удалили водную фазу.

Рисунок 1. Установка для перегонки с водяным паром.
1 — круглодонная колба с длинным горлом; 2 — перегоняемое вещество и вода;
3 — холодильник; 4 — приемник; 5 — парообразователь; 6 — трубка, по которой
поступает пар; 7 — пароотводная трубка; 8 — предохранительная трубка; 9 — тройник;
10 — винтовой зажим; 11 — аллонж.
Эфирное масло листьев березы повислой, полученное перегонкой с водяным
паром, представляет собой жидкость желтого цвета со специфическим ароматным
запахом с выходом 0,07% (в пересчете на воздушно-сухое сырье).
Экстракцию липидов из эфирного масла листьев березы проводили по методики
Фолча [6]. Для этого эфирное масло листьев березы растворяли в системе хлороформ –
этанол – вода (1 : 2 : 0,8), которая быстро извлекает липиды. Экстракт разбавляли
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одним объемом воды и одним объемом хлороформом – образуется двухфазная система,
нижний слой – хлороформ, верхний слойэтанол + вода. Водорастворимые
нелепидные смеси переходят в водно – этанольный слой, в то время как в
хлороформном слое остаются липиды, свободные от загрязнений. При помощи
делительной воронки отделяем хлороформный слой и изучаем методом тонкослойной
хроматографии. Хроматографическое исследование проводили в системе гексанбензол (9 : 1) с различными проявителями, а также в системе петролейный эфир –
этиловый эфир – уксусная кислота (90 : 10 : 1) (таблица 1). Идентификацию веществ
проводили в соответствии с литературными данными [6].
Таблица 1. Хроматографическое исследование хлороформной фракции эфирного масла.
Система гексан – бензол (9 : 1)
Видимый свет

УФ свет

Пары йода

Н2SO4 (5%
этанольный раствор)

Пятен не
наблюдается

4
3
2
1

2
1

1- зеленое
2- голубое
Пятно на старте –
ярко- желтого цвета

1,2 –ярко желт.
3,4 –бледно желт.
Пятно на старте –
коричневого цвета

Rf1 = 0,07
Rf2 = 0,08

4
2
1
1,2,4 –розовосиреневые
Пятно на стартетемно-сиреневого
цвета
Rf1 = 0,07
Rf2 = 0,08
Rf4 = 0,25

Идентификация
веществ
1-Углеводороды
(парафины и
олефины)
2 – Метиловые
эфиры жирных
кислот
4-Каротиноиды
На старте – высшие
алифатические
спирты,стерины,
1,3 – диглицериды,
1,2-диглицериды,
моноглицериды

Rf1 = 0,07
Rf2 = 0,08
Rf3 = 0,1
Rf4 = 0,2
Система петролейный эфир – этиловый эфир – уксусная кислота (90 : 10 :1)
Н2SO4 (5%
Идентификация
Видимый свет
УФ свет
Пары йода
этанольный раствор)
веществ
Пятен не
1-онаблюдается
диалкилмоноглицер
иды
2-углеводороды
(парафины,олефин
ы)
3-эфиры стеринов,
триалкиловые
эфиры глицерина
4-стерины
5
2
4
5-высшие
1
3
алифатические
спирты
На старте –
Rf1 = 0,7
Rf3 = 0,9
Пятно на старте –
моноглицериды,1Rf2 = 0,92
Rf4 = 0,1
темно-сиреневого
о-моноалкиловые
Пятно на старте –
Rf5 = 0,15
цвета
эфиры глицерина
ярко – желтого
Пятно на старте –
цвета
коричневого цвета
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В результате проделанного исследования, можно констатировать наличие в
липидной фракции эфирного маслалистьев березыследующих компонентов:
углеводороды (парафины и олефины),метиловые эфиры жирных кислот,каротиноиды,
высшие алифатические спирты,стерины,эфиры стеринов, 1,3 – диглицериды, 1,2диглицериды, моноглицериды, 1-о-диалкилмоноглицериды, 1-о-моноалкиловые эфиры
глицерина,триалкиловые эфиры глицерина.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ƏОЖ 568.25(574.23)(1-751.2)
ҚОРҒАЛЖЫН МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ ҚОРЫҒЫНДАҒЫ
ҚАЗТƏРІЗДІЛЕРДІҢ АЛУАНТҮРЛІЛІГІ
Сейдахметов Н.К.
(Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҰУ)

Қорғалжын мемлекеттік табиғат қорығы (ҚМТҚ) – ерекше қорғалатын аумақ.
Құрғақ даланың ортасында Теңіз-Қорғалжын көлі созылып жатыр. 1968 жылы
құрылған ҚМТҚ алатын аумағы бойынша Қазақстан Республикасы (ҚР) қорықтарының
ішінде (543171 га) үлкендерінің бірі болып табылады. Орта Азия-Үнді жəне СібірШығыс Африка құс жолдарының қиылысында орналасқан жəне халықаралық маңызға
ие сулы көлдер жүйесі, яғни екі үлкен Теңіз бен Қорғалжын көлдері жəне дала учаскесі.
Жылдың ылғалдылығына байланысты су бетінің ауданы 1130-1590 шаршы
шақырымды құрайды, ең терең жері 7 метрге жетеді, ал судың минералдануы Əлемдік
мұхиттың тұздылығынан 5-6 есе артық (22-ден 127 г/л-ға дейін). Көл тереңсулы
Жалтырдан (Үлкен Теңіз) жəне Солтүстік-шығыс бөлігіндегі үлкен шығанақтан (Кіші
Теңіз) тұрады. Көлде 70-ке жуық кіші жəне үлкен аралдар бар, оларға құстар ұя салады.
Бұл Орта Азиядағы ең ірі ағынсыз тұзды суқойма.
1976 жылы Теңіз-Қорғалжын көлдер жүйесі Халықаралық маңызы бар Рамсар
тізіміне қосылды. 2000 жылы АҚШ-тың Калифорния штатында өткізілген форумда
қорық дүниежүзілік “Тірі көлдер” жүйесіне 19-шы болып енгізілді. 2007 жылы ҚМТҚ
көлдері ІВА орнитологиялық аумақтардың халықаралық желісіне енгізілді. 2008 жылы
ҚМТҚ аумағы ЮНЕСКО ның Бүкілəлемдік Табиғат Мұрасының Тізіміне енгізілді.
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2012 жылы Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы биосфералық резерват мəртебесін
иеленді.
Қорық территориясында 374 өсімдіктер мен жер беті жануарларының 1400-ден
астам түрі мекендейді.
Қазақстанның Қызыл Кітабына (2010) құстардың 41 түрі жəне ХТҚО тізіміне 27
түр енгізілген, сонымен қатар сүтқоректілердің 5 түрі: ақбөкен, суыр-байбак, дала
тышқаны, сұр атжалман, дала шіңкілдегі.
Қазіргі кездегі зерттеулер бойынша қорық территориясында 18 отрядқа жататын
құстардың 346 түрі тіркелген: гагаратəрізділер-2, поганкатəрізділер-5, ескекаяқтылар-4,
дегелектəрізділер-12, қоқиқазтəрізділер-1, қазтəрізділер-32, сұңқартəрізділер-28,
тауықтəрізділер-3, тырнатəрізділер-11, татреңтəрізділер-64, көгершінтəрізділер-10,
көкектəрізділер-2, жапалақтəрізділер-7, тентекқұстəрізділер-1, стрижтəрізділер-1,
ракшетəрізділер-5, тоқылдақтəрізділер-3, торғайтəрізділер-132. Соның ішінде 16 түр
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына, 12 түр IUСN бойынша қауіп төнген, 5
түр Орталық Қазақстан регионы үшін субэндемикалық болып табылады.
Соңғы жылдардағы зерттеу нəтижелері бойынша қорық көлдерінде қоқиқаздың
əлемдік популяциясының 10% жəне тағы бір Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін түр
– ақбас үйректің 10-20% шоғырланған. Қорғалжын қорығындағы жұмыстар алғашқы
кезекте осы түрлерді сақтап қалуға бағытталған. Дүние жүзілік табиғатты қорғау
одағының Халықаралық «Қызыл» тізіміне 11 түр, Қазақстанның Қызыл кітабына 15 түр
енген жəне 3 түр Қазақстан даласына шартты эндемик деп саналады. Олар: қара
бозторғай (Melanocorypha yeltoniensis), аққанат бозторғай (М. Leucoptera), тарғақ
(Chettusia gregaria).
Мониторинг мəліметтері бойынша сулы-батпақты мекенде сирек кездесетін,
жоғалып кету қаупі бар жəне Теңіз-Қорғалжын көлдер жүйесіне тəн – көптеген
жергілікті түрлер жатады. Оларға:
Сұр қаз (Anser anser) -топпен қоныс аударатын, ұя салуға тəн түр. Ұялары
Сұлтанкелді көлінің солтүстік бөлігінде, Қызылкөл, Ұзынкөл, Қоқай көлдерінде
тіркелді, ал Сұлтанкелді, Есей өзендерінде жеке даралары тіркелген. Табанқаз салалары
мен Бозаралда колониясы байқалған. Түлеген сұр қаздардың ерте жинақталуы 2005
жылы тамыздың соңы мен қыркүйекте барлық суаттарда кездесті. Ең ірі колониялары
қоректенуге ыңғайлы, дақылдар өсетін далалардағы тұщы сулы аймақтарды
мекендейді. Күз мезгілінде қорықтың солтүстік аймақтардағы көлдерінде көп болып
жиналып, біраз уақытқа дейін маңайдағы дақылдармен қоректеніп, осы жерді
мекендейді. Алайда қаздардың негізгі жинақталуы қорықтан тыс жерлерде, Кұмдыкөл
мен Ұялышалқар көлдер жүйесінде тіркелген.
Сыбырлақ аққу (Cygnus olor)- ұя салатын түр. Ірі колониялар құрады. Əуедегі
бақылаулар нəтижесі бойынша 1976-1989 жылдары ұя салу кезеңінде қорық аймағында
1100-3080 дарасы, соның ішінде 1989 жылы 470 ұя салатын жұптары тіркелген. Кей
жылдары жергілікті популяциясының саны өте аз болған (20-30 жұп).
Сұңқылдақ аққу (Cygnus cygnus) - саны жағынан көп емес, ұшып өтетін құс
(Кривицкий жəне т.б., 1985). 1988 жылдан бастап қорықта олардың топтары байқала
басталды. 1990 жылы Қорықтың солтүстік шекара маңындағы Взрывкопань көлінде ұя
салғандары тіркелген. Жаздың екінші жартысында, күзде басқа да көлдерде түлейді
жəне семірген даралары кездеседі. Ал күзгі миграция кезеңінде 100 -астам ұшып өтетін
топтары байқалады.
Сарыалақаз (Tadorna ferruginea) - Қазақстанның көл-суларының бəрінде
кездеседі. Кейбірі, Сырдария бойының Келес пен Арыс тұсында қыстап шығады.
Көктемде ерте, кейде ақпанның ортасында ұшып келіп, қазанның ортасына дейін
қоныстанады. 2004 жылы күзде сулы-батпақты территорияның барлық көлдерінде
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тіркелген. Колониялары Үлкен Теңіздің оңтүстік-шығыс шығанағында (22 мыңға
жуық) жəне Жыландышалқар өзеніне (1200 астам) қоныстанған.
Италақаз (Tadorna tadorna)-Батыс Еуропа жағалауларынан бастап Моңғолия,
Солтүстік Қытайға дейінгі аралықта, Қазақстанның барлық оңтүстік аймақтарындағы
тұзды, сортаңды су айдындарында таралады. Олар республикамыздың далалы,
шөлейтті аймақтарда да тіршілік етеді. Кейбір жылдары Келес, Арыс өзендерінің
Сырдарияға қосылатын жерлерін қыстап та қалған. Мұнда италақаздардың саны
туралы ақпарат көп, кейбір жылдары 100 000-нан 270 000 дейін жеткен (Гаврин жəне
т.б., 1974; Андрусенко, 1977; Кривицкий жəне т.б., 1985). Түлеу кезеңінен басқа
уақытта италақаздар сулы-батпақты территориясының əртүрлі суаттарында жұптасып
немесе кіші топтармен кездеседі. Қазіргі кезде түрдің саны азайып кеткен. 2005-2006
жылдары қорық территориясында жəне маңайдағы көлдерде 3000-нан астам италақаз
кездескен. Соңғы онжылдықта ұя салатын мекендері мен ұшып өту кезінде тоқтайтын
суаттарында саны күрт азайған (Ерохов, 2005, 2006).
Бізқұйрық үйрек (Anas acuta) -ұя салатын жəне ірі колония құрайтын түр. 19501960 жылдары түлеу кезінде қаздардың саны бірнеше жүз мыңдарға жеткен
(В.Ф. Гавриннің, 1964). 1970 жылдары олардың саны қысқарған (Кривицкий жəне т.б.,
1985). 2004 жылдың күзінде сулы-батпақты территорияда біркелкі таралғандығы (2300
саны) анықталған. 2005 жылы 308 бізқұйрық үйрек тіркелген.
Қызылтұмсық сүңгуір (Netta rufina) - зерттеулер жүргізген кезеңдерде жиі
кездескеніне қарамастан саны аз. 1959 жылы 4100 дара, 1970 жылы - 5900 (Гаврин жəне
т.б., 1974); ал 1973-1978 жылдары - 3 000 дара шамасында (Кривицкий жəне т.б., 1985).
Қазіргі кезде қызылтұмсық сүңгуірлер ұшып өту кезінде жəне түлеу кезінде топ-топ
болып кездеседі. Ең ірі колониялары (6000 дара) Қоқай көлінің батыс арналарындағы
қамыс өсінкен көлдерде тіркелген.
Көк сүңгуір (Aythyaе ferina) – ұя салу, ұшып өту жəне түлеу кезінде саны көп
қаздардың бірі. Негізгі колониялары Үлкен Теңіздің оңтүстік-шығыс шығанағында
кездеседі. Басқа да жерлерде оннан бірнеше мыңға дейінгі көк сүңгуірлер байқалған.
2005 жылы 205 дарадан астам сүңгуір саналған. Қорықтың орталығындағы көлдер Қоқай, Тоқтамыс жəне Абылай бөгетінде, Жұмай-Майшұқыр көлдерінде ірі
колониялары тіркелген.
Ақбас үйрек (Oxyura leucocephala) – Сулы-батпақты территорияда сирек
ұялайтын үйрек. Дүние жүзілік табиғатты қорғау одағының Халықаралық "Қызыл"
Тізіміне, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. 1974 жылы В.Ф. Гаврин бірқатар
авторлармен бірге Қорғалжын көлдерінде ұялайтын ақбас үйректерге санақ жүргізген.
1959 жылы - 70 жұп, ал 1970 жылы-30 жұп тіркелген. Соңғы уақыттарда ақбас
үйректердің саны артуда, əсіресе миграция алдында. 2004 жылдың күзінде 3 000 дараға
жуық, 2005 жылдың жазында – 2500 дарадан аса саналған.
Қорғалжын қорығында мекендейтін қазтəрізділер отряды өкілдері
(Э. Гаврилов мəліметтері бойынша 1999 ж.)
№

Қазтəрізділердің атауы

1

Қарашақаз (Branta bernicla Linnaeus,1758)*
Қызылжемсаулы қарашақаз (Rufibrenta ruficollis Pallas,
1769)
Сұр қаз (Anser anser Linnaeus,1758)
Ақмаңдайлы қаз (Anser аlbifrons Scopoli, 1769)
Шиқылдақ қаз (Anser erythropus Linnaeus,1758)

2
3
4
5
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+
+

Қорғалжын
қорығы
территориясы
+
+

+
+
+

+
+
+

Қазақстан
территориясы

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Қырманқаз (Anser fabalis Latham, 1787)
Ақ қаз (Chen caerulescens Linnaeus,1758)
Ақбас қаз (Eulabeia indica Latham, 1790)
Қытай қазы (Cygnopsis cygnoides Linnaeus,1758)*
Сыбырлақ аққу (Cygnus olor Gmelin, 1789)
Сұңқылдақ аққу (Cygnus cygnus Linnaeus,1758)*
Кіші аққу (Cygnus bewickii Yarrell, 1830)*
Сарыалақаз (Tadorna ferruginea Pallas, 1764)
Италақаз (Tadorna tadorna Linnaeus,1758)
Барылдауық үйрек (Anas platyrhynchos Linnaeus,1758)
Ысылдақ шүрегей (Anas crecca Linnaeus,1758)
Қырылдақ шүрегей (Anas formosa Georgi, 1775)
Қаратұмсықты үйрек (Anas falcata Georgi, 1775)
Қоңыр үйрек (Anas strepera Linnaeus,1758)
Сарыайдар үйрек (Anas penelope Linnaeus,1758)
Бізқұйрық үйрек (Anas acuta Linnaeus, 1758)
Даурықпа шүрегей (Anas querquedula Linnaeus,1758)
Жалпақтұмсықты үйрек (Anas clypeata Linnaeus,1758)
Мəрмəр шүрегей (Anas angustirostris Menetries, 1832)*
Қызылтұмсық сүңгуір Netta rufina (Pallas, 1773)
Көк сүңгуір (Aythya ferina Linnaeus, 1758)
Алакөз сүңгуір (Aythya nyroca Guldenstadt, 1770)*
Айдарлы сүңгуір (Aythya fuligula Linnaeus, 1758
Теңіз сүңгуірі (Aythya marila Linnaeus, 1761
Ұшқыр үйрек (Clangula hyemalis Linnaeus, 1758)
Сусылдақ (Bucephala clangula Linnaeus, 1758)
Қара тұрпан (Melanitta nigra Linnaeus, 1758)
Дөңтұмсық тұрпан (Melanitta deglandi Bonaparte,
1850)*
Кəдімгі тұрпан (Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)*
Ақбас үйрек (Oxyura leucocephala Scopoli,1769)*
Кіші бейнарық (Mergus albellus Linnaeus, 1758)
Секпілтөс бейнарық (Mergus serrator Linnaeus, 1758)
Үлкен бейнарық (Mergus merganser Linnaeus, 1758)
Мамыққаз (Somateria spectabilis Linnaeus, 1758)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

Ескерту: * - белгіленген құстардың түрлері Қазақстан Қызыл кітабына (2010ж)
тіркелгендер.
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ƏОЖ 504.75:628.31
ЭКОЛОГИЯ ЖАҒДАЙЫ ЖƏНЕ ЛАСТАНҒАН СУ КӨЗДЕРІН ТАЗАРТУДА
ӨСІМДІК ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚОЛДАНУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТИІМДІЛІГІ
Сейткул А.
(Тараз мемлекеттік педагогикалық институты)

Ластануға судың барлық категориялы: мұхит, континентік, жерасты, əртүрлі
дəрежеде ұшырайды.
Судың, əсіресе ауыз судың сапасы халықтың денсаулығын анықтайтын маңызды
факторлардың бірі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
мəліметтері бойынша судың сапасының төмен болу себепті шамамен 5млн. адам(
негізінен балалар) өледі де, əр түрлі дəрежеде уланған немесе ауырған адамдардың
саны 500млн.-нан 1млрд-қа дейін жетеді.
Сулардың ластануы ең бірінші рет су қоймаларының əр түрлі ластаушы
заттардың келіп түсуіне байланысты болады. Екінші ретті ластану, бірінші рет
ластанушылардың əр түрлі тізбекті реакцияларға түсуі арқылы жүреді. Ластанушы
заттарға негізінен топырақ эрозиясының өнімдері, минералдық таңайтқыштар, улы
химикаттар жіне т.б заттар жатады (азот, фосфор, жəне басқа биогенді элементтер мен
олардың қосылыстары, органикалық заттар, пестицидтер, тұрмыстық қалдық, мұнай
жəне мұнай өнімдері).
Ластанған суларды механикалық, химиялық, биологиялық жолмен тазартады.
Механикалық жолмен тазарту əдісі- ластанған сулардан əдейі арналған
құралдардың көмегімен ерімейтін зиянды қосындыларды бөлуге бағытталған. Ол үшін
сүзгі, мұнай, май ұстайтын құралдар т.б. пайдаланылады. Бұл əдіспен ластанған судың
60%, өндірістік қалдық сулардың- 95%-ке дейнін ерімейтін қосындылардан айыруға
болады.
Ластанған суларды химиялық жолмен тазарту əдісі- əр түрлі реагенттерді қосу
арқылы құрамын жақсартуға бағытталған. Химиялық əдіспен ластанған сулардағы
ерімейтін зиянды заттарды 95%-ке дейін азайтуға болады.
Ластанған суларды тазартудың биологиялық əдісі биохимиялық процестің
көмегімен жүргізіледі. Биологиялық тазарту табиғи жағдайда бөлініп берілген жер
учаскелерінде жүргізіледі. Бұлар- жер суару участоктері. Биологиялық тазарту əдісін
пайдалану үшін биологиялық тоғандар пайдаланылады.
Қазақстанда жоғарыда аталған су тазарту əдістерінің ішінен тек қана
механикалық əдіс пайдаланылады. Республикада жүздеген су тазарту қондырғылары
тұрғызылған. Бұлардың жұмысын үнемі қадағалап отырмаса- олардың тиімділік
көрсеткіштері төмен болып қала береді. Ал химиялық жəне биологиялық тазарту
əдістері əлі практикаға енген жоқ.
Жұмыстың мақсаты ластанған суларды аса мұқият тазарту жəне қалдықсыз
технологины жүзеге асыру.
Қазіргі кезде тұщы судың көздері санаулы-ақ егер биологиялық əдістерді
қолданғанда оң нəтиже шығатын болса, мол экологиялық проблемаға шешім табылады.
Ақаба су деп – бұрын өндірісте, тұрмыста немесе ауыл шаруашылығында
пайдаланылған, сондай-ақ қандай да бір лас аймақ, оның ішінде елді мекен
(өнеркəсіптік, ауыл шаруашылықтық, коммуналдық- тұрмыстық, нөсер жəне т.б.
ағындылар) арқылы өткен су. Былайша айтқанда адамның тұрмыста жəне өндірістік іс164

əрекетінде пайдаланылғаннан кейін шыққан су. Тірі табиғаттың да қалдықтары болады
жəне кейде олардың зияны органикалық секілді орны толастамай зиян болмаса да зиян
келтіреді. Көптеген өнеркəсіптер тағамдық өнеркəсіптер болып табылады. Оның
қарапайым мысалы ретінде Оңтүстік Қазақстан обылысы Түлкібас ауданындағы
«Түлкібастық консерві зауыты» алсақ болады.Онда қалдық қалатын өрік шырынын
өсіреді, ал осы қалған қалдық,яғни өріксүйегін ,пістені жəне жаңғақ қабығын алсақ
болады. Осы аталған қалдық түрлерінің бəрі де судың мəселесінде көмегін тигізе
алады.
Тəжірибеге сүйене отырып, эксперимент жасау үшін үш биосүзбе қолдандық.
Олар: өріктің қалдықтары, яғни өріктің сүйегі, жаңғақтың қабығы жəне пістенің
қалдықтары. Үш элементті де майдалап, ұсақ ұнтақ түріне келтірдік. Ендігі
экспериментке керегі ластанған су, яғни мұнай өнімі қосылған су еді, экспериментке
керек барлық элементтер табылғаннан кейін эксперименттің тікелей іс-əрекеттеріне
көштік. Үш шыны ыдысқа құйылған құрамы бірдей ластанған сулардағы əр түрлі үш
қалдықтан жасалған ұнтақты сепкенде, 10-15 минуттың көлемініде ұнтақ мұнай өнімін
өзіне сіңіріп алады, ал су өзінің бастапқы қалпына келеді.
Сулардың ластануы ең бірінші рет су қоймаларында əр түрлі ластаушы заттардың
келіп түсуіне байланысты болады. Екінші ретті ластануы бірінші рет ластанушылардың
əр түрлі тізбекті реакцияларға түсуі арқылы жүреді. Ластанушы заттарға негізінен
топырақ эрозиясының өнімдері, минералдық тыңайтқыштар, улы химикаттар жəне т.б
заттар жатады (азот, фосфор, жəне басқа биогенді элементтер мен олардың
қосылыстары, органикалық заттар, пестицидтер, тұрмыстық қалдық, мұнай жəне мұнай
өнімдері).
Тəжірибе нəтижесі келесі 2-кестеде келтірілген. Барлық сулардың құрамында
еріген заттар болады.
2 кесте. Тəжірибе нəтижелері.
Тəжірибе
саны
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18

Су
мөлшері
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4, 75
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л
4,75 л

Қоспа
мөлшері
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25

Беттік
ауданы
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1 м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2
1м2

Ұнтақ
мөлшері
56 г
57г
58г
75г
77г
78г
97г
100г
105г
110г
113г
115г
130г
137г
140г
150г
155г
160г

№19

4,75 л

0, 25

1м2

170г
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Нəтижесі
Толығымен тазарған жоқ
Толығымен тазарған жоқ
Толығымен тазарған жоқ
Толығымен тазарған жоқ
Толығымен тазарған жоқ
Толығымен тазарған жоқ
4/3 бөлігі ғана тазарды
4/3 бөлігі ғана тазарды
4/3 бөлігі ғана тазарды
Сəл мөлдір қабат байқалды
Сəл мөлдір қабат байқалды
Сəл мөлдір қабат байқалды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарды
Толығымен тазарып
ұнтақтың артық мөлшері
қалды

Тəжірибе кезендері мен нəтижелері:
1) №1 -№6 тəжірибелерде 4,75 көлемде 1м² ауданда алынған ұнтақ мөлшері суды
майлы қалдықтардан тазартуға жеткіліксіз болды.
2) №7-№9 тəжірибелерде 4,75 көлемде 1м² ауданда алынған ұнтақ мөлшері суды
майлы қалдықтардан 4/3 бөлігі ғана тазарды
3)№13-№16 тəжірибелерде 4,75 көлемде 1м² ауданда алынған ұнтақ мөлшері
суды майлы қалдықтардан толығымен тазарды
4)№17 тəжірибелерде 4,75 көлемде 1м² ауданда алынған ұнтақ мөлшері суды
майлы қалдықтардан тазарып ұнтақтың артық мөлшері қалды.
№9-№16 тəжірибелерде 4,75 л көлемде 1м² ауданда алынған ұнтақтың орташа
мөлшері:Х=( m1+ m2+ m3+ m4+... m8 )/n формуласына қойып есептейміз, сонда
Х=(110+113+115+130+137+140+150+155+160)/9=134,444 г.
Қорытынды:
Қазіргі кезде су көздері экология тарихындағы ең апатты жағдайына келіп отыр.
Биосүзбелер арқылы су тазарса, онда дүние жүзіндегі өзендер, көлдер, мұхиттардың ең
қауіпті мəселесінің шешімі табылар еді жəне күнделікті қолданылатын судың көзіне
айналар еді. Қазіргі таңда мұхиттардың бетіндегі жалпы ауданның 5/1 бөлігін мұнай
мен мұнай өнімдері басып, яғни судың бетінде, құрамында кездеседі, ал бұл суда
тіршілік ететін жануарладың, балдырлардың тіршілігіне жəне адам өміріне өте қауіпті.
Ал тəжірибе нəтижесінде, қолданылған үш биосүзбе де 13-18 тəжірибе сандары,
ластанған суды толығымен тазартты, ал ұнтақтардың орташа мөлшері – 134,44 г
қолдануға болатының дəлелдеді. Соңгы тəжірибе саны (170 г) ұнтақты қолданғанда
ластанған су толығымен тазартылып ұнтақтың артық мөлшері қалды.

Əдебиет:
Əлімбетов. Қ.Ə. Табиғатты пайдалану жəне оны қорғау негіздері. Алматы, Экономика, 2000 г.
Баешов. А. Экология негіздері. Түркістан, Яссауи университеті, 2000 ж.
Бейсенова Ə,. Шілдебаев Ж. Экология. Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2004 ж.
Каженбаев.С. Табиғат қорғау. Алматы, Ана тілі, 1992 ж.
Сағымбаев.Ғ. Экология негіздері. Алматы, 1995 ж.
Демина Т.А., «Экология, природопользование, охрана окружающей среды» Москва, Аспект
пресс, 2005 г.
7. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д., «Методы очистки производственных сточных
вод». - Москва: Химия, 1996 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

УДК 546
ВЛИЯНИЕ КАЗЕИНАТА НАТРИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ВЯЗКОСТЬ
ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ ЦЕМЕНТА
Сергалиева Д.Е., Мокшин Д.С., Жарлыгапова А.Б., Жолболсынова А.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Определенный интерес представляет исследование действия растворов
биополимеров на концентрированные водные суспензии разных наполнителей, в
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частности цемента, образующие коагуляционные структуры. Наиболее характерно для
таких дисперсий наличие пространственной сетки, возникающий за счет сцепления
частиц дисперсной фазы. Между частицами остается тончайшая термодинамически
устойчивая прослойка жидкой среды, определяющая подвижность отдельных
элементов структуры и придающая ей прочность, пластичность, вязкость. Они зависят
от структуры тела, молекулярных сил сцепления и особенностей тетеплового движения
молекул. Улучшения свойств суспензий цемента и придание им наибольшей
устойчивости можно провести введением разных добавок.
Целью нашего исследования было изучение влияния казеината натрия на
прочность и вязкость водных суспензий цемента.
В работе использовались цемент марки, ПЦ 400 Д0 (М400 Д0), соответствующий
ГОСТ 31108-2003 и казеинат натрия, выпускаемый согласно требованиям ТУ 49721-85.
Он имел следующие показатели: влажность-6%; жирность-2%; зольность-5%.
Цемент – гидравлическое вяжущее, обладающее способностью набирать
прочность во влажных условиях, чем принципиально отличается от других некоторых
минеральных вяжущих (гипса, воздушной извести), которые твердеют только на
воздухе. Он просто замешивается и хорошо застывает. Он обладает высокой
морозостойкостью, коррозионностойкостью, водостойкостью, прочностью. В
производстве этот цемент используется при изготовлении цементного раствора,
бетонных смесей, ЖБК, ЖБИ, бетонных балок, стеновых панелей, пенобетонов,
тротуарных и дорожных плит, плотных и ячеечных растворов, в общестроительных
работах.
Казеинат натрия – основное производное казеина, имеющее большое
практическое значение. Так, он является одним из ингредиентов заменителей молока,
который вводится в качестве стабилизатора эмульсий, а также для повышения
питательной ценностей и придания заменителю свойств, сходных с молоком. Оносновная часть разных белково-минеральных продуктов.
Предварительно были определены условия образования однородных систем и
разработана методика их получения. Для характеристики системы изучалась кинетика
роста
её
прочности
методом
тангенциально-смещаемой
пластинки
на
усовершенствованном приборе Вейлера — Ребиндера, а также пластическая и
динамическая вязкости на вискозиметре ВСН-3.
Измерения проводили в момент приготовления суспензии при разных
концентрациях казеината натрия и режимах при температуре 20˚С. Полученные данные
приведены в таблицах 1 – 3.
Таблица 1. Зависимость прочности 50%-ной суспензии цемента
от концентрации казеината натрия при температуре 20˚С
Содержание казеината натрия, % (цем.)
Pm, кг/м2

0
15,0

0,25
17,7

0,5
20,3

0,75
25,2

1,0
30,0

Видно, что с увеличением концентрации казеината натрия прочность водной
суспензий цемента возрастала, так как усиливалась структурообразующая роль белка.
Макромолекулы биополимера образуют мостики между частицами цемента, что и
способствует упрочнению пространственной структуры.
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Таблица 2. Зависимость пластической вязкости ηпл 50%-ной суспензии цемента
от концентрации казеината натрия при скорости вращения гильзы 300 и 600 об/мин и
температуре 20˚С
Содержание казеината
натрия, % (цем.)
ηпл, Па·с (сП)

0

0,1

0,5

1,0

5,0

7,0

10,0

7,0

14,9

19,9

64,5

16,9

42,2

48,6

Таблица 3. Зависимость динамической вязкости ηдин 50%-ной суспензии цемента от
концентрации казеината натрия при скорости вращения гильзы
200 об/мин и температуре 20˚С
Содержание казеината
натрия, % (цем.)
ηдин, Па·с (сП)

0

0,1

0,5

1,0

5,0

7,0

10,0

-

-

3,7

7,5

35,7

52,1

67,0

Из данных таблиц, следует, что значения пластической вязкости суспензии
цемента при содержании казеината натрия в пределах от (0-1)% увеличиваются, в
промежутке (1-5)% уменьшаются, а затем снова возрастает. Динамическая вязкость
водной суспензии цемента, по мере увеличения концентрации возрастает.
Таким образом, казеинат натрия положительно влияет на вязкость и прочность
водных суспензий цемента. Казеинат натрия производится промышленным способом и
может использоваться как эффективная добавка в водные цементные суспензии.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА г. ИШИМА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Суворова А.И.
(филиал ТюмГУ в г. Ишим)

Вся жизнедеятельность человека на всем протяжении его истории развития
зависела от метеорологических условий. Важным фактором окружающей среды во
многом определяющим проживание, образ жизни и комфортность существования
человечества продолжает оставаться метеорологическая обстановка.
Кoмфopтнoсть климaтичeских услoвий в тoй или инoй мeстнoсти oпpeдeляeтся
кoмплeксным влияниeм paзличных мeтeopoлoгичeских пapaмeтpoв: инсoляциoнным и
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ультpaфиoлeтoвым peжимaми, вeтpoвым peжимoм, peжимoм тeмпepaтуpы и влaжнoсти,
peжимoм oсaдкoв, измeнчивoстью пoгoднoгo peжимa и дp.
В oцeнкaх влияния пoгoды и климaтa нa oргaнизм чeлoвeкa исхoдят прeждe всeгo
из хaрaктeристики eгo тeплooбмeнa, выдeляя сooтвeтствeннo кoмфoртную,
субкoмфoртную (oтнoситeльнo блaгoприятную) и дискoмфoртную (нeблaгoприятную)
пoгoды. К oснoвным пaрaмeтрaм, включaeмым в инфoрмaцию o влиянии
климaтичeских услoвий нa чeлoвeкa, oтнoсятся тeмпeрaтурa вoздухa и влaжнoсть.
Тeмпepaтуpa вoздухa влияeт нa тeплooбмeн. Пpи физичeскoй нaгpузкe
пpoдoлжитeльнoe пpeбывaниe в сильнo нaгpeтoм вoздухe сoпpoвoждaeтся пoвышeниeм
тeмпepaтуpы тeлa, ускopeниeм пульсa, oслaблeниeм дeятeльнoсти сepдeчнo-сoсудистoй
систeмы, снижeниeм внимaния, зaмeдлeниeм скopoсти peaкций, нapушeниeм тoчнoсти
и кoopдинaции движeний, пoтepeй aппeтитa, быстpoй утoмляeмoстью, пoнижeниeм
умствeннoй и физичeскoй paбoтoспoсoбнoсти. Низкaя тeмпepaтуpa вoздухa, увeличивaя
тeплooтдaчу, сoздaeт oпaснoсть пepeoхлaждeния opгaнизмa, вoзмoжнoсть пpoстудных
зaбoлeвaний. Oсoбeннo вpeдны для здopoвья быстpыe и peзкиe пepeпaды тeмпepaтуpы.
В aтмoсфepнoм вoздухe пoстoяннo пpисутствуют вoдяныe пapы. Стeпeнь нaсыщeния
вoздухa вoдяными пapaми нaзывaeтся влaжнoстью. Oднa и тa жe тeмпepaтуpa вoздухa в
зaвисимoсти oт eгo влaжнoсти oщущaeтся чeлoвeкoм пo-paзнoму.
К хoлoду нaибoлee чувствитeльны худoщaвыe люди, у них пoнижaeтся
paбoтoспoсoбнoсть, пoявляeтся плoхoe нaстpoeниe, мoжeт быть сoстoяниe дeпpeссии.
Тучныe люди тяжeлee пepeнoсят жapу – испытывaют удушьe, учaщeннoe сepдцeбиeниe,
пoвышaeтся paздpaжитeльнoсть. Apтepиaльнoe дaвлeниe имeeт тeндeнцию пoнижaться
в жapкиe дни, a пoвышaться в хoлoдныe, хoтя пpимepнo у oднoгo из тpeх oнo в жapу
пoвышaeтся, a пoнижaeтся в хoлoдныe дни. Пpи низких тeмпepaтуpaх oтмeчaeтся
зaмeдлeниe peaкции диaбeтикoв нa инсулин.
Тeплooщущeниe чeлoвeкa oпрeдeляeтся сoвoкупным вoздeйствиeм тeмпeрaтуры,
влaжнoсти вoздухa и скoрoсти вeтрa. Для этих целей определяется эффeктивная
температура (ЭТ), т.е. пoкaзaтeль тeплoвoй чувствитeльнoсти, вычисляющийся по
различным методикам, описанных в [1].
Климат г. Ишима охарактеризован в работах [2-4]. Исследования температуры
воздуха и осадков для характеризуемой территории приведены в работе [5]. Однако
исследований биоклиматических условий г. Ишима пока не проводилось. Автором
только начаты подобные исследования, однако предварительные результаты уже
получены. В результате проведения расчёта эффективной температуры можно сделать
вывод о том, что в зимний период времени теплоощущения человека характеризуются
как «очень холодно», что соответствует нагрузке «угроза обморожения». В марте и
ноябре преимущественные теплоощущения по вычисленной ЭТ можно назвать
холодными, что соответствует умеренной нагрузке. В апреле, мае, сентябре и ноябре и
летние месяцы преобладает (более 50%) ЭТ, эквивалентная прохладным
теплоощущениям и комфортной нагрузке.
Таким образом, наше исследование показало, что теплоощущения человека в
последние весенние, летние и первые осенние месяцы можно определить
соответственно комфортной нагрузке. Зимние месяцы обусловливают умеренную
нагрузку и нагрузку с угрозой обморожения. Климат нашего города заставляет
ишимцев приспосабливаться к погодным условиям и соблюдать меры безопасности,
одевая сезонную одежду. Наши исследования будут продолжены в расширенном
формате.
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УДК 577.115.7
НОВЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БЕТУЛИНА
Сухов М.В., Лежнева М.Ю.
(СКГУим. М.Козыбаева)

Последние два десятилетия дали основание возлагать надежды на введение в
терапию ряда болезней препаратов на основе тритерпеноидов лупанового ряда. Эти
надежды, безусловно, связаны с бетулином (3β,28-дигидрокси-20(29)-лупен).
Строение бетулина открывает возможность для химических модификаций по
следующим центрам:
1. изменение самого лупанового скелета, по циклам А и Е;
2. по двум гидроксильным группам, одна из которых является первичной (при
С28), а другая вторичной (при С3);
3. по кратной связи при С20.
Целью нашей работы ставилась задача внести атомы азота либо серы в лупановый
остов бетулина. Это обусловлено тем, что азот и сера в ряде соединений придают
противоопухолевые и противовоспалительные свойства соединениям.
Направление химической модификации природных соединений с целью синтеза
новых практически значимых соединений наиболее эффективно реализуется в области
синтеза азотсодержащих производных бетулиновой и бетулоновой кислот –
соответствующих амидов, сложных эфиров, оксимов, гидразидов и гидразонов [1].
Синтез первичных аминов по Габриэлю
Введение азота в молекулу бетулина возможен через галогенпроизводное
бетулина. Поэтому была синтезирована 30-бромбетулиновая кислота (1) по известной
методике [2].
Далее была проведен синтез бетулинпроизводного фталимида [3,4].
Взаимодействие проходило в среде диметилформамида при температуре 150-2000С в
мольном соотношении 30-бромбетулиновой кислоты и фталимида калия 1:1.
Уравнение реакции отражено на рисунке 1
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1

2

3

Рисунок 1. Уравнение реакции взаимодействия 30-бромбетулиновой кислоты (2) и
фталимида калия(1).
Далее для разрушение образованного аддукта 1 (3) через реакционную смесь был
пропущен гидразин. Гдразин был сконденсирован по карбонильной группе фталимида
С образованием аддукта 2 (4). Для разрушение аддукта 4 среда была подкислена
соляной кислотой до кислой среды. В результате наблюдали образование 30аминобетулиновой кислоты, согласно уравнению реакции, изображенному на рисунке
2

4
3

5

Рисунок 2. Уравнение реакции образования 30-аминобетулиновой кислоты.
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Наличие азота в синтезированном вещества было доказано сплавлением с
металлическим натрием и затем добавлением солей железа II и III с подкислением о
образованием берлинской лазури, что доказывает наличие азота в исследуемом
веществе.
Далее была проведена ИК-спектроскопия в бромиде калия, которая
свидетельствовала о наличии групп N—Н (OH), валентные которых составили 3427см1
, валентные колебания С—Н лупанового скелета составили 2981 см-1, колебание
двойных связей С = С составило 1622 см-1, колебание связи С = О – 1726,8 см-1 ( что
доказывает наличие карбоксильной группы) не отмечено C-O-C колебания в области
1420 см-1 (что доказывает, что не произошло перегруппировки лупанового остова в
амириновый) , колебания в области 1100 см-1, свидетельствовало о наличии вторичной
ОН группы, что позволило идентифицировать данное вещества, как 30аминобетулиновую кислоту.
Биологическая активность 30-аминобетулиновой кислоты была протестирована
компьютерной программой прогноза биологической активности PASS. Результаты
прогноза отображены в таблице 1
Таблица 1. Результаты прогноза биологической активности
компьютерной программой PASS
0,903

0,004

Acylcarnitine hydrolase inhibitor

0,792

0,007

Oxidoreductase inhibitor

0,801

0,025

Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+) inhibitor

0,770

0,003

Transcription factor NF kappa B stimulant

0,770

0,003

Transcription factor stimulant

0,785

0,020

Alkenylglycerophosphocholine hydrolase inhibitor

0,766

0,009

Membrane integrity antagonist

0,749

0,005

Hepatoprotectant

0,747

0,006

Phosphatase inhibitor

0,744

0,015

Alkylacetylglycerophosphatase inhibitor

0,729

0,005

Adenomatous polyposis treatment

0,739

0,020

Antineoplastic

0,698

0,005

Antiviral (Influenza)

0,721

0,047

Mucomembranous protector

Выявлено,
что
полученная
30-аминобетулиновая
кислота
проявляет
гепатопротекторную функцию с индексом вероятности 0,749, противораковую с Pi
=0,739, противовоспалительную активность с с Pi =0,698.
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UDC 004
COMPARISON OF CLUSTERING ALGORITHMS IN DIFFERENT
TECHNOLOGIES
Temirbekova Zh.E., Merenbaуev Zh.M.
(al-Farabi Kazakh National University)

Abstract — Clustering is one of the most popular methods for exploratory data analysis,
which is prevalent in many disciplines such as image segmentation, bioinformatics, pattern
recognition and statistics etc. The most famous clustering algorithm is k means because of its
easy implementation, simplicity, efficiency and empirical success. The goal of this study is to
perform k means clustering using Hadoop MapReduce and implement a parallel k means
clustering algorithm with MPI.
Images obtained using space remote sensing of the Earth play a crucial role in research,
industrial, economic, military and other applications. Development of remote sensing
spacecraft and associated ground-based imaging actively conducted throughout the world. [1].
For the analysis of hyperspectral remote sensing images, there are many algorithms. One of
the most popular methods of clustering algorithm is k means, because of its easy
implementation, simplicity, efficiency and empirical success.
Algorithm k means
The basic idea of k means algorithm is to minimize the distances between objects in a
cluster. Stop computing occurs when minimizing the distance reaches a certain threshold.
M
N
Minimized function is as follows: J = ∑ ∑ d 2 ( x i , c k ), where xi ∈ X – object clustering,
k =1 i = 1

c j ∈ C – center of the cluster. X = N , C = M . At the time of the start of the algorithm must
be known by C (number of clusters). Select the number may be based on the results of
previous studies, theoretical considerations or intuition [2].
Parallelization algorithm k means
k means algorithm can be run on very large data sets , the order of hundreds of millions
of points and tens of gigabytes of data. Because it works on such large data sets, and also
because of the special characteristics of the algorithm, it is a good candidate for parallelization
[3]. In the course of calculation algorithms have been implemented in the form of serial and
parallel programs on the Java programming language using the technology MPI. On a
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multiprocessor computer Mechanics and Mathematics Faculty KazNU calculations were
carried out for a parallel algorithm.
Clustering algorithm k means in MapReduce
MapReduce is a programming model and appropriate technology for processing large
data sets. MapReduce divides the input data set into independent parts. Processing takes place
in two stages: using valve functions Map and gearboxes Reduce.
The algorithm works iteratively in several stages, in the following manner:
1. In the first stage, Mappers reads share input and compresses the original data set into a
smaller set of data, the so-called auxiliary cluster. These auxiliary clusters help to present raw data
in case of a limited amount of RAM.
2. Each Mapper creates k initial cluster of these auxiliary clusters, which are then sent to
the Reducer.
3. Reduce combines clusters from each Mapper and recalculates the centroids of k clusters.
4. The centers of gravity at the moment thus returned to the original broadcast by Mapper
operations.
5. Now everyone can use Mapper new centroids and reassign its subsidiary centers of
gravity of these clusters. Mapper send its local clusters back to the Reducer.
6. Reducer again combines clusters and recalculates the centroid.
7. This procedure is repeated until until Reducer decides to stop repeated data Mapper. This
typically occurs when the algorithm converges.
The work was implemented distributed clustering algorithm k means [4] using the
technology of MapReduce.
Thus, k means algorithm is well parallelizable. Application of MPI and MapReduce
technologies provides a significant acceleration compared to the implementation of the nonparallel algorithm.
Table 1. Analyze Hadoop and MPI Java.

N value of the
points
50
100
500
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

time (Ts, sec)
sequential

time (Ts, sec)
parallel
0.062
0.031
0.781
2.812
10.261
21.547
32.953
61.188
66.375
71.312
94.484
125.94

0
0.035
1.321
4.924
15.264
28.345
43.78
66.155
82.06
105.21
143.671
168.82
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technology
Hadoop
0.028
0.0154
0.2952
1.552
2.9995
11.399
16.32
21.967
32.617
38.949
48.579
52.313

Picture 1. Hadoop, parallel, sequential k means.
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УДК 004:004.9: 551.43
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА
АКМОЛИНСКОГО ПРИИШИМЬЯ
Тесленок К.С., Тесленок С.А., Ютяева Д.Н.
(Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева)

Рельеф является одним из главных ландшафтообразующих условий,
обуславливающих развитие различных природных процессов на поверхности Земли.
Он во многом перераспределяет приходящую солнечную радиацию, определяет
особенности формирования поверхностного стока и всего спектра склоновых
процессов, обуславливая, ландшафтную дифференциацию даже на локальных
территориях [7; 8; 11; 12]. Необходимость применения трехмерного
геоинформационного (ГИС) моделирования объясняется, прежде всего, тем, что оно
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обеспечивает значительно большую наглядность и интерпретируемость как исходных,
так и полученных на их основе данных [8; 11; 12], предоставляет возможность
наиболее полно передавать информацию об изменениях отдельных объектов и
исследуемой среды с течением времени [2–4; 6; 8; 9; ]. Кроме того, появляется
возможность реализации ряда прикладных задач, недоступных для решения с
использованием традиционных двухмерных данных.
Территориальным объектом исследований послужил рельеф Акмолинского
Приишимья – ядровой части Акмолинской области Республики Казахстан в границах
до административно-территориальной реформы 1997 года. Актуальность работы
определялась тем, что до настоящего времени для этого района практически
отсутствовали материалы по количественным характеристикам рельефа и его анализу.
Между тем они крайне необходимы, прежде всего, для оценки роли рельефа в развитии
неблагоприятных экзогенных процессов. В связи с этим, предметом исследования стало
определение возможностей ГИС-технологий для создания цифровой модели рельефа
(ЦМР), построения пространственной трехмерной (3D) модели и последующего
получения на ее основе морфометрических показателей рельефа и серии оценочных и
производных карт [1; 7; 8; 14].
Для достижения поставленной цели необходимо были решение таких задач, как:
• подбор и анализ литературных и картографических источников;
• изучение и анализ методики создания и использования трехмерных моделей с
использованием геоинформационных технологий;
• изучение методики морфометрического анализа на основе ГИС-технологий и
трехмерного моделирования;
• подготовка исходных и получение данных для построения пространственной
ЦМР;
• построение, анализ и выбор оптимальной трехмерной ЦМР из полученных
вариантов для получения производных оценочных карт и исследования
морфометрических показателей.
Для выполнения работ по созданию одного из вариантов трехмерной модели
рельефа в качестве главного исходного материала была использована топографическая
карта. Она представлена листами масштаба 1:500 000 в географической и
прямоугольной системах координат 1942 года следующего номенклатурного ряда: M42-А Аркалык (Атбасар), M-42-Б Астана, M-43-А Темиртау, N-42-В Сергеевка
(Володарское), N-42-Г Кокшетау, N-43-В Бестобе (рис. 1). С целью уточнения и
разрешения спорных моментов привлекались карты более крупных масштабов разных
изданий и лет выпуска и дистанционные материалы. Это дало возможность
использовать трехмерную модель в различных целях и областях исследований [1; 7; 8;
10; 14] с объективной достоверностью и высокой степенью точности.
Подготовка исходных растровых данных (наряду с топографическими картами
тематических карт и космических снимков) включала [8; 16]:
• обрезку растров в соответствии с границами проекта;
• изменение качественных характеристик изображений (яркости, контраста,
цвета) для корректности последующей обработки;
• координатную привязку растров;
• векторизацию растровых данных;
• экспорт полученных данных в целевую ГИС;
• идентификацию оцифрованных элементов рельефа.
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Рисунок 1. Схема расположения номенклатурных листов,
включающих исследуемую территорию.
Этот этап – создания основы для построения трехмерной модели с максимальной
детализацией и точностью – является наиболее ответственным, с высокими
требованиями к точности полученных данных и, соответственно, самым трудоемким.
После идентификации оцифрованных объектов (около 5,5 тыс. изогипс, отметок высот
и урезов воды) все линейные слои, содержащие в атрибутах высоты, были
преобразованы в точечные темы и объединены в общую тему по общему атрибуту –
абсолютной высоте. По этому же признаку в общую тему объединялись и остальные
отметки. Далее в ГИС ArcView по общей точечной теме с помощью модуля Spatial
Analyst [13; 15] методами IDW и Spline были построены различные варианты
комплектов горизонталей со всеми возможными наборами показателей.
Следующий этап – создание и применение TIN-модели рельефа с использованием
модуля 3D Analyst [13; 15] состоял из:
• построения и анализа всевозможных вариантов модели;
• выбора оптимальной, наиболее реально и полно соответствующей рельефу
исследуемой территории;
• на ее основе – построения трехмерной модели рельефа с целью получения
производных, оценочных карт и исследования морфометрических показателей [8; 14]
(рис. 2).
Области применения полученных пространственных ЦМР, являющихся
основным инструментом решения задач морфометрического анализа рельефа [1; 7; 8;
14], разнообразны:
• восстановление значений высот в произвольных точках;
• выполнение расчетных операций по подсчету мощности слоев и объемов,
заключенных между поверхностями;
• определение морфометрических характеристик ландшафта (см. рис. 2);
• создание и корректировка производных цифровых морфометрических моделей и
корреляционных карт;
• трехмерная визуализация ландшафта (см. рис. 2);
• уточнение ареалов вертикального и горизонтального расчленения;
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Рис. 2. Некоторые результаты пространственного трехмерного моделирования рельефа Акмолинского Приишимья
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• выявление зон видимости;
• более обоснованная отрисовка псевдоизолиний (фоновых и остаточных
поверхностей, морфоизогипс, изокоррелят и др.);
• моделирование гидрологических процессов и детальный гидрологический
анализ с выделением границ и территорий водосборных бассейнов, водоразделов,
линий и сетей поверхностного стока.
Результаты трехмерного отображения поверхностей, полученные при выполнении
данной работы, были использованы для получения и визуального представления
необходимой информации об особенностях геологического строения, рельефа,
ландшафтной ярусности и высотной поясности геосистем, их совместного анализа для
целей хозяйственной деятельности, создания карт высотно-ландшафтных комплексов,
распределения потока поступающей солнечной энергии, распространения негативных
экзогенных антропогенно-стимулированных геоморфологических процессов и
устойчивости ландшафтов к ним, разработки мероприятий по оптимизации
хозяйственно-ландшафтно-экологической обстановки и т.п. [1; 7; 8].
Цифровые модели морфометрических показателей (крутизны (углов наклона
поверхности), экспозиции склонов, горизонтального (густоты) и вертикального
(глубины) расчленения рельефа, горизонтальной и вертикальной кривизны) (см. рис. 2)
предоставляют дополнительную информацию о свойствах компонентов ландшафтов
(так, данные о крутизне склонов позволяют выделить различные типы склоновых
геосистем). Визуальный анализ территории в сочетании с количественным анализом
морфометрических показателей ЦМР средствами ГИС позволяет получать и включать
в базы данных специализированных региональных ГИС дополнительную информацию,
имеющую важное целевое практическое значение, выявлять участки возможного
развития опасных экзодинамических процессов (линейной эрозии, плоскостного смыва,
дефляции и т.д.), давать рекомендации по ограничению антропогенного воздействия на
такого рода уязвимые территории. Они могут быть применены в различных областях
географии, для решения многочисленных геоэкологических задач, при расчете
потенциальных потерь почвы, определении устойчивости склонов к проявлению
экзогенных процессов, в расчетах по определению прихода солнечной радиации на
различные участки склонов, а также при ландшафтном районировании и планировании,
в оценке экологического риска и наконец, для более глубокого морфометрического
анализа [1; 7; 8].
Таким образом, используя ЦМР, алгоритмы ГИС позволяют, с учетом
особенностей почвенно-растительного покрова ландшафтов, получать необходимую
информацию и создавать модели расчета эрозии, растворенного и твердого стока,
осуществлять анализ и оценку ряда энергетических и гидрологических характеристик
ландшафтов (прежде всего сельскохозяйственных) и отдельных ландшафтных
процессов, вертикальной неоднородности ландшафтной структуры территории,
играющих важную роль в процессах принятия управленческих решений,
способствующих рационализации регионального природопользования [1; 8; 14].
Выполнено при поддержке РФФИ (проекты № 13-06-00200-а и № 14-05-00860-а)
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УДК 574.4:502.75
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА ӨСІМДІКТЕР СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН
ӨСІМДІКТЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНҒАН ЖЕРЛЕРІН АНЫҚТАУДЫҢ КЕЙБІР
МƏСЕЛЕЛЕРІ
Тлеубергенова Г.С., Рахимберлина А.А.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, Петропавл қ.)

Солтүстік Қазақстан облысы аумағы 97,99 мың шаршы шақырымды құрайды.
Қазіргі аумағы 1999 жылы 8 сəуірде белгіленген, Солтүстік Қазақстан Батыс-Сібір
ойпатының Оңтүстік бөлімін алып жатыр, осыған байланысты бұл аймақ физикалықгеографиялық жағынан басқа облыстырдан табиғаты ерекшеленеді.
Солтүстік Қазақстанның табиғаты, оның ланшафтың аудандары топырақ-климат
факторлық ерекшелігіне тікелей байланысты. Солтүстік Қазақстан келесі аймақ
тармақтарына (подзоны) ажыратылады, олар: оңтүстік орманды дала, бұл аймақ
тармағының негізгі көрінісі сипатталады; солтүстік – Есіл орманды даласы, көлді тегіс
алқаптарымен сипатталады; шоқты орманды алқап тармағы жатады. Шоқты орманды
алқапта кездесетін табиғи отақтар: олар, Есіл шоқты – орманды дала мен көлді тегіс
алқаптар, қалыпты құрғақ далалық аймақ, шағлы теңіз қалыпты далалы орман
жапырақтарымен сипатталады.
Орманды даланың
жоғары белсенділігінің ерекшелегі ондағы кездесетін
ұсақсоқпақты (мелкосопочная равнина) жазықтық, аса бір ерекше облыстағы табиғи
ланшафтың бірлестік Есіл өзені алқабының көрінісі.
СҚО жерін табиғи аймақтық жағынан жүйелелік: орманды дала алқабын оны
екіге – шоқты орманды далаға жəне оңтүстік орманды далаға ажыратамыз. Оңтүстік
орманды дала екіге ажыратылады: қоңыржай-далалық алқабы жəне соқпақтық орманды
дала белдеуі (лесостепь на мелкосопочнике).
Солтүстік Қазақстанның флористикалық құрамын зерттеу, оның кездесетін сирек
жəне аз мөлшердегі өсімдіктерді зерттеу олардың түрлік жəне сандық мөлшерін
анықтау өте көп ғылыми ұйымдастыру жұмысын, қажет ететіні түсінікті жағдай əр
өлкеде табиғаттың қалыптасуы ұзаққа созылған эволюциялық процесс-биоценоздың
қалыптасуы екені ғылыми теориялық негізделген. Негізгі биоценоздық қалыптасуы
байланысты өмірдің топырақ-климат жағдайы немесе экологиялық факторлар
жиынтығына жəне т.б.
Республиканың флорасы жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 6000-нан астам
түрлерін қаптады; олардың 90%-ына жуығы орман қорының аумағында өседі;
бұлардың 600 түрі эндемикалық өсімдіктерге жатады. Өсімдіктердің қызыл кітапқа
енгізделген 306 түрі бар.
Қазақстанның флорасын зерттеудегі көрнекі ғалым, академик Байтенов М.С.
Солтүстік Қазақстанда кездесетін қорғауға қажет ететін мына өсімдіктерді атайды,
олар: інжігүлді шолпанкебіс (Cypripedium macranthon), кəдімгі шолпанкебіс
(Cypripedium calceolus L.), қос жапырақты жұпаршөп (Platanthera bifolia (L.) L. C.
Rich.), көктем жұпаргүлі (Adonis vernalis L.), бұйра лалагүлі (Lilia martagon L. ), бақа
сукөрігі (Hydrocharis morsus ranae L.), жүзгіш жебежапырақ (Sagittaria natans L.),
қосүйлі мысық табан (Antennaria dioica L. Gaertn.), жабысқақ қандағаш (Alnus glutinosa
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(L) Gatrtn), майсаумалдық, қосжапырақты қырлышөп, (Majanthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt) жəне т.б.
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша табиғи флорадағы сирек кездесетін
өсімдіктерді зерттеу арқылы анықтау қиындай түсуде, оған негізгі себеп агро
шаруашылықтың кеңінен дамуы егістік аудандарының ұлғаюы. Мал шаруашылығының
жанжақты дамуы оған байланысты жайылым жердің кенеюы, мал азықтың
шабындыққа сұраныстың көбеюы табиғи биоценоздың тарылуына əкеп соғады.
Дегенмен, ондай ошақтарды табуға болады, олар Есіл өзені бойындағы кейбір шағын
экологиялық жүйелер.
Арнайы зерттеулер жұмысын жүргізгенде əлдеде сақталған фитоценоздарды
табуға болады. 1970-1994 жылдар аралығында жалпы биология кафедрасында
жиналған кеппешөп қорындағы өсімдік түрлерінде сирек кездесетін түрлерінің
жиналған жерлері анықталады жəне аталған мерзімде ғылыми жариалымдардан
байқауға болады.
Кеппешөп қорын құруда, ғылыми еңбектерінде қарастырылып отырылған
мəселеге жеткілікті жариямалар жасаған оқымыстылар Колодченко Н.А., Зарипов Р.Г.,
Свириденко Б.Ф., Верищагин Н.А. т.б. Жалпы биология кафедрасы (ботаника
кафедрасы)
оқымыстыларының
еңбектерінде
кафедра
оқымыстылардың
жарияламаларында жəне кеппешөптер жиналған жерлердегі фитоценозды зерттеудің
маңызы бар.
Колодченко Н.А. зерттеулерінде облысымыздың келесі жерлері көбірек зерттегені
байқалады, олар: Шалақын ауданында «Қара қандағаш», Жамбыл ауданында «Күміс
бор», Қызылжар ауданындағы «Афонькин рям» жəне т.б.
Флористикалық құрамы жағынан алуан түрлерінің сақталуына мүмкіндік көп Есіл
өзенінің бойындағы табиғи қалыпта сақталған алқаптар байқалады. Олар Колодченко
Н.А. еңбектерінде қарастырылған шағын биоценоздар, мысалы, Қызылжар-Ишим
тасжолы бойында орналасқан Красноярка селосы жанындағы Есіл өзенінің сол жақ
жағасында кездесетін өсімдіктердің кейбір түрлерін қарастырылды (2014 жыл маусым
айында). Өзен алыс жағалауында биік жар бойымен ағаштар өседі, негізінен
аққайыңдар, олардың жас өркендері, жардан төменде талдар мен бұталар кездеседі,
олар негізінен өзеннің ескі арнасы бойында орналасқан. Өзен жағалауында ашық
жазықтық орналасқан олар ескі арнамен Есіл ағып жатқан арна аралығы кең алқапта
орналасады. Аталған алқаптағы өсімдіктер жиынтығы шағындық дала кеңорын
құрайды (құрамдық бөлігі төменде аталады).
Ал, Есіл өзенінің оң жағалауында орналасқан Ташкенка селосының маңында
ерекше өсімдік бірлестігімен танысуға мүмкіндік болды (2014 шілде айында). Есіл
негізгі арнасынан əлдеқайда алыс орман алқабына ұқсайды, бірақ ерекшелігі
біріншіден бұталар мен бұташықтар, ылғалды шалғындың, кейбір ұсақ участіктерде
қамыс жəне батпақ өсімдіктер кездеседі.
Есіл бойының екі ерекше құрылымдағы кездесетін өсімдіктер түрлерін толық
зерттеуді қарастыру алдағы жылдары жалғастыру қажет, сонда нақты мағлұматтармен
толықтыруға болады.
Есілдік сол жақ жағалауында орналасқан ерекше кездесетін табиғи фитоценоздар
жиынтығы (Красноярка с.) жəне оң жағалауында орналасқан Ташкенка селосына
жақын жағалық алқаптар өте ерекше. Табиғи жағдайда өзен арнасының өзгеруі, жаңа
өзен ағысының пайда болуы көп жылдар бойы қалыптасқан. Сирек кездесетін
бірлестіктер, Солтүстік Қазақстан облысының алып жатқан территориясының өзгеруіне
байланысты (8 сəуір 1999 жылы) аталған бірлестіктерге ұқсас алқаптарды зерттеу жəне
анықтау қажет.
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Красноярка с. мен Ташкенка с. табылған сирек кездесетін өсімдіктер саны аз деп
айтуға болмайды, егер СҚО 66 түр кездесе, 12 түр аталған жерлерден табылуы аз емес.
Өсімдік аттары мен олардың биологиялық ерекшеліктері оларды мекен ортасын
сипаттауға мүмкіндік береді.
Есіл өзені бойындағы өзені қойнауында ерекше алқаптарда сирек кезедесетін
өсімдіктер
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кездесуі
Красноярка с. Ташкенка с.

Түрлердің атауы
Кəдімгі шолпанкебіс,б. настоящий (Cypripedium
calceolus L.)
Кіші тұнғиық, кувшинка малая
(Nymphaea candida Presl.)
Сібір қандық, кандык сибирский
(Erythronium sibiricum L.)
Көктем жанаргүлі, адонис весенний (Adonis vernalis
L.)
Жабысқақ қандағаш, ольха клейкая (Alnus glutinosa
(L) Gatrtn)
Майсаумалдық,қосжапырақты қырлышөп, майник
двулистный (Majanthemum bifolium (L.) F.
W.Schmidt)
Кəдімгі қырлышөп, купена
(Poligonatum officinale All.)
Ашық құндызшөп, прострел раскрытый (Pulsatilla
patens (L) Mill).
Қосүйлі мысықтабан, кошачья лапка (Antennaria
dioica L. Gaertn.)
Қосжапырақты жұпаршөп, любка двулистая
(Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich.)
Бақа сукөрік, водокрас лягушачий (Hydrocharis
morsus ranae L.)
Регелев қылшасы, хвойник Регелевский. (Ephedra
redeliana Florin)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ғылыми еңбектерді талдай отырып, əлдеде облысымыздың өсімдіктер дүниесін
толық зерттеу қажеттігі бары байқалады, себебі: біріншіден, университет кеппешөп
қорында сирек кездесетін өсімдіктер қоры 1975-1985 жылдар аралығында жиналған,
екіншіден, сирек кездесетін өсімдіктер жөніндегі жарияламар көбінің авторлары
Колодченко Н.А., ал басқа авторлар көбіне оның еңбектерді негізге алады.
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УДК 612. 17
СТУДЕНТТЕР АҒЗАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА БЕЙІМДЕЛУІНІҢ
КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
Топышева Б., Қыдыбек Е., Базарбаева С.М.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Студенттік шақ сондай-ақ бұл кезеңдегі интеллектуалдық жəне физикалық күш
дамуының оптимумының көпшілігіне қол жеткізілуімен де ерекше-ленеді. Бірақ та, осы
мүмкіндіктерімен олардың жүзеге асырылуының арасында қайшылықтар кезедсіп
жататыны да рас.
Егер студентті жеке адам деп зерттесек, онда 18-20 жас – бұл адамгершілік жəне
эстетикалық сезім-дердің белсенді дамуының, мінездің қалыптасып жəне
тұрақтануының, əсіресе, ересек адамның əлеуметтік рөлдерінің толық жиынын:
азаматтық, кəсіби-еңбектік жəне т.б. меңгерудің кезеңі. Бұл кезеңмен «экономикалық
белсенділігінің» басталуы тығыз байланысты. Демографтардың пайымдауынша
экономикалық белсенділік – ол адамның өз бетінше өндірістік іске араласуы, еңбек
жолын бастауы жəне өз жанұясын құруы. Бір жағынан мотивациялардың, барлық
құндылықтар-дың жүйесінің қайта жасалуы, екінші жағынан кəсібиленуге байланысты
арнайы қабілеттерінің қалыптасуының шапшаң-дығы осы жас кезеңін мінез бен
интеллект дамуының орталық шағы ретінде бөліп қарастырады. Студент жеке басына
арналған зерттеулер ішкі əлемінің қарама-қайшылығы, өзінің өзбеттілігін табуымен
жəне ашық байқалатын, жоғары мəдениетті индивидуалдылығының қалыптасуын
көрсетеді.
Бейімделу» дегеніміз – бұл тірі ағзаның қозғалмалы жүйесінің арқасында,
жағдайдың өзгеруіне қарамастан өзінің өмір сүруіне, дамуына, ұрпағын жалғастыруға
қажетті тұрақтылықты ұстайтын қозғалмалы процесс. Адамның психикалық бейімделуі
күрделі икемделу процесі болып табылады. Жағымсыз жағдайлардың əсерінде осы
бейімделудің түрі ең бірінші өзгеріске ұшырайды жəне басқа бейімделу денгейлерінің
бұзылысына əкеледі. Психикалық жағдай жəне оны мен байланысты психикалық
бейімделу жағымсыз əсерлердің бас миына бағытталуына байланысты бұзылуы мүмкін
жəне ортаның психогенді əсерлерімен дə байланысты.
Бейімделусіз түрлі климаттық жағдайға, үнемі өзгермелі ауа – райына ағзаның
қалыпты өмірлік əрекеттерін ұстап тұру мүмкін емес еді. Бейімделу – барлық тірі жəне
адам ағзасы үшін үлкен өмірлік маңызы бар. Осы тұрғыда А.В. Петровский
əлеуметтену процесінде тұлға дамуының үш кезеңін бөліп көрсетеді: бейімделу,
даралану, интеграция.
Бейімделу денгейі – негізінен балалық кезеңге сəикес келеді, адам қоғамдық
қарым–қатынас обьектісі ретінде қарастырылады. Бұл денгейде адам тұлға болуға
бағытталады жəне ереже, талаптарды, белгілер жүйесін менгеру болады. Егер бала
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бейімделу денгейінен өтпесе жəне əлеуметтік өмірдің негізін менгермесе, ол одан ары
икемделе, бейімделе алуы күрделене түседі [3].
Зерттеушілер бірінші курс студенттерінің оқу орнының жағдайына бейімделуінің
үш түрін көрсетеді:
1) формальды бейімделу, студенттердің жаңа ортаға, жоғарғы мектеп
құрылымына, ондағы оқыту мазмұнына жəне оның талаптарына қатысты;
2) қоғамдық бейімделу, яғни, бірінші курс студенттерінің топтық ішкі бірігуі жəне
жалпы алғанда топтардың басқа студенттермен қосылу үрдісі;
3) Дидактикалық бейімделу, жоғарғы мектепте студенттердің оқыту
жұмыстарының түрлері мен əдістеріне байланысты бейімделу.
Студенттердің үлгерімді оқуы көптеген факторларға тəуелді. Олардың ішінде ең бір
маңыздысы болып табылатын – ақыл-ой əрекетінің көрсеткіші ретіндегі
интеллектуалдық дамуы мен таным процесстерін реттеуші қызмет атқаратын – зейін.
Көпшілік бірінші курс студенттері алғашқы кездері өзіндік оқу жұмысындағы
дағдылардың болмауынан үлкен қиындықтарды басынан кешеді, олар дəрісті
конспектілей алмайды, оқулықтармен жұмысты, алғашқы бастаулардан білімді тауып
жəне іздестіре алмайды, үлкен көлемді ақпаратты қорытындылай алмайды, өз ойын
нақты жəне анық айтып бере алмайды.
Бірінші курс студенттерімен негізгі жұмыс міндеттерінің бірі – ол өз беттік
жұмыстың рационализациялау мен оптимизациялаумен оларды таныстыру болып
табылады.
Студенттердің өздік жұмысын семинар, практикалық жəне зертханалық
сабақтары арқылы бақылайтын кейбір студенттер тарапынан сəйкес талаптарды
орындаудан қашып жəне оған енжарлық танытулары да байқатады.
Мамандарды даярлаудың сапасын көтеру үшін үлкен резервтері студенттер
білімін бақылауды жүзеге асыруды ашады. Емтихандық сессияларда үлгерімдікті
бақылау жүйесі студенттердің тек сол кезде ғана дайындалып, кейіннен ұмытуға
себепші болатын жағдай ғана. Студенттердің кітаппен жұмыс жасау, бүкіл семестр
бойына жүйелі түрде дайындалмауы кездейсоқ емес [2].
Уақыт бюджетін социологиялық зерттеуі студенттің жұмыс күні жеткілікті тығыз
жəне аудиториялық сабақтармен қосылғанда 8-9 сағатқа көбейеді. Бірақ та будан оқуға
деген түрлі қатынаспен анықталынатын жұмыс уақытында өте үлкен шашыраңқылығы
жəне əртектілігі білінеді. Негізінен студенттер күнделікті профильдік сабақтарға 2 жəне
3 тен артық сағатын жұмсайды, жəне 22,8% бұған 1 сағаттан аз уақыт бөледі. Жоғарғы
оқу орнындағы оқыту жүйесі маңызды деңгейде саналылықтың дəрежесіне есептелген,
студенттер қызығушылығына орай құрылған, əйтпегенде онда күнделікті мектептегі
сияқты тексеру жүйесі, оқытушы алдындағы «қорқыныш», күнделікті «сабақ»
дайындау қажеттілігі түрде болмайды. Кейбір студенттер күрделі, қиын сайысқа
қатысамыз деп, соңында оқуға жауапкершілікпен қарауға дайындықсыз болып қалады.
«Қолға қалам алып» сабақ туралы мүлдем ұмытады. Студенттердің тек 9,6 % -ы əдетте
семестр бойы дайындалып, емтихан кезінде өткенді қайталай салады, ал 47,6% -кітап
жəне конспект бойынша бүкіл курс материалдарын қайталап шығады, жəне 42,8%-ы
тек конспект бойынша даярланады.
Студенттің оқу орнына оптималды бейімділігін қамтамасыз ететін тактика мен
жоспарларды жасау үшін бірінші курс дəрістенушісінің өмірлік жоспарлары мен
қызығушылықтарын, басым мотивтерінің жүйесін, тартымдылық деңгейін, өзін
бағалауын, мінез-құлқын саналы реттеу қабілетін жəне т.б. білу маңызды. Осы мəселені
сəтті шешу жоғарғы оқу орнының психологиялық қызметінің дамуымен байланысты.
Көпшілік бірінші курс студенттері кеше ғана мектептегі мұғалімдерінің назары мен
қамқорлығын сезінген олар оқу орны жағдайында алғашында диском-фортты сезінеді.
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Оларды жоғарғы оқу орнындағы жаңа іс-əрекеттері – ол жауапкершілікті тəуелді
қатынастардың сапалы өзгеше жүйесі. Онда ең бірінші орынға өз мінез-құлқын өз
бетімен реттеу қажеттілігін, өз ісі мен тұрмысының ұйымында бостандық дəрежесінің
болуы қойылады.
Əр студенттің бейімделу үрдісі əр түрлі жүреді. Еңбек стажы бар жас адамдар
студенттік өмірмен тұрмысқа жеңіл жəне тез бейімделеді, ал кешегі оқушылар –
академиялық жұмысқа жақсы бейім. Студенттік топтың міндеті – жалпы оптималды ісəрекет үшін жағдай жасау.
Əдетте, барлық оқу орындарында бірінші курстықтарды оқу орны жағдайына
бейімдеуге көмектесетін арнайы іс-шаралар жүйесі жоспарланады. Маңыздырақ ісшаралар қатарына «Студенттерге арнау», «Мамандыққа кіріспе» тəрбие сағаттарының
өткізілуі, алдыңғы қатарлы мұғалімдер мен бірінші курс студенттерінің сөз сөйлеуі,
бақылау, бағалау шаралары жатады».
Қазіргі нарықтық жағдайда қоғамға дені сау адамдар қажет. Олай болса, ертеңгі
күнге дені сау азаматтар тəрбиелеп, денсаулықты сақтау жəне нығайту жолдарын
қарастырып, аурулардың алдын алу қажеттігі туады.
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УДК 543.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЧАЯ
Түктібаева Н.Қ.
(Таразский государственный педагогический институт)
За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем.
Чай крепче, если он с добрым другом разделен.
Чай не пить, так на свете не жить.
Чай не пьешь – откуда силу возьмешь?
Народные пословицы.
«Чай... Это короткое созвучье впитало в себя смысл легенд и научных трудов,
народной молвы и государственных документов. Историческую жизнь чая...
регламентировали императоры и богословы, врачи и гурманы, поэты и купцы,
философы и художники, ученые и политики, правительство и контрабандисты,...Разные
виды и сорта чая могут быть совершенно не похожи один на другой и даже
прекраснейший чай можно по - разному готовить и по-разному воспринимать — и как
вожделенный нектар, и как подкрашенный кипяток...». Так начинает свою книгу «Наш
друг чай» талантливый грузинский публицист и большой энтузиаст чая М.Д.
Давиташвили.
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Откуда же взялось слово «чай»? В древних китайских сочинениях чай именовали
«тоу», «тсе», «чунь», «минг». В 4-5 веке практика показала, что самый благоуханный
напиток получается из самых молодых листьев, и к названиям чая прибавили слово
«ча», что значит « молодой листок».
Известное всем нам русское слово «чай» произошло от монгольского «цай».
Японцы называют чай «тья» или «тя» - отсюда английское название «tеа».
Крупнейший производитель чая в мире - это Индия. Она производит около 500
тысяч тонн в год. За Индией следует Китай, затем Шри-Ланка (остров Цейлон) и
Япония.
Чай - растение долговечное, живет и плодоносит 100 и более лет. Чай - в
переводе с китайского (тцай-ие) означает «молодой листочек».
По данным социологических опросов, около 98% казахстанцев ежедневно
выпивают хотя бы одну чашку чая. За год «среднестатистический» житель Казахстана
заваривает чуть больше 1 кг чая, и по данному показателю наша страна также входит в
число лидеров. В настоящее время каждый человек в нашем мире каждый день
обязательно пьет чай. Чай хорошо снимает утомление и головную боль, повышает
умственную и физическую активность, стимулирует работу головного мозга, сердца,
дыхания [1]. Но отдельным категориям людей следует сократить потребление чая или
вообще исключить его из своего рациона. Но совсем не каждый задумывается об его
пользе или вреде, от чего зависит качество и вкус чая, что содержит этот наш
«знакомец» и чем один вид чая отличается от другого. В наше время на рынке чая
предлагается много разного по качеству и цене товара. Важно уметь разбираться в нем,
задумываться о качестве приобретаемого товара, уметь выбрать правильно, в
соответствии с потребностями и требованиями к товару. Следовательно, возникает
противоречие между необходимостью разбираться в многообразии чая, определять его
качество, влияние на собственное здоровье и отсутствием достаточных знаний и
практических умений для формирования правильного питания. Учитывая значимость
указанного противоречия, проблема исследования заключается в следующем: как
определить качество чая и какие компоненты и свойства чая обеспечивают ценность
для здоровья человека?
Чай - это сложнейшее по своему химическому составу растение. Оно содержит
более 300 химических веществ и соединений.
Чайный лист состоит из воды, сухих веществ, экстрактивных веществ,
алкалоидов, фенольных
соединений, углеводов, азотсодержащих
веществ
неалкалоидной природы, гликозидов, пигментов, органических кислот, минеральных
веществ, эфирных масел, альдегидов, смол, витаминов и ферментов.
Проанализировав различные источники информации /2с.242-244/, /3с.7-13/,
/4с.536/, мы составили таблицу «Влияние и свойства различных сортов чая на
организм».
Таблица 1. Влияние и свойства различных сортов чая на организм.
Вид чая

Зеленый

Цвет заварки
Бледно зеленоватый с
примесью
желтого
оттенка

Вкус

Несколько
вяжущий,
горьковатый
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Действие на организм человека
Благодаря содержанию витамина В2 чай
оказывает стимулирующее действие на
кожу, делает ее более эластичной,
успокаивает и снижает шелушение,
помогает организму бороться с
различными вирусами и инфекциями,
повышая иммунитет, влияние на
функционирование эндокринной

Белый

Светло желтый или
золотисто зеленый

Легкий, мягко
– терпкий,
освежающий

Желтый

Желтый,
янтарно –
желтый

Тонкий,
терпкий

Красный

От розоватого
до темно красного

Мягкий, с
медовым
привкусом

Черный

Черный,
коричневатый

Горьковатый

системы, нейтрализует электромагнитные
излучения, ускоряет обменные процессы,
способствует расщеплению жировых
отложений.
Антивирусные свойства, защищает от
бактерий, укрепляет сердечнососудистую систему, замедляет процесс
старения кожи и предотвращает
появление опухолей, богат фторидом,
который препятствует возникновению
зубного камня и кариеса, способствует
кроветворению и предотвращает
развитию сердечно-сосудистых
заболеваний.
Выводит токсины, очищает кровь,
нормализует физиологические процессы
и улучшает зрение, обладает
повышенным тонизирующим эффектом и
очень богат антиоксидантами.
Убивает многие болезнетворные
микроорганизмы, регулирует кровяное
давление, оказывает спазмолитическое
влияние, действует как мочегонное,
улучшает выработку желчи и защищает
печень от неблагоприятных воздействий,
бактерицидным (убивающим микробов)
действием, чистит печень, прочищает и
улучшает мочеполовую систему.
Благотворно влияет на деятельность
поджелудочной железы, регулирует
желудок, особенно у лиц с гастритами и
колитами, и проявляет профилактические
свойства против гриппа.
Обладает тонизирующим эффектом,
является отличной профилактикой
раковых заболеваний, борется с
вирусами. Снижает уровень холестерина
в крови.

Для подтверждения
популярности напитка, его состава,
а
также для
подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено исследование, которое состояло
из двух частей: анкетирования и экспериментального выделения из чая главных
компонентов.
Целью анкетирования было выявление уровня знаний учащихся о чае.
Во время выполнения работы было получено много полезной и интересной
информации о чае. По научным данным, зеленый чай обладает более выраженными
целебными свойствами, чем черный, но его употребляют реже. Чтобы проверить эти
данные, был проведен социологический опрос обучающихся Таразского
Государственного педагогического института. В анкетировании приняло участие 50
человек.
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Фото во время проведения анкетирования

Разновидность чая
Черный

Зеленый

"Каркадэ"

18%
12%
70%

Диаграмма 1. Разновидность чая

Диаграмма 2 . Разновидность чая

Количество стаканов
в день
Один- два

Три-четыре

Более пяти

6%

20%
74%

Диаграмма 3. Количество стаканов в день

Диаграмма 4. Химический состав

Влияние на организм
Полезное

Вредное

Не знаю

24%

4%
72%

Диаграмма 5. Влияние на организм
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Выводы: как показало анкетирование, предпочтение отдают черному чаю, так
как этот напиток более привычный и традиционный (70%).Оказывается, о полезных
свойствах зеленого чая знают не многие (12%), а чай «Каркадэ» пробовали всего лишь
(18%) опрошенных. Не крепкий чай пьют 60% опрошенных и это правильно. От 3до
5чашек в день выпивают 73% ,это говорит о популярности напитка, более 5 -21%,
совсем мало пьют чая от 1 до 2 чашек - 6% опрошенных. Химический состав чая знают
единицы (8%). Большинство респондентов считают чай полезным для организма (72%),
указывают на его вредное влияние (4%) .
Вторая часть исследования - провести химические опыты, подтверждающие
качественный состав чая.
Для исследования было взято три вида чая: черный «Ассам», зеленый «Пиала» и
красный чайный напиток «Каркадэ». Мы проводили опыты на выделение кофеин,
танина, определяли содержание витамина С и глюкозы в чае, исследовали изменение
окраски чая в зависимости от рН среды, получили экологически чистый кипяток [5].
Выводы:
- черный чай содержит кофеина больше, чем зеленый чай, в составе красного чая
кофеин отсутствует;
- содержание танина в чае наблюдали по темно-фиолетовому окрашиванию. Опыт
показал, что зеленый чай имеет более интенсивное темно-фиолетовое окрашивание, что
доказывает наличие в них большее количество танина, чем в черном (почти вдвое), а в
красном чае самое меньшее количество танина. В зеленом чае танин находится почти в
неокисленном состоянии, в то время как в черном чае до 40-50 %, в красном 70-80%
танина окислено.
- масса витамина С в зеленом чае (0,55мл · 0,875= 0, 48мг); масса витамина С в
черном чае (0, 35мл · 0,875= 0, 31мг); масса витамина С в красном чае (0,1мл · 0,875=
0,09мг). В пробирках с зелёным чаем более интенсивное окрашивание в синий цвет,
которое исчезает быстрее после 15 с, а в бюретках с чёрным чаем менее интенсивное
окрашивание в синий цвет, которое исчезает чуть медленнее, а в красном чае синее
окрашивание долгое время не исчезало. Значит в зеленом чае содержание витамина С
больше, чем в чёрном, а красном чае совсем мало. В зеленом чае витамина С больше,
следовательно ценные свойства зеленого чая «Пиала» преобладают;
- содержание глюкозы наблюдали по появлению оранжево-желтого цвета при
нагревании. Опыт показал, что только при нагревании черного чая нагретая часть
окрасилась в оранжево-желтый цвет и таким образом глюкоза содержится в черном чае,
а в зеленом и красном чаях содержание глюкозы очень низкое;
- в пробирку с чаем мы опускали индикаторную бумажку для определения рH, а
затем сравнивали её с эталоном. В чёрном чае рH = 7,5 слабощелочная реакция среды,
а в зелёном чае рH = 7нейтральная реакция среды, что связано с большим содержанием
витамина С, который содержится в аскорбиновой кислоте, в красном чае рН = 2
сильнокислая реакция среды.
Чай «Каркадэ» можно использовать в качестве индикатора. Для приготовления
ароматного, вкусного, полезного чая нами была приготовлена
чистая вода.
Водопроводная вода, как известно, содержит много нежелательных и даже токсичных
примесей Полученный фильтр на ниточке поместили в электрочайник, включили его и
получили кипяток для чая. При нагревании воды до температуры кипения происходит
интенсивное поглощение активированным углем ионов металлов и вредных
органических веществ. В результате получили 1л. экологически чистого кипятка.
Во время выполнения работы было получено много полезной и интересной
информации о чае. По научным данным, зеленый чай обладает более выраженными
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целебными свойствами, чем черный, но его употребляют реже. С целью проверки
знаний учащихся о чае было проведено анкетирование.
Простота проведения эксперимента и доступность реактивов, выбранных для
исследования, позволяют проводить данные опыты и в домашних условиях. Таким
образом, мы получаем удобный метод познания, а ни готовые результаты.
И в заключение хотелось бы сказать. Несмотря на то, что чай очень полезен,
следует ограничить употребление крепкого черного чая детям и подросткам. И если
вам не нравятся традиционные сорта чая, можно самим приготовить полезные и
лечебные травяные чаи. Например – смородиновый, шиповниковый и другие на ваш
вкус. Это и полезно и вкусно. И еще чай используется не только в качестве напитка.
Например, чайное масло по составу близко к оливковому. Применяется в различных
отраслях промышленности: в приборостроении, в мыловаренной промышленности, для
очистки гладких и блестящих поверхностей, в кулинарии и косметологии.
Чтобы волосы были блестящими и здоровыми, рекомендуется ополаскивать их
после каждого мытья настоями, содержащими чаи.
Исходя из выше сказанного, делаем вывод, что наиболее полезен зеленый чай, так
как он содержит больше веществ, обладающих антиоксидантной активностью.
Витаминов С и Е зеленый чай содержит на порядок выше. Этим объясняется
возрастающая последнее время популярность именно этого вида чая. Однако стоит
отметить, что любой чай благотворно влияет на организм человека.
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ОƏЖ 581.1
«ӨСІМДІКТЕР ФИЗИОЛОГИЯСЫ» ПƏНІ БОЙЫНША ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ
ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУДЕ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ
Ж.Н. Уалиахметова., А.И. Шахисламова
(М.Өтемісов атындағы БҚМУ)

Əлемнің жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын,
мазмұны мен технологияларын оның нəтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім
берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, іскерлікке қол жеткізу ғана
емес, солардың негізінде дербес, əлеуметтік жəне кəсіби біліктілікке – ақпаратты өзі
іздеп табу, талдау жəне ұтымды пайдалану, жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі
дүниеде лайықты өмір сүру жəне жұмыс істеу болып табылады.
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XXI ғасырда əлемдегі қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа
стратегиялық бағдарламар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен
қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Сондықтан да
ғылыми - техникалық процесс бүкіл əлемде «инновациялық процесс» - ұғымымен
тығыз байланыста болуды талап етеді. Инновациялық процесс жаңа бір өнімнің
алынуын білдіреді де, ол идеяның пайда болуынан бастап, тұрақты түрде жүзеге
асырылуына дейінгі ұзақ жолды қамтиды.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы Заңында»: «Білім беру жүйесінің
негізгі міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» – деп
көрсетілген. Бұл міндеттерді жүзеге асыру барысында білім ордаларында жаңа
педагогикалық технологияларды пайдаланудың негізгі мақсатын айқындап алу əрбір
педагог үшін ақиқат болып отырғандығы даусыз.Сондықтан білім беру саласы да өзінің
дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. Жаңа ақпараттық технологиямен орындалатын
қызмет өзінің кез келген нақты формасында тиімдірек орындалады.
Жаратылыстану ғылымдарының бір саласы –«Өсімдіктер физиологиясы» пəнінен
лабораториялық жұмыстарды өткізуде жаңа инновациялық əдістерді қолданудың
мақсаты, жаңа технологияны қолдану арқылы білімнің сапасын көтеру, білім беру
мазмұнын жаңарту, студенттердің мамандыққа баулу мехнизмін құру.
Бұл пəнде инновациялық əдістерді қолдануда төмендегідей міндеттер шешіледі:
- Студенттердің ақпараттық технологияны пайдалану мүмкіндіктерін жетілдіру;
- Алған білімі мен түсінігін кəсіби деңгейде қолдану;
- Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытып, танымдық іс –əрекеттерін
арттыру.
Жаратылыстану
пəндерінен
жүргізілетін
лабораториялық
жұмыстарда
инновациялық əдістерді қолдану жүйелі түрде оқу үдерісін құрудағы жаңа тəсілдердің
бірі ретінде қарастырылады. Студенттердің өз бетімен жəне оқытушының
жетекшілігімен жүргізілетін жұмыстарын сапалы дамытуда компьютерлік
бағдарламаларды қолдану үлкен жетістіктерге əкеледі. Студенттер алдымен оқытушы
көмегімен қабылданатын теориялық білімді игерген соң, практикалық жақтарын
игеруде «ассоциаграмма», «ой картасын құру», «миға шабуыл», «топтық тапсырмалар»,
«жоба қорғау», «пікірталас», «топтық жарыстар» т.б. инновациялық оқыту əдістерінің
элементтерін де қолданады. Мұндай прогрессивті педагогикалық технологияларды
қолдану студенттердің зерделік көрсеткіштерін көтеріп қана қоймай, оның өзіндік іс –
əрекетін қанаттандырып, шығармашылық жəне ізденімпаздылық қасиеттерін де
дамытады.
Оқытушының маңызды міндеттерінің бірі –студенттің шығармашылық
потенциалын ашу жəне дамыту. Ал студенттің шығармашылық потенциалын ашудағы
маңызды аспект – жобалар жасау.
Өсімдіктер физиологиясы пəнін оқып білу лабораториялық сабақсыз мүмкін емес.
Лабораториялық сабақта өсімдіктердің əр түрлі систематикалық топтар өкілдеріхимиялық ерітінділердің, жарықтың, жылудың, температураның əсер етуі арқылы
зерттеледі. Сонымен қатар болашақ биология пəнінің оқытушылары – бүгінгі
студенттер лабораториялық сабақ барысында əр түрлі өсімдіктерді зерттеу тəсілін,
түрлі препараттар дайындау техникасын, тəжірибе жүргізу əдістерін меңгеріп
дағдыланады. Лабораториялық сабақта студенттер дəрісте алған білімдерін тереңдете
бекітеді.
Əрбір студент лабораториялық сабақ алдында өзінің жұмыс орнын дайындауға
міндетті: оптикалық құралдар (микроскоп), құрал – сайман жиынтығы, суретке
арналған альбом, карандаш т.б. құралдармен жабдықталады.
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Аталмыш пəн бойынша жүргізілетін лабораториялық жұмыстардың бірнешеуі
жоба күйінде қорытындыланады. Себебі тəжірибеден алынатын қорытынды белгілі бір
уақыт аралығын қамтиды. Ал осы уақыт аралығында студенттер бақылау, талдау,
есептеу жұмыстарын жүргізеді.Студенттер өздерінің жобаларын жасауда ғаламтор
желісін белсенді пайдаланады. Пəннің бөлімдерін аяқтау барысында міндетті түрде
қайталау, бекіту сұрақтары қойылады. Осы элементтерді жоба жасау барысында
біріктіреді. Əр топ тəжірибеден алынған қорытындыны жобаға енгізіп, презентация
түрінде қорғайды.Бұл кезде студенттердің бойында топтық шығармашылық жұмысқа
деген қызығушылық, позитивті көңіл–күй оянады. Сонымен қатар интернет желісі
арқылы тақырыпқа сай отандық, шетелдік ғалымдардың видеофильмдері тыңдалады,
бұл студенттердің шығармашылық қабілеттерін шыңдауға септігін тигізеді.
Енді, өсімдіктер физиологиясы пəнінен өткізілген бір лабораториялық сабақтың
өтілуіне қысқаша тоқталсақ:
Сабақтың тақырыбы: «Су өсімдіктерінің дақылдары»
Пəн:Өсімдіктер физиологиясы
Топ, курс, мамандық:01305 – 01306 топтар, III курс «Биология» мамандығы.
Сабақтың мақсаты:Smart – мақсат
 нақты (Specific) – силлабус бойынша жүргізілетін лабораториялық тақырыптың
мақсаты мен жұмыс барысын студенттерге таныстыру.
 өлшемді (Measurable) – 100 минут уақыт ішінде лабораториялық жұмысты
қорытындылау.
 қол жетімді (Achievable) – шағын топтарға бөлініп, лабораториялық
жұмыстың қорытындысын жоба түрінде қорғау.
 ақиқаттылық (Realistic) - үздік қорғалған шығармашылық жобаның нəтижесін
баспа беттеріне жариялау.
 уақыты айқын (Timed/Timed-bound) - 10 күн уақыт ішінде жобаны
қорытындылау.
Сабақты өткізу əдісі: Өсімдіктер физиологиясы пəні бойынша жүргізілетін
лабораториялық сабақта инновациялық əдістерді қолдану.
Сабақтың өтілу барысы: Ұйымдастыру бөлімінде лабораториялық жұмыстың
жоспары таныстырылады.
Лабораториялық жұмыстың жоспары:
- Сабақ мақсатымен таныстыру;
- Топқа бөлу;
- Ассоциаграмма. Ой картасын құру;
- Миға шабуыл. Топтық тасырмалар;
- Жоба қорғау. Пікірталас;
- Эссе;
- Бағалау;
Өсімдіктердің құрамына кіретін элементтер олардың өсіп жетілуі үшін
қаншалықты қажет екендігін анықтау мақсатында, сондай-ақ бұл элементтер
өсімдіктердің құрамына кездейсоқ енбеді ме екен деген сұрауға жауап беру үшін
өсімдіктерді жасанды ортада өсіру əдісі қолданылады. Өсімдіктерді жасанды ортада
өсіру методын тұңғыш рет француз ғалымы Ж.Б.Буссенго (1802-1887) қолданды. Бұл
əдістің мəні мынада: тəжірибе жүргізілетін өсімдіктер сосудтарда өсіріледі, оны
вегетациялық сосудтар деп атайды. Сосудтың ішіне топырақ немесе таза жуылған,
қыздырылған құм салынады, немесе су құйылады. Оған қажетті мөлшерде қоректік
ерітінді құйылып, өсімдік отырғызылады. Көптеген зерттеушілер қоректік ерітінділер
рецептін жасап шығарды. Кноп, Прянишников, Гельригель қоректік ерітінділері
пайдалануға аса тиімді ерітінділер болып табылады.
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Мысалы, 1 литр Кноптың қоректік ерітіндісін дайындау үшін кальций, магний,
калий және темір тұздары арнайы мөлшерде алынады. Бұл құрамға кіретін жеті
элемент ең қажетті элементтер болып саналады. Алайда тәжірибе барысында
пайдаланылатын тұздар мен суды тазарту әдісінің жетілдірілуіне байланысты,
өсімдіктердің қалыпты өсуі үшін басқа да көптеген микро және макроэлементтердің
керектігі анықталды.
Тәжірибе барысында 4түрлі жасанды қоректік орта алынады. Атап айтсақ:
• Толық қоректік қоспа – Кноп ерітіндісі. Құрамы (CaNO3 – 1гр, KH2PO4 – 0,25гр ,
MgSO4 – 0,25гр , KCl – 0,125гр , FeCl – 5 тамшы).
• Толық қоректік қоспа – Азоттан өзге. Құрамы(CaSO4 – 1,03гр, KH2PO4 –
0,25гр,MgSO4 – 0,25гр, FeCl –5 тамшы).
• Толық қоректік қоспа – Фосфордан өзге. Құрамы(CaNO3 – 1гр, KCl– 0,255гр,
MgSO4 – 0,25гр, FeCl – 5 тамшы).
• Толық қоректік қоспа – Калийден өзге. Құрамы(CaNO3 – 1гр, NaH2PO4 – 0,25гр,
NaCl – 0,09 гр, MgSO4 – 0,25гр, FeCl – 5 тамшы)[2, 151б].
Тәжірибе барысында әр түрлі қоректік қоспада жүргізілген өсімдіктердің өсуі мен
даму процесіндегі барлық ауытқушылықтарды 1 кестеден көруге болады.
Кесте 1. Өсімдіктерді толық және толық емес қоректік қоспада өсіру.
№

Қоректік орта

1.

Кноп
(толық
қоректік қоспа)

2.
3.
4.

Фосфорсыз қоспа
Азотсыз қоспа
Калийсіз қоспа

А)
Б)
С)
Д)

Өскін
тамыры
12,5
6
4
2,5
8
4
2

Өскін
сабағы
11,5
11
8
10
8
4,5
1

Өскін жапырағы
Ұзын дығы
Ені
3,5
2,0
1,5
1
2
0,8
1
0,5
1,4
4
-

Толық жетілген
өскін саны
13
11
11
11
4
-

Тәжірибеге талдау жұмыстарын жүргізсек толық қоректік және фосфорсыз
жасанды ортада өсірілген өсімдіктердің мүшелері жоғары дәрежеде жетілгенін көруге
болады. Ал азот пен калийсіз алынған ортада жапырақтың мүлдем жетілмегендігін
байқауға болады. Себебі, азот пен калий қоректік минералды элементтердің ішіндегі ең
негізгісі. Оларды қоректік заттардан шығарып тастаған кезде өсімдіктің өсуі мен дамуы
тежеліп, ақуыздар мен көмірсулардың алмасуы баяулайды. Азот пен калийсіз бірде –
бір полисахарид түзілмейтіндігін тәжірибе барысы дәлелдеп отыр. Жоғарыда аталған
түрлі жасанды қоректік ортада өсірілген өсімдіктерді 1суреттен көруге болады.
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Сурет 1. Жасанды қоректік ортада күнбағыс тұқымын өсіру.
Жасанды ортада дақылдарды отырғызғанда және ерітінділерді ауыстырғанда
тұздардың шекті мөлшерін алу керек. Негізінен ерітіндінің концентрлі тұзымен
тәжірибе жүргізген әлдеқайда тиімді. Себебі, әрбір 10мл ерітіндіде 1л ерітіндіге қажет
тұз мөлшері болады. Кейін ерітінділерді арнайы мөлшермен алып, сәйкесінше
дистильденген сумен толықтырады. Ерітінділер жарық сәулесі түспейтін жерде
сақталуы тиіс. Тәжірибе барысында күнара ерітінділерге шыны түтік арқылы ауа
үрленеді, pH ортасы анықталады. Сонымен қатар ерітіндіні әрбір екі апта сайын
бақылап, тексеру
жұмыстары жүргізіледі. Өсімдіктердің жерасты бөліктерінің
ұзындығын өлшеп, тамырлар жүйесінің көлемін цилиндрде суды ығыстыру әдісімен
анықтайды. Вегетативті мүшелердің саны және ауданы өлшенеді. Әр топ өз жұмысын
жоба күйінде қорғайды. Өсімдіктерді жасанды ортада өсіру әдісі олардың қоректенуін
бақылауға мүмкіндік береді, ал табиғи жағдайда мұндай бақылаудың жоқ екендігі
белгілі. Сонымен қатар бұл әдістің жасанды ортаны табиғи жағдайдан ерекшелендіріп
тұратын бірқатар кемшіліктері де бар екендігін айтуға болады.
Қорыта айтқанда,инновациялық әдістердің қай түрін алсақ та, олардың тиімділігі
тек қана оқытушының шеберлігімен және осы шеберлікті шыңдай түскендігімен ғана
шын күшіне ие бола алады. Сондықтан білім алушылардың ынтасын арттыруға
арналған әдістемелік құралдардың жүйесі мен амалдары әр оқытушыдан оларды терең
игеруін, іске асыруын және оған сай болатын іскерлікті талап етеді.

1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 619:578:658.512(616-07)
ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ
К РЕКОМБИНАНТНОМУ АНТИГЕНУ VP1 ВИРУСА ЯЩУРА СЕРОТИПА
АЗИЯ
Шевченко П. В., Турпанова Р.М., Мукантаев К.Н.
(Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан, г.Астана)

Ящур
–
высоко
контагиозное,
остропротекающее
заболевание
сельскохозяйственных и диких парнокопытных животных, наносящая огромный
экономический ущерб. Способность вируса ящура к быстрому распространению среди
восприимчивых животных определяет важную роль диагностических исследований в
системе профилактических и карантинных мероприятий, применяемых в борьбе с
ящуром [1].
По литературным данным, вирус ящура состоит из плюс геномной однонитчатой
РНК и 4 полипептидов: VP1, VP2, VP3 и VP4 с молекулярными массами 34, 30, 26 и 14
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кДа соответственно. Кроме того, в составе вирусных препаратов на долю каждой
вирусной частицы обнаруживаются по 1-2 копии полипептида VP0, предшественника
VP2 и VP4 [2]. На долю первых трех полипептидов приходится 91% всех белков
вириона. Белок VP1 с молекулярной массой 34 кДа имеет поверхностную локализацию
и обуславливает антигенность вируса, так как вызывает синтез вируснейтрализующих
антител [3, 4]. Полипептид VP1 также ответственен за типовую антигенную
специфичность вируса ящура и участвует в процессе адсорбции вируса к клетке [5].
В мировой практике диагностические исследования на ящур проводятся методом
ИФА, выделением вируса на клеточной культуре и полимеразной цепной реакции
(ПЦР) [6].
Эффективность лабораторной диагностики ящура определяется многими
факторами, главные из которых - чувствительность и специфичность методов,
базирующихся на иммунохимических реакциях между антигенами и антителами.
Одним из достижений современной биотехнологии является гибридомная технология,
позволяющая получать моноклональные антитела (МКА) – иммуноглобулины, сходные
по всем физико-химическим свойствам и тождественные по специфичности к одному
антигену.
В работе использовали очищенный рекомбинантный антиген вируса серотипа
Azia, полученный методом клонирования в составе экспрессирующих кнострукций на
основе вектора pET32.
Животные, использованные в работе. При выполнении работы были
использованы следующие виды животных: 8 мышей беспородных, которые были
использованы в качестве источника перитонеальных макрофагов при создании
«питающего слоя» клеток на поверхности лунок планшет для культивирования
гибридом; 4 мыши линии BALB/c 6-8 недельного возраста для получения иммунных
спленоцитов антител.
Получение штаммов гибридных клеток продуцентов моноклональных антител
(МКА) к VP1 Azia антигену вируса ящура. В данной работе была выбрана длительная
схема иммунизации.
Слияние клеток миеломы Х63-Ag8.653 и иммунных спленоцитов проводили по
методу V. Oi, L. Herzenberg [7].
Рост клонов гибридом в лунках планшета учитывали, начиная с 7-10 суток после
слияния. Клоны гибридом, продуцирующие моноклональные антитела против
рекомбинантного VP1 антигена вируса ящура, по мере роста переносили в лунки 24луночного планшета. Клонирование гибридных культивируемых клеток проводили
методом лимитирующих разведений, описанном J. Coding. [8].
Очистку моноклональных антител из асцитной жидкости осуществляли методом
высаливания сульфатом аммония до 50% насыщения. Для этого в асцитную жидкость
добавляли равный объем ЗФР с рН-7,2. Затем добавляли равный объем насыщенного
раствора сульфата аммония и оставляли при перемешивании на 12 часов при 4оС.
Определение концентрации моноклональных антител в асцитной жидкости
производили по методу Брэдфорда. Раствор Брэдфорда готовили следующим образом:
100 мг Кумасси растворяли в 50 мл этанола, добавляли 100 мл 85% Н3РО4, остужали, а
затем доводили объем до 1 литра дистиллированной водой.
Продуктивность штаммов гибридом определяли с помощью ИФА в течение 8
дней. Гибридные клетки высевали в 8 лунок 24-луночного планшета в количестве 2х10
клеток на лунку.
Константу связывания моноклональных антител определяли по методу
J. Beatty et. al. [9].
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Постановка иммуноблотинга
Постановка иммуноблотинга предусматривала следующие этапы: 1) проведение
электрофореза; 2) перенос электрофореграммы на нитроцеллюлозную мембрану;
3) иммунохимическое проявление нитроцеллюлозной реплики.
Электрофорез антигена вируса осуществляли по методу Laemmli V.K., на
аппарате для вертикального электрофореза (BioRad, США) с использованием трисглицинового буфера [11].
Электрофоретический перенос антигенов из геля на нитроцеллюлозную мембрану
осуществляли с помощью прибора для иммуноблотинга по H. Towbin et al.

Результаты и обсуждения.
Получены 4 штамма гибридных клеток продуцирующих моноклональные
антитела к рекомбинантному антигену VP1 серотипа Азия вируса ящура.
В результате проведенной иммунизации мышей антигеном VP1 Азия титры
специфических антител в сыворотке крови достигали от 1 : 12800 до 1 : 25400, указывая
на высокую продукцию клонов В – лимфоцитов, продуцирующих антитела заданной
специфичности.
В результате первого слияния (гибридизации) в 15 из 384 засеянных лунок
отмечен рост клонов гибридных клеток, что составляет 4% клонообразования. Во
втором слиянии процент клонообразования составил 5%. Результаты гибридизаций
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты тестирования культуральной жидкости гибридом в ИФА
№
гибридизации

Количество
образовавшихся
гибридом

1
2

19
31

Результаты ИФА
Количество активных клонов,
Процентное
обладающих специфической
соотношение (%)
антительной продуктивностью
2
10,5
4
12,9

Исходя из таблицы 1 видно, что при первом слиянии продукция антител,
специфичных к рекомбинантному антигену VP1 Азия, наблюдалась только у двух
клонов из 19 образовавшихся гибридом. Во втором слиянии антительную активность
показали 4 клона из 31 полученного клона.
Для дальнейшего отбора клонов, стабильно продуцирующих моноклональные
антитела, активность полученных гибридом была проверена пять раз с помощью ИФА
с промежутком 4-5 дней. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты скрининга гибридных клеток.
№ п/п

Название Клона

1
2

2B5
4G6

1
2

1A11
2A4

Антительная активность гибридом при скринингах
1
2
3
4
5
Первая гибридизация
1:4
1:2
1:4
1:8
1:4
1:2
Вторая гибридизация
1:8
1:16
1:16
1:32
1:64
1:16
1:16
1:32
1:64
1:64
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3
4

3C10
1:4
1:8
1:16
1:8
1:8
4F7
1:16
1:32
1:32
1:16
1:16
Продукция антител двух клонов, полученная при первой гибридизации
наблюдалась в течение двух тестирований. Однако уже при третьем скрининге одна из
гибридом потеряла способность продуцировать антитела к рекомбинантному антигену
VP1 Азия, так же и при последней проверке антительной активности клонов, результат
был отрицательным.
Скрининг четырех клонов гибридом, полученных при второй гибридизации,
показал, что все клоны продуцировали антитела, специфичные к антигену VP1 Азия в
течение всего периода наблюдения. Наиболее высокую продуктивную характеристику
показли клоны 1А11 и 2А4. В культуралной жидкости антитела двух гибридом
тестировались до разведения 1:64. Стабильную производительность специфических
антител показали и два последних клона, максимальные титры которых находились в
пределах 1:8 – 1:16.
Исходя из предварительных результатов, можно заключить, что методом
гибридомной технологии получены два клона гибридных клеток, стабильно
продуцирующих моноклональные антитела к рекомбинантному антигену VP1 Азия.
Гибридные клетки, стабильно продуцирующие антитела к рекомбинантному VP1
Азия антигену, трижды клонировались. В первом клонировании продукция антител
субклонов гибридных клеток составила 16%, при втором клонировании 50%. После
клонирования гибридные клетки не меняли своей активности на протяжении 15
пассажей.
Продуктивность гибридом определялась в течении 8 дней, которая составила в
культуре клеток 50 мкг, в асците от 9 до 18 мг. Характеристика гибридных клеток
активно продуцирующих МКА, представлена в таблице 3.

Таблица 3. Продуктивность штаммов гибридом,
продуцирующих моноклональные антитела
Штамм
1А11
2А4

Продуктивность штаммов
в культуре (мг/мл)
0,05
0,05

Продуктивность штаммов
in vivo (мг/мл)
8
16

Клетки культивируются в среде RPMI 1640, содержащая 10% сыворотки
эмбриона коров; 20 мл/л 200 мМ L-глютамина; Hepes – 3,375г/л; 2 меркаптоэтанола
– 3 мкл/л; 10 мл/л пирувата натрия; бикарбоната натрия – 3,7 г/л. Таким образом,
полученные гибридомы обладают сравнительно высокой продуктивностью, In vivo от 8
до 16 мг/мл, in vitro до 0,05 мг/мл.
Характеристика моноклональных антител к рекомбинантному антигену VP1
Азия вируса ящура крупного рогатого скота.
В результате проведенных исследований по изучению иммунохимических
характеристик полученных моноклональных антител, было определено, что
моноклональные антитела относятся к иммуноглобулинам класса G, подкласса G1.
Электрофорез полученных моноклональных антител показал наличие двух белковых
полос с молекулярными массами 67 кДа (тяжелая цепь) и 29 кДа (легкая цепь).
Результаты иммуноблотинга моноклональных
антител
к
вирусу ящура
продемонстрировали, что антитела реагировали с белками, молекулярный вес которых
составлял 36 и 30 кДа. Результаты иммуноблота представлены на рисунке 1.
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1 – молекулярные маркеры; 2, 3 – электрофорез очищенного рекомбинантного
антигена; 4 – результаты иммуноблота.
Рисунок 1. Иммуноблот рекомбинантного антигена
с положительной контрольной сывороткой
Диагностическую ценность полученных МКА проводили путем определения
специфичности антител в непрямом варианте ИФА с использованием различных
вирусов (таблица 4).
Таблица 4. Изучение специфичности моноклональных антител к вируса ящура в
непрямом варианте ИФА
Антигены

Титры моноклональных антител, выделенных из
асцитной жидкости
1А11
2А4

Рекомбинантный антиген
1:25600
VP1 Азия вируса ящура
Вирус ящура (серотип О)
1:100
Вирус ящура (серотип А)
1:100
Вирус Гамборо
PO
Вирус лейкоза
PO
Вирус везикулярного
PO
стоматита
П р и м е ч а н и е - РО - реакция отрицательная

1:25600
1:100
1:100
PO
PO
PO

Как следует из данных таблицы 4, моноклональные антитела, полученные к
рекомбинантному VP1 антигену вируса ящура типа Азия, активно взаимодействуют с
антигенами гомологичных вирусов и не вступают в реакцию с антигенами других
вирусов, что свидетельствует об их специфичности.
Выводы
1. Результаты исследований показали, двухмесячная схема иммунизации мышей
линии Balb/c рекомбинантным антигеном VP1 Азия в дозе 100мкг/мл оказалось вполне
пригодной для стимулирования иммунного ответа организма подопытных животных
для выработки достаточного количества антител против рекомбинантного антигена.
Титр сывороток иммунных мышей в непрямом ИФА достигал до 1:25400.
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2. В результате гибридизации были получены гибридные клетки, стабильно
продуцирующие моноклональные антитела к рекомбинантному антигену VP1 Азия.
3. Моноклональные антитела против белка VP1 Азия специфически реагируют
только с вирусом ящура крупного рогатого скота и имеют константу связывания в
пределах 2х108М-1 – 2х109М-1.
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9 секция. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 633.2.031 (574)
ЖИТНЯК В ПРИУРАЛЬЕ
Айтмухамбетова З.Т., Мамышева М.В.
(ЗКГУ им. М.Утемисова)

Полевое травосеяние имеет богатые исторические корни и связано с именами
А.Т. Болотова, И.М. Комова, А.В. Советова, В.Р. Вильямса, а также других
выдающихся классиков агрономии. Разработанные ими основы оптимизации структуры
рационального природопользования и сейчас не утратили своей актуальности. Высокая
ценность этих исследований состоит в том, что функциональная значимость
многолетних трав не ограничивается только их кормовым значением. Многолетние
травы также являются мощным естественным фактором регулирования гумусового
баланса почвы.
О положительной роли многолетних трав в севооборотах свидетельствует
исторический опыт стран Западной Европы. Так, до конца XVIII века урожайность
культур здесь составляла 7-8 ц/га, а в период использования плодосмены она достигла
16-17ц/га, и при плодосмене с активным использованием многолетних трав уровень
урожайности достиг 25-30 ц/га [1]. Таким образом, введение в севооборот трав стало
являться не только результатом создания соответствующей кормовой базы для
существующего поголовья скота, но, и связано с вопросом повышения плодородия
почвы, которое в дальнейшем обеспечивает повышение продуктивности пашни.
Самым распространенным видом, из всех произрастающих в Западном
Казахстане многолетних трав, является житняк. Благодаря своим уникальным
биологическим особенностям житняк наиболее полно использует природноклиматический потенциал сухостепного региона.
Авторитет этой культуры в сельскохозяйственном производстве не является
случайным. Обладая сильной жизненной энергией, выработанной тысячелетним
периодом выживания и формирования вида в жестких природно-климатических
условиях региона житняк обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, а
при улучшении погодных условий способен к высокой продуктивности.
Простота возделывания, невысокая требовательность к условиям произрастания
сочетается в житняке с его высокой урожайностью и ценными кормовыми и
почвоулучшающими особенностями.
Житняк хорошо растет на различных типах почв, а фитоценотическая
оптимизация житняковых полей за счет бобовых культур, позволяет значительно не
только улучшить питательность кормовых угодий, но и увеличить их продуктивное
использование.
Житняк обладает значительным долголетием. На одном и том же месте он может
произрастать от 10 до 20 и даже до 30 лет. Благодаря своему видовому разнообразию
житняк имеет широкое распространение не только в Западном Казахстане, но и в
северных и южных регионах республики.
В то же время при использовании житняка не следует рассчитывать на то, что его
можно возделывать примитивным способом. Как и любое другое культурное растение,
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житняк положительно реагирует на многие агротехнические приемы, увеличивая при
этом продуктивность и кормовую ценность угодий. Выбор системы основной
обработки почвы, оптимальных сроков и способов посева, а также выполнение
определенных приемов по уходу за растениями – является основной зональной
технологии возделывания житняка, которая в каждом регионе страны, должна обладать
своими специфическими адаптационными свойствами.
Посевы житняка на выводном поле полевых севооборотов способны не только
стабилизировать содержание гумуса в почве, но и обеспечивать его расширенное
воспроизводство. В дальнейшем после введения такого поля в севооборот урожайность
зерновых культур увеличивается на 30-40% и сохраняется в течение длительного
времени.[2]
В результате маршрутных исследований, проводимых на территории ЗападноКазахстанской области было выявлено произрастание трех видов житняка:
гребневидного, сибирского и пустынного.
Житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme) – имеет наибольшее
распространение на севере области в степной зоне и в полупустынной местности, в
различного рода понижениях. Он широко распространен в травостоях луговых
лиманов, по окраинам степных лиманов и в высоких частях пойм степных рек, занимая
значительные площади с чистым покровом. Произрастая на глинистых и суглинистых
темно и светло-каштановых почвах,
житняк гребневидный хорошо выносит
значительное их засоление. В природе высота гребневидного житняка достигает 75 см.
Форма листа узколинейная, свернутая или плоская, с завернутыми краями. Ширина
листа обычно составляет 1,5-3,0 мм, но иногда в благоприятные годы она может
достигать 5-10 мм. Лист снизу гладкий, сверху волосистый или шероховатый. Колосья
густые, но с явно заметными промежутками продолговато-яйцевидные или яйцевиднолинейные 1,5-6,5 см длиной и от 1 до 2,5 см шириной. К верху они заметно
суживаются. Колоски зеленые или сизо-зеленые, не прижатые друг к другу,
совершенно голые 0,8-1,5 см длиной.
Житняк сибирский (Agropyron sibirikum) доминирует в растительных
сообществах поймы реки Урал. Он хорошо себя чувствует на рыхлых песчаных почвах
и распространен в более аридных условиях степной и полупустынной местности,
нередко произрастая значительными площадями в сотни и даже тысячи гектаров.
Образцы
сибирского
вида
житняка
превышали
продолжительность
вегетационного периода районированного сорта Краснокутский 305 на 3-7 дней, что
позволяет отнести их к позднеспелой группе. В отличие от гребневидного,
сортообразцы сибирского вида житняка под влиянием внешней среды имеют более
сильную модификационную изменчивость по высоте растений. В благоприятные по
увлажнению годы высота растений достигает 78-97 см, что на 7,4 см выше
районированного сорта. В засушливые годы высота этих растений снижается до 62-69
см. Стебли у сибирского вида житняка прямые, у основания коленчатые, голые, под
колосьями слабошероховатые. Листья узколинейные, свернутые или плоские от 0,4 до
0,6 см шириной, голые, снизу гладкие, сверху шероховатые. Колосья линейные,
многоколосковые 7-10 см длины, 0,5-1,2 ширины, бледно-зеленые. Колоски бледнозеленые, расположенные гребневидно, 0,7-1,0 см длиной.
Житняк пустынной (Agropyron desertorum) предпочитает более уплотненные
песчаные и супесчаные почвы. Он неплохо развивается на тяжелых суглинистых
почвах, а также на солонцах и распространен в тех же районах, что и житняк
сибирского вида. Сплошные чистые покровы этот вид житняка дает значительно реже.
На светло и темно-каштановых почвах он произрастает совместно с типцом, ковылем,
нередко в больших количествах встречается на повышенных частях разнотравья
степных лиманов.
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На легких по механическому составу почвах и в более аридных условиях
произрастания этот вид житняка по урожайности превосходит ширококолосый житняк
на 1,5-4,0 ц/га сена. Благодаря большой облиственности, житняк пустынный хорошо
поедается как на пастбище, так и в сене. Его зеленая масса содержит на 1,0-1,5%
сырого протеина больше, в сравнении с ширококолосыми сортами.
В то же время исключительная неприхотливость
житняка к почвенноклиматическим условиям не означает, что один и тот же вид житняка может иметь
высокую продуктивность во всех природно-климатических зонах области (степной,
сухостепной и полупустынной). С этой точки зрения эффективность использования
житняка, как культуры, требует дифференцированного применения определенных его
видов к конкретному типу агроландшафта.
Проверенная нами сравнительная оценка различных видов житняка показала
различное его видовое отношение к одному и тому же фактору внешней среды температуре воздуха майского периода вегетации. Коэффициент корреляционной
взаимосвязи урожайности житняка гребневидного вида с вышеупомянутым
метеопоказателем составил r=-0,95±0,11, житняка сибирского вида r=-0,93±0,15, у
житняка пустынного вида - r=0,92± 0,15.
Графическая оценка корреляционной взаимосвязи видовой урожайности житняка
с температурой воздуха майского периода вегетации наглядно показала, что для
условий умеренного температурного режима степной зоны преимущественной
продуктивностью обладает гребневидный вид житняка. В условиях повышенного
температурного режима, который характерен для полупустынной природноклиматической зоны области, лучшие показатели продуктивности обеспечивает
житняк сибирского вида.
Таким образом дифференцированное использование различных видов житняка в
регионе в зависимости от типа агроландшафта позволит иметь значительно больший
эффект от травосеяния как в вопросе кормопроизводства, так и в вопросе
воспроизводства плодородия земель.
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УДК 631.1:57.0
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ
Асауова Ж.Е., Чекалин С.Г.
(ЗКГУ им. М.Утемисова)

Агроклиматические ресурсы Западного Казахстана позволяют не только
полностью удовлетворять собственные потребности в высококачественном зерне, но и
203

осуществлять экспорт этой продукции за пределы своего региона. В то же время в
последние годы стало наблюдаться снижение темпов роста урожайности важнейших
зерновых культур под влиянием участившихся засух. Многочисленные данные
научных учреждений указывают на то, что основная стратегия адаптации земледелия к
условиям меняющегося климата должна состоять в расширении разнообразия
возделываемых культур. При этом недобор урожая одних культур, в неблагоприятный
для их роста и развития период года, будет компенсироваться урожайностью других,
период вегетации которых проходил до или после определенного типа засухи. С другой
стороны, обращает на себя внимание факт наличия значительной деградации почв и,
прежде всего, пониженное содержание в них гумуса.
В настоящее время основу сельскохозяйственного производства Казахстана
составляют почвы со средним и низким содержанием гумуса. В структуре пахотных
угодий на их число в общей сложности приходится 71,3%. Аналогичная ситуация с
плодородием почв наблюдается и в Западном Казахстане, где преимущественное
распространение имеют темно-каштановые тяжело и среднесуглинистые почвы.
Низкое содержание гумуса в почве приводит к ухудшению её агрофизических и
агрохимических свойств, ослабляет устойчивость культур к неблагоприятным
факторам погодных проявлений и, прежде всего, к засухе, способствует развитию
эрозионных процессов.
В сложившихся социально-экономических условиях текущего времени, когда
применение органических и минеральных удобрений практически прекратилось,
наиболее перспективным выходом из существующей ситуации является переход
системы земледелия на биологическую основу, которая включает в себя не только
снижение антропогенной нагрузки на агроэкосистему, но и обеспечивает максимум
условий для полноценного использования её собственного биопотенциала.
Наиболее доступным и широко распространенным приемом биологизации в
земледелии стал переход на энергоресурсосберегающие технологии возделывания
культур. Помимо экономии прямых затрат и топлива, специфическая особенность этих
технологий состоит в обязательном сохранении всех растительных остатков на
поверхности поля.
По существующим оценкам одна тонна соломы эквивалента трем тоннам
подстилочного навоза. Без всякого сомнения, солома является мощным
дополнительным источником питания и эффективным способом наращивания
почвенного плодородия. Однако при средней урожайности зерновых культур в области
в пределах 8,0 ц/га небольшая оставляемая после урожая зерновых культур масса
соломы не способна полностью устранить дефицит гумуса в короткие сроки и процесс
восстановления гумуса будет очень длительным.
Проведенные расчеты показывают, что зернопаровые севообороты при полном
освоении энергоресурсосберегающих технологий возделывания культур с оставлением
соломы урожая не обеспечивают положительного гумусового баланса. В данном случае
речь может идти только о бездефицитном его содержании. Дальнейший переход
динамики гумуса в русло расширенного его воспроизводства возможен за счет
вовлечения дополнительных средств биологизации.
Биоорганическое наноудобрение является первым сельскохозяйственным
удобрением, в производстве которого применяются нанотехнологии - измельчение
крупных молекулярных образований питательных и биологически активных веществ,
которые легче и быстрее проникают через клеточную мембрану, а поэтому лучше
усваиваются растением. Это удобрение также стимулирует устойчивость растения к
стрессу при неблагоприятном воздействии окружающей среды, включая недостаток
влаги и перепады температуры. Основное активное вещество данного удобрения
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состоит из легко усваиваемых питательных веществ, микроэлементов и полезной
почвенной микрофлоры.
Для почвенно-климатических условий Западно-Казахстанской области этот
препарат впервые был апробирован нами на озимой пшенице сорта Лютесценс 72.
Схема опыта в исследованиях состояла из вариантов обработки семян озимой пшеницы
препаратами Нагро и Ламадором перед посевом. В период отрастания озимых ранней
весной, а так же в фазу колошения проводилось опрыскивание растений Нагро.
Контрольным вариантом служили делянки, в которых при посеве были использованы
семена озимой пшеницы без какой-либо обработки.
Результаты исследований показали высокую эффективность применения Нагро в
условиях сухой степи Западного Казахстана. Так, однократная обработка семенного
материала этим препаратом обеспечила получение 20,2 ц зерна с гектара, что на 2,8 ц
выше ее урожайности полученной на контроле. При обработке семян только
Ламадором урожайность озимой пшеницы составила всего 18,2 ц/га. При совместной
обработке семян Нагро и Ламадором уровень продуктивности озимой пшеницы(20,4
ц/га) мало чем отличался от уровня ее продуктивности, достигнутой на варианте с
однократной обработкой посевного материала Нагро.
Важным приемом в увеличении ресурсного потенциала озимой пшеницы явилась
дополнительная обработка ее посевов Нагро весной - в период ее выхода из состояния
перезимовки. В этом случае была получена дополнительная прибавка урожая в 2,2 ц/га,
а в целом на этом варианте опыта, где Нагро обрабатывались и семена и посевы в
ранневесенний период была получена максимальная урожайность озимой пшеницы в
опыте -22,4 ц/га, что на 5,0 ц/га выше, чем на контроле.
Увеличению урожайности озимой пшеницы на этом варианте способствовало не
только лучшее развитие растений, но и увеличение других показателей
продуктивности. Так, высота растений здесь составила 79,5 см, а на контроле - только
66,3 см.
В сравнении с контрольным вариантом количество растений, сохранившихся к
уборке было на 29,0% выше. Выше на 16,9% отмечено число продуктивных колосьев.
Масса 1000 зерен увеличилась до 35,7 г или на 11,0%.
Дальнейшая дополнительная обработка Нагро в фазу колошения никак не
отразилась на увеличении ее продуктивности. Вполне вероятно то, что наблюдавшаяся
в этот период весенне-летняя засуха не позволила данному препарату еще раз проявить
себя в этот год. Тем не менее цель, достигнутая под действием небольших затрат
позволяет в более широком спектре использовать Нагро на посевах зерновых культур.

УДК 631.1
«НҰРЛЫ ЖОЛ» - ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
Ахметов Б.У., Савенкова Л.А., Ахметова Т.А.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Глава государства назвал ближайшие годы временем глобальных испытаний.
Достойно этот рубеж перейдут только сильные государства, сплочённые народы. В
каждом Послании Президент поднимает важные вопросы, от решения которых зависит
благополучие каждого казахстанца, каждой семьи.
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Президент нашей страны Н.Назарбаев в своем Послании «Нұрлы жол» отмечает:
«В условиях кризиса, как показывает мировой опыт, происходит переориентация
экономической политики. Поддержку должны получить те отрасли, которые создают
наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и занятости».
Елбасы в своем выступлении с особой надеждой обращается к молодежи как к
главной опоре нашей страны. Государство открыло перед молодыми людьми все двери
и пути для образования, для работы. И поэтому, креативной, динамичной молодежи
необходимо приложить усилия для реализации новой экономической политики «Нұрлы
Жол».
«Нұрлы Жол» – путь к реализации целого ряда важных проектов и достижения
новых интересных высот. В нынешнем Послании Президент говорит о том, что
«несмотря на большую работу для преодоления геополитического кризиса, программы
развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства будут продолжены.
Улучшится социальная инфраструктура, новые и современные школы и больницы
будут оказывать высококачественные услуги. В итоге это отразится на благосостоянии
и качестве жизни каждого казахстанца».
Совершенствование системы образования – наиважнейшее условие развития
общества. Ведь роль образования в обеспечении устойчивого социальноэкономического развития, роста конкурентоспособности государства и укреплении его
позиций на мировом рынке и в мировом экономическом сообществе очень большая.
Сегодня мы гордимся тем, что наш вуз, Северо-Казахстанский государственный
университет имени М.Козыбаева, занимает в рейтинге высших учебных заведений 23
место (среди более 7 тысяч вузов). Это говорит о высоком уровне подготовки
профессиональных кадров, качестве знаний, практической направленности изучаемых
нами дисциплин.
В Послании Президент очень часто обращает наше внимание, на такие понятия
как мир, межэтническое и межконфессиональное согласие, семейное благополучие,
духовно-исторические ценности народа. Ведь все это для нас «живительный кислород»,
который мы должны беречь. Это ключ к будущему нашей страны. И молодежь должна
подхватить эстафету по обеспечению межнационального согласия. Сегодня в нашей
стране проживают в мире и согласии представители более 130 национальностей. В
каждом регионе имеются Дома Дружбы, школы Возрождения, которые объединяют
людей разной национальности, с разной культурой, языком, обычаями и традициями.
Очень интересна идея создания Məңгілік Ел, которая не только объединит народ
Казахстана, укрепит его силу и мощь, но и будет способствовать формированию нового
казахстанского патриотизма, чувства гордости за свою страну. Раньше люди жили с
верой в идеалы, сегодня у нас, молодежи, другие ценности. Мы с радостью принимаем
самое активное участие в проведении различных мероприятий, которые помогают нам
понять ценность таких понятий, как: мир, единство, согласие, духовность, общность
истории. Ведь именно они помогают нам реализовать себя в современных условиях,
сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать
трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны
государства и общества.
В Послании Главы государства народу Казахстана «Нұрлы Жол» поставлены
масштабные задачи на инфраструктурное развитие страны, которые в обозримом
будущем воплотятся в жизнь. Основные пункты - обеспечить занятость и
защищенность
граждан,
строительство
доступного
жилья,
дальнейшая
индустриализация
страны,
пролификация
сельского
хозяйства,
развитие
энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры.
В своем выступлении глава государства говорит о том, что для успешного выхода
из кризиса, экономического и социального развития страны всем нам предстоит
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проделать огромную работу. Это касается и агропромышленного комплекса. В своем
послании глава государства обозначил необходимость продолжения начатого курса в
сфере АПК, особенно выделив развитие пищевой промышленности.
В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства предполагается
выделение средств на строительство и реконструкцию групповых водопроводов для
обеспечения населения питьевой водой, а также на восстановление неиспользуемых
орошаемых земель в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской области.
Особого внимания заслуживает государственная программа индустриальноинновационного развития на 2015-2019 годы, в которой предусмотрены меры для
поддержки малого, среднего бизнеса и стимулирования деловой активности. Одним из
важных задач является доступность сельхозсырья и финансовых услуг для
перерабатывающих
предприятий,
снижение
инфраструктурных
издержек
(коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и др.) в отрасли. В
связи с чем возникает необходимость расширить сбыт отечественных
продовольственных товаров, развить культуру потребления продуктов питания и
технического регулирования в сфере пищевой индустрии, совершенствовать торговое
регулирование экспорта/импорта, а также обеспечить АПК квалифицированными
кадрами. Для решения данной задачи министерством сельского хозяйства было
предложено «внести необходимые изменения в ГПФИИР».
Мы – молодое поколение казахстанцев, с уверенностью должны принять все
вызовы судьбы и, пройдя этот сложный этап, должны продолжить исторический путь к
светлому будущему «Нұрлы Жол», к Общенациональной идее Мəңгілік Ел, которую
завещали нам наши предки. Мы благодарны нашему Президенту за то, что он заботится
о молодежи, что придает такое большое значение ее благополучию.
Перед нами есть четкие задачи. Наша обязанность - их выполнять. В
долгосрочной перспективе реализация поставленных задач окажет мультипликативный
эффект на развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса и других
отраслей экономики страны. «Мы должны быть устремлены только в будущее».

1.
2.

Литература:
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УДК 630.892
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ В УСЛОВИЯХ СКО
Ахметов Б.У., Киекбаев М.К., Калкабаева М.М., Шаяхметова А.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Важнейший стратегический приоритет кормопроизводства – решение проблемы
стабильного обеспечения животноводства высококачественными кормами. Недостаток
их не позволяет сбалансировать рационы по энергии и протеину. В связи с этим
генетический потенциал продуктивности животных используется только на 50-60 %.
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Основной проблемой, сдерживающей повышение продуктивности животных,
является дефицит кормового белка, составляющий 20-25 % от общей потребности, что
приводит к недобору животноводческой продукции до 30%, росту ее себестоимости.
Одним из дополнительных резервов пополнения белка и жира в кормовом балансе
являются высокобелковые кормовые добавки, которые могут быть получены при
переработке семян масличных например, такой культуры как горчица. Следовательно,
возделывание данной культуры позволяет повышать питательность и биологическую
полноценность кормов [1].
Продуктивность горчицы не всегда высокая. Поэтому возникают вопросы
изучения особенностей формирования урожайности культуры, и влияние удобрений на
ее продуктивность.
Минеральные удобрения являются эффективным и быстродействующим
фактором, способствующим повышению урожайности сельскохозяйственных культур
и качеству урожая. С помощью удобрений можно изменить направленность процессов
обмена веществ, воздействовать на химический состав растений, накопление белков,
жиров, углеводов, а следовательно и на качество урожая [2].
Хозяйственно-биологические особенности горчицы, в том числе их
холодостойкость, скороспелость, неприхотливость к почвам, соответствуют
агроклиматическим условиям основных зон Северного Казахстана. По темпам
наращивания биологической массы при недостатке тепла, эти культуры не имеют себе
равных. Кроме того, высокое содержание протеина и других питательных веществ,
возможность семеноводства в наших условиях обеспечивают распространение их в
хозяйствах.
Для развития животноводства первостепенное значение имеет не только рост
производства кормов, но и значительное улучшение их качества.
Для этого ежегодно необходимо заготавливать не менее 35-38 ц кормовых единиц
грубых, сочных и зеленых кормов на условную голову крупного рогатого скота, при
обеспеченности одной кормовой единицы протеином 105-110 г, сахаром 100-120 г,
каротином 45-50 мг, но не все виды кормов содержат их в достаточном количестве.
Одной из таких культур, содержащих значительное количество протеина и жира,
является горчица и продукты ее переработки.
Устойчивое производство такого объема кормов возможно лишь при применении
минеральных удобрений под масличные культуры, что является обязательным
условием получения высокого урожая. По хозяйственно-полезным признакам оно
может быть важным источником увеличения производства высокобелковых кормов
[3,4].
В связи, с чем в период с 2012-2014гг с целью установления закономерности
формирования продуктивности горчицы сарептской на фоне применения минеральных
удобрений нами проводились полевые исследования на опытном участке ТОО
«СевКазНИИЖиР» расположенного в лесостепной зоне Северо-Казахстанской области.
Опыты закладывались в четырехкратной повторности. Площадь делянок – 75 м2.
Все учеты и наблюдения проводили согласно методикам ВНИИ кормов (1983 г).
Математическая обработка экспериментальных данных рассчитывалась по
Б.А. Доспехову (1985 г). Объект исследований – растения горчицы, его рост, развитие
и продуктивность, минеральные удобрения, почва, метеоусловия.
Опыты показали, что, по мере роста и развития, растения горчицы подвергаются
различным внешним факторам – погодные условия года, вредители, повреждающие
растения, сорняки, создающие им конкуренцию за площадь питания и др.
В среднем за три года исследований установлено применение минеральных
удобрений положительно сказалось на полноте всходов и сохранности горчицы
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сарептской. Выявленные результаты опыта, показывают, что густота стояния растений
в период всходов в посевах горчицы составила 2404-2502 тыс. шт./га. Наибольшая
сохранность была отмечена в варианте с внесением полного минерального удобрения в
дозе N60 P60 K40 – 94,5%, что выше контроля на 8,6%. Таким образом, можно заключить,
что исследуемая масличная культура позволяет формировать в большинстве лет
устойчивую густоту стеблестоя растений и максимально сохранить растения к уборке.
В среднем за три года облиственность растений в фазу всходов у горчицы – 62,166,7 %, во время бутонизации - 44,2-47,2 % и в период созревания - 27,0-31,7 %.
Минеральные удобрения оказывают высокое действие на растение лишь при
оптимальных условиях водоснабжения, что явилось причиной положительного
действия дозы N30 P30 K40 в засушливом 2012 году и в благоприятных условиях по
осадкам в 2013 и 2014 годах хорошо сработала норма внесения удобрений N60 P60 K40, а
дальнейшее прибавление дозы удобрений N90 P90 K40 увеличения облиственности
масличной культуры не было отмечено.
В среднем за годы исследований при применении минеральных удобрений
наибольшая облиственность растений горчицы по всем фазам развития получена при
внесение N60 P60 K40 и к созреванию составила - 31,6 % , а наименьшая при внесении
дозы N30 P30 K40 - 29,2%. Анализируя проведенные исследования можно заключить, что
в среднем за три года из четырех условий питания по фазам развития наиболее
оптимальными являются варианты при внесении N60P60K40, где получена самая
большая облиственность растений.
Представляет интерес анализ полученных данных раздельно по менее и более
урожайным годам, поскольку они различаются, и при изучении нами было выявлено,
что наибольший урожай биологической массы был в 2012 и 2014годах, а наименьший –
во второй год исследований.
На увеличение урожайности оказали влияние осадки, особенно во время
интенсивного роста растений. Так, в период бутонизации – цветения горчицы, когда
был наибольший прирост биологической массы, их выпало в эти годы 41,2-48,8 мм, а в
2012 году всего лишь 3,5-6,2 мм. В среднем за два наиболее благоприятных года
растения горчицы обеспечили наибольший урожай при начальных запасах влаги в
метровом слое в пределах 122,1-139,8 мм и выпадении 124,1-169,2 мм осадков за
вегетационный период. В среднем за годы исследований урожай сухой массы у
горчицы составил– 12,4-15,8 ц/га (таблица 1).
В среднем за 3 года исследований урожай сухого вещества горчицы, варьировал
по всем вариантам опыта в пределах 12,4 – 15,8 ц/га. Наибольший показатель
урожайности как зеленной, так и сухой массы был достигнут при внесении
оптимальной дозы N60 P60 K40 и составил соответственно 112,7 и 15,8 ц/ га, что выше
контроля на 20,8 и 3,4 ц/га соответственно.
Таблица 1. Урожай зеленой и сухой массы горчицы (среднее за 2012-2014 гг.)
Вариант
опыта
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40

Урожай
зеленой
массы,
ц/га
91,9
103,9
112,7
111,0

% сухого
вещества
13,6
13,9
14,1
13,7

Урожай
сухого
вещества,
ц/га
12,4
14,3
15,8
14,9
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Прибавка к контролю,
Прибавка к
ц/га
контролю, %
зеленой
сухого
зел.
сух.
массы
вещества массы вещ-ва
12,0
1,9
12,7
14,9
20,8
3,4
19,5
23,6
19,1
2,5
15,3
20,6

Важнейший стратегический приоритет кормопроизводства – решение проблемы
стабильного обеспечения животноводства высококачественными кормами. Недостаток
их не позволяет сбалансировать рацион по энергии и протеину. В связи с этим
генетический потенциал продуктивности животных используется только на 50 – 60%.
Основной проблемой, сдерживающей повышение продуктивности животных,
является дефицит кормового белка, составляющий 18-20% от общей потребности, что
приводит к недобору животноводческой продукции до 30%, росту её себестоимости.
Как показывает практика, решить эту задачу, можно за счет увеличения посевных
площадей высокобелковых масличных культур, например, такой как горчица.
Химический состав растений в значительной степени зависит от вида растений,
фазы их развития, физиолого-биохимических процессов, протекающих в них,
почвенно-климатических условий, агротехники и других факторов.
По мере старения растения содержание сырого протеина у горчицы несколько
увеличилось (таблица 2).
Таблица 2. Химический состав растений горчицы при натуральной влажности.

Показатель

сырой
протеин, г

сырой
жир, г

сырая
клетчатка, г

БЭВ, г

каротин, мг

Вариант
опыта
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40
Контроль
N30 P30 K40
N60 P60 K40
N90 P90 K40

2012 год
бутонизация
25,0
27,3
28,2
28,4
4,4
6,2
7,1
7,2
25,1
27,3
30,1
30,3
49,1
51,1
53,1
53,2
16,3
18,7
20,8
20,9

2013 год

2014 год

цвете- бутони- цвете- бутони- цветение
зация
ние
зация
ние
26,4
24,4
25,2
21,1
23,3
28,8
26,1
27,0
23,3
25,6
31,8
27,2
30,8
25,7
28,1
31,9
27,4
30,9
25,9
28,4
5,8
4,3
5,2
3,4
3,8
7,8
5,8
6,9
4,7
5,3
8,9
6,6
7,8
5,4
6,2
9,1
6,8
7,9
5,8
6,5
28,2
26,5
29,4
28,4
33,3
30,5
28,2
31,2
30,5
35,5
33,4
31,4
34,5
33,3
39,3
33,5
31,5
34,8
33,7
39,5
65,9
50,3
68,6
51,7
71,4
68,1
52,3
70,8
53,2
73,0
70,2
54,2
72,9
55,7
75,6
70,3
54,5
73,1
55,9
75,8
15,1
15,9
14,6
14,7
12,8
17,4
17,8
16,4
16,4
14,4
19,3
19,6
18,1
18,5
16,3
19,4
19,7
18,3
18,6
16,1

В среднем
за 3 года
бутони- цвете
зация
ние
23,5
24,9
25,5
27,1
27,0
30,2
27,2
30,4
4,0
4,3
5,5
6,7
6,3
7,6
6,6
7,8
26,6
30,3
28,6
32,4
31,6
35,7
31,8
35,9
50,3
68,6
52,2
70,6
54,3
72,9
54,5
73,1
15,6
14,1
17,6
16,1
19,6
17,9
19,7
17,9

От фазы бутонизации до цветения повышение этого показателя в среднем за три
года в варианте опыта на фоне N90P90K40 составило у горчицы – 11,8%
С продвижением фаз развития бутонизации до цветения у горчицы содержание
сырого жира увеличивалось. В среднем за три года разница составила– 18,2 %. Более
низким этот показатель был при недостаточной влагообеспеченности в 2012 году. В
отношении клетчатки и каротина отмечена обратная взаимосвязь. С возрастом
растений и в неблагоприятных условиях 2012 года содержание клетчатки возрастало, а
каротина – падало. В среднем за годы к периоду уборки культуры, в растениях горчицы
210

содержание сырой клетчатки составило– 30,3-35,9 г. Накопление каротина в этот
период составило 14,1-17,9 мг. Аналогично клетчатке проходила динамика накопления
безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). В среднем за три года в фазу бутонизации
БЭВ по вариантам опыта на фоне минеральных удобрений составило у горчицы – 50,354,5 г, а в цветение 68,6-73,1 г. Таким образом, приведенные данные по химическому
составу растений свидетельствуют о том, что кормовая ценность горчицы зависит во
многом от фазы развития и условий произрастания. Это следует учитывать при уборке
их на корм.
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УДК 581:5:631
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Əбілхасан А.К., Чекалин С.Г.
(ЗКГУ им. М.Утемисова)

Западный Казахстан является одним из крупнейших регионов республики.
Специфика природно-климатических условий предопределила здесь наличие
разнообразных ландшафтов с характерными для них отличительными особенностями.
В настоящие время под воздействием антропогенного фактора происходит утрата
ландшафтного и биологического разнообразия природных ресурсов. Ежегодное
снижение органического вещества почвы в агроценозах неизбежно ведет к системной
деструкции почвенного покрова, а игнорирование общих правил использования
существующих технологий приводит к значительному ухудшению экологической
ситуации.
Продолжительное использование пахотных земель с нарушением основного
земледельческого закона возврата питательных веществ в почву почти повсеместно
привело к отрицательному балансу гумуса и снижению уровня его содержания в почве,
потере ценных агрофизических и агрохимических свойств почв. Снижение содержания
гумуса за последние годы произошло во всех типах почв, причем уровень его падения в
отдельных случаях достигает 50% от исходного состояния.[1] Возрастание
антропогенной нагрузки на почву привело к усилению эрозионных процессов,
деградации почвенного покрова, а также дегумификации, с устойчиво
некомпенсируемой минерализацией гумуса. Это вызвало значительное снижение
уровня питательных веществ и на фоне ухудшения агрофизических свойств, почва
стала терять не только свою природную устойчивость к воздействию ряда негативных
процессов, но и способность обеспечивать устойчивую урожайность культур.
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Одним из основополагающих приемов восстановления содержания гумуса в
почве принадлежит органическим удобрениям, прежде всего, навозу. Однако, в
современных экономических условиях внесение навоза стало возможным не в каждом
хозяйстве ввиду резкого снижения поголовья крупного рогатого скота и высоких затрат
на его транспортировку. Учитывая важность существующей ситуации, необходимо
строить сельскохозяйственное производство на экологобалансовой основе, то есть по
принципу сохранения и расширенного воспроизводства почвенного плодородия за счет
всех средств биологизации.
Многолетние травы являются естественным фактором регулирования гумусового
баланса. Их функциональная значимость не ограничивается только кормовым
назначением. Почвозащитное, почвоулучшающее и средовосстонавливающее действие
многолетних трав обусловлено их способностью улучшать водно-физические свойства
почвы за счет обогащения пахотного слоя гумусом и свежим органическим веществом.
За четырех-, пятилетний период произрастания многолетние травы накапливают
корневую массу в четыре-пять раз больше, чем однолетние культуры. Под ними
замедлены процессы трансформации органического вещества, в том числе его
минерализация. В исследованиях и на практике имеется многократное подтверждение
того, что в севооборотах, где многолетние травы в структуре посевных площадей
занимают 35-40%, полностью восполняются потери гумуса. [2]
Для решения вопроса обеспечения устойчивости сельскохозяйственного
производства в Западно-Казахстанской области в настоящее время разработана своя
(зональная) технология посева многолетних трав, при которой травы высеиваются в
ранневесенние сроки над полупокров с одним из видов сельскохозяйственных культур
(яровая пшеница, ячмень или горчица). Именно при таком способе посева многолетние
травы могут хорошо переносить различные типы засух, проявляя при этом высокую
степень выживания в год посева
При полупокровном способе посева зерновую культуру высевают не всеми
сошниками рядовой сеялки, а через один сошник. Таким образом, рядки трав
оказываются на расстоянии 15 см от рядков зерновой культуры, а не на 7,5 см, как при
покровном способе посева. Более разряженное размещение зерновой культуры при
полупокровном способе посева не ведет к сильному снижению ее урожая. В то же
время травы, высеянные в отдельные рядки, значительно слабее угнетаются зерновой
культурой, чем при сплошных ее посевах (покровной способ посева). С
агротехнической точки зрения полупокровной способ посева многолетних трав имеет
ряд следующих преимуществ:
1. травы и полупокровная культура высеваются в одни и те же агротехнические
сроки;
2. многолетние травы располагаются в отдаление от растений зерновой культуры
на расстоянии около 15см, что способствует их лучшему росту и развитию;
3. полупокровная культура обеспечивает угнетение сорняков в месте своего
размещения;
4. получаемый урожай от полупокровной культуры полностью компенсирует
затраты, связанные с посевом трав.
В настоящее время имеется большой набор трав, способных хорошо произрастать
в условиях Западно-Казахстанский области. К ним относятся житняк, люцерна,
эспарцет, донник, ломкоколосник и др. Эти травы обладают высокой адаптивностью к
существующим природно-климатическим условиям и способны более эффективно
восстанавливать почвенное плодородие (Таблица 1).
Полученные результаты исследований показывают, что чем выше урожайность
наземной массы агрофитоценоза, тем большее влияние она оказывает на плодородие
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почвы. Лидирующее место в накоплении гумуса принадлежит злаково-бобовой
травосмеси и люцерне. За четырехлетний период пребывания на выводном поле
севооборота эти агрофитоценозы обеспечили увеличение содержания гумуса на 0,35 и
0,46% или на 11,9 и 15,7 т/га.
Главным направлением в повышении плодородия почвы за счет многолетних трав
является правильный выбор фитоценоза. Адаптивная направленность видового состава
трав позволяет не только хорошо решать вопросы кормопроизводства, но и за короткий
срок обеспечить восстановление и расширенное воспроизводство органического
вещества в почве.
Таблица 1. Накопление гумуса (%) различными видами многолетних трав и
травосмесей на выводном поле севооборота (исходное содержание гумуса в почве
перед посевом трав 2,85%).
Травы и
травосмеси
Житняк
Житняк
донник
Люцерна
Эспарцет
Житняк
эспарцет
донник
+люцерна

Средняя
урожайность трав за 4
года жизни, ц/га
25,4

Содержание гумуса перед
распашкой трав %
%
т/га
3,09
105,7

Прирост содержания
гумуса
%
т/га
0,24
8,2

35,0

3,12

106,7

0,27

9,2

48,5
33,6

3,31
3,17

113,2
108,4

0,46
0,32

15,7
10,9

42,0

3,20

109,4

0,35

11,9

Биологизация земледелия и его экологизация за счет посева многолетних трав
позволяет в дальнейшем иметь устойчивую прибавку урожая всех высеваемых после
трав культур севооборота и обеспечить устойчивость агроландшафтов к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды.
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УДК 638.22
ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА В СКО
Байсмакова Ш.Е., Штокер У.Р.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Лес, как природный комплекс, состоит из множества сообществ организмов,
имеющих тесную взаимосвязь в своем росте и развитии и цепью питания. Кроме того,
все входящие в лес сообщества полностью зависят от погодных условий. При этом для
различных биологических групп одни и те же факторы будут благоприятными, а для
других отрицательными. Среди листогрызущих вредителей нашей области в течение
последних лет доминируют крупные очаги непарного шелкопряда.
Последний раз непарный шелкопряд нанес большой урон лесам СевероКазахстанской области в 2006-2008 годах. Тогда зараженными оказались несколько
десятков тысяч гектаров леса. В 2013 году, по данным санитарного обзора, общая
площадь очагов вредителей и болезней леса в Казахстане составила 170 тыс. га.
Наибольшее распространение - 48 тыс. га, или 38 % от общей площади поражения
занимает непарный шелкопряд, который в основном распространен в СевероКазахстанской и Костанайской областях. В Северо-Казахстанской области массовое
расселение вредителей отмечается на территории шести государственных лесных
учреждений: в Жамбылском, Мамлютском, Кызылжарском, Соколовском,
Айыртауском и районе имени Габита Мусрепова. Все они находятся на границе с
Российской Федерацией и Костанайской областью.
«В 2013 году мы обработали от непарного шелкопряда 40 тысяч гектаров на
территории государственного лесного фонда, а когда осенью провели обследование,
обнаружили яйцекладки шелкопряда на территории 167 тысяч гектаров», - сообщил
журналистам на брифинге руководитель областного управления природных ресурсов и
регулирования природопользования Кабиден Садвакасов. По его данным, ученые
объясняют это тем, что шелкопряд периодически имеет так называемый пик развития:
таким был 2007 год, таким будет и нынешний 2014 год. Действительно, так и
произошло и во второй декаде мая уже отмечалось массовое отрождение гусениц,
которые в течение месяца по нашим наблюдениям оголили практически все наши леса
(рис.1- 4).

Рисунок 1 – Объедания древостоя гусеницами
непарного шелкопряда в мае 2014 г.

Рисунок 2 - Объедания древостоя гусеницами
непарного шелкопряда в начале июня 2014 г.
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Рисунок 3 – Объедания древостоя гусеницами
непарного шелкопряда в конце июня 2014 г.

Рисунок 4 - Объедания древостоя гусеницами
непарного шелкопряда в начале июля 2014 г.

Наблюдения за развитием непарного шелкопряда проводились с 29 мая 2014 года.
На снимках видно, что лес, который покрылся листвой в мае месяце, стал абсолютно
безлистным к началу июля, такие леса иначе называют «Белыми».
По мнению специалистов, если сравнивать ущерб от лесных пожаров с убытками,
причиняемыми непарным шелкопрядом, то последний оказывается сильнее огня. Как
поясняет руководитель управления природных ресурсов Анатолий Усольцев, гусеницы
непарного шелкопряда очень опасны не только для лиственных пород деревьев, но
также для злаковых и овощных культур области, поэтому в 2014 году на борьбу с
непарным шелкопрядом в СКО брошены все силы, а также из бюджета выделено более
270 миллионов тенге.
Обработка против непарного шелкопряда проводилась инсектицидом кишечного
действия «Димирон – 48% с.к.» аэрозольными генераторами регулируемой
дисперсности (ГАРД-МН). Опрыскивание проводилось рано утром и вечером до
наступления темноты для предотвращения воздействия солнечных лучей, которые
приводят к испарению препаратов и значительному снижению эффективности.
Неблагоприятные погодные условия нынешнего лета, плюс действие препарата
«Димирон – 48% с.к.» произвели отрицательное действие на развитие непарного
шелкопряда. По нашим наблюдениям, гусеницы непарного шелкопряда в большинстве
случаев не окуклились, а те, что окуклились, не сформировались в имаго, т.к. для
полного развития оптимальная температура составляет +20–25°C, а за июль 2014 г.
среднесуточная температура воздуха составила +15,7.С в связи, с чем и произошло
прекращение развития непарного шелкопряда. В результате чего при осеннем
обследовании площадей по выявлению яйцекладок непарного шелкопряда выявлено,
что площадь заражения в 2014 г. (766,3га) в 37 раз уменьшилась по сравнению с 2013
г. (28780,4).
Таким образом, погодные условия нынешнего лета помогли в борьбе по
ликвидации непарного шелкопряда. Но, несмотря на это гусеницы непарного
шелкопряда нанесли огромный ущерб лесам Северо-Казахстанской области. Непарный
шелкопряд способен уничтожить березу за 3-4 года, поэтому необходимо, вовремя
принимать меры безопасности.
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УДК 636.2.082
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ГЕНОФОНДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
Балахметова А.Т., Айтымова А.А., Галиулина Д.Б., Баязитова К.Н.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Совершенствование молочного стада в значительной степени определяется
генетическим потенциалом продуктивности разводимой породы, правильной
организацией воспроизводства стада и выращиванием ремонтного молодняка,
полноценным кормлением и пригодностью коров к интенсивным технологиям
производства. Известно, что научно обоснованный подбор при использовании
высокоценных производителей позволяет получать консолидированных животных со
стройкой консервативной наследственностью, способствующей созданию однородного
стада. Индивидуальный подбор исключает необоснованный, стихийный инбридинг в
стадах, завершает работу по выяснению племенной ценности и отбору лучших по
продуктивным качествам и экстерьерным особенностям животных для дальнейшего
разведения и совершенствования.
Особый интерес представляют генетические популяции, использование лучшего
мирового генофонда для обогащения наследственной основы породы регионального
распространения. Впервые для совершенствования красного степного скота по
предложению академика Е.Ф. Лискуна (1912) была выбрана шортгорнская порода.
Опыты скрещивания красных степных быков с молочными шортгорнами и частично
курганской породой на юге Украины завершились созданием нового типа красного
степного скота.
Животные нового типа при сохранении молочной продуктивности материнской
красной степной породы, отличались большей живой массой (на 10-12 %), лучшими
формами телосложения, более высокой скороспелостью.
При совершенствовании красного степного скота главное внимание уделяется
увеличению молочной продуктивности и качеству молока, крепости конституции,
живой массе животного. При скрещивании красного степного скота с курганской
породой были получены помеси, которые имели молочно-мясной тип телосложения,
без недостатков экстерьера, характерных для красной степной породы, они лучше (на
7,4%) оплачивали корм молоком.
Более широко в красной степной породе использовали англерских быков, в целях
повышения жирномолочности и улучшения технологических признаков вымени и
пригодности к промышленной технологии производства. Однако влияние англерской
породы в разных стадах проявляется неодинаково, что является следствием различных
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условий кормления и технологи производства. У англеризированного потомства, как
правило, повышается содержание жира в молоке, улучшаются морфофункциональные
признаки вымени, но молочная продуктивность остается на уровне материнской
красной степной породы. Англерская порода сформировалась на полуострове Ангельн
в Шлезвиг-Голштинской провинции Германии в 16 веке, путем улучшения местного
скота без прилития крови других пород.
В 1879г. основан союз скотоводов, занимающихся улучшением ангельнского
скота. До 20 века отбор коров вели только по удою (без учета процента жира и мясных
качеств, конституции). Характерным признаком породы стало нежная конституция при
живой массе 450 кг, удое 3- 4 тыс. кг, жирномолочности 3,4%. Скот стал уступать
голландскому для сохранения конкурентоспособности стали вести комплексный отбор.
Современная англерская порода имеет крепкое сложение, крепкий, но тонкий
костяк, плотная конституция с выраженным молочным типом. Высота в холке- 128-130
см, косая длина туловища – 152 см, чашеобразное вымя (с большим запасом). Удой
отдельных коров до 11тыс. кг, жирность молока у отдельных животных до 6%.
Масть – от светло - до темно-красной, с более темным оттенком в области головы,
шеи и конечностей, рога средней величины направлены в стороны и слегка вверх. Шея
средней величины с мелкой складчатостью кожи, грудь средняя, прямая линия верха.
Ноги крепкие с хорошо выраженными суставами.
Животные хорошо акклиматизируются. Живая масса коров 500-560 кг, быков - до
900 кг. Удои – 3600-3800 кг, жир 4,5-4,6%. Масса при рождении 30-37 кг. Убойный
выход 48-50% (у откормленных бычков 56-58 %). Индекс вымени-42-45.
Англерская порода оказала заметное влияние на формирование красной датской
породы, красных пород Эстонии и Латвии, красной степной породы. В 1960 -1975
годах Россия проводила закупку англерского скота за рубежом. Купленный скот
частично размещался на Северном Кавказе, Омской области, Алтайском крае
(хозяйства репродукторы чистопородного англерского скота создавались в основном на
Украине).
И сегодня быки англерской породы улучшают продуктивность (особенно
жирномолочность), телосложение и качество вымени в стадах красного степного скота.
В прошлом скот в больших количествах завозился в Данию и использовался при
создании красной датской породы, в 19 веке – в Прибалтику. Там оказал заметное
влияние на формирование красных пород Эстонии и Латвии. Использован и при
выведении красной степной породы. Потомство имело удои за лактацию 7-8 тыс. кг,
при жирности молока не менее 4,0%.
По данным Бодуновской Н.С., Токарева Г.И. скрещивание красного степного
скота с англерами повысило удои первотелок на 70-100 кг.
Шостак В.А. отмечает результаты отдельных попыток улучшения
технологических признаков и повышения жирности молока красного степного скота
путем использования джерсейских быков. По живой массе помеси уступали
материнской породе, но имели преимущество по выходу молочного жира за лактацию у
коров на 8,1%.
Многие ученые отмечают, что в ряде хозяйств различных регионов, в том числе и
Северного Казахстана, на маточном поголовье красного степного скота используются
генетически родственные породы (красная датская, красная эстонская, бурая
латвийская), которые, не нарушая целостности исходной материнской породы,
повышают продуктивность стада, улучшают свойства вымени.
Красная эстонская порода является родственной красной степной, так как в ее
образовании большую роль сыграли англеры. Как сообщает Ружевский А.Б. с
авторами, прежде эту породу называли англеры с добавлением «эстонские» или
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«балтийские». Порода отличается высокими показателями молочности, содержанием
жира и белка в молоке. По жирно- и белковомолочности красная эстонская порода
конкурирует с красной датской, бурой латвийской и красной горбатовской, которые
считаются лидерами по этим показателям среди красных пород скота. Многие ученые,
отмечают, что в основном порода молочного направления, имеют масть от светло - до
темно-красной. Голова средней величины относительно коротким и узким лбом; шея
средней длины; грудь средней глубины, нередко узкая. Ноги средней высоты,
поставлены нормально, костяк относительно крепкий. Вымя средних размеров с
хорошо развитой железистой тканью. Высота в холке 129 см, глубина груди – 70см.
Удой 4000 кг, жирность 4,0 %. Масса коров ГПК- 500-600 кг.
По данным Аксенниковой А.Д. (1989) в Казахстан, особенно в северную его
часть, красный эстонский скот начал поступать небольшими партиями, на 1 января
1980 года его насчитывалось 7000 голов. Учитывая высокие показатели
продуктивности, крепость костяка, широкотелый тип телосложения, хорошую
пригодность к машинному доению, родственную связь с красным степным и бурым
латвийским, красных эстонских быков стали более широко использовать в зоне
разведения красного степного скота Северного Казахстана в качестве улучшающей
породы.
Первая партия быков красной датской породы была завезена из хозяйств
Латвийской ССР в 1973 году в Казахстан на племстанцию г. Караганда, затем из Дании
в 1982 г. – на ГПЗ Караганды, Петропавловска и Целинограда. Быки отличались
высоким генетическим потенциалом продуктивности, удой женских предков составлял
7-10 тыс. кг молока при 4,2-4,7 % жира. Планировалось использованием этих быков
повысить продуктивность и живую массу, улучшить телосложение популяции
красного степного скота северной зоны Казахстана.
Туловище красной датской породы глубокое, широкое, грудь глубокая, брюхо
объемистое. Спина длинная, поясница часто слегка провисает. Широкий зад по
отношению к высоте в холке. Вымя хорошо развито, но не особенно хорошо
распространено вперед. Масть красная, чаще вишневого оттенка, в области вымени и
на брюхе часто встречаются белые отметины. Средняя живая масса коров - 570 кг, а
записанных в ГПК-650 кг. Взрослые быки весят около 1000 кг, высота в холке -132 см,
глубина груди -74 см, обхват груди - 202 см, ширина в маклоках -158 см.
О влиянии голштинской породы на продуктивность потомства в молочных
стадах Республики Казахстан сообщают многие авторы, которые считают
перспективным направлением в селекции использование быков голштинской породы и
на основе соответствующих приемов селекции создавать высокопродуктивные
зональные типы молочного скота, адаптированные в условиях Казахстана.
Положительное влияние голштинских быков на потомство от скрещивания с
маточным поголовьем молочных отечественных пород проявляется в условиях
улучшенного кормления. В последние десятилетия в скрещивании с красной степной
породой используют голштинских быков красно-пестрой породы одной из лучших по
молочности пород импортной селекции и широко известной всем скотоводам мира.
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ƏӨЖ 338.431.7
АЙМАҚТА АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДІ
ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Бидайбек Н.Қ., Шалдарбекова Қ.Б.
(М.Х.Дулати атындағы Тараз МУ)

Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешенін индустрияландыру мақсатында
мемлекеттің іс-қимылы екі негізгі міндетті шешуге бағытталған. Оның біріншісі –
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, екіншісі – экспортқа бағдарланған өндірісті
дамыту жəне экспортты əртараптандыру .
Қазіргі таңда елімізде агроөнеркəсіп кешенінің барлық салаларының нарықтық
қарым – қатынас жағдайында еркін дамуына табиғи – экономикалық потенциалдық
мүмкіндіктер мол. Егерде осы мүмкіншіліктерді тиімді пайдалансақ елімізді азық –
түлікпен өндірістерді шикізаттармен қамтамасыз етіп қана қоймай көптеген
ауылшаруашылығы өнімдерін шет мемлекеттерге шығарып сатуға жағдайлар бар.
Ауыл шаруашылығын дамыту маңызды мемлекеттік басымдықтардың бірі болып
табылады. Агроөнеркəсіптік кешенді оның өнімділігін, салаларының табыстылығын
өсіру, отандық өнімдердің ұлттық бəсекелестік басымдылықтарын дамыту есебінен
өркендету қажет. Ауыл шаруашылығы – біздің ата кəсібіміз, қанымызға сіңген қасиет.
Алайда алдағы кезеңде ауыл шаруашылығында атқарылар шаруалар əлі де баршылық.
Республикамыздың агроөнеркəсіп кешені экономиканың аса маңызды саласы
жəне ол экономикалық дағдарысты жою, тамақ жəне жеңіл өнеркəсіпті дамыту, саяси
жəне əлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында шешуші рөл атқарады.
Көптеген
жылдар
бойы
өнімді
еңбекке
ынталадыру
тетіктерін
жете
пайдаланбағандықтан аграрлық салада терең дағдарыс қалыптасты.
Аймақтық ауыл шаруашылық кешендері халық шаруашылығына бағытталған
ауыл шаруашылық кешендерін жүйесін құрап, экономикалық, аймақтық жəне тағы
басқа жағдайларды ескере отырып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, дайындау,
сақтау, өңдеу жəне жүзеге асыру бойынша жəне ауыл шаруашылығында қызмет
көрсету бойынша жұмыстарымен айналысатын технологиялық, экономикалық жəне
ұйымдастыру бағытында біріккен кəсіпорындардың жиынтығын құрайды. Аймақтық
ауыл шаруашылық кешендерінің негізгі қызметтеріне ауылдың əлеуметтікэкономикалық мəселелерін шешу мақсатында азық – түлік өнімдерін өндіру мен жүзеге
асыру жатады. Олардың қалыптасуының негізгі ерекшеліктеріне еңбектің аймақтық
бөлісітірілуі жатады.
Агроөнеркəсiптiк
кешеннiң
бəсекелестiк
артықшылықтарын
дамыту,
Республиканың аграрлық секторы бəсекелестiк күресте табысты пайдаланылуы мүмкiн
бiрқатар артықшылықтарға ие болып отыр.
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Пайдалы жерлердiң орасан зор ауданының, бiлiктiлiгi жоғары кадрлардың болуы,
өнiмнiң экологиялық тазалығы, шикiзат өндiрiсi орындарында қайта өңдеу қуаттарын
шоғырландыру өндiрiс көлемiн арттыруға жəне салыстырмалы түрдегi өзiндiк құны
төмен өнiм алу үшiн экстенсивтi факторларды жəне климаттық жағдайларды барынша
молынан пайдалануға мүмкiндiк бередi.
«Қазақстандық кластерлік бастамашылық» жобасының мақсаты - экономиканың
бəсеке қабілеттілігін арттыру мен диверсификациялау үшін индустриалдық негіз
құруға келешегі бар кластерлерді анықтау. Осы жоба шеңберінде мемлекет пен жеке
секторға өзара сенім мен пайдаға негізделген классикалық əріптестік қарымқатынастарын жаңаша кұруға тура келеді, əрі десе, қазақстан-дық бизнестің қалыптасу
үрдісі де аякталып келеді, ол жаһандық рыноктарды бəсекелестік белсенді күрес
жүргізуге жетерлік дəрежеде пісіп жетілді де.
Жамбыл облысы аграрлық аймақ болып табылатындықтан агроөнеркəсіптік
кешен қоғамның өмір сүру жағдайын анықтайтын аймақ экономикасының маңызды
салаларының бірі болып табылады. Ауыл шаруашылығы салалары адамдарды тек қана
азық – түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай халықтың еңбекпен қамтылу деңгейі мен
жалпы ұлттық өндірістің тиімділігіне тікелей əсер етеді.
Егін шаруашылығы суармалы жерлерде негізгі, ал тəлімі жерлер мен шөл жəне
шөлейт аймақтарда қосымша сала болып табылады. Егін шаруашылығының негізгі
өнімдері: дəнді – дақылдар, жүгері, қант қызылшасы, картоп, жеміс, жүзім, майлы жəне
бақша дақылдары.
Мал шаруашылығының негізгі бағыттары – ет, сүт, жүн, жұмыртқа жəне қаракөл
елтірісін өндіру болып табылады.
Ауыл шаруашылығында белгілі бір жетістіктерге қол жеткізілген.
Агроөнеркəсіптік бағдарлама жемісті түрде жүзеге асырылуда. Оның шеңберінде
облыстық ауыл шаруашылығы қарқынды түрде дамып, нарықтық қатынастар нығайды.
Ауыл шаруашылығының негізгі көрсеткіштері келесі кестеде келтірілген.
Келтірілген мəліметтерден көріп отырғанымыздай облысымыз бойынша ауыл
шаруашылығының жалпы өнімі жылдан жылға арту үстінде. 2013 жылы бұл көрсеткіш
біршама өсіп, жалпы өнім көлемі 122,9 млрд. теңгеге жетіп отыр.
Кесте 1. Жамбыл облысындағы ауыл шаруашылығының негізгі көрсеткіштері.
Көрсеткіштер
1. Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы
шығарылымы, млрд теңге:
cоның ішінде:
- Егін шаруашылығының өнімдері
- Мал шаруашылығының өнімдері
2. Жалпы егістік көлемі, мың. га
3. Мал мен құс саны, мың бас
- ірі қара мал
- қой мен ешкі
- Шошқа
- жылқы
- түйе
- құс

2010

2011

2012

2013

Өзг. қарк,
2013/2012

68,5

89,4

93,2

122,9

132

33 ,4
35,1
497,2

45,0
44,4
513,8

41,5
51,7
527,3

57,2
65,7
542,8

138
127
103

326,6

302,9

300,0

300,0

100

2 301,2
34,6
86,8
5,4
1 524,7

2 311,8
35,0
88,3
5,3
1 306,7

2 339,9
26,1
88,9
5,4
1 168,0

2326,5
30,0
93,7
5,4
1290,0

99,4
115
105
100
110
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Ауыл шаруашылығының жалпы өніміндегі үлесті алатын болсақ, егін
шаруашылығының жалпы өнімі шамамен 52%, ал қалған 48% үлес мал
шаруашылығының есебінде.
Жамбыл облысы əкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы аграрлық саланы
дамытуда Елбасының, Үкіметтің тапсырмаларына, Жамбыл облысын дамытудың 20112015 жылдарға арналған бағдарламасына, 2011-2015 жылдарға арналған ет
бағытындағы мал шаруашылығын дамыту жəне тағы сол сияқты мемлекеттік
бағдарламаларға сəйкес жүргізуде.
Бүгінгі таңда бүкіл дүние жүзіндегі дағдарысқа қарамастан, агроөнеркəсіп кешені
Ресей, Белоруссия елдері қатысып отырған жаңа Кедендік Одақ шеңберіндегі жəне
Бүкілəлемдік Сауда Ұйымына кіру қарсаңындағы талаптарға сəйкес, жаңаша даму
үрдісінде.
Жыл сайын ауыл шаруашылығы саласын қаржыландыру көлемі артуда.
Үстіміздегі жылы Агроөнеркəсіп кешенін қолдау мақсатында барлық көздерден 12,9
млрд. теңге бөлініп, ағымдағы жылдың 10 айында оның 11,8млрд.теңгесі игерілді.
Оның ішінде, республикалық бюджеттен 3,2 млрд. теңге субсидия бөлініп, 99,1
пайызы игерілсе, жергілікті бюджеттен 1,5 млрд. теңге бөлінді.
Облыстың аграрлық секторында мал шаруашылығының алатын орны қомақты,
кең жайылымдары, қолайлы климаттық шарттары осы маңызды саланың дамуына
жақсы мүмкіншілік береді. Алайда, бұрынғы өндіріс байланыстарының күйреуі,
бағалардың диспаритеті, мемлекеттің сатып алу тəжірибесі жоғалғаны, бұл саланы
тиімсіз болып қалғанына əкеліп соқты. Жүргізілген жұмыстардың нəтижесінде,
бірқатар кешенді шаралар орындалғанының арқасында, соңғы жылдары мал
шаруашылығында тұрақтану мен өсімге қол жеткізілді. Мал басы барлық түрлері
бойынша, сондай – ақ ет, сүт, жүн, жұмыртқа өндіру жылдан –жылға өсіп келеді.
Мал шаруашылығының ауыл шаруашылығының ең кепілді саласы болып
саналады, ауа райының қолайсыз шарттарына онша тəуелді емес. Сонымен қатар,
жергілікті халықтың дəстүрлі ұлттық саласы болып есептеледі. Сондықтан, мал
шаруашылығын дамыту аграрлық саясаттың басым бағыттарының бірі болып
табылады. Мал шаруашылығы, оның бүгінгі жағдайы, аймақтың ерекшеліктер, табиғи –
климаттық шарттары ескеріліп, дамуы тиіс.
Аймақтың ауыл шаруашылығының барлық саласында өнімділікті қамтамасыз ету
үшін саланың əлеуметтік – экономикалық жағдайына көңіл бөлінуі керек. Ауыл
шаруашылығы өнім өндірісінің қалыптасқан жағдайы саланың тиімділігін арттыру
бойынша шаралардың жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. Ауыл шарушылығы
салаларының нақты өнім түрінде өндірілген өнімдерін өңдеу жүйесін дамыту қажет.
Кесте 2. Мал шаруашылығы өнімің шығарылымы өткен жылға %-бен.
Жамбыл облысы
Тараз қ.
Байзақ
Жамбыл
Жуалы
Қордай
Т.Рысқұлов
Меркі
Мойынқұм
Сарысу
Талас
Шу

2008
103,5
101,3
101,3
101,2
101,3
104,8
104,7
106,2
98,3
106,3
105,4
105,3

2009
103,1
100,5
102,5
100,7
102,0
102,7
103,6
104,1
102,5
103,2
103,6
105,7
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2010
101,7
103,5
103,4
100,8
100,8
101,4
101,5
101,9
99,9
102,0
99,3
103,2

2011
102,7
100,5
102,6
100,6
102,7
102,1
103,6
104,7
98,9
104,4
101,3
85,6

2012
102,6
102,6
101,5
102,3
102,6
102,1
105,2
103,4
100,3
103,4
101,7
103,3

2013
103,2
144,9
98,6
99,3
104,7
103,7
106,7
99,8
101,3
103,2
104,1
105,2

Еліміздегі ет экспортының əлеуетін көтеріп, мал шаруашылығына шырай кіргізу
мақсатында қабылданған «Сыбаға» бағдарламасы аясында үстіміздегі жылы 4700
аналық бас сатып алу жоспарланса, ағымдағы жылдың он айында 4511 аналық бас
сатып алынып, бүгінгі күнге жоспар 96,0% орындалды. Жалпы 3 жылдық жоспардың
орындалуы126,0 пайызды құрап отыр.
Сонымен бірге, елімізде халықаралық талаптарға сəйкес келетін дамыған
инфрақұрылымы бар қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құру белгіленген
болатын. Бұл отандық еттің бəсекеге қабілеттілігін жəне сапасын арттырып, ет
өнімдерінің экспорттық көлемін елеулі түрде өсіретіні белгілі. Осыған орай, үстіміздегі
жылы облыс шаруашылықтарында 2100 басқа бордақылау алаңдарын құру белгіленген
болса, бүгінгі күнге 2120 басқа бордақылау алаңдары құрылып, жылдық жоспар 101,0
% орындалды. Қазіргі таңда облыс көлемінде ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдейтін 433 кəсіпорын, шағын зауыттар мен цехтар бар, оның ішінде бүгінгі күні
нақты 287 кəсіпорын жұмыс істеуде. Мұнда 4 мыңға жуық адам жұмыс орындарымен
қамтылған.
Ағымдағы жылдың 10 айында ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуші
кəсіпорындары мен цехтардың тамақ өндірісі көлемі, сусындарды қоса алғанда
41,6млрд. теңгені құрады, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 167,0 пайызға
артты.
Ауыл шаруашылығы саласының өнімдерін өндіру динамикасы келесі кестеде
көрсетілген.
Кестеден көрініп тұрғандай, Жамбыл облысында жұмыртқа жəне жүннен басқа,
барлық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі біршама өсіп отыр. Ауыл
шаруашылығы өнімдерінің ішінде көкөніс, жұмыртқа, жүн өндіру көлемдері жылдан
жылға өсуде. Астық өндіру көлемі 2013 жылы өткен жылмен салыстырғанда 80,8%, ал
көкөніс өндірісі 10,4% өсіп отыр.
Жалпы аймақтық деңгейде ауыл шаруашылығы өнім өндірісінде басқару тек
мемлекеттік тарапынан жүзеге асырылып отырғандықтан, ауыл шаруашылығы өнім
өндірісі енді бой көтеріп келе жатқан салалардың бірі.
Кесте 3. Ауыл шаруашылығы өнімнің негізгі түрлерін өндіру.
Көрсеткіштер
1. Ет, мың тонна
2. Сүт, мың тонна
3. Жұмыртқа, млн. дана
4. Жүн, тонна
6. Астық, мың тонна
7. Қант қызылша, мың тонна
8. Күнбағыс, мың тонна
9. Картоп, мың тонна
10. Көкөніс, мың тонна

2010
50,0
273,8
114,1
5 682
372,5
60,4
4,0
116,5
395,9

2011
50,6
279,2
118,4
5 856
393,5
111,3
3,4
152,7
449,8

2012
97,0
284,1
115,1
5 983
229,5
40,1
4,0
173,6
450,1

2013
98,6
284,1
107,8
5108
415
42,0
4,1
182,4
496,7

2013/2012
101,6
100
94
85,4
180,8
104,7
102,5
105,1
110,4

Ауыл шаруашылығына бөлінген қаржылар нəтижесінде ауыл шаруашылығы өнім
өндірісі бір шама дамығанымен, əлі күнге дейін шешуін табылмай отырған мəселелер
жетерлік. Оған:
− ауыл шаруашылығы өнім өндірісінде өнеркəсібінің баяу дамуы;
− ауыл
шаруашылғы
тауар
өндірушілерінің
қаржылық
жағдайының
жоспарланбауы мен бағалау жүргізілмеуі;
− лизингтік операциялар жүзінде несиеге ауыл шарушылығы техникаларын алуда
талаптардың жоғарылығы;
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− ауыл шаруашылғы өнімдерін өткізу каналдарының баяу дамуы.
Шаруалар мен ауыл кəсіпкерлерін несие ресурстарымен қамтамасыз ету толық
шешілмеген. Олардың мүлкі мен жер телімдерін екінші деңгейлі банктер кепілдікке
алмайды. Ауылшаруашылық өнімдерінің басым көпшілігі шағын шаруашылықтарда
өндірілсе де, жыл сайын республикалық бюджеттен «ҚазАгро» холдингі арқылы
бөлінетін несиелерді тек ірі шаруашылықтар алады. Əрине, келешек ірі
шаруашылықтарда, шағын шаруашылықтар іріленуі тиіс.
Қазіргі таңда аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, ғылым,
бизнес жəне аймақтық биліктің үйлескен əрекеттері арқылы ғана инновациялық
дамуды қамтамасыз ете аламыз. Мұны қамтамасыз ету үшін ішкі азық-түлік
нарығындағы тұрақтылықты сақтау мақсатында қабылданған кешенді шараларды
жалғастыру қажет.
Бұл шараларға əлеуметтік маңызы зор азық-түлік тауарларын өндіруді
ынталандыруды, олардың резервін жасақтап, тұрақтандыру қорын құруды, азық-түлік
тауарлары бағасының қалыптасу барысын қадағалауды жатқызуға болады. Қайта
өңдейтін кəсіпорындар бəсекеге төтеп беретін өнімдер өндіру үшін оларды ең алдымен
ауыл шаруашылығы шикізаттарымен қамтамасыз ету қажет.
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ƏОЖ 636. 084
КҮЗДІК ҚАРА БИДАЙ МЕН ҚЫЛТЫҚСЫЗ АРПАБАС ПЕН ЖОҢЫШҚА
АРАЛАС ШӨПТЕРІМЕН ҚОЙЛАРДЫ АЗЫҚТАНДЫРУ
Бопышев С.У., Байсейт Г.А., Мадеева М.К., Мустафина М.О.,
Макенова Қ.Е., Молдашев У.Е., Бактыбаев М.С.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Қой бордақылау мəзірінде бұршақ жəне астық тұқымдастардың аралас пішенін,
күзгі уақытта – тамыр-түйнек жемістерлер пəлегін, бақша жəне қорық қалдықтарын,
асханада аршылған көкөніс қабықтарын көптеп пайдалануға болады. Бордақылау
мəзіріндегі басқа азықтардың құнарлығын ескере отырып, жем мөлшерін
нысаналынған тəуліктік салмақ қосуын қамтамасыз ететін деңгейде – бір басқа 200300-ден 500-600 г-ға дейін қосады. Əр бордақылаудағы басты жеткілікті түрде тəулігіне
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сақа қой басына қажет – 3-4 л таза сумен қамтамасыз етеді. Еліміздің көптеген
аймақтарында бұршақ – астық тұқымдас шөптерді араластыра себу кеңінен
қолданылады, мұның өзі таза егістікпен салыстырғанда жоғары өнім мен протеин
шығымын арттыруды қамтамасыз етеді. Орманды далалық аймақта жоңышқа мен
қылтықсыз арпабас, далалық аймақта жоңышқа мен еркекшөпті араластыра себуге
болады.Қазақстанның құрғақ далалық аймағында суарылмайтын жерлерде шөптерді
қоспа түрінде өсіру аса тиімді емес, себебі астық тұқымдас егістігінің өнімінен олардың
өнімі төмен болады. Мал азығындағы протеин мөлшері де көбеймейді, себебі бұршақ
тұқымдас шөптердің астық тұқымдасқа қарағанда бəсекелестік қабілеті нашар, жəне
шөптіліктен тез ығыстырылады, сондыктан күздік қара бидай. Шөптерді араластыра
өсіру ылғалы жоғары аймақтарда немесе суармалы жерлерде ғана мүмкін. Ең жақсы
себу əдісі қайталанып отыратын қатарлар болып табылады: екі қатар бұршақ
тұқымдастан кейін бір-екі қатар астық тұқымдас орналастырылады.
Əдетте саулықтың тез оңалатын уақытысы қозысын ажыратқаннан кейінгі мезгіл.
Осы уақыттан бастап күйек алу науқанына дейінгі аралықта (0,2-2,5 ай шамасында)
азықтандыруды, жайылымда бағуды дұрыс ұйымдастыру арқылы əр саулықтың
салмағын 8–10 кг дейін жоғарлатуға болады. Біржылдық мал азықтық астық-бұршақ
тұқымдасына жататын күздік қара бидай жəне қылтықсыз арпабаспен жоңышқа аралас
шөптерінің химиялық құрамы келесі кесте 1-де келтірілген.
Жоғарыдағы кесте 1-де қарап отырсақ, төмендегі кесте 2-де көрінгендей, үлгі
алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты болып есептеледі.
Маусым айының 6 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, күздік қара бидай
себілген мөлшері 17 пайыз болып, жоңышқа 67 пайыз болып, қылтықсыз арпабас 16
пайызды құраса, ал үлгі алынған мерзімі маусым айының 6 жұлдызында үлгі алынған
орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
болып табылады.
Кесте 1. Күздік қара бидай жəне қылтықсыз арпабаспен
жоңышқа аралас шөптерінің химиялық құрамы %.
Химиялық құрамы %
Дақыл
протеин ақуыз
Күздік қара бидай жəне
қылтықсыз арпабаспен
жоңышқа аралас шөптері
күздік қара бидай жəне
қылтықсыз арпабаспен
жоңышқа аралас шөптері

май

жасұнық АЭЗ

күл

100 кг азықтың құрамында,
кг есебімен
Қорыты. Қорыт.
Аз.
протеин
ақуыз
өлше

4,2

-

0,7

6,3

10,6

2,1

2,7

-

19,3

3,6

-

0,5

5,9

9,0

2,0

2,3

-

16,5

Екі мерзімде алынған үлгінің аралас дақылдардың шөптерінің химиялық құрамы
көрсеткіштеріне келетін болсақ, онда протеиннің мөлшері кейінгісінде 1,1 пайыз
жоғары болды. Ақуыз мөлшері екеуінде де ештеңе жоқ болды. Ал, майдың мөлшері
алғашқысындағы 0,3 пайыз төмен болса, ал жасұнық көрсеткішінен 0,6 жоғары, АЭЗ-да
1,0 төмен, күл көрсеткішінен 0,4 жоғары пайыз екендігі анықталды.
100 кг азықтың құрамында, кг есебімен қорытылатын протеин мөлшері кейінгі
бағандағысында 0,7 пайыз жоғары болды. Қорытылатын ақуыз мөлшері екі бағанда да
тең пайызды көрсетсе, ал азық өлшем мөлшеріне келетін болсақ, онда ол алғашқы
бағанда 2,6 пайыз төмен болғаны анықталды. Біржылдық астық-бұршақ тұқымдасына
жататын тары мен сиыржоңышқа аралас шөбінің қорытылу коэффициенті келесі кесте
2-де келтірілген.
224

Жоғарыдағы кесте 2-де көрінгендей, үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал
жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептеледі.
Маусым айының 1 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, күздік қара бидай
себілген мөлшері 17 пайыз, жоңышқа 67 пайыз болса, ал қылтықсыз арпабас 16
пайызды құрап, ал үлгі алынған мерзімі маусым айының 1 жұлдызында үлгі алынған
орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
болып есептелінеді.
Кесте 2. Біржылдық мал азықтық астық-бұршақ тұқымдастары күздік қара бидай жəне
қылтықсыз арпабаспен жоңышқа аралас шөптерінің қорытылу коэффициенті.
Азықтың атауы

Үлгі
алған
күні

Азыққа
сипаттама

Үлгі
алынған
орны

Қорытылу коэффициенті %
су

Күздік қара
Сол. Қаз
бидайдың
облысы
түтіктеніп өсуі,
мал жəне 9,7
жоңышқаның
өсім.шар.
гүлдену
ҒЗИ-ы
кезеңінде.
Күздік қара
Сол. Қаз
Күздік қара бидай
бидай жəне
облысы
17 %, жоңышқа
1/VІ
мал жəне 8,3
қылтықсыз
67 %, қылтықсыз
арпабаспен жоңышқа
өсім.шар.
арпабас 16 %.
аралас шөптері
ҒЗИ-ы
Күздік қара
бидай жəне
қылтықсыз
6/VІ
арпабаспен жоңышқа
аралас шөптері

протеин ақуыз

май жасұнық аэз

62

-

40

53

64

62

-

40

53

64

Екі мерзімде алынған үлгінің аралас дақылдардың шөптерінің қорытылу
коэффициентін көрсеткіштеріне келетін болсақ, онда судың мөлшері кейінгісінде 1,4
пайыз төмен болды. Ал қалған көрсеткіштері екі бағанда да бірдей деңгейде болды.
Бұршақ – астық тұқымдас аралас егітігін мал азықтық көк балаусаға бұршақ
тұқымдас компоненттің гүлдену кезеңінің басында, пішенге – жаппай гүлдену –
бұршағының түзіле бастаған кезеңінде жинайды.
Солтүстік Қазақстан облысында бордақылаудағы саулықтарын ақуызға бай
бұршақ тұқымдас, мал азықтық күздік қара бидай жəне қылтықсыз арпабас пен
жоңышқа аралас шөбімен азықтандыруы өте нашар. Сол себепті «Сулейменов» шаруа
қожалығы қой өсіру фермасында бордақылаудағы саулықтарды бір жылдық мал
азықтық күздік қара бидай жəне қылтықсыз арпабаспен жоңышқа аралас шөбімен
азықтандыру тиімділігі бойынша ғылыми-өндірістік тəжірибе жұмысы жүргізілді.
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының алға қойылған мақсаты:
1. Жануарларды бір жылдық мал азықтық күздік қара бидай жəне қылтықсыз
арпабаспен жоңышқа аралас шөбімен азықтандыру тиімділігі нəтижесінде олардың
өнімділігі деңгейіне əсерін мұхият зерделеп, анықтау.
Ғылыми жаңалығы: Еліміздің солтүстік өңірінде бордақылаудағы саулықтарды
бір жылдық мал азықтық күздік қара бидай мен жоңышқа жəне қылтықсыз арпабас
аралас шөбімен азықтандырудың нəтижесінде бордақылаудағы саулық басына қажет –
3-4 л таза сумен қамтамасыз етіліп, ұшасының салмағы 34 кг тартып, оның 2,7-6,8 кг
құйрық майының үлесіне тиіп, сойыс шығымы – 53-55 % -ды құрап, сақа қой мал бас
саны тəулігіне – 160-180 г қосымша салмақ қосып, 1 кг қосымша салмақ қосымына,
тиісінше 6-7 азық өлшемі шығындалып, бордақыланған сақа қойларды бордақылаудан
шығарған кездегі орташа тірілей салмағы 63-65 кг тартылуы болып табылады.
Көктем жəне жаз айларында бордақылаудағы саулықтар үшін табиғи
жайылымдарды, шөбі шабылған жердің көрпе-көгі мен балауса шөбін барынша толық,
əрі тиімді түрде пайдалану керек. Бұл кезде қойлар қажетті қоректік заттармен
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толығымен дерлік қамтамасыз етіледі, үстеме азықты көп керек етпейді. Тек қана ас
тұзы, фторсыз фосфат жəне микроэлементтер берсе жеткілікті болады.
Жас көк балауса ылғалды болғандықтан оның құрамындағы қант жылдам
ашытылады да, одан пайда болған газдардан малдың іші кеуіп, тимпанияға (таз
қарынның газға толып, кебуіне) шалдықпас үшін көкке жайған алғашқы күндері ертелікеш саулықтарды ірі азықтармен қосымша азықтандырып тұрады. Жас балаусадағы
калийдің көп мөлшері ағзадағы гомостаздық бірқалыптылықты бұзбас үшін тəулігіне
əр саулық басына натрий көзі ретінде 8-10 г ас тұзын жалатып отырады. Алғашқы 5-6
күн малды жайылымға тек күндіз, күн жылып, шық кепкенде шығарып отырады.
Біртіндеп жайылу мерзімін созып, өріске таңсəріден шығарады.
Ертеңгілік малды жаюды оты нашар өрістен бастап, кешкісін оты мол құнарлы
өріске ауыстыру қажеттігін жəне де жайылым өрісін күнбе-күн ауыстырып,
тықырланып, үстіңгі ең құнарлы топырақ қабаты қой тұяғымен бұзылмауын қадағалау
қажет.Астық тұқымдастар жайылымның оты 5-6 см жетіліп, көтерілгенде, ал бұршақ
тұқымдастар мен əр түрлі шөптердің жайылымында - өсімдіктердің жанама тамырлары
пайда болғанда жая бастап, тəуліктік жаю мерзімін 13-15 сағатқа жеткізеді. Шабындық
отына малды шөбі шауып алынғаннан кейін 20-30 күн өткен соң ғана жаюға болады.
Күзде қойды дəнді дақылдардың аңызына жайып, нашарларын жеммен қосымша
азықтандырған жөн. Республикамыздың солтүстігіндегі аудандарда қыста қолда
бағылатын саулықтар рационы 1,8–2,0 азық өлшемі болса, онда 192–206 г қорытылатын
протеин, 18–20 г кальций, 7,2–8,0 фосфор болуы қажет.
Солтүстік өңірінде бордақылаудағы саулықтарын бір жылдық мал азықтық күздік
қара бидай жəне қылтықсыз арпабас пен жоңышқа аралас шөбімен азықтандырудың
нəтижесінде сақа қой басына қажет – 3-4 л таза сумен қамтамасыз етіліп, ұшасының
салмағы 34 кг тартып, оның 2,7- 6,8 кг құйрық майының үлесіне тиіп, сойыс шығымы –
53-55 % -ды құрап, сақа қой мал бас саны тəулігіне – 160-180 г қосымша салмақ қосып,
1 кг қосымша салмақ қосымына, тиісінше 6-7 азық өлшемі шығындалып,
бордақыланған сақа қойларды бордақылаудан шығарған кездегі орташа тірілей салмағы
63-65 кг тартып жəне сақа қойларды бордақылағанда осы типтес құнарлы мəзірлерді
қолданып, 0,5-1 кг пішенді осындай туралған сабанмен араластырып, 2-4 кг сүрлем
енгізіп, «Сулейменов» шаруа қожалығында бордақылау шығынын арзандатуға
мүмкіншілік тудырыуы жəне оларды жайылым отына жайылып-ақ күзге арзан да мол
қой етін өндіруге мүмкіндік туғызуы болып табылады
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УДК 630*114.351
ПИРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАСТИТЕЛЬНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
Бурутина М., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Растительные (древесные и травянистые) материалы, способные воспламеняться
от
источников
высоких
температур
подразделяются
на
3
группы:
легковоспламеняющиеся и быстрогорящие (сухая трава, опавшие листья, хвоя, мелкие
ветки, сучья, некоторые кустарнички, самосев и др.), которые способствуют быстрому
распространению огня и служат воспламенителями для медленновоспламеняющихся
материалов; медленновоспламеняющиеся и медленногорящие лесные горючие
материалы (валежник, пни, сухостой, нижние слои лесной подстилки, кустарники и
деревья), способствующие усилению и развитию горения; травянистые растения и
мхи, которые вследствие высокого содержания влаги сдерживают распространение
горения.
Загорание и горение лесных горючих материалов, вызывающие лесной пожар,
представляют собой экзотермический процесс (реакция, происходящая с выделением
тепла); он сопровождает окислительную реакцию горючих материалов, происходящую
под воздействием высокой температуры и кислорода воздуха. Источник высокой
температуры (огонь) попадает на лесные горючие материалы извне. Процесс загорания
и горения лесных горючих материалов последовательно проходит следующие фазы:
предварительный нагрев и подсушивание с выделением водяных паров (120 °С);
высыхание, загорание и горение с выделением из горючих материалов водяных паров,
горючих газов, кислот, смол (260 °С); воспламенение газов (315-425 °С) и пламенное
горение с выделением дыма, углекислого газа, водяных паров и несгоревших газов
(650-1095 °С); обугливание и горение углей до полного сгорания лесных горючих
материалов [1].
Курбатский [2] предложил выделять в лесах проводники горения и материалы,
поддерживающие и задерживающие распространение горения. Горимость лесов
определяется по скорости высыхания основных проводников горения, объектов
первоначального загорания в лесу - лесная подстилка, сухая отмершая трава,
определенные виды живого почвенного покрова, валежник. Скорость пожарного
созревания напочвенных покровов определяет пожароопасность лесных участков по
быстроте возможности наступления пожаров в них с установлением бездождевого
периода.
Условия местопроизрастания определяют сходство объединяемых типов лесов по
составу и состоянию древостоев, напочвенному покрову, характеру микрорельефа и
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т.д. Это обуславливает сходные типы горючих материалов и сходные условия их
высыхания, что дает основание объединять типы лесов в аналогичные группы и в
пирологическом отношении.
Для каждой группы типов леса живой и мертвый напочвенные покровы
подразделяются на отдельные составляющие части: основные проводники горения,
поддерживающие и задерживающие распространение горения [3]. Тип напочвенных
горючих материалов характеризует пожароопасность различных лесов (рис. 1-6).

Рисунок 1 - Лесопокрытая часть территории стран СНГ

Рисунок 2 – Типы лесорастительных условий стран СНГ
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Рисунок 3 - Запас фитомассы проводников горения верхнего полога

Рисунок 4 - Запас фитомассы проводников горения подроста/подлеска
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Рисунок 6 - Запас фитомассы проводников горения лесной подстилки

Рисунок 5 - Запас фитомассы проводников горения напочвенного покрова
Исследования по определению пирологической характеристики растительности
лесных участков проводились на территории ГУ «Соколовское ГЛУ» в хвойных (10С)
и лиственных (8Б2Ос) насаждениях. Исследования носили рекогносцировочный
характер и проводились по методике Забелина-Карпеля [4].
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На обследованных участках лесные горючие материалы были отнесены к двум
группам по степени их горения: I и II группы, растения III группы обнаружены не были
(таблица 1).
Таблица 1. Схема выделения типов напочвенных горючих материалов.
Тип леса
10С
8Б2Ос

Основные виды горючих материалов по характеру горения
проводники
поддерживающие
задерживающие
мелкий опад, лесная подстилка, трава, подлесок, хвоя, охвоенные
валежник, пни
веточки
мхи, мелкий опад, лесная подстилка, трава, подрост, подлесок
валежник, пни

По видам лесных горючих материалов были встречены элементы всех шести
групп: I группа - мхи с мелким опадом; II группа - травы; III группа - подрост и
подлесок; IV группа - лесная подстилка; V группа - валежник и гнилые пни; VI группа хвоя, охвоённые веточки и сучья.
Сосняки имеют основных проводников горения в виде опада, тип опада
рыхлоопадный, плотноопадный. Во всех сосняках присутствуют травные «островки»,
что при пожаре дает не сплошное, а мозаичное распространение огня. Основные
проводники горения березняков относятся к опадной подгруппе, тип плотноопадный,
характеризующийся преобладанием в покрове уплотненного опада, и находятся в таком
состоянии весь пожароопасный сезон. Встречается мшистая фракция, гнилые, большей
частью, трухлявые пни и валежные деревья. Доля поддерживающих горение в сосняках
относятся к мелкоразмерной подгруппе, сухого типа. В покрове преобладают трава,
подлесок, хвоя и охвоенные веточки. В березняках горение поддерживают травы,
подрост и подлесок. Фракционный анализ лесной подстилки сосняков и березняков
показал, что она представлена следующими составляющими: «хвоя - охвоенные ветки»
и «листья – травы – ветки» соответственно. Такая подстилка отличается большим
запасом, легко пропускает влагу и быстро (в течение 5-7 дней) достигает пожарной
зрелости [5].
Леса с рыхлоопадным основным проводником горения могут гореть при всех
классах ПО, они достигают пожарной зрелости уже через 2-3 дня после дождя более 3
мм; с плотноопадным проводником горения загорятся после 6-15 дней после дождя, а
после 15 дней засухи достигнут пожарной зрелости все остальные леса сырых
местопроизрастаний.
Таким образом, основными проводниками горения в преобладающих
лиственничных и сосновых типах лесов являются рыхло- и плотноопадные группы. В
наиболее типичных березовых лесах часты устойчивые низовые пожары, которые
приводят к изменению структуры растительных сообществ, к смене доминантов
живого напочвенного покрова. При изучении живого напочвенного покрова,
установлено увеличение его фитомассы на начальной стадии, постепенное снижение на
ранних, средних стадиях и стабилизация накопления на более поздних стадиях
сукцессии.
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УДК 638.1
РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Евсеенко И.А., Ахметов Б.У.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Пчеловодство важная отрасль сельского хозяйства. Продукты пчеловодства
являются ценными компонентами в питании человека, используются во многих сферах
и отраслях экономики. Они содержат уникальные комплексы витаминов и
микроэлементов, сбалансированные по потребностям человеческого организма,
полный набор незаменимых аминокислот, а также ряд ферментов и других
биологически активных веществ как обще оздоровительного, так и направленного
действия.
Главный продукт пчеловодства - мед, характеризующийся лечебными и
диетическими свойствами, а также высокими вкусовыми качествами. Другие важные
продукты пчеловодства - маточное молочко, прополис, пчелиный яд, цветочная
пыльца, воск широко используются во многих отраслях народного хозяйства
(медицинской, химической, пищевой и др.).
Неоценимую пользу народному хозяйству приносят пчелы, как опылители многих
сельскохозяйственных культур. Практика показывает, что там, где пасекам уделяется
должное внимание, их содержание выгодно и приносит большие доходы. В
большинстве пасек нашего района пчеловоды, получают с каждого улья 20-30 кг
товарного меда, а наиболее опытные собирают его в 1,5-2 раза больше.
Актуальным направлением в сельском хозяйстве является развитие пчеловодства в
Казахстане, использовании продуктов пчеловодства, которые применяются как в лечебных
целях, так и для постоянного профилактического потребления. Во многих развитых странах
обоснованы нормы их потребления, оказывается бюджетная поддержка в рамках
государственной политики обеспечения качества жизни.
Медоносная пчела является активным участником опыления энтомофильных
растений, на долю которых приходится около 80% растительного мира и свыше 80 из
них культивируется в земледелии. По оценкам зарубежных экспертов, вклад
опылителей, включая пчел, в производстве продовольствия в мире оценивается в 150
млрд. евро, из которых на овощи и фрукты приходится по 50 млрд., масличные
культуры – 39 млрд., а оставшаяся часть приходится на остальные культуры.
Международный конгресс пчеловодов во Франции (2009 г.) подтвердил угрозы
сокращения численности пчелиных семей и производства меда и других продуктов
пчеловодства. Во многих странах гибель пчел в результате синергетического действия
неблагоприятных факторов (болезни, пестициды и другие) достигает 25–50%, а размер
ущерба для потребителей в случае их полного вымирания оценивается в 190–350 млрд.
евро. Следовательно, маленькая пчела снимает проблему голода для миллионов людей
мирового сообщества.
Благодаря деятельности медоносных пчел урожайность сельскохозяйственных
культур повышается в среднем на 40%. Так, при опылении пчелами урожайность рапса
повышается на 30 %, гречихи – на 40%, люцерны – на 50%, плодовых насаждений – на
60%. Кроме того, плоды и семена от опыления пчелами содержат больше сухого
вещества, витаминов, микроэлементов. Всхожесть семенного материала, полученного
от опыления, повышается у рапса на 20%, гречихи – на 15%.
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Среди всех известных нам растений, распространенных на земном шаре,
энтомофильные растения составляют 80 процентов, то есть подавляющее большинство.
Энтомофильные растения – это те, что опыляются насекомыми. Подсчитано, что
польза, которую своей опылительной работой приносят пчелы растениеводству, более
чем в 10-15 раз превышает прямой доход, получаемый от них в виде меда и воска.
Работами ученых доказано, что пчелы сильно повышают урожаи семенников красного
клевера, подсолнечника - в полтора раза, гречихи - на 60 процентов и т. д. Люцерна,
эспарцет, вика, горчица, рапс, белый клевер, хлопчатник, лен-долгунец, кориандр,
чайный куст, овощные семенники (капуста, репа, брюква, редис, редька, лук) и все
бахчево-овощные культуры (арбузы, дыни, тыквы, кабачки, огурцы) дают
значительную прибавку урожая, если во время цветения их посещали пчелы. Почти все
известные плодово-ягодные культуры: яблоня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос,
персик, миндаль, мандарин, апельсин, лимон, малина, ежевика, клубника, смородина,
крыжовник и некоторые сорта винограда, при опылении пчелами улучшают качество и
в среднем на 50 процентов увеличивают количество плодов.
Колоссальную опылительную работу пчел можно охарактеризовать следующими
цифрами. Летом нормальная семья пчел имеет не менее 50 тысяч рабочих пчел. Более
половины их ежедневно вылетает за взятком. Чтобы собрать количество нектара,
необходимое для выработки одного килограмма меда, пчелы должны посетить 2-5
миллионов цветков, а при работе на красном клевере это число вырастает даже до 6
миллионов. Перемножив количество меда, собираемого пчелами во всей стране в
течение всего сезона, на число цветков, которое посещают пчелы, чтобы собрать один
килограмм мёда, получим, что количество посещенных в течение лета пчелами цветков
составит, по меньшей мере, 1000000 миллиардов. Отсюда легко вычислить, что только
при сборе меда наши пчелы попутно опыляют 5 - 10 миллионов гектаров посевов. Мы
получим еще большие площади, если учтем работу пчел по сбору пыльцы, которой
семья в течение сезона собирает до 20 килограммов. Но опылительной работой далеко
не ограничиваются ценные услуги, оказываемые пчелами сельскому хозяйству.
Косвенно пчелы также играют большую роль в восстановлении и повышении
плодородия почвы. Общеизвестно, что растения семейства бобовых (клевер, люцерна,
эспарцет и другие) обогащают почву азотом, восстанавливают ее структуру и поэтому
являются лучшими предшественниками для многих сельскохозяйственных культур.
Однако производство семян этих трав, если посевы их не посещаются пчеламиопылителями, встречает большие затруднения. Часто семенники не только не дают
урожая, но с них даже не удается полностью собрать высеянное количество семян. При
подвозке пасек к цветущим массивам семенников оказалось возможным получать
урожаи семян бобовых в два-три раза выше.
Таким образом, используя пчел, возможно увеличить посевы кормовых трав и,
тем самым, ускорить переход к более интенсивной - травопольной системе земледелия,
создать прочную базу для повышения плодородия почвы и ускорить темпы роста
животноводства, восстановление и развитие которого не мыслится без увеличения
посевов кормовых трав. Вот почему пчеловодство становится сегодня очень важной
отраслью сельского хозяйства.

1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 632.98
ВЛИЯНИЕ ГУМАТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Зеленова Д.М., Эбелова А.М., Такенова Д.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В зерновом производстве Казахстана удельный вес зерновой пшеницы очень
велик. Зерно его богато белком (16-18%). Зерновые культуры имеют огромное значение
как источник важнейших продуктов питания для населения и концентрированных
кормов для сельскохозяйственных животных. Зерно яровой пшеницы содержит
наиболее важные элементы питания (белки, крахмал, сахар, витамины и др.) человека.
Количества белка в зерне яровой пшеницы в зависимости от сорта и условий
выращивания колеблется от 12 до 26%.
Яровая пшеница в зерновом балансе страны занимает одно из ведущих мест,
поэтому рост ее урожайности – важнейшая народнохозяйственная задача. Величина
урожая зависит от ряда факторов: погодных условий, агротехники возделывания, сорта
и др. Применение правильной агротехники и повышение культуры земледелия
позволяют получать высокие урожаи яровой пшеницы в различных зонах страны.
Известно более 100 факторов, определяющих величину и качество урожая. Особое
место среди них занимают стимуляторы и регуляторы роста и развития растений, к
которым относятся и различные гуматы. Гуминовые удобрения и препараты получают
из природного органического сырья: торфа, угля, сланцев, сапропеля и других веществ
органического происхождения. Обрабатывая их неорганическими кислотами (HNO3),
щелочами (NaOH, KOH, NH4OH), растворами солей (каустическая сода) и другими
способами. Стимуляторы по сути являются смесью гуминовых кислот (гуминовая,
ульминовая и фульво кислоты) и их солей (гуматы, фульваты, гумины) и по своему
составу очень близки к почвенным гуматам. Гуматы не токсичны, экологически
безопасны, имеют широкий спектр применения и используются не только в
растениеводстве, но и в животноводстве и медицине.
На сегодняшний день современная технология возделывания зерновых культур не
может обойтись без применения фунгицидов для получения и сохранения здорового,
качественного семенного материала, повышения урожайности. В то же время, для
повышения потенциальной продуктивности и снижения стрессовой нагрузки
рекомендуется совместное применение пестицидов с регуляторами роста. Повышение
качества зерна и продуктивности культуры возможно лишь при применении
интенсификации
сельскохозяйственного
производства
с
использованием
высокоэффективных и экологически чистых препаратов стимуляторов-регуляторов
роста. Важное значение придается использованию регуляторов роста растений.
Регуляторы роста растений – это физиологически активные вещества биологического
происхождения или синтезированные искусственно, воздействующие на интенсивность
и направленность процессов жизнедеятельности растений, позволяющие им более
эффективно использовать все, что запланировано генотипом растения, но в силу ряда
причин осталось нереализованным. Они не оказывают в рекомендуемых концентрациях
токсического действия и не служат источником питания растений. К регуляторам роста
природного происхождения относят препараты на основе гуминовых веществ, которые
обладают широким спектром действия, повышают качество продукции, благодаря чему их
можно отнести к числу широко применяемых во всем мире регуляторов роста. Применяют
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гуминовые препараты в целях стимуляции роста и развития и как вещества, обладающие
биопротекторными свойствами. Способствуют повышению всхожести семян,
устойчивости к климатическим и биотическим стрессорам, улучшению усвоения
растениями питательных элементов. Являясь индукторами болезнеустойчивости, эти
препараты по своей эффективности против мучнистой росы не уступают обычным
фунгицидам биоцидного действия
Положительное влияние гуматов на рост и развитие растений было впервые
обнаружено в конце XIX века. На сегодняшний день во всем мире расширяется
применение гуминовых кислот как средства повышения плодородия бедных почв, а
также активации ростовых процессов растений. Естественной составной частью
природных почв являются гумусовые кислоты, как необходимый элемент питания
корневой системы растений и богатейшей микрофлоры почв. Накопление в почве
происходит в результате распада растительных остатков и микроорганизмов, улучшая
физико-химические свойства почв. Лабильная часть гуминовых кислот является не
только одним из важных компонентов почвенного питания растений, но и
адаптогенным и росторегулирующим фактором для корневой системы растений.
Гуминовые кислоты активируют корневые выделения растений, усиливают
перевод нерастворимых фосфатов в почве в доступные растворимые формы.
Гуматы также интенсивно поглощаются полезными микроорганизмами почв, и
способствуют усилению азотфиксирующей способности Получение высоких и
стабильных урожаев, качественного зерна пшеницы предполагает грамотно
разработанная и правильно организованная технология возделывания культуры.
Современные средства химизации, стимуляторы роста и микроудобрения позволяют за
счет усовершенствования одного из приемов технологии возделывания яровой
пшеницы добиться увеличения урожая и повышения качественных показателей зерна.
Яровая пшеница требовательна к запасам усвояемых питательных веществ в
почве. Это объясняется в первую очередь сравнительно коротким вегетационным
периодом и недостаточно мощной корневой системой. Потребление питательных
веществ начинается с первых дней прорастания зерна пшеницы и совпадает с кривой
потребления растением воды. В период от кущения до цветения потребление
питательных веществ сильно возрастает. На этот период приходится наибольшее
количество потребляемых растением питательных веществ. В период от цветения до
конца вегетации потребление питательных веществ резко снижается и в фазе восковой
спелости прекращается совсем.
При примении гуминовых веществ увеличивается высота растений и количество
растительных остатков на поверхности почвы, что улучшает условия уборки урожая и
усиливает устойчивость поверхности почвы против ветровой эрозии. Под влиянием
гуминовых веществ в анатомическом строении стебля и листа увеличиваются
количество и размеры проводящих пучков, толщина механической ткани, размеры
паренхимных клеток и число их слоев. При увеличении толщины механической ткани
повышается устойчивость растении к полеганию.
Таким образом, гуминовые препараты перспективны, являются идеальной
основой ресурсосберегающих сельскохозяйственных технологий, позволяющих
получать максимальные урожаи при минимальных затратах ресурсов.
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УДК 632.7.04/.08
НЕПАРНЫЙ ШЕЛКОПРЯД: БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Искакова Ж.Р., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Среди многочисленных лесных вредителей непарный шелкопряд считается одним
из самых опасных. Несмотря на то, что имаго не причиняют никакого вреда
насаждением, прожорливые гусеницы повреждают значительную часть растений, что
нередко становится причиной гибели деревьев.
В пределах ареала на территории СНГ выделены 2 зоны: среднего и слабого вреда
(рис 1).

Рисунок 1. Ареал и зоны вредоносности непарного шелкопряда
(Масштаб: 1:20 000 000)
В зоне среднего вреда численность непарного шелкопряда при благоприятных для
откладки яиц и отрождения личинок погодных условиях и, как правило, составляет 0,51 яйцекладок /дерево до распускания почек и 10-15% поврежденных гусеницами
листьев после распускания почек [1].
Развитие непарного шелкопряда. В 1869 году французский астроном Л. Трувело,
занимавшийся изучением чешуекрылых, привез к себе домой, в штат Массачусетс,
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некоторое количество яиц непарного шелкопряда. Несколько яиц или гусениц было
потеряно. Они-то и положили начало одной из крупнейших вспышек массового
размножения этого вредителя в штате. Гусеницы уничтожили листву деревьев в лесах,
садах и плодовых насаждениях [2]. К 1944 году непарный шелкопряд оккупировал всю
Новую Англию, несмотря на проводимую с ним борьбу, затем были завезены морским
путем гусеницы из Канады и США на Дальний Восток и далее.
Систематическое положение. Отряд чешуекрылые (Lepidoptera), семейство
коконопряды (Lasiocampidae). В различных частях своего обширнейшего ареала
непарный шелкопряд связан с различными лесными формациями, разнообразными
древесными и кустарниковыми породами. Он может кормиться многими не только
лиственными, но и хвойными породами и прежде всего - местными лесообразующими
породами [3].
Характер повреждения. Гусеницы едят не экономно, особенно в двух последних
возрастах. Огрызки листьев падают на землю и составляют около трети того
количества листьев, которое потребляется гусеницами на питание. В связи с этим
наносимый гусеницами вред в мае мало заметен и компенсируется приростом листьев,
в июне же он быстро возрастает. Однако в перенаселенных гусеницами насаждениях
все листья могут быть объедены уже во второй половине мая.
Вредоносность. Ни один из других вредителей не давал столь часто вспышек
массового размножения и на столь огромных площадях, как непарный шелкопряд,
причем эти вспышки очень часто носили затяжной характер.
Распространение. Непарный шелкопряд распространен в европейской части
России, в Крыму и на Кавказе, в зонах мелколиственных лесов и лесостепи Сибири, в
Средней Азии, на Алтае, в Саянах, в Приамурье, на Сахалине и Приморье.
Предпочитаемые стации. Непарный шелкопряд является резко выраженным
сухолюбивым и светолюбивым насекомым. Первичные очаги его вспышек возникают в
более старых изреженных насаждениях, рединах, полезащитных полосах и по южным
опушкам более полных древостоев. Еще чаще резервации непарника, превращающиеся
в первичные очаги, приурочены к насаждениям, расположенным в непосредственном
соседстве с населенными пунктами и характеризующимся изреженностью первого
яруса, отсутствием второго яруса и почвозащитного подлеска, а также травянистого
покрова, затравленных избыточной и долговременной пастьбой скота, самовольными
порубками и поломками. Вторичные очаги создаются в насаждениях более полных,
более молодых, более сохранившихся, более сложных по составу и ярусности.
Генерация - одногодовая.
Диагностические признаки (рис. 2). Бабочки очень изменчивы по размерам и
окраске. Самки в размахе крыльев 4-9 см, белые, нередко с серым или коричневым
оттенком. На передних крыльях четыре поперечные черные зигзагообразные полосы,
которые могут быть развиты в различной степени вплоть до почти полного их
исчезновения. Бахромка передних и задних крыльев с черными пятнами. Брюшко
толстое желтоватое, на конце несет подушку из темно- или желто-коричневых
волосков. Усики черные, слегка гребенчатые. Самец в размахе крыльев 3-5 см,
серовато-коричневый, желтый или бурый, под цвет сухих листьев, лежащих на земле,
среди которых он днюет. Передние крылья с четырьмя поперечными зигзагообразными
полосами, круглыми и углообразными пятнами черного цвета или почти черного цвета,
которые сохраняются у различных особей. Задние крылья светлее, с более темным
внешним краем. Бахромки крыльев с темно-бурыми пятнами. Брюшко не толстое,
коническое. Усики гребенчатые.
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Рисунок 2 – Морфологические диагностические
признаки непарного шелкопряда

Рисунок 3 – Морфостадийные
диагностические признаки
непарного шелкопряда

Яйца шаровидной формы, несколько уплощенные с полюсов (0,8х1,3 мм),
гладкие, блестящие, свежеотложенные - розоватые; в дальнейшем желтеют и сереют по
мере развития зародыша. Вес яйца 0,39-1,22 мг. Яйца самка откладывает в одну кучку,
переслаивает их и прикрывает сверху волосками с брюшка, что придает кучке окраску
от светло - до тёмно-коричневой.
Гусеница вылупившаяся светло-желтая, быстро темнеющая, с матово-черной
головой и шестью продольными рядами бородавок, несущих длинные тонкие и
короткие щетинкообразные волоски. Гусеницы могут переноситься ветром на
значительные расстояния. Средневозрастные и взрослые гусеницы чаще серого цвета.
Но общая окраска их может быть от светлой желтовато-коричневой до темной
бархатисто-черной (рис. 3).
Куколка от тёмно-бурого до чёрного цвета, матовая или со слабым блеском.
Спинная сторона, голова и брюшко покрыты пучочками коротких волосков. Длина
куколок 1,8-3,7 см (рис. 3).
Фенология. Первый год развития: лёт бабочек – VII (2,3), VIII (1); яйца – VII (2,3),
VIII – III (1-3); второй год развития: яйца - IV (1-3), V (1); гусеницы – IV (3), V, VI (1-3),
VII (1); куколки – VI (3), VII (1-3); лёт бабочек – VII (2,3), VIII (1).
Гусеницы, дающие самцов, при своем развитии линяют четыре раза и проходят
пять возрастов. Гусеницы, дающие самок, линяют пять раз и имеют шесть возрастов.
Осеннее развитие яиц протекает при температуре +7°С и более и требует до 300°С
суммы среднесуточных температур периода развития яиц.
Продолжительность
вспышки
массового
размножения.
Общая
продолжительность вспышек в одном и том же насаждении 7-8 лет при 2-3-летней
длительности второй фазы. Нередки затяжные вспышки.
Рекогносцировочный надзор за непарником следует проводить по огрызкам
листьев, по повреждениям и гусеницам, а также по бабочкам и яйцекладкам. Надзор
осуществляется в конце июня, когда заканчивается питание гусениц. В это время на
площадках, обнаженной почве и на других местах хорошо заметны огрызки листьев и
хвои. При более внимательном осмотре можно обнаружить на ветвях поврежденные
листья и самих гусениц. Легче и лучше вести надзор за непарником в конце июля начале августа по бабочкам и яйцекладкам. Следует, однако, иметь в виду, что места
откладки яиц могут быть различными. В равнинных лесах непарник откладывает яйца у
основания стволов. Выпавший снег прикрывает яйцекладки, и они перезимовывают
238

под его покровом. В малоснежные и суровые зимы, когда морозы достигают -30° и
более, не покрытые снегом яйцекладки вымерзают.
Детальный надзор. По яйцекладкам ведутся стационарный надзор, стационарные
и детальные обследования. При любом из этих учетов яйцекладок отдельно отмечают
количество прошлогодних и текущего года, количество яйцекладок текущего года
цельных и уничтоженных хищными насекомыми и расклеванных птицами.
При надзоре за непарным шелкопрядом можно применять и другие методы учета:
световой, сексуальный и химический. К ним следует прибегать в тех случаях, когда
яйцекладки трудно или невозможно учесть, особенно в начале вспышки. При
применении светового метода следует брать лампы, излучающие ультрафиолетовые
лучи, например ртутно-кварцевые. На них хорошо летят как самцы, так и самки. На
обычные же лампы даже самцы летят значительно хуже.
Меры борьбы. Обработка насаждений инсектицидами весной, после подъема и
расползания гусениц по кронам. На небольших участках леса можно собирать и
уничтожать яйцекладки, опрыскивать их препаратами или пропитывать
нефтепродуктами с растворенными в них инсектицидами. Эти работы можно
проводить с конца августа и до выпадения снега или ранней весной, до отрождения
гусениц [4].
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УДК 636. 034
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
Ишанова Б.Н., Дакенова Д.О., Гузиенко А.И., Балахметова А.Т., Баязитов Т.Б.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Одним из путей решения продовольственной программы является развитие
животноводства, в частности молочного скотоводства. Это связано с биологической
ценностью молока и изготавливаемых из него молочных продуктов, с доступностью
данного продукта для всех слоев населения, а также с необходимостью ежедневного
введения в рацион молока и молочных продуктов. В силу вышеперечисленных
аргументов становится ясно, что производство молока должно увеличиваться.
Совершенствование молочного стада в значительной степени определяется
генетическим потенциалом продуктивности разводимой породы, правильной
организацией воспроизводства стада и выращиванием ремонтного молодняка,
полноценным кормлением и пригодностью коров к интенсивным технологиям
производства. Практикой мирового и отечественного скотоводства доказано, что
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доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров.
Вследствие этого животноводы стран с развитым молочным скотоводством разными
зоотехническими приемами добиваются роста их продуктивности. При этом
количество молочных коров, как правило, сокращается, при увеличении объема
производства молока. Известно, что высокопродуктивная корова - это
соответствующий уровень культуры производства и меньший расход кормов на
каждый литр молока и жизнеспособный приплод, и здоровая окружающая среда. Для
того чтобы безубыточно содержать стадо коров, следует освобождаться от всех
непригодных к использованию животных.
Увеличение производства молока предусматривает разведение таких животных,
которые в конкретных природно-хозяйственных условиях способны давать больше
продукции и хорошо оплачивать используемые корма. В практике и науке хорошо
известны факты, когда в одинаковых условиях кормления, содержания и эксплуатации,
коровы различного происхождения и породности различаются по уровню удоев и не
одинаково оплачивают корм продукцией.
Одной из распространенных пород молочного скота Казахстана является красная
степная, приспособленная к экстремальным условиям резко-континентального климата,
неприхотливая к кормам местного производства и хорошо отзывающаяся на улучшение
кормления. Красная степная порода - достаточно многочисленная и широко
распространенная молочная порода скота. В период становления породы у красного
степного скота выработалась приспособленность к своеобразным условиям
существования. Этот скот хорошо переносит значительные колебания температуры,
сухость воздуха, хорошо использует пастбища. В настоящее время красный степной
скот разводится на Украине, Северном Казахстане, Западной Сибири и Средней Азии.
В зависимости от зоны распространения породы, условий кормления и
содержания молоко коров красной степной породы характеризуется средним
содержанием жира 3,76%. У коров первой, второй и третьей лактации имеется
повышенная жирность, с четвертой по шестую лактацию у коров наблюдаются более
высокие удои, но меньшая жирномолочность, с седьмой лактации отмечено снижение
удоев и повышение жирности молока. Содержание белка в молоке подвержено
меньшим колебаниям, чем содержание жира. Более характерным внешним признаком
красного степного скота является его красная масть разных оттенков. Быки имеют
более темную масть. Признаком типичности породы является более темная окраска
морды, иногда эта окраска переходит в темные пятна. Встречаются животные с
белыми отметинами на лбу, вымени; рога светлые с черными концами. Конституция
нежная, сухая. Мускулатура недостаточно развитая
При совершенствовании красного степного скота обращается на увеличение
молочной продуктивности, качество молока, увеличение живой массы. Еще не все
возможности породы выявлены, что связано с недостаточным уровнем кормления и
низкой культурой ведения отрасли, однако потенциальные возможности коров красной
степной породы достаточно высоки, о чем свидетельствуют показатели племенных
заводов и племенных хозяйств Западной Сибири и Казахстана.
Специалист по красному скоту Арзуманян Е.А.(1994) большое значение придает
улучшению экстерьера животных этой породы, так как современный тип имеет ряд
недостатков: слабое развитие груди, которое нередко сопровождается перехватом за
лопатками, крышеобразностью крестца, неравномерное развитие долей вымени.
В условиях постоянно совершенствующейся промышленной
технологии
необходимо вести селекцию на улучшение вымени коров. Исследования ряда ученых
свидетельствуют о том, что в каждом стаде имеется от 10 до 20% коров, которые не
пригодны для эффективной дойки аппаратом. По их данным у коров красной степной
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породы молочного типа с чашеобразной формой вымени получено из передних долей
47% молока; молочно-мясного типа - 46%. У коров с округлой формой вымени эти
показатели равны соответственно 44 и 41%.
В настоящее время на маточном поголовье красной степной породы и других
пород красной масти осуществляется скрещивание с быками англерской, красной
датской и красно-пестрой голштинской пород с целью выведения новой молочной
породы красного скота. Программа селекции предусматривает повышение крепости
конституции красного степного скота во всех зонах разведения, укрупнение животных,
улучшение молочности и содержания жира в молоке, совершенствование
технологических признаков.
Одним из методов разведения для повышения продуктивных и племенных
качеств красной степной породы является вводное скрещивание, осуществляющее
разовое спаривание маток улучшаемой породы с быками другой породы, взятой для
прилития крови.
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УДК 346.543:636.5(574.5)
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кермалиев З., Аймен А.Т., Хажгалиева Д.М.
(ТарГУ им. М.Х.Дулати)

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 86,8 млн. га, что
соответствует 33,2% земельного фонда и имеют особый правовой режим. Они
подлежат особой охране, направленной на ограничение изъятия их и нецелевое
использование, перевод без необходимости в другие менее ценные для сельского
хозяйства категории земель. При этом удельный вес земель сельскохозяйственного
назначения в земельном фонде областей колеблется от 60-65% в Северо-Казахстанской
и Акмолинской областях до 15-20% в Кызылординской, Семипалатинском регионе
Восточно-Казахстанской области. Это связано с различиями природно-климатических
условий и наличием обширных площадей пустынных пастбищных угодий в
центральном и южном регионах страны. В составе земель сельскохозяйственного
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назначения сельхозугодья занимают 83,2 млн. га или 95,8% , в том числе пашня -21,9
млн. га или 26,3% от всей сельхозугодий.
Анализируя данные структуры сельхозугодий, выявлено, что высокая
распаханность территории северного региона и соответственно более высокая
землеобеспеченность СНП пашней (58,8%) в прилегающих к ним территориям,
составляет основной ресурсный потенциал для развития отраслей сельского хозяйства
и источник доходов сельских жителей. В западном, центральном и восточном регионах
наибольшую долю занимают пастбища, что является базой для развития отгонного
животноводства.
С экономическим укреплением новых форм хозяйствования обозначились
устойчивые тенденции освоения в пашню ранее оставленных залежных земель
хорошего и среднего качества. Вместе с тем в отдельных областях (Акмолинская,
Актюбинская) еще сохраняются большие площади залежных земель, которые могут
быть вовлечены на прогнозный период в пашню.
В структуре использования земель сельскохозяйственного назначения в СевероКазахстанской и Костанайской области преобладают пахотные земли, соответственно
71,8 и 64,5%. Залежь в среднем по республике занимает 3,8%, с колебаниями по
областям: Павлодарская область -14,8% всех сельхозугодий, Акмолинская - 8,8%. Это
связано с выбытием больших площадей пашни, ранее обрабатываемой в результате
реформирования хозяйств и сокращения земель низкого качества.
В целом продуктивность использования земель остается невысокой. Так, по
зерновым культурам, возделываемым на неорошаемых землях, за 7-ти летний период
снизилась урожайность практически во всех областях. Только в северном регионе, где
ведется обработка пара и применяются севообороты урожайность в среднем возросла
на 18%, кроме Павлодарской области, где она снизилась на 19,1%. В областях, где
зерновые выращиваются на орошаемых землях, а это хозяйства южного региона
Казахстана (Алматинская и Кызылординская области) урожайность зерновых возросла
незначительно, всего на 1,9 и 7,7% (таблица 1).
Таблица 1. Показатели продуктивности использования пашни по зерновым и
картофелю во всех категориях хозяйств по регионам страны за 2001-2012 гг.
Урожайность, ц/га
2005 -2012 гг.
в % к 2001-2003 гг.
Область, регион
зерновые
зерновые
зерновые
и зернобобо- картофель и зернобобо- картофель и зернобобо- картофель
вые
вые
вые
Акмолинская
9,8
123
10,6
134,0
108,2
108,9
Костанайская
11,6
148
14,2
172,5
122,4
116,5
Павлодарская
9,4
165
7,6
174,5
80,9
105,8
С-Казахстанская
11,9
133,0
14,8
166,4
124,4
125,1
В-Казахстанская
14,1
133,3
10,7
148,5
75,9
111,4
Карагандинская
8,6
161,7
7,2
177,0
83,7
109,5
Актюбинская
7,3
105,7
5,4
107,0
74,0
101,2
З-Казахстанская
9,5
84,0
7,3
107,5
71,4
128,0
Алматинская
20,6
149,7
21,0
158,4
101,9
105,8
Жамбылская
18,3
158,0
12,4
179,0
67,8
113,3
Кызылординская
28,6
103,0
30,8
131,5
107,7
127,6
Ю-Казахстанская
20,5
127,7
15,8
155,5
77,1
121,8
Итого РК
11,5
137,0
12,5
155,0
108,7
113,1
Примечание – расчеты по урожайности выполнены по убранной площади на основе данных Комитета
по статистике МНЭ
2001-2003 гг.

2005-2012 гг.
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По масличным культурам средняя урожайность за 2005-2012 гг. по республике
увеличилась на 0,14 тонн или 26,3% по сравнению с 2001-2003 гг. При этом во всех
областях произошло повышение урожайности от 7,2% до 140%, за исключением
Жамбылской области, где отмечено снижение урожайности масличных культур на
28,6%.
Средняя урожайность подсолнечника за 2005-2012 гг. по республике увеличилась
на 0,1 т или 21,8% по сравнению с 2001-2003 гг. Повышение урожайности
подсолнечника колеблется по областям от 8,3 до 167,1%.
За 2005-2012 гг. средняя урожайность сахарной свеклы в РК увеличилась на 3,3 т
или 22,5%. При этом из 4 областей (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская,
Южно-Казахстанская) возделывающих сахарную свеклу, только в Кызылординской
области произошло снижение урожайности с 4 т до 3 т или на 25%.
По картофелю средняя урожайность возросла по всем областям. Наибольший
показатель роста (28 ц/га) достигнут в Кызылординской, Западно-Казахстанской и
Северо-Казахстанской областях. Причем, если в Северо-Казахстанской области
картофель выращивается на неорошаемых землях, то в Кызылординской
исключительно на орошаемых землях. По овощным культурам наибольшая
урожайность достигнута в хозяйствах Жамбылской (17,48), Карагандинской (16,7 т),
Павлодарской (16 т) и Алматинской (15,5 т) областях.
За 2005-2012 гг. средняя урожайность продовольственных бахчевых культур по
республике увеличилась с 16,2 до 18,5 т или на 14,2%. При этом из 14 областей
возделывающих данную культуру в 11 произошло увеличение от 3,5 до 28,1%, а в трех
- наоборот от 1 до 35,3% снижение урожайности. Это свидетельствует о необходимости
соблюдать зональную специализацию путем размещения этой тепло и влаголюбивой
культуры в соответствующих природных зонах.
Табак в республике возделывается в трех областях Алматинской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской. Средняя урожайность по республике за 2005-2012 гг.
увеличилась по сравнению с 2001-2002 гг. на 0,1 т или 4,9%. Площади, занимаемые
этой трудоемкой культурой, с каждым годом снижаются, происходит
перепрофилирование производства в сторону развития овощных и масличных культур
(сои).
Хлопчатник в основном возделывается только на орошаемых землях в Южно –
Казахстанской области, где средняя урожайность за рассматриваемый период
увеличилась всего на 0,03 т или 1,3%. Проведенный анализ показал, что имеются
серьезные недостатки в использовании орошаемой пашни. Это, прежде всего,
мелкоучастковость землепользований (1-10 га), не позволяющих внедрять севообороты,
большая засоленность земель из-за нарушения работы ирригационных систем, слабое
внедрение перспективных сортов, необходимых для развития хлопкового кластера.
Большие территории пастбищ (182,1 млн. га), находящиеся на территории страны,
в том числе на землях запаса – 95,5 млн. га, 55,8 млн. га в категории земель
сельскохозяйственного назначения, 9 млн. га в лесном фонде, практически участвуют в
процессе производства животноводческой продукции. По данным ПРООН пастбища в
основном расположены в 4 экологических зонах: равнинной степной зоне,
охватывающей северный Казахстан, где преобладают ковыльные степи; полупустынная
зона, которая формирует полосу через центральный Казахстан и характеризуется
кустарниковой в сочетании с полынной
растительностью; пустынная зона,
охватывающая территорию юга и запада Казахстана, где размещены пустыни в
сочетании с саксауловыми лесами и тамариском; южные пустынные районы с
наличием зимних пастбищ, где скот может выпасаться круглый год.
Наиболее интенсивно используются земли пахотные. Так, в южном регионе,
особенно в Алматинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей, где
243

наряду с неорошаемой пашней получило возделывание сельхозкультур на орошаемых
землях, производство валовой продукции на 100 га пашни максимальное и находится в
пределах от 3,4 до 5,2 млн. тенге. В Атырауской и Мангыстауской областях, где земли
исключительно на орошении производство продукции растениеводства на 100 га
пашни в 2001 г. составило 61,8 млн. тенге против 116,1 млн. тенге в 2011 г. Более
интенсивно используются земли в восточном регионе и Жамбылской области южного
региона.
Производство продукции животноводства на сенокосно-пастбищных угодьях
выше в хозяйствах северного и южного регионов. В пустынной зоне наблюдается
экстенсивный характер использования земель.
Вместе с тем во всех областях производство продукции на 100 га пашни и
сельхозугодий в текущих ценах возросло от 1,5 раз в Восточно-Казахстанской области
до 2,9 раз в Жамбылской области. Однако, на эти показатели в значительной мере
сыграли факторы роста цен на продукцию сельского хозяйства и менее сам рост
производства продукции. Об этом свидетельствуют показатели невысокого роста
продуктивности использования пашни.
Исследования позволяют сформулировать позитивные и негативные тенденции в
использовании земель сельскохозяйственного назначения, которые необходимо
учитывать при намечаемых прогнозных мероприятиях по повышению эффективности
сельхозугодий:
- соблюдение зональных и влагоресурсосберегающих технологий;
- адаптация мелких землепользований к рыночным условиям хозяйствования за
счет их укрупнения для совместной обработки земли;
- применение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений
от вредителей и болезней;
- не допущение деградации и опустынивания территории за счет снижения
нагрузки скота на приаульные пастбища, введения отгонно-пастбищной системы
пастьбы скота;
- реконструкция ирригационных систем с целью повышения КПД их
использования;
- реконструкция и строительство водохозяйственных объектов для обводнения
пастбищ.

УДК 346.543:636.5(574.5)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кермалиев З., Аймен А.Т., Хажгалиева Д.М.
(ТарГУ им. М.Х.Дулати)

Рынок земли сельскохозяйственного назначения является регулируемым.
Государство в законодательном порядке определяет, кому можно продавать землю, для
каких целей в каких масштабах. Оно жестко контролирует и регулирует не только
рынок земли, но и широкий спектр проблем ее использования, причем как на
общегосударственном, так и на местном уровне, в целях предотвращения различных
злоупотреблений и негативных процессов, связанных с земельными отношениями.
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Государство стремится не допускать спекуляции земельными участками, их
монопольной концентрации, а также дробления при передаче по наследству, регулируя
максимальные и минимальные размеры земельных участков при продаже,
наследовании и аренде. По мере продвижения земельной реформы и земельного
законодательства, меры государственного вмешательства в процесс перехода к
частной собственности должны быть такими, чтобы дать возможность регулировать
земельный рынок, защищая в первую очередь интересы тех, кто трудится на земле.
Выкуп земель у государства идет медленными темпами, а вторичный рынок пока
не развит (таблица 1).
Таблица 1. Состояние продажи земель сельскохозяйственного назначения в частную
собственность по формам хозяйствования на 1.11.2012 г.
в том числе гражданами РК
уд.вес от
всех
сельхозугодий
выкуп
уд. вес от всех
Область
сельхоз
за к(ф)х, тыс. лено, тыс.
угодий за
угодий, %
га
га
к(ф)х, %
Акмолинская
9635,1
16,6
0,2
2310,3
4,2
0,18
Костанайская
8376,0
21,1
0,2
2855,7
2,0
0,07
С-Казахстанская
5948,8
20,1
0,3
1716,2
0,7
0,04
Павлодарская
3605,3
1,4
0,04
1835,3
1,0
0,05
В-Казахстанская
7594,2
15,3
0,2
4195,3
11,8
0,28
Карагандинская
10029,3
16,3
0,2
7364,9
6,6
0,09
Актюбинская
7140,3
12,7
0,2
3665,1
8,7
0,24
Атырауская
2160,3
32,2
1,4
751,6
28,7
3,8
З-Казахстанская
3757,4
4,5
0,1
2148,6
4,5
0,21
Мангистауская
7044,8
5,8
0,07
742,2
5,8
0,78
Алматинская
6924,1
306,1
4,3
3085,3
163,7
5,3
Жамбылская
4341,4
16,7
0,4
1848,0
14,5
0,78
Кызылординская
2211,8
13,9
0,5
722,8
7,4
1,02
Ю-Казахстанская
4361,4
16,7
0,4
987,3
9,7
1,0
Всего по РК
83150,8
499,4
0,6
34232,2
269,3
0,79
Примечание – расчеты выполнены на основе данных Комитета по управлению земельными ресурсами
МНЭ РК
Сельхозуго Выкупле
дий, всего но всего
тыс. га
тыс. га

Как видно из таблицы по состоянию на 1.11 2012 г. было продано 499,4 тыс.га,
что составляет 0,6%, в том числе гражданами Республики Казахстан выкуплено 269,3
тыс.га или 0,8% от всех закрепленных за ними земель. Наибольшее количество
проданных земель приходится на южные области: Алматинскую, Атыраускую, ЮжноКазахстанскую,
Кызылординскую.
В
этих
регионах
оборот
земли
сельскохозяйственного назначения набирает высокие темпы.
Выкупаются земли в основном имеющие меньшую стоимость, относящиеся к
менее ценным видам сельхозугодий. В качестве механизма выкупа земли по всем
областям в большей степени применялся выкуп по полной стоимости.
В целом по стране по полной стоимости было выкуплено – 81,1%, общей
площади, льготной цене – 3,7%, по полной стоимости в рассрочку – 5,4%, льготной
цене в рассрочку – 9,8%. Земельные участки выкупались, в основном, по полной
стоимости- 81,1%; затем по льготной цене в рассрочку на 10 лет – 9,8%. Средняя
стоимость 1 га составила 24,6 тыс. тенге или 193,7 $ по полной стоимости, в рассрочку
средняя стоимость 1 га 15,6 тыс. тенге или 122,8 $. Если рассматривать льготную цену,
то средняя стоимость 1 га составила 6,6 тыс. тенге и 52 $, по льготной цене в рассрочку
всего 8,0 тыс. тенге или 63 $.
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Изучая тенденции перехода на частное землепользование выявлено, что в
настоящее время выкупаются земли в основном имеющие меньшую стоимость, т.е.
земли, которые доступны по цене крестьянам.
Так, в Алматинской области 72,6% выкупленных земель составляют пастбища, в
Восточно-Казахстанской 62,7% пастбища, 37,3 – сенокосы, в Кызылординской – 100%
пастбища, в ЮКО – 83,3% пастбища и 16,5% сенокосы. Орошаемая пашня выкупается
на незначительной площади. Сельские жители вследствие возможности совершения
любых сделок кроме купли-продажи и несовершенства земельного законодательства
(земельный налог практически равен арендной плате) оформляют землю в аренду на 49
лет. При этом сохраняются все атрибуты рыночных сделок (наследование, дарение,
сдача земли в залог). Основное землепользование формируется на арендной основе.
Анализ хозяйственной деятельности нескольких крестьянских хозяйств,
расположенных в одной и той же природной зоне, но использующих землю на праве
частной собственности и на условиях аренды не подтверждают преимущества
частного землепользования.
Как свидетельствуют данные таблицы 1 продуктивность земель даже на
небольших площадях, где применяются севообороты с короткой ротацией, не достигла
высоких показателей. В выбранных хозяйствах, использующих землю на условиях
аренды, и, выкупленных в частную собственность, урожайность почти не отличается.
При этом достаточно высокий уровень товарности достигается по зерновым и
масличным (соя) культурам в обоих случаях, что является одним из важных
составляющих получения доходов в крестьянских хозяйствах.
В нашем примере взяты за основу те категории хозяйств, которые участвуют в
формировании первичного рынка земель – это крестьянские хозяйства. Формирование
новых земельных отношений, основанных на введении частной собственности на
землю зачастую характеризует потребительское отношение к использованию земли.
Появились бросовые земли, то есть вышедшие из оборота, необрабатываемые,
незасеваемые, пустующие.
Для ряда определенных территорий в результате жесткой эксплуатации почв,
жесткого антропогенного влияния за последние годы характерно истощение почв,
резкое падение плодородия почв, что тоже нерационально, так как плодородие может
быть восстановлено очень медленно.
Процессы и явления, снижающие почвенное плодородие, разрушающие
земельные ресурсы страны условно можно поделить на 4 группы:
- природные процессы, неблагоприятное воздействие которых на почвенный
покров предотвратить нельзя. Это землетрясения, сель, наводнения и др.;
- природные процессы, которые человек может в какой-то степени предотвратить
или уменьшить негативное воздействие на почву. Например, ветровая и водная эрозия
почв, засоление почв из-за отсутствия инженерных сооружений, связанных с
функционированием дренажной системы, смыв и размыв почв на склонах из–за
неправильной обработки полей севооборотов;
- природные процессы, интенсивное проявление которых обусловлено
неразумной хозяйственной деятельностью человека. Это деградация земель из-за
высокой нагрузки скота, опустынивание территории, вследствие вырубки лесов,
интенсивный смыв и размыв почвы поверхностным стоком временных водных
потоков, засоление почв, связанное с избыточным поливом;
- явления, целиком связанные с хозяйственной деятельностью человека. Это
загрязнение почв токсическими выбросами в атмосферу, разрушение почвенной
структуры и сильное уплотнение почв сельскохозяйственными машинами и орудиями,
снижение плодородия от неправильного применения удобрений и пестицидов,
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разрушение почв при разработке месторождений полезных ископаемых, это
необоснованное отчуждение ценных сельскохозяйственных земель для использования в
других отраслях хозяйства.
Это, так сказать, проблемы общегосударственного порядка. На их преодоление
уйдет немало времени, они будут решаться постепенно, параллельно с ростом
эффективности
производства.
Но
безотлагательного
решения
требует
инфраструктурное обеспечение оборота земель: создание современных земельноинформационных систем о наличии и состоянии земель, совершенствование системы
мониторинга, землеустройства, регистрации и документального обеспечения
землепользователей и землевладельцев, земельных сделок, картографирования,
надежной сохранности документов и др. Возрастающий объем гражданско-правовых
сделок с землей требует улучшения кадрового обеспечения земельных служб.
Так как компетенция предоставления земельных участков, оформления сделок и
выдачи необходимых документов, а также контроля за использованием и охраной
земель законом возложена на областные, районные сельские исполнительные органы,
то, естественно, в первую очередь следует создать условия для оптимального
обеспечения их кадрами и материальной базой.
Если говорить об ипотеке, развитии рынка земель сельскохозяйственного
назначения, то вопросы развития ипотечных отношений в сельском хозяйстве
играют важную роль для стимулирования рынка земли. Кроме того, посредством
ипотеки
происходит частичное отделение земельной
собственности
от
функционирующего капитала. Залог земли, по сути дела, есть залог или продажа
земельной ренты. При ипотеке точно так же, как и при аренде земли, получатели ренты
(землевладельцы) отделяются от получателей предпринимательской прибыли
(арендаторов).
Формирование земельной ренты в сельском хозяйстве и движение ссудного
процента оказывают определяющее влияние на цену сельскохозяйственных земель, а
следовательно, и на залоговую цену земли в сельском хозяйстве. Кроме этого, на цены
земельных участков серьезно воздействуют также спрос и предложение на них.
Поэтому залоговая цена должна формироваться на основе стартовых аукционных цен
на земельные участки.
Проблема ипотеки сельскохозяйственных земель непосредственно связана с
вопросами земельной собственности и земельной ренты в сельском хозяйстве.
Абсолютная земельная рента непосредственно реализуется в виде арендной платы за
землю, которую получает ее собственник, поэтому имеется мнение о том, что при
сокращении масштабов аренды, когда собственник земли и непосредственный
производитель выступает в качестве одного лица, абсолютная земельная рента
перестает существовать.
Цивилизованный рынок земли позволяет перераспределять сельскохозяйственные
земли не всем желающим, а преимущественно инициативным, предприимчивым и
профессиональным труженикам села, способным стабильно наращивать производство
сельскохозяйственной продукции.
Почти во всех развитых странах строго контролируется целевое назначение
использования земель, в случаях их нарушения предусматриваются крупные штрафы и
применяются крупные санкции по изъятию земель. Это связано с недопущением
спекуляции или ограничения сосредоточения крупных земельных наделов в одних
руках. Изменение профиля землепользования разрешается только с согласия
специальных муниципальных комиссии.
В целом государственная политика земельного рынка в сельском хозяйстве стран
с рыночной экономикой способствует оптимальному использованию земли, притоку
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капитала в отрасль из других сфер экономики, оптимизации размеров ферм и росту
вложений в повышение плодородия и экологию земель.
Опыт изучения рынка земли в зарубежных странах показывают, что к земельному
богатству здесь относятся с большой осторожностью, тщательно оберегают его,
стремятся максимально использовать в интересах общества и любая сделка по купле и
продаже земельных площадей контролируется государством. При этом скрупулезно
учитываются причины продажи земельных угодий, цели их приобретения новыми
владельцами. Во многих из этих стран землю не продают иностранцам, не позволяют
пользоваться зарубежными кредитами или инвестициями под залог земельных угодий,
так как это может экономически закабалить страну и привести к смене собственника
земли.
Ориентация на западные малоземельные страны для нашей республики не
подходит, так как обширность территории республики (272 млн.га), малый удельный
вес (15%) пахотных земель и преобладание (более 80%) малопродуктивных пустынных
и полупустынных пастбищ не позволяет слепо копировать западные модели
общественного развития. Казахстан должен с учетом своих особенностей использовать
все положительные стороны развития земельного рынка и выбрать свой путь решения
этой проблемы.
Исследования показали, что выявить четкие закономерности по высокой
эффективности частного землепользования практически не удается.
Сдерживающими факторами перехода к частной собственности на землю
являются следующие:
- низкая эффективность аграрного производства не стимулирует вложение
капитала в земельные участки;
- дефицит финансовых средств, кредиторская задолженность сельхозпредприятий
ограничивает или полностью исключает возможность покупки земельных участков;
- предложение со стороны государства даже безвозмездного права
землепользования на первичном рынке многократно превышает спрос на него;
- коммерческие банки не выдают кредитов на покупку земель
сельскохозяйственного назначения;
- сохраняется монопольное положение в системе землепользования крупных
зерновых компаний, не заинтересованных в перераспределении земель;
- базовая ставка сельскохозяйственных угодий, служащая стартовой ценой при
продаже земельных участков, недоступна для преобладающей массы сельских жителей
в сопоставлении с их доходами.

УДК 68.33.15
ВЕРМИКУЛЬТИВИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Киянбеков К.Х., Клименко И., Шаяхметова А.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Устойчивое развитие сельского хозяйства в перспективе, как считают
отечественные и зарубежные ученые – аграрники, возможно только на основе
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адаптивной интенсификации системы земледелия, соответствующей экологическим,
экономическим и социальным требованиям. При этом интенсификация предполагает
максимальную биологизацию земледелия с целью частичной или полной замены в
перспективе агрохимикатов для регулирования режима питания и защиты растений от
болезней, вредителей и сорняков.
Принципиальным отличием систем удобрений и повышения плодородия почвы в
условиях биологизации земледелия от традиционных является придание
первостепенного значения органическим удобрениям во все возможных формах: навоз,
компосты, зеленое удобрение, солома, биогумус и другие органические материалы.
Несколько десятков научных исследований уже проведенных на сегодняшний
день показали способность червей перерабатывать широкий спектр органических
отходов, таких как навоз, органические остатки растительного происхождения, отходов
целлюлозы и пр. В процессе кормления черви фрагментируют субстрат, ускоряют
ферментацию органического материала, изменяют физические и химические свойства
материала, приводя к компостному и гумифицирующему эффекту, из-за которых
нестабильная органика окисляется и стабилизируется [1,2].
Переработанные червями органические вещества, часто упоминаемые как
вермикомпост или биогумус, хорошо фрагментированы с отличной пористостью и, как
следствие, воздушной и водной проницаемостью и способностью удерживать влагу. В
сравнении с материалами из которых производится биогумус в последнем содержится
гораздо меньшее количество растворимых солей, большая способность катионного
обмена и увеличенное содержание гуминовых кислот. Они содержат питательные
вещества в форме «немедленно доступной» растениям, такие как нитраты, заменяемый
фосфор, и растворимые калий, кальций и магний. Некоторые исследования показали,
что биогумус содержит активные биологические субстанции, такие как регуляторы
роста растений. Основываясь на этих характеристиках переработанной червями
органики можно с уверенностью утверждать, что биогумус, кроме прочего, имеет
огромный потенциал в садоводческой индустрии и тепличных хозяйствах.
Таким образом, в результате биохимических реакций, происходящих под
воздействием сообщества микроорганизмов и почвенных животных, в промышленных
условиях происходит управляемый процесс трансформации навоза в биогумус –
высококачественное комплексное экологически чистое органическое удобрение. Сама
технология получения биогумуса проста, чиста и безотходна. Такой продукт
биоконверсии навоза по данным многочисленных исследований превосходит
традиционные органические удобрения по влиянию на рост, развитие и урожайность
различных сельскохозяйственных культур в 8-10 раз. Относительно небольшие нормы
внесения биогумуса (2,5-3,0 тыс. л/га при сплошном, 200-300 л/га при локальном
внесении) в 3-5 раз уменьшают материальные и трудовые затраты по возделыванию
картофеля в расчете на 1 гектар по сравнению с внесением навоза и других
традиционных видов органических удобрений[3,4,5].
В связи, с вышеизложенным в период с 2012-2014 г на базе АБС СКГУ
им. М.Козыбаева нами были проведены научные исследования по изучению
эффективности применения биогумуса для воспроизводства почвенного плодородия.
Картофель возделывался в пропашном звене зернопаропропашного севооборота:
чистый пар – озимая пшеница – картофель – яровая пшеница – горох – озимая пшеница
– кукуруза – ячмень.
В полевых опытах использовался среднеранний, районированный, элитный сорт
картофеля Невский. Агротехника его возделывания была общепринятой для
чернозёмных почв Северо-Казахстанской области.
Использование в качестве органического удобрения вермикомпоста обеспечивает
улучшение пищевого режима почвы: содержание щелочногидролизуемого азота
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возрастает на 5-75%; минеральных форм азота – на 7-69%; количество подвижного
фосфора, извлекаемого по Чирикову – на 28-86%; степень подвижности фосфатов по
Карпинскому-Замятиной – на 8-69%. Положительное действие на пищевой режим,
особенно при использовании повышенных доз биогумуса, сохраняется в течение трех
лет. Под влиянием органических удобрений происходит улучшение кислотно-основных
свойств чернозёма выщелоченного.
Использование органических удобрений, улучшая гумусное состояние чернозема
выщелоченного, способствовало снижению глыбистости с 33,2-34,2 до 30,6-34,1%.
Наибольшее положительное влияние на структурное сосотояние проявилось при
использовании 9т/га биогумуса. При этом, в зависимости от доз вермикомпоста,
коэффицент структурности возрастал на 0,02-0,34 единиц. Влияние минеральных
удобрений на структурное состояние почвы не имело четкой выраженности.
Важнейший характеристикой структурных агрегатов почвы является их
устойчивость к размывающему действию воды. Количество водопрочных агрегатов
находилось в прямой зависимости от количества поступающего в почву органического
вещества, содержание гумуса и количества обменно-поглощенных оснований в
поглащающем комплексе. Так, при использовании биогумуса в дозах 3-6 т/га
содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25мм возрастало на 2,5-4,21, а
при дозе 9 т/га и использовании навоза – на 7,6-11,5%. При этом коэффицент
водопрочности, рассчитанный по методике АФИ, увеличивался с 233 до 244-38 ед.
Следует отметить, что в отличие от образования механически прочных агрономически
ценных агрегатов процессы формирования водопрочных агрегатов приходили
несколько иначе. Так, максимум механически прочных агрегатов проявлялся после
уборки картофеля, а водопрочных – после уборки гороха.
Использование биогумуса в дозах 3 - 6 т/кг вызывало снижение плотности
сложения на 0,02-0,06 г/см3 (1,6-5,2%), а в дозе 9т/кг – на 4,9-9,5% к контролю в первый
год после их внесения, в дальнейшем разуплотняющее действие отходов несколько
снижалось, однако даже после уборки третьей культуры севооборота она при внесении
высоких доз биогумуса была на 4,87,3% ниже по сравнению с почвой, не
испытывающей влияние органических удобрений. Между дозами биогумуса и
плотностью сложения выявлены сильные зависимости (табл. 1)
Пористость почвы изменяется в довольно широких пределах, особенно в верхних
горизонтах почвы, в зависимости от степени отструктуренности, от обработки, от
культуры и от количества органического вещества, поступающего в почву с
удобрениями.
Таблица 1. Уравнения зависимости между агрофизическими свойствами почвы, дозами
биогумуса и продолжительностью его взаимодействия с почвой.
Свойства почвы
Плотность сложения
Общая пористость
Пористость аэрации

Уравнение регрессии
Y = 0.99-.012x1+0.011x10.5-0.09x2+0.118x20.5
Y = 68.2-0.68x1+0.08x10.5-8.22x2+6.44x20.5
Y = 39.8-0.05x1+0.42x10.5-3.12x2+0.88x20.5

r2
0,924
0,952
0,887

Примечание: х1 – годы после внесения биогумуса, х2 – дозы биогумуса, т/га
Величина общей пористости в период уборки картофеля находилась в
оптимальных пределах и составляла 53,4-59,7%.
Под влиянием органических
удобрений наблюдалось повышение общего количества пор на 1,4-7,2% по сравнению с
неудобренными вариантами в первый год после их внесения.
Наибольший эффект проявился от внесения повышенных доз биогумуса. Рост
пористости обусловлен улучшением структурного состояния чернозема. Под влиянием
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удобрений пористость аэрации в первый год после их внесения возрастала на 4-26% по
сравнению с контролем.
Положительное действие биогумуса сохранялось на
протяжении всего период наблюдений, однако, на 3-й год оно существенно снижалось.
Таким
образом,
использование
органических
удобрений
оказывает
положительное влияние на агрофизическое свойства чернозема выщелоченного:
улучшается структурно-агрегатный состав почвы, повышается водопрочность,
снижается плотность сложения и возрастает пористость.
Важным показателем, определяющим продуктивность растений, является
скорость нарастания и размеры площади их листовой поверхности на протяжении всего
вегетационного периода. Наши исследования показали, что у картофеля в течение трех
недель после появления всходов, в период перехода растений от питания за счет
пластических веществ к автотрофному, площадь листьев нарастала довольно быстро
как на удобренной почве, так и без удобрения, её величина определялось погодными
условиями.
Удобренные фоны способствовали усилению ростовых процессов. К моменту
цветения картофеля наибольшая площадь листьев (33-38 тыс. м2/га) была на фоне
использования 9 т/га биогумуса во все годы проведения исследований. Удобрения,
внесенные под картофель, по-разному влияли на накопления надземной массы и её
суточные приросты.
По нашим наблюдениям минеральные удобрения и биогумус в дозе 9т/га
несколько тормозили начальный рост, вплоть до начала бутонизации. Это, повидимому, связано с угнетающим действием высоких концентраций иона аммония. Под
действием навоза и биогумуса в дозах 3-6 т/га происходило усиление процессов
накопления сухого вещества. В условиях засушливых лет действие органических
удобрений было более выражено.
В полевых условиях на черноземе, выщелоченном самый высокий урожай
картофеля в среднем за три года проведения исследований (34,1 т/га) отмечался при
использовании 9 т/га биогумуса (табл.2), при этом прибавка продуктивности клубней
составила 10,3 т/га, или 43,3%, вместе с тем следует отметить, что последовательное
повышение доз биогумуса с 3 до 9 т/га уменьшало прибавки урожайности клубней:
если при использовании 3 т/га рост составил 6,0 т/га, то от следующих 3 т – 2,3, а от
последующего увеличения дозы – только 2,0 т/га клубней (или соответственно 25,2 –
9,7 – 8,4%).
Использование навоза в дозе 10 т/га, в среднем за три года исследований,
обеспечило рост продуктивности на уровне 7,2 т/га, или 30,2%.
Таблица 2. Действие удобрений на урожайность картофеля.
Варианты
опыта
1.Без удобрений
2.биогумус 3 т/га
3.биогумус 6 т/га
4.биогумус 9 т/га
5.навоз 10т/га
HCP05

т/га
27,6
34,5
37,8
40,3
34,2
3,1

2012 г
%к
контролю
100
125
137
146
124

т/га
20,4
27,1
28,8
30,4
27,7
2,9

2013 г
%к
контролю
100
133
141
149
163

т/га
23,4
27,8
29,7
31,6
31,1
3,5

2014 г
%к
контролю
100
119
127
135
133

Среднее
за 3 года,
т/га
23,8
29,8
32,1
34,1
31,0

Биохимический состав клубней картофеля зависит от сорта, почвенноклиматических условий и органических удобрений (таблица 3).
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Крахмал – основная составляющая сухого вещества клубней картофеля.
Содержится в клубнях в виде мелких зерен разной величины – от 1 до 110 мк.
Процентное содержание крахмальных зерен разной величины обуславливает его
качество. Чем большее содержание больших зерен, тем выше его качество. Клубни
раннеспелых сортов картофеля содержат в среднем 12,6%, среднеспелых – 14,3, а
позднеспелых – 17,4% крахмала; сорт картофеля Невский относится к среднеспелой
группе.
Таблица 3. Показатели качества клубней картофеля сорта Невский в зависимости от
органических удобрений (среднее за 3 года).
Вариант опыта
1.Контроль
2.биогумус 3 т/га
3.биогумус 6 т/га
4.биогумус 9 т/га
5.навоз 10т/га

Сухое
вещество, %
24,3
28,5
27,1
26,3
26,0

Крахмал, %

Витамин С, мг %

17,2
18,5
18,6
18,7
17,8

9,5
12,0
13,7
14,8
11,5

Нитраты,
мг/кг N03
55
52
51
50
57

Влияние способов применения удобрений на накопление сухого вещества было
различным по годам и вариантам. Применение удобрений способствовало накоплению
сухого вещества в среднем за 3 года исследований от 26,0 до 28,5 %, против 24,3 % на
контроле и в большинстве случаев оно было выше при использовании биогумуса в дозе
9т/га.
В среднем за 3 года по всем вариантам опыта с применением удобрений
произошло увеличение содержания крахмала в клубнях по сравнению с контролем
Наименьшие показатели содержания крахмала, отмечаются на контрольном варианте
17,0%. Уровень крахмала в клубнях картофеля при внесении органических удобрений
изменялся от 17,8% до 18,7%, при наименьшем показателе на контроле - 17,0%
(разница с контролем составляет 0,6-1,5 %).
Картофель относится к продуктам с малой С-витаминной активностью
(содержащие 8-15 мг витамина С в 100 г продукта). Содержание в клубнях витамина С
было наименьшим на контроле - 9,5 мг %. С применением удобрений 11,5-14,8мг %
прибавка к контролю составила 2,0 -5,3 мг %. С повышением дозы биогумуса до 9т/га,
увеличивалось и содержание витамина С на 2,8 и 1,1 мг%.
Содержание нитратов в овощах зависит более чем от 20 самых важных факторов,
половиной из которых можно управлять. К основным факторам, вызывающим
накопление нитратов в овощах, относятся биологические особенности и сортовые
признаки растений, уровень плодородия почвы, температура и влажность почвы и
воздуха, интенсивность и продолжительность освещения, технология выращивания с/х
растений.
Динамика накопления нитратов в картофеле за вегетационный сезон такова: от
наибольшего количества в начале образования клубней до наименьшего к моменту
копки по осени. Следовательно, к концу вегетации содержание нитратов в картофеле
уменьшается почти в 2-3 раза.
В ходе исследований установлено, что уровень нитратов в клубнях по вариантам
в среднем за 3 года варьировал от 50 до 57 мг/кг (ПДК 250 мг/кг), при содержании на
контроле 57 мг/кг и было намного ниже ПДК, то есть использование органических
удобрений биогумуса и навоза не ухудшает качества клубней по уровню накопления
нитратов. Наибольшее положительное действие установлено при использовании
биогумуса 9т/га. -50 мг/кг.
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Экономическая эффективность большинства агроприемов, в том числе и
применение удобрений на картофеле проявляется в увеличении продукции при
повышении материально - денежных затрат. Урожайность картофеля сорта Невский в
опыте взята фактическая, полученная методом взвешивания продукции с делянок.
Проведенные экономические расчеты при использовании органических удобрений
показывают, что их применение эффективно, так как способствует повышению
урожайности и, как следствие, увеличению прибыли и уровня рентабельности.
Применение удобрений обеспечивает получение более высокой прибыли
по
сравнению с контролем: 899,8- 1049,5 тыс. тг/га против 689,5 тыс. тг/га на контроле.
Максимальный экономический эффект был достигнут в варианте с применением
биогумуса в дозе 9/га, где рентабельность составила -160,1%, что выше контроля на
22,4%.
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УДК 632.98
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА АЛЬБИТ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Колесова К.С., Турсунбаев С.Ж.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Яровой ячмень - ценная зерновая культура разностороннего использования. Зерно
ярового ячменя применяется в пивоваренной промышленности, для приготовления
круп, в хлебопечении и кормопроизводстве. Из его зерна приготовляют перловую и
ячневую крупу, а также муку, которую при необходимости в количестве 20-25% можно
примешивать к ржаной или пшеничной. В зерне содержится в среднем 12% белка, 5,5 клетчатки, 64,6 - безазотистых экстрактивных веществ, 2,1 - жира, 13 - воды, 2,8% золы. Яровой ячмень используется для откорма свиней, а в южных районах страны, где
не возделывают овес, - для кормления лошадей (1 кг зерна содержит 1,2 кормовой
единицы). Зерно ячменя намного питательнее других концентрированных кормов.
Солома и мякина используется в качестве грубого корма или силоса Не стоит забывать
о том, что ячмень - это также ценная техническая культура. Во многих странах мира
его используют для заводского, домашнего пивоварения и в алкогольной
промышленности. Ячмень придает пиву приятный специфический вкус и аромат, а
пленки проросших зерен его служат прекрасным фильтрующим средством.
Увеличение производства зерна - главная задача сельского хозяйства. Для
получения гарантированного урожая ярового ячменя и высокого качества необходимо
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подбирать новые, прогрессивные высокопроизводительные сорта, использовать
биопрепараты нового поколения, которые при меньших экономических затратах дают
не только стабильную прибавку урожая, но и повышают его качество. Биологически
активные вещества природного происхождения относятся к числу наиболее
перспективных препаратов, способных оказывать иммуно- и ростстимулирующее
действие на растения. Механизм влияния реализуется в нескольких направлениях:
через увеличение продуктивности, повышение адаптивных свойств, воздействие на
параметры плодородия почвы. В настоящее время земледельцы все чаще сталкиваются
с появлением новых рас и видов патогенов повышением резистентности уже
имеющихся, неоднозначными комплексными реакциями растительного организма на
возросший пресс защитных мероприятий и абиотических стрессоров. Препарат Альбит
обладает выраженным регуляторным и антистрессовым эффектом.
Биологически активные вещества природного происхождения относятся к числу
наиболее
перспективных
препаратов,
способных
оказывать
иммунои
ростстимулирующее действие на растения. Механизм влияния реализуется в нескольких направлениях: через увеличение продуктивности, повышение адаптивных свойств,
воздействие на параметры плодородия почвы. Биопрепарат альбит создан на основе
почвенных бактерий группы PGPR (plant growth promoting rhizobacteria), обладающих
способностью стимулировать рост растений и повышать их устойчивость к болезням.
Препарат разработан в научно-производственной фирме ООО Альбит совместно с
Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. ПК. Скрябина РАН (пат.
№99118894) [1]. Препарат альбит - результат дальнейшего совершенствования уже
применяемых и хорошо зарекомендовавших себя в производстве биопрепаратов агат-25
и агат-25К. Для биопрепарата альбит характерны: высокая концентрация действующего
вещества, практическая безвредность для окружающей среды, низкие нормы расхода
для обработки семян и внекорневого внесения, возможность совместного внесения
биопрепарата с химическими пестицидами, длительный срок хранения (до 3 лет при
температуре от (-10) до 25°С), полная совместимость препарата с водными растворами
минеральных удобрений, гербицидами, инсектицидами и фунгицидами. В отличие от
многих пестицидов биопрепарат обладает выраженной ауксиновой активностью,
которая в широком диапазоне разведений (от 0.1 до 2 г/л) сопоставима с действием Ю-6
М раствора индолил-3-уксусной кислоты (ИУК). Один из реальных механизмов
позитивного влияния альбита на рост и продуктивность растений - индукция
поглощения азота, фосфора и калия из почвы и вносимых удобрений.
Основное назначение препарата - стимуляция роста и повышение продуктивности
растений. Формирование высокой урожайности ярового ячменя определяется
сочетанием основных элементов структуры урожая - числом продуктивных стеблей на
единице площади, озерненностью колоса, массой 1000 зёрен и массой зерна с колоса.
Вполне естественно, что только на основании количественных и качественных
показателей можно дать оценку хозяйственной ценности испытываемого сорта и
приемов агротехники.
Биопрепарат альбит на посевах ячменя при разных уровнях минерального
питания и исходном плодородии почв повышает эффективность использования
элементов питания растениями, увеличивая урожай зерна на 11-30%, соломы - на 1845%. Получение высоких урожаев ячменя с минимальными затратами средств
производства возможно лишь при строгом соблюдении технологических процессов,
знаний биологии культуры при правильном использовании складывающихся условий
среды.
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УДК 636.2.082
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ МАСТИТА КОРОВ
Лукьянченко А.В., Оршлет А.В., Баязитов Т.Б.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

При современных технологиях производства молока заболевание вымени у коров
– одно из самых распространенных. Мастит относится к категории сложных и
убыточных заболеваний, особенно скрытая форма мастита, которая наносит
значительный экономический ущерб. Ущерб, причиняемый заболеваниями вымени,
можно распределить по следующим группам:
а) сокращение производства молока из-за повреждения тканей молочной железы,
вырабатывающих молоко;
б) ухудшение качества молока с точки зрения его питательных свойств и
использования в молочной промышленности;
в) необходимость замены коров, выбракованных в результате заболевания;
г) утилизация молока, надоенного от коров, проходящих лечение антибиотиками
в результате заболевания - как клинического, так и субклинического характера;
д) затраты на ветеринарное обслуживание и приобретение необходимых лекарств;
ж) увеличение затрат времени, особенно квалифицированной рабочей силы.
Факторы опасности молока-сырья разделяют на две группы – химические и
микробиологические.
Содержание
химических
загрязнителей
зависит
от
экологического состояния среды обитания коров и изменяется медленно, что дает
возможность заранее предупредить опасную ситуацию. Аналогичная ситуация имеет
место при применении средств химической защиты растений и здоровья животных.
Дважды в год, как правило, в весенне-летний период, в сельском хозяйстве используют
пестициды для защиты растений от фитовредителей и фунгициды для защиты
животных от кровососущих паразитов. Эта деятельность заранее планируется, в связи,
с чем имеется возможность не допускать в пищу молоко, производимое в местах
применения химических средств зашиты или медицинских препаратов.
Иное дело с микробиологическими факторами загрязнения молока-сырья и их
последствиями. Главная опасность болезнетворных микроорганизмов – токсины,
разрушающие организм человека, превращающие его в субстрат для питания
последующих поколений микробов. Токсины не уничтожаются тепловой обработкой,
принятой при изготовлении всех видов пищи, и, поскольку являются химическими
веществами, могут храниться как угодно долго.
Токсины попадают в молоко двумя путями: из организма больной коровы и в
результате загрязнения молока в молокопроводах, в оборудовании для дойки и
хранения молока на фермах, а также в автоцистернах и флягах при его
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транспортировании. С последним явлением бороться просто: необходимо чаще и чище
мыть доильное оборудование, молокопроводы и молоковозы. А вот больные коровы –
бич отечественного молочно-товарного животноводства. Одной из распространенных
заболеваний, отравляющими молоко, являются мастит. По косвенным оценкам, в
разные периоды года и в разных хозяйствах этим заболеванием страдают от 10 до 85%
дойных коров. Основная причина кроется в крайне неблагополучных, жесточайших
условиях содержания животных, особенно зимой. Следует отметить, что отечественные
буренки, принадлежащие к местным породам скота, практически не подвержены
заболеваниям маститом и лейкозом. Выборочные исследования показывают, что в
частном секторе коровы заболевают маститом в 5-6 раз реже, чем на фермах
сельхозпредприятий.
В нашей стране в большинстве хозяйств самоустраняются от решения проблемы
мастита, не уделяют должного внимания системе противомаститных мероприятий.
Печально констатировать итоги такого безответственного отношения на примере
хозяйств, приобретающих высокоценный молочный скот. Это никак не согласуется с
современными экономическими условиями, в которых, основополагающим является
извлечение прибыли. Прибыльность молочного скотоводства достигается только при
максимальном использовании и сохранении генетической продуктивности коров,
получении высокосортного молока.
Мастит - воспаление молочной железы, возникающее в результате воздействия
факторов внешней и внутренней среды при снижении резистентности организма
животных и осложнении инфекцией. Мастит протекает, в основном, в двух формах:
клинической, с явными признаками воспаления молочной железы (покраснение,
болезненность, отек, температура и нарушение секреторной деятельности) и
субклинической, протекающей скрыто, при которой признаки воспаления отсутствуют
за исключением снижения молочной продуктивности. На одну корову, больную
клинической формой мастита, приходится от 4 до 20 животных с субклинической формой заболевания. Субклинический мастит представляет серьезную проблему для
животноводства, так как часто протекает незамеченным. При отсутствии
своевременной диагностики и лечения, заболевание, как правило, приводит к полному
прекращению секреции молока и атрофии пораженных четвертей вымени. Поэтому при
субклиническом мастите атрофия отдельных четвертей вымени и заболеваемость телят
наступает в 4 раза чаще, чем при клиническом. При скрыто протекающих; маститах
нередко наступает самовыздоровление и только в 20-30% случаев болезнь приобретает
клинически заметное течение. Поэтому мнение о том, что скрытые маститы могут быть
оставлены без лечения, как самоизлечивающиеся, ошибочно, т. к. видимое излечение
субклинически протекающих процессов часто бывает обманчивым. Болезнь в этом
случае может закончиться гибелью (атрофией) паренхимы пораженной доли молочной
железы, что практически остается незамеченным, а удой в этом случае снижается более
чем наполовину.
В этиологии мастита большую роль играют способствующие факторы:
- анатомические и функциональные аномалии молочной железы;
- погрешности в кормлении и содержании животных;
- нарушения технологии и санитарно-гигиенических привил машинного доения;
- болезни кожи вымени (дерматит, трещины, раны сосков, ушибы, фурункулез и
др.);
- болезни репродуктивных и других органов;
- наследственная предрасположенность к маститу.
Предрасполагающим факторам возникновения маститов можно отнести
индивидуальные, генетически обусловленные особенности организма коров и
врожденные аномалии (неправильная форма вымени и сосков). У отдельных быков
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большинство дочерей предрасположены к заболеванию маститом, у других - дочери
почти совсем не болеют маститом. Восприимчивость к маститу обусловливается
наличием добавочных сосков. Наследственная устойчивость к маститам определяется
не только местной устойчивостью тканей вымени к раздражающим факторам и
микробам, способным вызвать воспалительный процесс, но и другими особенностями
организма коров в целом, обусловливающими высокую общую резистентность.
После переболевания коров маститами молочная продуктивность значительно
снижается и полностью не восстанавливается в последующие лактации. Потери молока
находятся в прямой зависимости от степени поражения вымени маститом и варьирует в
период болезни в пределах 47-62%. Первотелки холмогорской породы болели маститом
в 14% случаев, коровы старше пятого отела - в 40,8%. По устойчивости коров разных
пород к маститу выявлено, что айрширский скот заболевает в 2,8-2,7% случаев,
холмогорский – в 12,3 и бурый латвийский – в 28,9-29,9%.
Более восприимчивы к маститу оказались коровы симментальской породы. Из
наблюдаемых животных не болели маститом лишь 22,2%, а 24,1% имели хроническое
поражение вымени. Среди холмогорских коров 42,6% не болели маститом, у коров
красной степной пород заболеваемость выше в сравнении с другими породами на 5-9%
выше в период раздоя и снижается к концу лактации. В среднем заболеваемость
маститом коров черно-пестрой породы варьировала от 11,1 до 38,3%, холмогорской –
15,0-38,1%, красной степной - 17,1-32,6%, симментальской-23,6-38,6%. Частота
заболеваемости коров маститом определяется их принадлежностью к линиям. Коровы
из линии Аннас Адема поражались маститом на 4,9%, а Силинг Траджун Рокита – на
1,7%. Относительная заболеваемость больных потомков по 13 исследуемым быкам
колебалось от 5,3 до 47%.
В литературе немало данных о наследственной устойчивости к маститу коровдочерей отдельных быков. Подобные данные отмечают многие авторы.
У коров одних быков заболеваемость маститом возрастает при достижении удоев
в 3000 кг, в потомстве других быков – только при удое свыше 5500 кг. Это
свидетельствует о том, что потомки разных линий обладают различными
приспособительными качествами, а наблюдаемая связь продуктивности и устойчивости
к маститу не носит наследственный характер и селекция по каждому признаку может
проводиться независимо от другого.
На заболеваемость маститом влияет возраст животного. Большинство
исследователей считают, что с возрастом животных риск заболевания маститом
увеличивается. С переводом животноводства на промышленную основу с
использованием высокопроизводительных доильных установок, уменьшением
обслуживающего персонала проблема мастита приобретает все большее значение.
Наблюдения за коровами – долгожительницами показало, что заболеваемость
увеличивается до 7-8 лактации, затем значительно снижается, хотя уменьшение
больных с возрастом может объясняться выбраковкой к этому возрасту всех
переболевших в связи со снижением их продуктивности. Хотя влияние возрастного
фактора на заболеваемость и предрасположенность к маститу достаточно полно
изучена, единого мнения по данному вопросу в литературе нет. Большинство
исследователей признают наличие такой связи, другие отрицают прямую зависимость
риска заболеваемости с возрастом.
Резистентность животного к маститу также зависит и от порядкового номера
лактации. При этом она достоверно повышается от 60,87% - у чистопородного
симментальского скота и 80% - у полукровных голштинских животных по первой
лактации до 66,67% и 91,36% у животных тех же генотипов по второй лактации. Затем
она стабилизируется у животных большинства генотипов по 3 и 4 лактациям и
снижается по последующим лактациям.
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По мере роста молочной продуктивности с 2000 кг до 5000 кг наблюдалось даже
снижение частоты заболеваемости коров маститом с 23,9 до5,9% .
Заболеваемость маститом зависит от сезона года. Самая высокая частота
заболеваемости отмечается в осенний и весенний периоды, что, вероятно, связано с
ухудшением зоогигиенических условий и изменения условий кормления. Выше
заболеваемость коров отмечена в стойловый период и значительно реже – в
пастбищный.
При
машинном
доении
достоверно
установлена
зависимость
предрасположенности коров к маститам от развития морфологических свойств вымени.
Коровы с чашеобразной формой вымени менее подвержены заболеванию в сравнении с
животными с округлой и козьей формой, коровы с равномерно развитыми четвертями
вымени поражаются маститом в единичных случаях.
По данным литературы известно, что у коров симментальской породы, из-за
часто встречающейся неравномерности развития долей вымени, скрытым маститом
чаще поражаются передние доли вымени. У коров черно-пестрой породы скрытым
маститом поражаются как передние, так и задние доли вымени в одинаковой степени.
Морфофункциональные свойства вымени (его форма, равномерность развития
четвертей, величина и форма сосков, тонус сфинктера соска, скорость молокоотдачи)
существенно влияют на устойчивость коров к маститу. На
предрасположенность
к
заболеваемости коров маститом влияет скорость молокоотдачи. Легкодойные и
тугодойные четверти вымени более подвержены воспалению. Объясняют авторы
данное положение тем, что у слишком слабодойных коров расслаблен сфинктер и в его
соски легко проникает инфекция. У тугодойных животных, время на доение
затрачивается больше, нежные ткани молочной железы механически перераздражаются
и они чаще травмируются.
Коровы, имеющие отвисшее вымя, не плотно прилегающие к телу (с помощью
двух подтягивающих связок вымени: среднего и периферического) наиболее
предрасположены к заболеванию вымени, так как связки при этом ослабевают, и
нижняя часть вымени и сосок плохо защищены от ударов и травм. Большая часть
инфекционных заболеваний вымени начинаются с проникновения бактерий в вымя
через канал соска. Соски с растянутыми каналами наиболее восприимчивы к
инфекциям. Необходимо иметь в виду, что во время лактации происходит растяжение
канала соска. Именно этим объясняется большой коэффициент заболеваемости среди
взрослых коров. Коровы с высокими надоями и высокой скоростью молокоотдачи,
несмотря на относительное растяжение соска, защищены от инфекционных
заболеваний именно за счет более высоких удоев и более высокой скорости
молоковыведения, которые выступают в качестве одного из самых важных факторов
«чистки» вымени, когда из него 2 или 3 раза в день вымываются чужеродные
элементы, включая микроорганизмы. Риск заболевания коров маститом у коров,
зависит в значительной степени от множества факторов, действие которых проявляется
в конкретных стадах в зависимости от зоотехнических приемов и хозяйственной
организованности по-разному.

1.
2.
3.
4.
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ƏОЖ. 636. 084
CУДАН ШӨБІ МЕН АСБҰРШАҚ АРАЛАС ЕГІСІМЕН
БОРДАҚЫЛАУДАҒЫ САҚА ҚОЙЛАРДЫ АЗЫҚТАНДЫРУ
Макенова Қ.Е., Бопышев С.У., Бақтыбаев М.С.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Əдетте саулықтың тез оңалатын уақытысы қозысын ажыратқаннан кейінгі мезгіл.
Осы уақыттан бастап күйек алу науқанына дейінгі аралықта (0,2-2,5 ай шамасында)
азықтандыруды, жайылымда бағуды дұрыс ұйымдастыру арқылы əр саулықтың
салмағын 8-10 кг дейін жоғарлатуға болады.
Бір жылдық шөпті мал азығына өсіргенде азықтағы протеин мөлшерін арттыру
мақсатымен бұршақ жəне астық тұқымдас дақылдарды араластыра сепкен барынша
тиімді. Бір жылдық астық тұқымдас мал азықтық судан шөбі өсімдіктердің сабағы
жапырылмайтын берік, асбұршақ сияқты бұршақ тұқымдастардың сабағы жапырылған
жəне сүйеуіш дақылды қажет етеді, ал араластыра сепкенде өсімдіктер жатып
қалмайды.
Мал азығына өсіргенде аралас шөптердің қоспасы орманды дала аймағында –
судан шөбі мен асбұршақ таңдап алынды. Пішен мен көк балаусаға өсірілетін бір
жылдық аралас шөп мал азықтық жəне танаптық ауыспалы егістерде орналастырылады.
Бір жылдық бұршақ - астық тұқымдас аралас егістігінің барынша жоғары өнімі
мамырдың соңы - маусымның бірінші жартысында себілгенде жиналады. Бұл заңдылық
судан шөбі - бұршақ тұқымдас жəне басқа қоспаларға да таралады. Пішенге бір
жылдық шөпті əрбір 7-10 күн сайын бірнеше мерзімде сепкен дұрыс. Жоғары сапалы
мал азығы алынатын өсімдік өсіп-даму кезеңі (бұршақ тұқымдастарда гүлденудің басы
жəне астық тұқымдастарда шашақтану кезеңі) 7-10 күнге созылады, бұл орта есеппен
барлық мерзімдерде себілген егістіктер жоғары пішен өнімін жинауға мүмкіндік береді,
ал шөп тамырында көп қалмай ең жақсы мерзімде жиналады.
Аралас шөпті сепкенде себу нормасы мен компоненттердің ара қатынасын дұрыс
анықтаудың маңызы зор:өнімдегі бұршақ тұқымдаскомпоненттің үлесі 25-45 % болуға
тиіс Бір жылдық шөптің аралас егістігін шөп ұнын, сонымен бірге үстеме қорек үшін
көк балауса алуға шикізат ретінде өсіргенде оларды 6-8 мерзімде себеді. Біржылдық
мал азықтық астық-бұршақ тұқымдасына жататын судан шөбі мен асбұршақ аралас
шөп ұнының химиялық құрамы келесі кесте 1-де келтірілген.
Жоғарыдағы кесте 1-де қарап отырсақ, төмендегі кесте 2-де көрінгендей, үлгі
алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты болып есептеледі.
Кесте 1. Судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп ұнының химиялық құрамы %.
Химиялық құрамы %
Дақыл
Судан шөбі мен
асбұршақ
Судан
шөбі+асбұршақ

протеин

ақуыз

11,8
11,6

100кг азықтың құрамында, кг
есебімен
Қорыты.
Қорыт.
Аз. өлше
протеин
ақуыз

май жасұнық

АЭЗ

күл

9,9

1,8

24,2

40,7

7,6

6,6

5,2

64,9

-

2,4

22,1

44,8

8,2

6,5

-

71,9
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Ақпан айының 16 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, судан шөбі себілген
мөлшері 27 пайыз болып, асбұршақ 73 пайызды құрап, сақталынуға дейін жағдайда
болса, ал үлгі алынған мерзімі наурыз айының 21 жұлдызында үлгі алынған орны
Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
болып есептелініп, 10 ай сақталғаннан кейінгі жағдайда. Екі мерзімде алынған үлгінің
аралас дақылдардың шөп ұндарының химиялық құрамы көрсеткіштеріне келетін
болсақ, онда протеиннің мөлшері кейінгісінде 0,2 пайыз төмен болды. Ақуыз мөлшері
кейінгісінде мүлде көрсетілмесе де, алғашқысы 9,9 пайызды құрады. Оның себебі
дақылдардың ұзақ мерзім сақталуына байланысты болуы мүмкін. Ал, майдың мөлшері
алғашқысындағы 0,6 пайыз төмен болса, ал жасұнық көрсеткішінен 2,1, АЭЗ-да 4,1, күл
көрсеткішінен 0,6 пайыз төмен екендігі анықталды.
100 кг азықтың құрамында, кг есебімен қорытылатын протеин мөлшері кейінгі
бағандағысында 0,1 пайыз төмен болды. Қорытылатын ақуыз мөлшері алғашқы бағанда
5,2 пайызды көрсетсе, кейінгі бағанда мүлдем ештеңе жоқ. Бұл дақылдардың сақталу
мерзімдеріне байланысты болуы мүмкін деп ойлаймын. Ал азық өлшем мөлшеріне
келетін болсақ, онда ол алғашқы бағанда 7,0 пайыз төмен болғаны анықталды.
Біржылдық астық-бұршақ тұқымдасына жататын судан шөбі мен асбұршақ аралас
шөп ұнының қорытылу коэффициенті келесі кесте 2-де келтірілген.
Кесте 2. Біржылдық мал азықтық астық-бұршақ тұқымдастары судан шөбі мен
асбұршақ аралас шөп ұнының қорытылу коэффициенті.
Азықтың
атауы

Үлгі
алған
күні

Азыққа
сипаттама

Үлгі алынған
орны

Қорытылу коэффициенті %
су

протеин ақуыз

май жасұнық

аэз

Судан шөб
мен
асбұршақ
аралас егісі

Судан шөбі 27 %,
16/ІІ Асбұршақ 73 %,
сақтауға дейін

Сол. Қаз
облысы мал
14,3
жəне
өсім.шар.ҒЗИ-ы

56,4

52

35,5

50,5

82,7

Судан шөбі
мен
асбұршақ
аралас егісі

Судан шөбі 27 %
Сол. Қаз
Асбұршақ 73 %,
облысы мал
21/ІІІ
10 ай
10,9
жəне
сақталғаннан
өсім.шар.ҒЗИ-ы
кейін

56,4

-

35,5

50,5

82,7

Жоғарыдағы кесте 2-де көрінгендей, үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал
жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептеледі.
Ақпан айының 16 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, судан шөбі себілген
мөлшері 27 пайыз болып, асбұршақ 73 пайызды құрап, сақталынуға дейін жағдайда
болса, ал үлгі алынған мерзімі наурыз айының 21 жұлдызында үлгі алынған орны
Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
болып есептелініп, 10 ай сақталғаннан кейін.
Екі мерзімде алынған үлгінің аралас дақылдардың шөп ұндарының қорытылу
коэффициентін көрсеткіштеріне келетін болсақ, онда судың мөлшері кейінгісінде 3,4
пайыз төмен болды.
Ақуыз мөлшері кейінгісінде мүлде көрсетілмесе де, алғашқысы 52 пайызды
құрады. Оның себебі дақылдардың ұзақ мерзім сақталуына байланысты болуы мүмкін.
Ал қалған көрсеткіштері екі бағанда да бірдей.
Бұршақ - астық тұқымдас аралас егітігін мал азықтық көк балаусаға бұршақ
тұқымдас компоненттің гүлдену кезеңінің басында, пішенге -жаппай гүлдену бұршағының түзіле бастаған кезеңінде жинайды.
1 кг. Судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп көк балаусасы натуральдық
дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері келесі кесте 3 де келтірілген.
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Жоғарыдағы кесте - 3 көрінгендей судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп көк
балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері (мг) тоқталатын
болсақ, онда үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты болып есептеледі.
Кесте 3. Судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп көк балаусасы натуральдық
дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері (мг)
Азықтың
атауы

Үлгі
алынған
уақыты

Судан шөбі
мен асбұршақ
10/V ІІІ
аралас егісі
Судан
шөбімен
24/ V ІІ
асбұршақ
аралас егісі

Алынған
Натуралық
анализдер дымқылдықта 1 кг
саны
азықтағы каротин, мг

Азыққа сипаттама

Үлгі алынған орны

Судан шөбі 70 %,
асбұршақ 30 %

Сол.Қаз. мал жəне
өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы

3

49,2

Судан шөбі
сыпыртқыгүл
шашқанда

Сол.Қаз. мал жəне
өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы

1

32,8

Тамыз айының 10 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, судан шөбі себілген
мөлшері 70 пайыз болып, асбұршақ 30 пайызды құраса, ал үлгі алынған мерзімі шілде
айының 24 жұлдызында үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептелініп, судан шөбінің сыпыртқы
гүл шашқан кезінде. Алынған анализдер саны үлгі алынған мерзімі тамыз айының 10
жұлдызында азыққа сипаттама берсек, судан шөбі себілген мөлшері 70 пайыз болып,
асбұршақ 30 пайызды құраса, үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептелініп, алынған анализдер саны
3 болып, судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп көк балаусасы натуральдық
дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері 49,2 мг-ды құраса, ал үлгі алынған
мерзімі шілде айының 24 жұлдызында судан шөбі сыпыртқы гүл шашқан кезде, үлгі
алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты болып есептелініп, алынған анализдер саны 1 болып, судан шөбі мен
асбұршақ аралас шөп көк балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин
мөлшері 32,8 мг-ды құрады. Судан шөбі мен асбұршақ аралас шөп көк балаусасы
натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшерлерін салыстырсақ, онда
алғашқы бағанда 16,4 мг жоғары болғаны анықталды.
Бір жылдық шөптің аралас егістігін шөп ұнын, сонымен бірге үстеме қорек үшін
көк балауса алуға шикізат ретінде өсіргенде оларды 6-8 мерзімде себеді.
Солтүстік Қазақстан облысында кроссбред типті қой тұқымдарының
бордақылаудағы сақа қойларын ақуызға бай бұршақ тұқымдас, мал азықтық судан шөбі
мен асбұршақ аралас шөбімен азықтандыруы өте нашар. Сол себепті «Сүлейменов»
шаруа қожалығы қой өсіру фермасында жануарларды бір жылдық мал азықтық судан
шөбі мен асбұршақ аралас шөбімен азықтандыру тиімділігі бойынша ғылымиөндірістік тəжірибе жұмысы жүргізілді.
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының алға қойылған мақсаты: 1. Жануарларды бір
жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас шөбімен азықтандыру тиімділігі
нəтижесінде олардың өнімділігі деңгейіне əсерін мұхият зерделеп, анықтау.
Ғылыми жаңалығы; Еліміздің солтүстік өңірінде бордақылаудағы сақа қойларын
ақуызға бай бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас шөбімен
азықтандыруы нəтижесінде сақа қой басына қажет – 3-4 л таза сумен қамтамасыз
етіліп, ал аптаған ыстықта 6 л-ге дейін су ішіп, сойыс шығымы – 52-58% -ды құрап,
сақа қой мал бас саны тəулігіне – 160-180 г қосымша салмақ қосып, 1 кг қосымша
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салмақ қосымына, тиісінше 6-7 азық өлшемі шығындалып, бордақыланған сақа
қойларды бордақылаудан шығарған кездегі орташа тірілей салмағы 53-61 кг тартылуы
болып табылады.
Бордақылаудағы сақа қойлары жазғы уақытта судан шөбі мен асбұршақ аралас
егісінің көк балаусасын сүйсініп жейді. Көк азық құрғақ затының құрамында мал
қорегіне қажетті барлық қоректік жəне биологиялық пəрменді заттар керек мөлшерде
жəне жеңіл қорытылып, сіңірілетін түрде болатындықтан, құнарлығы өте жоғары.
Жазғы уақытта бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас шөбі
мол көк балауса түзеді, онымен бордақылаудағы сақа қойларды азықтандыруда,
өсімдіктің ең жоғары қоректілік қасиеті бұршақ тұқымдастарда гүлденудің басы жəне
астық тұқымдастарда шашақтану кезінде орылып, азықтандырылады. Көк балаусаны
бордақылаудағы сақа қойлар сүйсініп жейді.
Ал қысқы уақытында азықтандыруда, бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен
асбұршақтың өңделген ұнымен алмастырылады.
Бордақылаудағы сақа қойларын өсіру фермасында арнайы орнатылған «Вольгар
– 5» шөп ұсақтатқыш машинасы бар.
Тəжірибе фермасында арнайы орнатылған «Вольгар-5» шөп ұсақтатқыш
машинасымен ұсақтап, содан бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас
шөбін ДКУ типті дəн уатқышта ұнтақталған ұнын буландырып, алдын-ала өңдеуден
өткізілгеннен кейін басқа да азық қоспаларымен араластырылып, даяр болған азық
қоспасы құрамында бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас шөбінің
өңделген ұны да бар.
Қыс мерзімінде бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас пішен
шөп ұнын басқа құрама жеммен араластырып, азық қоспасымен азықтандырылады.
Аралас шөпті сепкенде себу нормасы мен компоненттердің ара қатынасын дұрыс
анықтаудың маңызы зор: өнімдегі бұршақ тұқымдас компоненттің үлесі 25-48 % болуға
тиіс.Қыс мерзімінде бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас пішен
шөп ұнын басқа құрама жеммен яғни шырынды азықтар (қызылша, сəбіз) жəне түрлі
дəнді дақылдар кебегіне (сұлы, жүгері, арпа) - мен араластырып, даяр болған құнарлы
азық қоспасымен азықтандырылу нəтижесінде бордақылаудағы сақа қойларын қозы
кезінен бастап қосымша азықтандыруға үйретіп, тез арада қарқынды түрде
бордақылаған тиімді.
Бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас пішен шөп ұнымен
араласқан, əр түрлі компоненттерден дайындалған құнарлы азық жұғымды болып,
қоректік заттары да үйлесімді келеді.
Бір жылдық мал азықтық судан шөбі мен асбұршақ аралас пішен шөп ұнымен
араласқан, азық қоспаларымен тəжірибе фермасындағы бордақылаудағы сақа қой бас
мал саны азықтандырылып жəне бордақылаудағы сақа қой басына қажет – 3-4 л таза
сумен қамтамасыз етіліп, ал аптаған ыстықта 6 л-ге дейін су ішуінің нəтижесінде сойыс
шығымы – 52-58% -ды құрап, сақа қой бас саны тəулігіне – 160-180 г қосымша салмақ
қосып, 1 кг қосымша салмақ қосымына, тиісінше 6-7 азық өлшемі шығындалып,
бордақыланған сақа қойларды бордақылаудан шығарған кездегі орташа тірілей салмағы
53-61 кг тартуына жəне сақа қойларды бордақылағанда осы типтес құнарлы мəзірлерді
қолданып, 0,5-1 кг пішенді осындай туралған сабанмен араластырып, 2-4 кг сүрлем
енгізіп, «Сүлейменов» шаруашылық қожалығында бордақылау шығынын арзандатуға
мүмкіншілік тудырыуы жəне оларды жайылым отына жайылып-ақ күзге арзан да мол
қой етін өндіруге мүмкіндік туғызуы болып табылады
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ЕТТІ ІРІ ҚАРА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫ
МƏСЕЛЕЛЕРІ
Молдаш А., Бижуманова С.А.
(М.Х.Дулати атындағы ТарМУ)

Ет жəне ет өнімдері елдің стратегиялық азық-түлік қауіпсіздігінің құрылымының
ажырамас бөлігі болып табылады. Мал шаруашылығы өнімінің тұтынушылық
көрсеткіштері əр адамға шаққанда, мəн бойынша, ұлттың аманшылығын сипаттайтын
негізгі көрсеткіш болып табылады.
Қазақстан үшін сыртқы нарыққа еттің экспортын айтарлықтай арттыруға
мүмкіндік беретін қолайлы нарықтық конъюнктура бар. Бұл - жайылымдардың бар
болуы, өткізу нарығының жақындығы, қолайлы табиғи климаттық шарттар жəне елдің
табиғи бəсекелестік артықшылықтарының бар болуымен байланысты. Сонымен қатар,
мал шаруашылығы байырғы тұрғындардың дəстурлі қолөнері болып табылады.
Етті шаруашылықтың экспорттық əлеуетін дамыту оның экономикалық
тартымдылығы мен агробизнестің диверсификациясының жоғарлауына мүмкіндік
туғызады.
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Қазақстан Республикасындағы етті шаруашылық саласының экспорттық əлеуетін
дамытудың басты мақсаттары агроөнеркəсіптік кешенде еңбек өнімділігін жоғарлату,
елдің ортақ экспорттық құрылымында АӨК өнімдерінің экспорт еншісін ұзарту болып
табылады.
Қазақстан аграрлық ғылымының міндеті – ірі қара мал шаруашылығы саласын тез
өркендету, отандық етті ірі қара малдың тектік қорын сақтау мен дамыту, сонымен
бірге шет елдерден əкелінген етті ірі қара малдың ең жақсы əлемдік тектік түрі
негізінде асыл тұқымды малдың тұқымдық қорын жасау.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қазақстан
Республикасының ірі қара мал етінің экспорттық əлеуетін дамыту жобасы»
бағдарламасы экономикалық тұрғыдан осы саланың тиімділігін арттыруға əсер етеді
жəне елімізде сиыр етін тұрақты өндіруді қамтамасыз етудің, импортқа тəуелді
болмаудың жəне ет өнімдерін экспортқа шығарудың негізгі қозғаушы күші, əрі АӨК
дамытудың басым бағыты болып табылады.
Бүгінде мал шаруашылығы саласы бойынша бірден-бір маңызды инвестициялық
бағдарлама болып есептелетін «Сыбаға» жобасы іске асырылып жатыр. Бұл жоба
тікелей Елбасының елімізде таяу жылдарда 60 мың тонна мал еті экспортын қамтамасыз ету тапсырмасына сай қабылданған бағдарлама екені баршаға мəлім.
Бағдарламаны игеру мүмкіндігі де еш күмəн келтірмесе керек, елімізде бұрын да бүгінгіден еселеп артық мал еті өндірілгенін, басым бөлігінің одақтық, республикалық
қорларға деп тапсырылғанын білеміз. Аталған жобаның ерекшелігін қысқаша баяндар
болсақ, бүгінде ұмыт болып бара жатқан, бұрынғы етті ірі қара шаруашылығында
қолданылған шаруашылықаралық кооперация жүйесін мемлекеттік қолдау негізінде
қайта қалыптастыру деп айтуға болады. Атап айтқанда, бұрында əрбір
ауылшаруашылық аудандарында ірі қара төлдерін өсіріп, бордақылауға мамандандырылған бірлестіктер ұйымдастырылды, олар бүгінгі тілмен айтқанда «мал
бордақылау алаңдары». Аудан шаруашылықтары, жекелеген отбасы мал ұстаушылары
ірі қараның 3-4 айлық еркек төлдерін белгіленген бағамен аудандық мал бордақылау
бірлестіктеріне беріп отырды жəне бұл іс-шара өз кезегінде мал төлдерін сатушы
құрылымдарға да негізгі өнімдер өндірумен бірыңғай айналысу тұрғысында тиімді
болды.
Арнайы етті ірі қара мал тұқымдарының көптеген ерекшеліктері мен артықшылықтары бар. Бұл малдар жоғары ет өнімділігімен жəне етінің аса
сапалылығымен, тез жетілгіштігімен, өнімге азықты аз жұмсайтындығымен ерекшеленеді. Оларды сойған кезде еті жеуге жарамды, жұмсақ, əрі мол, халықаралық стандарт
талабына сай болып келеді жəне олардан сапалы тері шикізаты алынады. Етті ірі қара
шаруашылығы саласына шығынды аз жұмсап, жерді экстенсивті пайдаланатын аймақтарда арзан ет өндіруге мүмкіндік бар.
Сондықтан бізге таяу жылдары бұл саланы ірілендіруге, шаруашылық
субъектілерін мамандандыруға, шаруашылықтарда етті ірі қара малдың көпшілік
бөлігін шоғырландыруға, ұдайы өндіруді қарқынды жүргізуге, төлдерді өсіруге, жайыпсеміртуге жəне бордақылауға, өндіріс үдерісін ықшамдауға, сиырдың маусымдық
төлдеуін реттеуге байланысты жұмыстар атқарылуы тиіс. Сол үшін етке өткізілетін жас
төлдерге жайылым отын пайдалану қажет. Бұл шаруашылықтарда отандық етті ірі қара
малдың таза тұқымдарын көбейтуге жəне шағылыстыруға, етті ірі қара мал тұқымының
əлемдік қорын пайдалануға жол ашады.
Қазақстанда етті ірі қара малдың алты тұқымы топтастырылған. Олар қазақтың
ақбас сиыры, əулиекөл тұқымдары, санта-гертруда, «Жетісу» тұқымішілік сүлесі,
галловей, герефорд жəне қалмақ сиыры. Соңғы жылдары отандық етті ірі қара малға
баса назар аударылуда.
264

Ғалымдар етті ірі қара мал тұқымы етінің мəрмəрлік қасиетіне тікелей қатысы бар
тиреоглобин (ТGS) генін тапты. Бұл белгінің (еттің мəрмəрлігі) тұқым қуалаушылығы
таңдаулы жағдайда ғана жүреді. Алдағы уақытта Қазақстанның зоотехнология
ғылымының алдында тұрған үлкен мəселе осы құбылысты тиянақты зерттеп, етті ірі
қара мал селекциясын жүргізу үдерісінде, етінің мəрмəрлік белгісі бар бұқалардың
ұрпағынан ДНҚ – маркер – соматотропин жəне тиреоглобулин гендерін жəне еттің
мəрмəрлік қасиетінің тұқым қуалаушылық механизмін анықтау болып табылады.
Қазақстанның етті ірі қара малының генетикалық əлеуеті мейлінше жоғары.
Қазақтың ақбас сиыры мен əулиекөл тұқымдары бұқаларының рекордты тірілей
салмағы 1200-1400 кг, ал сиырларының салмағы 800-1030 кг. Іс жүзінде көптеген
шаруашылықтарда елімізде өсірілетін етті ірі қара мал тұқымы өнімділігінің
генетикалық əлеуетінің бар болғаны 50-60% ғана пайдаланылады.
Өндіруші-бұқаларды өзінің өнімділігімен жəне ұрпағының сапасымен бағалау
барлық асыл тұқымды шаруашылықтарда кең өріс алуы қажет. Бақылау-тексеру
стансаларының жұмысын қайтадан қалпына келтіріп, оның жұмысын жандандыра түсу
керек.
Жоғарыда аталған мəселелерді шешу, етті ірі қара шаруашылығының үдемелі
даму қарқынын жеделдетеді жəне аса сапалы сиыр етін өндіруді арттырады.
Өкінішке орай, ауыл шаруашылығын жаппай жекешелендірудің де қателігі көп
болды, оның келеңсіз жақтары осы салада елеулі қиындықтар қалыптастырып отыр.
Мысалы, кезінде совхоздарды зиянмен өнімдер өндіреді, мемлекеттен дотация алады
деп, олардың ауылдық елді мекендердің инфрақұрымдылық, əлеуметтік жағдайларын
тұрақтандырып отырғанын ескермей, жаппай жекешелендіріп, бүгінде бұл мақсаттарға
бұрынғыдан да қомақты мемлекет қаржысын жұмсап, ауылдық аймақтарда
ауылшаруашылық өндірісі үшін қалыпты жағдайлар қалыптастыра алмай отырмыз. Ең
бастысы, жылдан-жылға көлемі артып келе жатқан мал шаруашылығы өндірісін мемлекеттік субсидиялауға қарамастан елімізде отандық мал өнімдерінің сандық, сапалық
үлес салмақтары өзгермей, азық-түлік рыногында олардың бағалары тұрақсыз болып
отыр. Бүгінде дамыған елдердің өзінде əлемдік қаржылық дағдарыстан кейін
экономиканың қай саласын да болмасын мемлекеттік реттеу тетіктерін жетілдіру, ішінара мемлекеттік құрылымдар құру, оларды жалға беру сияқты іс-əрекеттерге бетбұрыс
жасалып отырғаны кездейсоқтық болмаса керек. Мысалы, ауыл шаруашылығы əлемдік
деңгейде дамыған Голландияда ауылшаруашылық жерлерінің 90 пайызға жуығы
мемлекет иелігінде екен.
Екіншіден, жекеменшік ауылшаруашылық құрлымдарының басым бөлігінде мал
бастары өнімділіктерін жақсартуға деген салғырттықтан мал мамандары мен
ғалымдарының қызметтері өз мəнінде бағаланбауда. Бұған бірден-бір себепкер болып
отырған біздің санамызда бұрыннан қалыптасқан шетелдік өнімдерге деген
«құмарлық» менталитеті мен бүгінде мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қомақты
қаржылай көмектер мен жеңілдіктерді қайткенде де пайдаланып қалу мақсатында,
көптеген шаруашылық құрылымдарының ішкі мүмкіндіктерін, өңірдің табиғи
ерекшеліктерін таразыламай жер шарының түпкір-түпкірінен асыл тұқымды деген мал
түрлерін əкелу іс-əрекеттері деп айтуға болады. Шынын айтқанда, бұл жағдай отандық
мал шаруашылығы өнімдері құндылығын қолдан төмендетіп келеді. Сондықтан да, ерте
ме кеш пе, отандық асыл тұқымды мал өсіру жүйесін қалыптастырмай, сырттың
«дайын» малы есебінен мал шаруашылығы өнімділігін жақсартам деу, «уақытша көзбояушылық» болмақ. Қандай да құнды мал тұқымдары болмасын, олардың пайдасы ұрпақтарының өнімділік көрсеткіштерімен бағалануы керек, яғни мал шаруашылығы
тиімділігіне мақсатты селекциялық іс-шараларынсыз қол жеткізу мүмкін емес.
Жоғарыда айтылғандай, елімізде ауыл шаруашылығы реформасының
тиімділігімен қоса, жағымсыз жақтарының да орын алуы, ауыл шаруашылығы өндірісі
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дамуына айтарлықтай кедергі келтіріп отырғанын жасыруға болмайды. Сондықтан да,
бұл келеңсіздіктерді ретімен шешу, тек экономикалық емес, əлеуметтік тұрғыда да
маңызды, себебі кез келген елдің тұрақтылығы бірінші кезекте азық-түлік қауіпсіздігіне
байланысты.
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АРПА МЕН СИЫРЖОҢЫШҚА АРАЛАС ШӨБІМЕН САҚА
МҮЙІЗДІ ІРІ ҚАРА МАЛДЫ АЗЫҚТАНДЫРУ
Молдашев У.Е., Бопышев С.У., Макенова Қ.Е., Бақтыбаев М.С.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

«Сүлейменов» шаруа қожалығы мал шаруашылығында əдетте малдан өнімді көп
алу үшін оның санын көбейту қажет, тек жылына 8%-ы ғана табынан шығарылатын.
Кəрі сиыр сүтінің өзіндік бағасы жас сиырларға қарағанда жоғарылау, əрине мұндай
жағдайда оларды сиыр табынында ұстаудың қажеті шамалы. Сиыр табынындағы сиыр
жасының шаруашылық экономикасына тигізетін əсері зор. Жыл сайын сиыр табынынан
25-27% кəрі сиырлар уақытында шығарылады, оның ішінде 8-10% кəрі сиырлар, 5-6%
қысыр сиырлар, 11-13 % сүтсіз сиырлар уақытында табынан шығарылып, бордақылауға
жіберіліп, бордақыланып, етке сойылады не сатылады. Сақа мүйізді ірі қара малды –
80-90 күнге қарқынды түрде жедел бордақылауға қояды. Мүйізді ірі қара малдың
тұқымдық ерекшеліктеріне жəне қоңдылығына байланысты, сойылғаннан кейін терісі
сыпырылып, ішек-қарны алынған, бассыз, сирақсыз ұшасының салмағымен
есептелінетін сойыс шығымы 40-50 % аралығында ауытқиды.
Аралас егістік деп бір учаскеге орналастырылған екі-үш бір жылдық азықтық
дақылдардан тұратын егістікті айтады. Аралас егістік жерді тиімді пайдалануға, азық
өндіру ісін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің
химиялық құрамы, % келесі кесте 1-де келтірілген.
Жоғарыдағы кесте 1-де көрінгендей, арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің
химиялық құрамына тоқталсақ, онда үлгі алынған мерзімі шілде айының 28
жұлдызында үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы
ғылыми зерттеу институты болып табылады.
Арпаның масақтану кезеңінде оны шілденің 19 жұлдызында арпаның сүттеніп
балауызданып піскен кезінде үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан облысы
М. Жұмабаев ауданымен салыстырсақ, судың мөлшері 28 шілденің 5,5 пайыз жоғары
болса, протеин мөлшері кейінгісінде 0,8 пайыз төмен болды. Ақуыз мөлшері 28
тамызда 2,4 пайыз болса, ал 19 шілдеде ештеңе де жоқ болды.
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Кесте 1. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің химиялық құрамы, %.
Азықтың
атауы

Үлгі
алған
күні
28/VІІ

Азыққа
сипаттама

Арпа +
Арпа.
сиыржомасақтану
ңышқа
кезі
Арпа+сиыр- 19/VІІ
Арпа
жоңышқа
сүтт.балауыз
пісуі
25/VІІ
26/ VІІ
Арпа.
масақтану
кезеңі

Химиялық құрамы, %

Үлгі алынған
орны

су

Солтүс.Қаз. мал
жəне өсімдік.
шаруаш. ҒЗИ-ты
Сол.қаз. обл.
М.Жұмабаев
ауданы
СҚмжөшҒЗИ-ы
Сол.Қаз. мал
жəне өсімдік.
шаруаш. ҒЗИ-ты

протеин ақуыз

май жасұнық аэз

күл

79,1

3,4

2,4

0,6

6,0

8,8

2,1

63,6

2,6

-

0,8

10,5

19,7

2,8

74,2
77,2

4,4
3,8

3,0
-

0,8
0,7

7,4
6,6

11,0
9,5

2,2
2,2

Майдың мөлшері 19 шілденің 0,2 пайыз жоғары болса, ал жасұнықтыкі 4,5 пайыз
жоғары болды. АЭЗ мөлшері 10,9 пайыз жоғары болса, ал күлдікі де 0,7 пайыз жоғары
болды.
Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің қорытылу коэффициенті келесі кесте
2-де келтірілген.
Кесте 2. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің қорытылу коэффициенті %.
Қорытылу коэффициенті
Дақыл
Арпа+
сиыржоңышқа
-

протеин ақуыз

май

жасұнық

АЭЗ

100 кг азықтың құрамында, кг
Натуралдық ылғалда
қор.протеин
қор.ақуыз
а.өлш

70

70

60

50

70

2,4

1,7

17,2

70
70
70

70
-

60
60
60

50
50
50

70
70
70

1,8
3,1
2,7

2,1
-

26,5
20,8
18,4

Жоғарыдағы кесте 2-де көрінгендей, арпа мен сиыржоңышқа аралас шөптерінің
химиялық құрамы тоқталсақ, онда үлгі алынған мерзімі тамыз айының 28 жұлдызында
үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми
зерттеу институты болып саналады. Арпаның масақтану кезеңінде оны тамыздың
шілденің 19 жұлдызында арпаның сүттеніп балауызданып піскен кезінде үлгі алынған
орны Солтүстік Қазақстан облысы М. Жұмабаев ауданымен салыстырсақ, ақуыз
мөлшері 28 шілдеде 2,4 пайыз болса, ал 19 шілдеде ештеңе де жоқ болды.Ал қалған
көрсеткіштер деңгейі бірдей болды.
Тек 100 кг азықтың құрамында, натуралдық ылғалда 28 шілдеде қорытылатын
протеин мөлшері – 0,6-ы жоғары болса, ал қорытылатын ақуыз мөлшері – 1,7-ды
көрсетсе, 19 тамызда ештеңе де жоқ болды. Азық өлшемі 19 шілдегісінде – 9,3-і
көрсетті.
Жазғы уақытта өндірілген еттің өзіндік құнын арзандату үшін мүйізді ірі қара мал
бордақылауда құнарлылығы жоғары болумен қатар арзан бағалы жайылым отымен
қатар жас жүгері паясы, беде, жоңышқа, бұршақ, сұлы, күздік қара бидай жəне басқа да
көк азықтарды кеңінен пайдаланады.
Аралас шөпті сепкенде себу нормасы мен компоненттердің ара қатынасын дұрыс
анықтаудың маңызы зор: өнімдегі бұршақ тұқымдас компоненттің үлесі 25-45% болуға
тиіс.
Бір жылдық шөптің аралас егістігі шөбін, сонымен бірге үстеме қорек үшін көк
балауса алуға шикізат ретінде өсіргенде оларды 6 – 8 мерзімде себеді.
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1 кг. Арпа
мен сиыржоңышқа аралас шөп көк балаусасы натуральдық
дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері келесі кесте 3 де келтірілген.
Кесте 3. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөп көк балаусасы натуральдық дымқылдықта
1 кг азықтағы каротин мөлшері (мг).

Азықтың атауы
Арпа+
сиыржоңышқа
Арпа+
сиыржоңышқа
Арпа+
сиыржоңышқа
Арпа+
сиыржоңышқа

Үлгі
алынған
уақыты
28/V ІІ
6/ V ІІІ
-

Азыққа сипаттама

Үлгі алынған орны

Арпаның масақтануы

Сол.Қаз. мал жəне
өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы
Сол.Қаз. мал жəне
өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы
-

Арпаның гүлденуі
Сиыржоңышқаның
гүлденуі
Арпа 70 %,
сиыржоңышқа 30 %

-

Натуралық
Алынғана
дымқылдықта 1
нализдер
кг азықтағы
саны
каротин, мг
2

33,9

2

23,9

3

15,1

1

29,8

Жоғарыдағы кесте 3-те көрінгендей, Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөп көк
балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшеріне тоқталсақ,
онда үлгі алынған мерзімі шілденің 28 жұлдызында арпаның масақтану кезеінде үлгі
алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу
институты болып саналады. Екі анализдер саны, натуралық дымқылдықта 1 кг
азықтағы каротин мөлшері – 33,9 мг болып, оны 6 тамызда арпаның гүлдену кезеңімен
салыстырсақ, онда алғашқы бағандағысы 10,0 мг жоғары болғаны анықталды.
Бұршақ – астық тұқымдас аралас егітігін мал азықтық көк балаусаға бұршақ
тұқымдас компоненттің гүлдену кезеңінің басында, пішенге – жаппай гүлдену –
бұршағының түзіле бастаған кезеңінде жинайды.
Сақа мүйізді ірі қара малды – 80-90 күнге қарқынды түрде жедел бордақылауға
қояды. Азықтандыруды мəзір құрылымының ерекшеліктеріне сəйкес жедел
бордақылауды үш кезеңге бөледі: - бордақылау басындағы алғашқы 30-40 күнгі
алғашқы немесе бастапқы бордақылау кезеңінде бордақылауға қойылған малды,
бордақылау түрін айғақтайтын бордақылау мəзір негізгі азығына (пішенді,
пішендемелі, сүрлемді, жомды, бардалы, жемді т.с.бордақылау) үйретіп, оны көптеп
жеуге бейімдейді; - одан кейінгі 40-50 күнгі ортаңқы немесе негізгі бордақылау
кезеңінде бордақылаудағы малға негізгі азықты мейлінше көп жегізіп, салмағын
арттырады; - бордақылаудың соңғы 30-40 күнгі соңғы немесе аяққы бордақылау
кезеңінде негізгі азық мөлшерін біршама азайтып, бордақылау барысында негізгі
азықтан шығып, тəбетсізденген малдың тəбетін ашып, салмақ қосуын сақтап, етінің
сапасын арттыру үшін, құнарлы жем жұмсалуын молайтады.
Сақая келе бұлшық ет өсіру энергиясы бəсеңдеп, денеде май байламы
басымдылық алады. Май тек тері астында емес, бұлшық ет аралығына байланса ет
сапалы, дəмді, ет пен май қабаттары бірінің үстіне бірі қабаттаса өскендіктен түрі
тауарлы, «мəрмəрлі» болып келеді. Сақа мүйізді ірі қара малдың денесінде ақуыз
(бұлшық ет) байланымын қамтамасыз ететін азот балансы нөлдік тепе-теңдікте
болатындықтан, салмақ қосуы оң көміртек балансы қамтамасыз ететін энергетикалық
қуаттылығы, яғни азықтық шығын сиымдылығы, қара еттікінен жоғары май
байланымы есебінен орын алып, əр 1 кг қосымша салмақ қосуына – 10-12 а.ө.
жұмсайды. Сондықтан олардың бордақылау мерзімін созып, жемшөп шығынын
ұлғайтпай, 80-90 тəулікте аяқтау қажет.
Сақа мүйізді ірі қара мал етінің калориялық қуаттылығы жас малдың етімен
салыстырғанда жоғары болғанымен, ақуызы аз болады. Сақа мүйізді ірі қара мал етін
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жұмсартып, дəмділігін арттыру үшін негізгі азықты бордақылаудың соңғы кезеңінде
15-20% азайтып, орнына жақсы пішен, дəнді азықтар қосындысы секілді əр түрлі
құнарлы жемшөп үлесін өсіреді. Мысалы, бордақылаудың негізгі кезеңінде əр мал
басына тəулігіне сүрлеммен бордақылауда – 35-40 кг жем берілсе, бордақылаудың
соңғы кезеңінде сүрлем мөлшерін – 25-30 кг-ға дейін, жем мөлшерін – 45-50 кг-ға дейін
азайтып, орнына берілетін пішен мөлшерін – 3-4 кг-нан 4-5 кг-ға дейін, дəнді азықтар
қосындысының мөлшерін – 1-1,5 кг-нан 2 кг-ға дейін көтереді де, сірне, кебек сияқты
мал тəбетін ашатын азықтарды қосады.
Жоғары сапалы мал азығы алынатын өсімдік өсіп-даму кезеңі (бұршақ
тұқымдастарда гүлденудің басы жəне астық тұқымдастарда шашақтану кезеңі) 7-10
күнге созылады, бұл орта есеппен барлық мерзімдерде себілген егістіктер жоғары
пішен өнімін жинауға мүмкіндік береді, ал шөп тамырында көп қалмай ең жақсы
мерзімде жиналады. 1 кг. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбінде каротин мөлшері
келесі кесте 4 де келтірілген.
Кесте 4. Арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбінде натуральдық дымқылдықта 1 кг
азықтағы каротин мөлшері (мг).
Азықтың атауы

Үлгі
алынған
уақыты

Арпа+сиыржоңышқа

24/ ІХ

Алынған
Натуралық
Үлгі алынған
анализдер дымқылдықта 1 кг
орны
саны
азықтағыкаротин, мг
Арпаның
Сол.Қаз.обл.
балауызданып піскен
Қызылжар
4
11,5
кезі
ауданы
Азыққа сипаттама

Жоғарыдағы кесте 4-де көрінгендей, арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбінде
натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшеріне тоқталсақ, үлгі алынған
мерзімі қыркүйек айының 24 жұлдызында Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар
ауданында арпаның балауызданып піскен уақытында алынған анализдер саны 4 болып,
натуралық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері 11,5 мг-ды құрады.
Солтүстік Қазақстан облысында сақа мүйізді ірі қара малдарды ақуызға бай
бұршақ тұқымдас, мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбімен азықтандыруы
өте нашар. Сол себепті «Сүлейменов» шаруа қожалығы сақа сиырларын өсіру
фермасында жануарларды бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас
шөбімен азықтандыру тиімділігі бойынша ғылыми-өндірістік тəжірибе жұмысы
жүргізілді.
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының алға қойылған мақсаты: 1. Жануарларды бір
жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбімен азықтандыру тиімділігі
нəтижесінде олардың өнімділігі деңгейіне əсерін мұхият зерделеп, анықтау.
Ғылыми жаңалығы; Еліміздің солтүстік өңірінде «Сүлейменов» шаруа қожалығы
сақа сиырларын бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас шөп ұнымен
азықтандырудың нəтижесінде бордақылаудағы сақа мүйізді ірі қара мал 100-120 күнде
тірідей салмағын – 30-40 %-ға арттырып, тəулігіне 830-1010 г қосымша салмақ қосып
əр 1 кг салмақ қосуға – 10-12 а.ө. шығындалып, қарқынды түрде жедел бордақыланған
етті тұқымдардың сойыс шығымы 55-65 % болып, бордақылау мерзімін созып, жемшөп
шығынын ұлғайтпай, 80-90 тəулікте аяқталуы болып табылады.
Жазғы уақытта бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбі мол
көк балауса түзеді, онымен тəулігіне бір бас шошқа малын азықтандыруда, өсімдіктің
ең жоғары қоректілік қасиеті бұршақ тұқымдастарда гүлденудің басы жəне астық
тұқымдастарда шашақтану кезінде орылып, азықтандырылды. Сақа мүйізді ірі қара
сиырлары тəулігіне бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбінің 70
кг-дай көк балаусасын сүйсініп жейді.
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«Сүлейменов» шаруа қожалығы ірі қара мал өсіру фермасында арнайы
орнатылған «Вольгар-5» шөп ұсақтатқыш машинасы бар.
«Сүлейменов» шаруа қожалығы тəжірибе фермасында арнайы орнатылған
«Вольгар – 5» шөп ұсақтатқыш машинасымен ұсақтап, содан бір жылдық мал азықтық
арпа мен сиыржоңышқа аралас шөбін ДКУ типті дəн уатқышта ұнтақталған ұнын
буландырып, алдын-ала өңдеуден өткізілгеннен кейін басқа да азық қоспаларымен
араластырылып, даяр болған азық қоспасы құрамында бір жылдық мал азықтық арпа
мен сиыржоңышқа аралас шөбінің өңделген ұны да бар. Кешіктірмей, ерте
орылғандарынан шөп ұнын алуға жарамды жəне олардың қоректілігі де жоғары.
Қыс мерзімінде бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас пішен
шөп ұнын басқа құрама жеммен араластырып, даяр болған азық қоспасымен
азықтандырылады. Ерте көктемгі немесе көктемгі маусымдық бұзауларды 6-8
айлығына дейін енесін емізіп өсіруді қамтиды.
Бір жылдық мал азықтық арпа мен сиыржоңышқа аралас пішен шөп ұнымен
араластырып, даяр болған азық қоспаларымен «Сүлейменов» шаруа қожалығы
тəжірибе фермасындағы сақа сиырларын азықтандыру нəтижесінде жақсы жайылым
отына табиғи жайылымда тез арада жетіліп, бұлшық ет талшықтарының арасына май
жинап, өте дəмді ет беріп, бордақылаудағы сақа мүйізді ірі қара мал 100-120 күнде
тірідей салмағын – 30-40 %-ға арттырып, жетілдіру кезінде жануарлар тəулігіне 700 г,
ал бордақылауда – 830-1010 г қосымша салмақ қосып əр 1 кг салмақ қосуға – 10-11 а.ө.
шығындалып, қарқынды түрде жедел бордақыланған етті тұқымдардың сойыс шығымы
55-65 % болып, бордақылауда ірі қараны 15-18 айлық жəне тірілей салмағы 280-350 кгнан асатын сондай-ақ шаруашылықтың өзінде бордақылау мерзімі 120-180 күнге созып,
жемшөп шығынын ұлғайтпай, бордақылаудың соңында əр жануардың тірілей салмағы
420-500 кг тартып, сақа сиырларының еті жұмсарып, дəмділігі арттырылған етін
өткізуден «Сүлейменов» шаруа қожалығы сол кездегі ақшамен мол табысқа ие болуы
болып табылады.
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УДК 581.522.5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА Н. АНЕЛИ
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ ТОТАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ
Морозова А., Минаева И., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Обучение подразумевает всегда две основные части получения знаний, это теория
и практика. К практической части относятся такие способы обучения как
эксперименты. Они ориентированы на то, чтобы развивать определенные практические
навыки и закрепить знания, полученные теоретическим путем. При изучении многих
дисциплин ОП Лесные ресурсы и лесоводство проводятся научные мини-исследования,
в том числе по дисциплине «Физиология древесных растений». Практическая польза
такого рода мини-исследований (опытов/экспериментов) выражается множественными
явлениями: приобретение новых знаний и навыков; определяется материальная
сущность физиологических явлений; демонстрируется верность теоретических знаний;
развивается умение анализировать, сравнивать и делать выводы.
Исследования во время лабораторных занятий улучшают качество процесса
обучения. Еще один плюс проведения мини-исследований (опытов/экспериментов)
заключается в том, что они являются двигателем исследования, а значит, тяга к
исследованиям останется, что будет служить причиной других исследований и
открытий. Мониторинг состояния растений по эпидермальному комплексу листовой
пластинки представляет собой относительно новое мероприятие, имеющее большое
экологическое значение [1].
Изучение поверхности листа проводится давно, фактически с начала
использования микроскопической техники. Однако в последние годы интерес к
барьерным свойствам эпидермиса возрос, активно изучаются его экологические
функции [2,3].
Цель исследований: изучить и обосновать эффективность использования метода
Н. Анели на основе изучения тотальных препаратов листовой пластинки.
Задачи исследований: описать эпидермальный комплекс листовых пластинок;
изучить морфологические параметры основных эпидермальных клеток; изучить
морфологические параметры устьичных клеток.
Известны несколько способов отделения эпидермиса листа (мацерация и
кипячение) [4-7]. Однако недостатком указанных способов является то, что для
отделения эпидермиса листа от мезофилла применяют химические вещества и
растворители, часто дорогостоящие, которые во многих случаях растворяют мезофилл
(полная мацерация) и изменяют структуру эпидермиса. При применении этих способов
затруднено отделение эпидермиса листьев травянистых и суккулентных растений.
Н. и Дж. Анели (1985) разработан способ получения прижизненного (не требующего
изъятия листьев) «отпечатка» (слепка) эпидермиса листьев древесных растений при
нанесении на них на непродолжительное время (1-7 мин) «застывающих» веществ
(клей, лак, латекс). Этот метод позволяет получать «рисунок» эпидермиса с любой
поверхности листа без изменения характеристик его структуры [8].
Методика исследования. Изучение эпидермы листовых пластинок проводилось
методом «слепков» («отпечатков») по Н.А. Анели [9,10]. Для изучения использовали
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среднюю часть листьев, готовили временные препараты нижнего и верхнего
эпидермисов. Основные изучаемые показатели: терминология изучаемой ткани [11-14];
типичное анатомическое строение листовой пластинки и приспособленность к
выполняемым функциям - эпидермальные клетки и устьица [15]; типы устьичных
аппаратов [16], степень погруженности устьиц [17], типы опушения [18,19].
Поскольку в зимний период изучение листа древесных растений затруднено, на
занятиях метод Анели апробировался на листьях комнатных растений: Chlorophytum
(Asparagaceae), Euphоrbia (Euphorbiaceae), Dieffenbachia (Araceae), Pelargоnium
(Geraniаceae), Spathiphyllum (Araceae), Rhoicissus (Vitаceae), Chamaedorea (Arecaceae)
(рис 1-6, таблица 1).

При морфологическом анализе основных покровных клеток учитывались
следующие параметры - характер стенок и их направленность (однонаправленные –
«→», разнонаправленные – «↔»).
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Таблица 1. Морфология основных эпидермальных клеток.
Вид
Chlorophytum
Euphоrbia
Dieffenbachia
Pelargоnium
Spathiphyllum
Rhoicissus
Chamaedorea

Характер стенок *
ВЭ

НЭ

прямолинейный
сильноволнистый
волнистый
слегка изогнутый
прямолинейный
сильноволнистый
слабоволнистый
сильноволнистый
слегка изогнутый

Направленность
ВЭ
НЭ
→
↔
↔
→
↔
↔
↔
↔

При морфологическом описании основных эпидермальных клеток выявлен
различный характер клеточных стенок верхнего эпидермиса: прямолинейный
(хлорофитум), сильноволнистый (молочай, пеларгония, роициссус), слабоволнистый
(спатифиллум) и слегка изогнутый (хамедорея); верхнего эпидермиса: прямолинейный
(хлорофитум),
сильноволнистый
(молочай,
роициссус),
слабоволнистый
(спатифиллум), волнистый (диффенбахия) и слегка изогнутый (диффенбахия,
хамедорея).
У большинства исследованных растений эпидермальные клетки разнонаправленные, однонаправленные описаны у хлорофитума (вэ, нэ) и пеларгонии
(вэ). Степень волнистости стенок эпидермальных клеток зависит от условий
произрастания растений. У особей, выросших при интенсивном освещении,
волнистость выражена слабее по сравнению с затененными растениями. Так как
верхняя сторона листовой пластинки получает больше солнечного света, волнистость
клеточных стенок на верхнем эпидермисе не выражена. Нижняя же сторона находится
в затенении, поэтому клеточные стенки имеют волнистый характер.
В ходе проведенных исследований установлено, что у большинства изученных
растений листья гипостоматические - устьица располагаются лишь в эпидермисе
абаксиальной стороны листа, у спатифиллума и хамедореи – амфистоматические устьица располагаются на обеих сторонах листа (таблица 2).
Таблица 2. Морфология клеток устьичного комплекса
Вид
Chlorophytum
Euphоrbia
Dieffenbachia
Pelargоnium
Spathiphyllum
Rhoicissus
Chamaedorea

*Тип листа
гипостоматический
гипостоматический
гипостоматический
гипостоматический
амфистоматический
гипостоматический
амфистоматический

Тип устьичного аппарата
ВЭ
НЭ
аномоцитный
диацитный
аномоцитный
аномоцитный
аномоцитный
стефаноцитный
тетрацитный

В результате исследований были определены 4 типа устьичного аппарата:
аномоцитный (хлорофитум, диффенбахия, пеларгония, спатифиллум), диацитный
(молочай), стефаноцитный (роициссус), тетрацитный (хамедорея).
Заключение (выводы). Метод Н. Анели позволяет получить прижизненный (не
требующий изъятия листьев) «отпечаток» эпидермиса листьев древесных растений при
нанесении на них на непродолжительное время «застывающих» веществ. Этот метод
позволяет получать «рисунок» эпидермиса с любой поверхности листа без изменения
характеристик его структуры, позволяющий без труда сделать подробное его описание.
Данный метод с успехом может применяться непосредственно на живом объекте без
ущерба растению.
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УДК 636.084
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ ГРУБЫХ КОРМОВ
Набиев А.Ж., Яфарова З.Х., Касиенова Л.К.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Увеличение объёмов производства животноводческой продукции напрямую
связано с развитием кормовой базы в сельскохозяйственном производстве нашей
страны. Укрепление кормовой базы, в первую очередь, должно осуществляться за счет
повышения урожайности кормовых культур, разработки оптимальных технологий их
заготовки, хранения и повышения питательной ценности получаемых кормов.
При наличии в достаточном количестве основных кормов и умелом
использовании их в рационе можно удовлетворить потребность животных в витаминах.
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Однако хозяйства не всегда располагают такими возможностями, в силу чего
необходимо проявлять заботу о заготовке витаминных кормов: витаминного сена,
травяной муки, моркови, хвойной муки и т.д.
Витамины играют роль биологических катализаторов в организме животных.
Витамины требуются животному в очень незначительных количествах, исчисляемых
миллиграммами и даже микрограммами. Однако, несмотря на такую малую
потребность, недостаток или отсутствие их в организме приводит к серьезным
расстройствам в обмене веществ, которые сопровождаются снижением продуктивности
и ухудшением качества продукции, нарушениями функции пищеварения, дыхания,
воспроизводства и нередко смертью. Все это связано с повышением затрат кормов на
единицу получаемой продукции в 1,5-2 и более раз и её удорожанием.
Наиболее доступным и очень ценным является витаминное сено. При заготовке
сена, потери качества неизбежны. Потери присутствуют на всех стадиях - от заготовки,
транспортировки сена с поля, хранения и до кормления животных.
Заготовка сена происходит при различных условиях, что сказывается не только на
количестве заготовляемого сена, но и на его качестве. Необходимо помнить, что
качественное сено особенно необходимо высокопродуктивным животным - дойным
коровам, мясному скоту, ягнятам и рабочим лошадям. Для того чтобы животные
поддерживали свой высокий продуктивный потенциал, необходима отличная
организация всего процесса заготовки сена.
Заготовка сена требует больших производственных затрат. Потери качества,
вызванные «пересушиванием» листа, чрезмерным увлажнением, порчей сена,
существенно снижают продуктивность скота из-за снижения питательной ценности.
Именно поэтому процессу заготовки сена и его хранению уделяется особое внимание.
Но, тем не менее, важнейшим первичным показателем качества сена было и остается
время заготовки (стадия роста травы) и тип заготовляемого сена.
Таблица 1 показывает питательную ценность различных типов сена в различные
стадии роста. Следует помнить, что по мере созревания травы, хотя количество
клетчатки увеличивается, тем не менее, количество протеина и усвояемость сена резко
снижается.
Таблица 1. Качество сена различного типа.
Тип сена

Костер

Естественные
луга

Стадия роста
Выход в трубку
Раннее колошение
Восковая спелость
Полная зрелость
Выход в трубку
Раннее колошение
Восковая спелость
Полная зрелость

Сырой протеин,
%
15,0
10,5
8,0
6,0
10,8
8,7
6,2
4,8

Усвояемость,
%
63
58
54
48
63
55
50
46

Энергия,
Мкал/кг
0,70
0,60
0,40
0,35
0,70
0,55
0,45
0,35

Сено, заготовляемое для высокопродуктивных коров или рабочих лошадей,
должно соответствовать ранней стадии роста. На ранних стадиях роста сено сохраняет
свои питательные качества, хотя урожай значительно ниже.
Задержка с укосом увеличивает количество заготовляемого сена, но значительно
более низкого качества. Такое сено годится на корм скоту с низкими требованиями к
питательности (например, племенные сухостойные коровы мясного направления). В
таблице 2 показаны рекомендованные стадии роста для получения высокого урожая с
максимальной питательной ценностью.
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Таблица 2. Рекомендованные стадии роста для получения качественного сена.
Тип сена
Костер
Естественные луга

Стадии роста для получения
максимально качественного сена
Выход в трубку
Выход в трубку

Стадии роста для получения
максимального урожая
Цветение
Позднее колошение

В таблице 3 показано содержание витаминов в отдельных видах сена.
Таблица 3. Содержание витаминов в сене.
Витамины
Каротин, мг
D, МЕ
Е, МЕ
В1
В2
В3
В4
В5

Злаковое
14
300
29
1,5
6,2
15,0
412
15

Бобовое
30
360
134
1,6
6,3
15,0
700
19

Злаково-разнотравное
25
150
50
1,8
7,0
18,0
780
21

Для снижения потерь при заготовке сена укос начинают после схода росы и
подсыхания поверхности почвы. Это делается для предотвращения уплотнения почвы и
ускорения подсыхания сена. Высокая стерня удерживает свежескошенное сено над
поверхностью почвы, что улучшает сушку и облегчает последующий подбор сена.
Приведение к нужному состоянию (кондиционирование) злаковых трав ускоряет
подсыхание посредством открытия воскового слоя стебля. Крупные или грубые стебли
отдельных трав легче поддаются кондиционированию, чем травы с нежным стеблем.
Не используйте ворошилку, если влажность травы менее 40%.
После укоса, клетки растений продолжают дышать. Это происходит до тех пор,
пока влажность не упадет до 35-40%. Потери сухого вещества у сена от дыхания
составляет от 2 до 6 % сухого вещества. Сено, которое высыхает очень медленно,
теряет до 15% сухого вещества. Проведение укоса при благоприятных погодных
условиях значительно снижает потери от дыхания.
Потери от неблагоприятных погодных условий - дождь может снизить
питательную ценность сена до 20%. Углеводы, витамин B и некоторые
водорастворимые минеральные вещества легко вымываются из сена.
Время укоса - естественные физиологические процессы в растениях вызывают
концентрацию водорастворимых углеводов и других усвояемых составляющих к
вечеру. Недавние исследования показали, что сено, скошенное на закате, лучше
сохраняет свои питательные свойства, чем сено, скошенное в течение дня.
Влажность сена - важнейший фактор, влияющий на потери листа. Потери при
прессовании сена при влажности более 15% значительно ниже, чем при влажности
менее 15%. Верхний предел влажности на рулонных брикетах составляет 18-20%. Сено
в рулонах с влажностью более 25% без добавления консервантов быстрее портится.
Также при заготовке влажного сена повышается опасность самовозгорания, особенно в
закрытом помещении. В случае, когда сено пересыхает, прекратите брикетирование и
отложите до вечера или утра. В этом случае листья наберут дополнительную
влажность. Здесь правда несколько повышается влажность заготовляемого сена, что не
столь важно. Влага, полученная в результате впитывания утренней росы, быстрее
испаряется, чем естественная влага. Более того, при замере влажности такого сена,
приборы завышают свои показания.
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При высушивании травы на сено фитостерины, содержащиеся в зеленой массе,
под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца превращаются в витамин D2. В 1 кг
сена солнечной сушки может содержаться до 400 МЕ витамина D. Сено искусственной
сушки практически не содержит витамина D2.

1.
2.
3.
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УДК 632.98
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В УСЛОВИЯХ СКО
Найда А.С., Калкабаева М.М., Турсунбаев С.Ж., Такенова Д.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Решение проблемы развития животноводства тесно связано с укреплением
кормовой базы, при этом важное значение имеет проведение диверсификации
изменением структуры посевных площадей (увеличение в структуре посевов
высокобелковых кормовых культур), повышения продуктивности и ликвидация
дефицита белка, применением адаптивных и инновационных технологии.
Перед сельским хозяйством Республики Казахстан поставлена задача по развитию
мясного животноводства. Суданская трава - ценная культура для производства зеленого
корма, сена и силоса. Зеленую массу, как на пастбище, так и в скошенном виде хорошо
поедают все виды скота. В100 кг силоса содержится 23 кормовые единицы и 1,8 кг
переваримого протеина, что превышает содержание кормовых единиц и переваримого
протеина у других однолетних злаковых трав. Кроме того, она содержит значительное
количество легкоусвояемых питательных веществ, поэтому широко применяется в
зеленом конвейере. На зеленый корм суданскую траву можно использовать с середины
лета и до осенних заморозков, когда другие кормовые культуры истощают свои запасы
зеленой массы.
Суданская трава выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при
высоких урожаях дает высокопитательное сено. По химическому составу оно
характеризуется следующими показателями: протеина 16%, клетчатки 28%, жира 2,9%,
безазотистых экстрактивных веществ 43%. По содержанию протеина сено суданской
травы превосходит сено трав заливных лугов и пырея, несколько уступает
люцерновому сену. По содержанию жира и безазотистых экстрактивных веществ оно
почти не отличается от сена однолетних как злаковых, так и бобовых трав. На корм
используют и зерно суданской травы, его охотно поедают свиньи и домашняя птица.
Ценнейшим хозяйственным качеством суданской травы является ее высокая
способность отрастать после скашивания или правильного стравливания. При
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благоприятных условиях прирост ее в течение суток может достигать 5-10 см. He
боится вытаптывания и может с успехом использоваться как пастбищная культура.
Детальное изучение биологии и агротехники позволило в настоящее время ее
возделывать в полевом кормопроизводстве в условиях Северного Казахстана.
Суданка отличается не только своей урожайностью, но и высоким содержанием
питательных веществ. В зеленом корме содержится 4,4% протеина, 3,0%- белка. 7,99,1% - сахара. В 1 кг зеленой массы - 0,20-0,22 к.ед. Сено, убранное в фазе
выметывания, содержит 14-16% сырого протеина. Наилучшее качество зеленой массы
получают при скашивании культуры в фазе трубкования, содержание протеина 14,218,9%.
Ряд авторов считают оптимальной фазой для приготовления сена и сенажа
выметывание - начало цветения, а для силоса - фазу налива зерна. Благодаря этим
качествам суданку используют в зеленом конвейере и, особенно в смеси с другими
культурами. В зеленой массе суданко - бобовых смесей отмечается более высокое
содержание белка, кальция, безазотистых экстрактивных веществ. Урожайность
зеленой массы смешанных посевов суданки с донником достигает 202 ц/га.
Исследования, проведенные учеными нашей страны и зарубежными, а также
практика производства показывают, что среди факторов формирования урожая
ведущая роль принадлежит плодородию почвы и потенциальной продуктивности
растений. В процессе формирования урожая культуры все другие факторы
окружающей среды реализуются, в конечном счете, через почву и в итоге через
растения, поэтому почву и растение надо рассматривать в неразрывном единстве.
Одним из главных, в деле повышения урожайности сельскохозяйственных культур
через улучшение эффективного плодородия почвы является применение удобрений.
Влияние удобрений на урожай и его качество изучалось и изучается в различных
опытах, долгосрочных и краткосрочных, полевых и вегетационных в разных странах
мира. Только на основе научного применения удобрений, на основе
совершенствования научных основ диагностики минерального питания растений, с
учетом почвенно-климатических условий, экологических ограничений возможно
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и получение необходимого
качества продукции. Удобрения широко используются во всех регионах распространения
суданской травы. Их применение способствует уменьшению поступления хлора в
растения, повышает их продуктивность.
Способы внесения, виды и нормы удобрения зависят от зоны, типа почв и назначения
посева суданки - на кормовые цели или на семена. Для получения зеленой массы
рекомендуются более высокие дозы удобрений, особенно азота. Таким образом,
фосфорные удобрения способствуют побегообразованию в фазе кущения, а азотные на протяжении всей вегетации. Внесение калия позволяет более полно использовать
азот, и его действие дополняется эффектом влияния фосфора.
Однако даже невысокие нормы удобрений дают ощутимую прибавку
урожайности. Причем совместное внесение азота и фосфора эффективнее, чем одного
азота. При локальном способе внесения минеральные удобрений закладываются во
влажный слой почвы, и корневая система суданки более эффективно использует их с
первых дней жизни растений.
Таким образом, фосфорные удобрения способствуют побегообразованию в фазе
кущения, а азотные - на протяжении всей вегетации. Внесение калия позволяет более
полно использовать азот, и его действие дополняется эффектом влияния фосфора.
В наших исследованиях суданку выращивали на следующих уровнях
минерального удобрения:
І – без удобрений;
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ІІ – минимальный (NPK)30;
ІІІ – средний (NPK)60;
IV –максимальный (NPK)90.
Изучали дозу минеральных удобрений, рассчитанную на потребность культуры в
элементах питания с учетом выноса азота, фосфора и калия на единицу продукции. При
внесении удобрений значительно улучшаются характеристики травостоя суданской
травы. Высота растений увеличилась на 13-20 см. Внесение удобрений положительно
повлияло на все изучаемые параметры формирования урожая. Разница наблюдалась уже в
фазу кущения.
Среднесуточный прирост высоты растений превышал контрольный (без удобрений)
на 15-19%, а в фазу выметывания - на 116-175. Как уже отмечалось, суданка отзывчива на
внесение удобрений. При проведении полевых опытов и лабораторных анализов
использовались общепринятые и широко апробированные методики.
1. определены дозы минеральных удобрений под суданскую траву,
возделываемую на обыкновенных черноземах лесостепи Северного Казахстана.
Установлено, что при среднем содержании в почве азота, низким - фосфора, наиболее
эффективно вносить малые и средние дозы азота и фосфора под суданскую траву
(NPK)60;
2. методом полевого опыта установлены коэффиценты интенсивности действия
1кг азота и фосфора на урожайность абсолютно сухой массы суданской травы
(«в»=0,1ц) внесенных в оптимальных дозах и соотношениях. В связи с этим, появилась
возможность рассчитать дозы удобрений под планируемые урожаи при возделывании
на обыкновенных черноземах Северного Казахстана.
3. выявленные зависимости роста и развития суданской травы от применяемых
различных доз и сочетаний удобрений позволяют в период вегетации диагностировать
потребности возделываемой культуры в минеральных удобрениях на обыкновенных
черноземах, создавая гибкую систему удобрений полей.
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УДК 632.7.04/.08
СОСНОВЫЙ РОГОХВОСТ: БИОЛОГИЯ ВРЕДИТЕЛЯ,
ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ СОСНЫ В СКО
Ржавина У.С., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В Казахстане площадь хвойных лесов, поврежденных вредителями и болезнями
постепенно уменьшается, но возникают вновь и вновь очаги на площади 150-600 тыс.
га. В последние годы энтомология Казахстана достигла больших успехов в изучении
вредных насекомых древесно-кустарниковой растительности. Однако до сих пор
информация о них до конца не систематизирована: количество определителей по
главным группам очень мало, что создает определенные трудности при изучении
видового состава и биологии насекомых при энтопатологических обследованиях лесов
Казахстана [1,2].
К главнейшим стволовым вредителям сосны обыкновенной относятся: из
весенней фенологической подгруппы - большой и малой сосновые лубоеды,
вершинный и шестизубчатый короеды, из летней - вторые и сестринские поколения
вершинного и шестизубчатого короедов, а также черный сосновый усач, синяя
сосновая златка, столовая и вершинная смолевки, синий рогохвост. В качестве
спутников этих вредителей на сосне чаще всего встречаются третичные вредители серый длинноусый усач, усач– инквизатор, комлевые усачи и восточный гравер. Кроме
них, сосну часто заселяют также полосатый древесник и валежный короед [3].
Стволовой вредитель хвойных - черный рогохвост занимает довольно четкое
таксономическое положение: Тип Членистоногие - Arthropoda, Надкласс Шестиногие Hexapoda, Класс Насекомые - Insecta, Подкласс Крылатые - Pterygota, Инфракласс
Новокрылые - Neoptera, Группа насекомых с полным превращением - Holometabola,
Надотряд Мекоптероидные - Mecopteroidea, Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera, Семейство Настоящие рогохвосты - Siricidae, Род рогохвост - Xeris
(Sirex) F.
Рогохвосты - их называют часто древесными осами за общее сходство многих
видов с осообразными (рис. 1).

Рисунок 1. Рогохвост
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Характер повреждений, наносимых представителями обоих семейств, сходен.
Самки при помощи яйцеклада просверливают кору и откладывают в яйцевой канал по
нескольку яичек; личинки грызут в древесине постепенно расширяющиеся
цилиндрические ходы, туго забитые пылевидной буровой мукой. Ходы идут в
древесине по всем направления и заканчиваются круглым вылетным отверстием [6].
Рогохвосты - сидячебрюхие насекомые. Тело черное, ноги красные, задние
голени и лапки зачернены. Длина тела 14-30 мм. Яйцеклад тонкий и длинный,
сверловидный. Самка откладывает яйца по 1-2 шт откладывает кору деревьев. Тело
личинок цилиндрическое, с небольшим хитинизированным отростком. Ноги
небольшие, часто редуцированы. Протачивают ходы в древесине и питаются
развивающимися в них грибами. Ходы цилиндрические, забиты мелкой и плотной
буровой мукой. Ходы пронизывают ствол во всех направлениях. Вылетные отверстия
круглые [7].
Синий рогохвост - повреждает хвойные деревья различных пород. Распространен
в Европейской части, на Крыму, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Генерация одногодовая.
Зимует личинка в толще древесине. Лет имаго в конце лета. Яйца откладывает по
всему стволу в древесину. Личинка прокладывает ходы в древесине. Ходы округлые в
поперечном сечении, плотно забитые мелкой буровой мукой. Окукливание в конце
хода перед поверхностью заболони. Заселяет деревья без видимых признаков
ослабления, распознать эти деревья до поселения других вредителей очень трудно.
Древесина быстро разрушается из-за грибной инфекции, вносимой рогохвостами при
откладке яиц [8].
Методика исследований. Обследования носили рекогносцировочный характер и
проводились согласно общепринятой фитопатологической методике обследования
лесов [9,10].
Результаты. Сосновый рогохвост - широко распространенный и опасный
вредитель хвойных лесостепной зоны Казахстана. Он повреждает главным образом
валежник и пни сосны обыкновенной. Очаги массового повреждения рогохвостом в
отдельные годы достигают тысячи га и концентрируются в разных частях Казахстана,
где произрастает сосна. Больше всего рогохвостов обнаруживается на высоте 2-3 м от
комля по высоте ствола или по высоте пня. Именно здесь наблюдается интенсивное
сбрасывание корки или появление в ней вылетных отверстий. В прикомлевой части
ствола численность рогохвостов минимальна, либо они не обнаруживались совсем. Это
объясняется тем, что корка глубоко трещиноватая, толстая. При активном питании
личинок рогохвостов под корой образуются серебристо-белые пятна, которые
постепенно желтеют. Поскольку рогохвост не заселяет здоровые живые деревья, в
сосняках Северо-Казахстанской области не наблюдается снижения прироста, опадения
хвои или суховершинности в результате жизнедеятельности вредителя. Однако на
живых деревьях с признаками ослабления наблюдались имаго и личиночные ходы
вредителя. Основным внешним признаком, по которому идентифицировались
заселенные рогохвостом валежник, живые сосны или пни - отслоение коры.
Одним из параметров изучения влияния жизнедеятельности стволовых
вредителей является общее состояние сосны – если на кронах хвоя сохранилась на 90100% - деревья считаются живыми, при сохранении 60-70% - суховершинными, при
сохранности 20-60% - усыхающими, при 1-10% - сухими мертвыми. При оценке
состояния заселенных деревьев учитывались следующие категории состояния: деревья
живые, внешне здоровые, деревья суховершинные, деревья усыхающие и сухостой.
При обследовании деревьев, заселенных сосновым рогохвостом живых, без явных
признаков ослабления, деревьев обнаружено не было (0,0%), вредители встречались на
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усыхающие и суховершинные, доля которых не велика и составляла 10,0 и 5,0%
соответственно от общего числа обследованных деревьев.
При обследовании модельных объектов было выявлено, что сосновый рогохвост
заселяет деревья на высоте 2-3м (7 шт/дм2). Число насекомых на высоте ствола 1-2 и 01 м резко падает (5 и 3 шт/дм2 соответственно). Это обусловлено особенностями
биологии и жизнедеятельности соснового рогохвоста (имаго и личинок) - их отношение
к состоянию древесины и доступность к питанию.
При обследовании модельных объектов сосны было обнаружено заселение
деревьев различными видами насекомых. Среднее количество рогохвостов на 1 дм2
варьирует и зависит от высоты локализации и видового состава микропопуляции
насекомых: на высоте 0-1 м обнаружено 4 шт/1 дм2 насекомых, из них 3 особи
рогохвоста (75,0%), на высоте 1-2 м обнаружены только особи рогохвоста (100,0%), на
высоте 2-3 м - доля особей составила 70,0%. Максимальное количество стволовой
энтомофауны сосны обнаружено на высоте 2-3 м.
Среди обнаруженных и обследованных особей рогохвостов обнаружены 2
разнополые формы: самки и самцы. Среди обследованных насекомых преобладали
самцы (80,0%). Обследованные насекомые характеризуются четко выраженным
половым диморфизмом по окраске тела: самцы имеют черное тело и рыжие лапки,
самки – черно-желтое тело и рыжие лапки. Размеры самок превышают размеры самцов:
длина тела самок превышает длину тела самцов в среднем на 5,5 мм, длина крыльев –
на 6,5 мм, длина усиков – на 3,5 мм. Длина крыльев у самок составляла в среднем
96,5% от длины тела, у самцов – 94,4%. Крылья не закрывали полностью тело. Длина
усиков у самок составляла в среднем 72,4% от длины тела, у самцов – 77,8%.
При изучении генерации, выявлено, что сосновый рогохвост имеет одногодичный
цикл развития. Зимует личинка в толще древесине. Лет имаго - летний. Яйца
откладывает по всему. Личинка прокладывает ходы в древесине. Ходы округлые в
поперечном сечении, плотно забитые мелкой буровой мукой. Окукливание в конце
хода перед поверхностью заболони. Древесина быстро разрушается из-за грибной
инфекции, вносимой рогохвостами при откладке яиц.
Выводы. Проведенные исследования носят предварительный характер и могут
являться основой для дальнейшего изучения и предложения производству.
Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что присутствие
хвойного рогохвоста в сосновых насаждениях не наносит ощутимого вреда древостою,
но может сказаться при его массовом размножении к потере качеств древесины.
Учитывая характер использования насаждений, условия произрастания
обследованных древостоев и биологические особенности вредителя с целью
осуществления мер борьбы и сохранения сосновых насаждений, позволяют
рекомендовать:
проведение на обследованной территории очистку и уборку
валежников, ветровалов и буреломов, выкорчевку пней; провести расселение семей
муравьев и вести строгий контроль сохранности муравейников и взятых из них
отводков.
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УДК 636.5
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ В ПРИУСАДЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Самарская М., Жусупов Д., Жунусов А.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Многолетний опыт показывает, что в личных подсобных хозяйствах сельского
населения имеются большие возможности для дальнейшего роста производства молока
и мяса и особенно продукции птицеводства - яиц и мяса птицы. При этом интенсивное
развитие крупных промышленных птицеводческих предприятий не умаляет значения
личных подсобных хозяйств как существенного дополнительного источника продуктов
отрасли - птичьего мяса и яиц. Там, где развитию приусадебного птицеводства
уделяется должное внимание, и работа по обеспечению личных подсобных хозяйств
сельского населения молодняком птицы находится под постоянным контролем
местных органов управления, оно успешно развивается. В этом случае владельцы
птицы удовлетворяют свои потребности в птицепродуктах и значительную часть их
продают на рынках. А это имеет немалое значение для пополнения продовольственных
ресурсов Республики.
Анализ состояния развития приусадебного птицеводства говорит о том, что в
сельской местности страны еще недостаточно производится яиц и мяса птицы,
необходимых для полного удовлетворения потребностей населения. Между тем,
современная наука о питании считает, что для нормального функционирования и
развития человека необходимо, наряду с другими продуктами, потреблять в год не
менее 360 яиц и 16-20 кг мяса птицы. В последние годы повышенный спрос населения
на продукцию птицеводства связан с ростом жизненного уровня и улучшением
благосостояния народа, предпочитающего иметь в меню продукты, содержащие
полноценные белки и отличающиеся высокой питательной ценностью. К категории
таких продуктов относятся яйца и мясо птицы.
На фоне производства птичьего мяса водоплавающее птицеводство является
высокопродуктивной отраслью животноводства. Водоплавающую птицу выращивали с
древних времен с целью получения мяса, яйца, позднее пуха и пера, а в последние два три столетия - и жирной печени от откормленных гусей. Ежегодно увеличивается
валовое производство продуктов от водоплавающей птицы на международном рынке.
Мясо и жирная печень ценится у любителей кулинарного искусства из-за
специфического вкуса и высоких пищевых качеств, которые придает им жир. Кроме
жира в утке содержится 63-68% протеина, включая около 17% белка. Путем
нормированного кормления количество внутреннего и подкожного жира может
контролироваться.
283

Давно уже жир водоплавающей птицы считается во многих странах деликатесом
на некоторых традиционных праздниках. Жир, как ценная часть сырья, с убойных
пунктов идет в дальнейшем на кулинарные цели или поступает в консервную и
фармацевтическую промышленность.
В производстве жирной печени, получаемой при откорме гусей, а в последнее
время и уток, приоритет принадлежит Франции. С начала 60-х годов быстрыми
темпами начало развиваться и гусеводство Венгрии. Гусей для производства жирной
печени вывозят из Франции в Польшу, Израиль, Чехию, Словакию, Румынию, Италию
и другие страны. Жирная печень широко используется для производства роскошных
консервов из натуральной жирной печени или паштетов. Многие французы называют
его исключительно престижным продуктом.
Гусиный жир беден холестерином и содержит значительное количество жирных
кислот, среди которых есть диетические и легкоусвояемые. Он широко используется в
кондитерской и консервной промышленности, кулинарии, косметике и фармакологии.
Пух и перо, полученные после прижизненной ощипки водоплавающей птицы и
при убойной обработке, используют для изготовления подушек, одеял, перин, детской
и спортивной одежды, украшений и др. Перо и пух обладают высокой прочностью,
низкой теплопроводностью, хорошей гигроскопичностью и в то же время абсолютной
несмачиваемостью. Это, наконец, исключительно легкий материал, особенно если
принять во внимание его механическую прочность.
Перечисленные свойства пера с давних пор используется человеком. Пуховые
подушки, одеяла и перины издавна считались лучшим приданым невесты. С развитием
химии созданы новые материалы, по некоторым свойствам конкурирующие с птичьим
пером.
Однако ни один из новых материалов не обладает комплексом уникальных
свойств птичьего пера. Прежде всего, это относится к гигроскопичности. Перо и пух
обладают способностью поглощать пары воды, испаряемой человеком во время сна, и
выделять их при снижении относительной влажности воздуха. Тем самым во время сна
человека вокруг него поддерживается благоприятный микроклимат.
На ощупь птичий пух кажется мягким, но упругим, теплым, как бы живым и
поэтому особенно приятным.
Из-за всех этих замечательных свойств перо и пух высоко ценятся на мировом
рынке и в последние годы заметно повысился интерес гусиному перу прижизненной
ощипки в первую очередь как источнику валютных поступлений.
Интерес к водоплавающей птице связан со следующими их биологическими
особенностями:
1. Интенсивность роста наиболее значительна в молодом возрасте. При
нормированном кормлении, отлаженной технологии выращивания и в зависимости от
породы к 8-ми недельному возрасту, гусята достигают 4,2-4,6 кг, утята - 2,2-3,0 кг, к
этому возрасту, бройлерные цыплята достигают 1,5-1,7 кг, индюшата - 2,0-2,5 кг.
2. Относительная низкая потребность к сырому протеину в период роста. Для
гусят необходимо 14-17% сырого протеина, для утят - 15-18%, в то время как для
мясных бройлеров - 20-22%, а для индюшат 20-28%.
3. Использование комбикорма. При интенсивном откорме на мясо (бройлерное
производство) для получения 1 кг прироста живой массы расходуется около 2,3-3,3 кг
комбикорма у гусят до 8-недельного возраста, 2,9-3,2 кг для утят до 7-недельного
возраста, у бройлеров - 2,0-2,3кг и у индюшат - 2,6-3,0 кг. Но в комбикорме последних
содержится больше протеина, и следовательно они дороже. Кроме того, потребность
водоплавающей птицы в животных кормах значительно ниже, чем у других видов
птицы.
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4. Хорошая оплодотворенность при кормлении зелеными кормами и травяной
мукой при низкой их стоимости. В течение непродуктивного периода водоплавающую
птицу содержат на бедных пастбищах.
5. Неприхотливость к помещениям для их содержания, за исключением младшего
возраста.
6. Отличная приспособляемость к условиям окружающей среды.
7. Сравнительно хорошая устойчивость к птичьим болезням.
8. Доверчивость к людям, которые обслуживают.
При выращивании водоплавающей птицы необходимо учитывать следующие
требования:
1. Желательно иметь пастбище или зеленые корма при кормлении.
2. Строить купочные канавки или пользоваться естественными водоемами для
повышения сравнительно низких воспроизводительных способностей гусей.
3. Необходимость свободной площади для выгула.
Хорошая приспособляемость к условиям внешней среды и устойчивость к низким
температурам дают возможность содержать водоплавающую птицу в дешевых
постройках в отличие от других видов сельскохозяйственной птицы. С этим связаны
широко пропагандируемые полуинтенсивные методы откорма.
Климатические условия Казахстана позволяет в любой его зоне разводить в
домашних условиях все виды сельскохозяйственной птицы. Однако необходимость
разведения того или иного вида птицы может быть определена целесообразностью
использования дополнительных условий, наиболее полно отвечающих биологическим
особенностям избранного вида птицы. Например, разведение уток на мясо наиболее
эффективно при наличии водоемов, богатых естественными животными и
растительными кормами. Гусей же более выгодно разводить при наличии водоемов
более бедных в кормовом отношении, но с прилегающими к ним луговыми участками,
имеющими хороший травостой. Это позволяет выращивать гусят на мясо при
сравнительно небольших затратах, так как в период весенне-летнего выпаса на лугах и
осеннего на стерне они могут обходиться без концентратов.
Многие птицеводы-любители знают: чтобы получить от птицы больше мясной и
яичной продукции, надо иметь хорошее племенное поголовье, содержать его в
утепленном, сухом и вентилируемом помещении, применять искусственное освещение,
полноценно кормить, своевременно заменять старых несушек молодыми и т.д. Ушли в
прошлое времена, когда молодняк выводили только весной, содержали птицу в
неотапливаемых помещениях, кормили, чем придется. Естественно, в таких условиях
птица не могла проявить высокой продуктивности, и была подвержена заболеваниям.
Выше было сказано, что одним из важных резервов увеличения производства
мяса птицы является развитие приусадебного птицеводства. Многолетний
практический опыт работы тружеников личных подсобных и фермерских хозяйств
наглядно свидетельствует, какие большие возможности имеются в стране для
дальнейшего роста производства продуктов животноводства и, безусловно, яиц и
птичьего мяса. Климатические условия Северного Казахстана благоприятствуют
выращиванию в приусадебных хозяйствах все виды сельскохозяйственной птицы,
особенно водоплавающие виды. При этом дешевизна получаемой продукции
обеспечивается использованием доступных методов ее содержания и кормления в
естественных условиях (обилие естественных водоемов с прилегающими к ним
луговыми участками с хорошим травостоем) и низкими затратами кормов
(используются отходы кухни, садово-огородного участка, перерабатывающей
промышленности, а также используются водоемы, богатые естественными кормами и
прилегающие к ним зеленые выпасы).
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Большое распространение в приусадебных хозяйствах сельского населения
северного региона страны получило гусеводство и утководство. В настоящее время в
приусадебных хозяйствах большое распространение получили гуси итальянской
породы.
Средняя живая масса гусаков равна 6,5 кг, гусынь - 5,7 кг. Яйценоскость гусынь
составляет 45-50 яиц. Масса яйца равняется 150 г. Живая масса гусят в 63-дневном
возрасте достигает 3,9 кг, вывод гусят - 67%. Гусыни насиживают. Тушки 2-месячных
гусят имеют высокие товарные качества.
Домашние птицеводы северного региона разводят в основном уток мясного типа,
представителем и основателем которых является пекинская порода. Особи данной
породы отличаются скороспелостью, жизнеспособностью молодняка, высокой
яйценоскостью и отличными инкубационными качествами яиц. Пекинские утки очень
выносливы и хорошо переносят суровые зимы.
Высокие мясные качества тушек позволят рекомендовать к широкому
использованию в приусадебном разведении мускусных уток. Интерес к ним вызван
пониженным содержанием жира в их тушках и деликатесными вкусовыми качествами
их мяса. Используются мускусные утки преимущественно в качестве отцовской формы
в скрещиваниях с другими более яйценоскими породами. Полученные в результате
такого скрещивания межвидовые гибриды-муларды отличаются высокими качествами
мяса, пользующегося повышенным спросом у населения.
Немалое значение имеет уход за птицей. Обслуживать ее в частном секторе могут
не только работающие члены семьи, но и пенсионеры, домохозяйки, инвалиды,
школьники, что делает возможным привлечь к активно-полезному труду эту категорию
населения. При разведении птицы каждая семья имеет возможность не только
употреблять в пищу свежую и экологически чистую продукцию, но и получать
дополнительные финансовые средства от реализации излишнего количества
птицеводческой продукции населению, что занимает определенное место
в
пополнении продовольственных ресурсов страны.
Таким образом, широкое разведение водоплавающих птиц в приусадебных
хозяйствах вносит свою лепту в решение задачи быстрого увеличения производства
мяса птицы в стране и позволяет стать хорошим подспорьем для сельского населения в
получении полноценных экологически чистых продуктов питания для человека.

1.
2.
3.
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УДК 33319.2
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕРІ
Сапаров А.К., Сапарова Г.С., Ауельбаев С.Ш.
(М.Х.Дулати атындағы ТарМУ)

Ауыл шаруашылығы - материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл
шаруашылығы халықты азық-түлікпен жəне өнеркəсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен
қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік
шаруашылығынан жəне мал шаруашылығынан тұрады. Сонымен қатар оның құрамына
балық аулау, аңшылық жəне омарта шаруашылығы да кіреді. Қазақ жерінде б.з.б. Олар
көбінесе жылқы, түйе, қой жəне ешкі өсірді. Малдарының жағдайына байланысты
көшіп жүретіндіктен сиырды өте аз ұстады. Сол кезден бастап адамдар егін салумен де
айналысқан. Оған дəлел - қыш құмыраларда сақталған арпаның, бидайдың, тарының
дəндері. Егін егу мал өсіруге қарағандла баяу дамыды. Себебі тастан, ағаштан жасалған
құралдар қатты жерлерді өңдеуге жарамады. Олармен тек өзен, көл жағасындағы
жерледі өңдеді. 16-17 ғасырлардан бастап Қазақстан жерінде егіншілік дами бастады.
1694 жылы Тəуке ханның Түркістан сарайында болған Ресей елшісі В.Кобяков
жергілікті тұрғындардың бидайды, арпаны, тарыны өте көп мөлшерде егетін жəне
бидайдың жаздық, күздік түрлерін өсіретінін жазған. Шығыс Қазақстан жəне Жетісу
тұрғындары егін шаруашылығын мал шаруашылығымен жəне балық аулау кəсібімен
қатар жүргізді. Бұл жерлерде егін суару үшін қолдан арық қазылды. Шу, Талас
өзендерінің бойына бау-бақша егілді. Орталық Қазақстанда егіншілікке жақсы жетілген
суару жүйесін пайдаланды. Негізгі салалары - егіншілік пен мал шаруашылығы.
Олардың құрамына а.ш. дақылдарының, малдың түрі, топтары т.б. бойынша бөлінетін
қосалқы салалар енеді. Қазақстанда ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал
шаруашылығы ежелден негізгі өндіріс саласы болып келді. Ол халықты азық-түлікпен
(сүт, май, ет, тоңмай т.б.), жеңіл жəне тамақ өнеркəсіптерін шикізатпен қамтамасыз
етеді. Күш көлігі де (ат, өгіз, түйе т.б.) егіске керекті тыңайтқыш та (көң, қорда т.б.)
осы мал шаруашылығынан алынады. 20 ғасырдың 90-жылдарына дейін Қазақстан ауыл
шаруашылығы құрылымының негізін Кеңестік шаруашылықтар (кеңшар) мен
ұжымдық шаруашылықтар (ұжымшар) құрады. 1990 жылдан бастап республиканың
агроөнеркəсіп кешенінде кең ауқымды əлеуметтік-экономикалық өзгерістер болды.
Ауыл шаруашылығы - шаруашылық салаларының ішіндегі ең ежелгі жəне табиғат
жағдайларына тікелей тəуелді саласы. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы - неғұрлым
көп тараған сала. Шындығында, дүниежүзінде халқы ауыл шаруашылығының түрлі
салаларымен айналыспайтын бірде-бір ел жоқ. Ауыл шаруашылығының барлық жерге
таралуы оның алуан түрлілігіне байланысты. Ғалымдар шамамен онын 50-ге жуық
түрін бөліп көрсетеді. Қазіргі мəлімет бойынша дүниежүзінде бұл салада шамамен 1,3
млрд-тан астам адам еңбек етеді, оған ауыл шаруашылығындағы шаруа отбасыларын
қосатын болса, онда ол көрсеткіш 2,6 млрд адамға жетеді. Еңбекке жарамды ер
адамдардың ауыл шаруашылығындағы үлесіне сəйкес елдер индустриялы,
постиндустриялы жəне аграрлы болып жіктеледі. Дүниежүзінде экономикалық
белсенді халықтың (ЭБХ) 46%-ы осы салада еңбек етеді. Экономикасы дамыған елдер
тəжірибесі аграрлық өндірісте жандандырмай елдің азық түлік қауіпсіздігі мəселесін
шешу жəне дамыған нарықтың қатнастарды қалыптастыру мүмкін еместігін дəлелдеп
отыр. Аграрлық саясат ол ауыл шаруашылық өндірісі мен агробизнестің басқада
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салаларын тиімді дамытуға бағытталған жəне осы негізде халықтың тұрмыс
дəрежесімен елдегі қоғамдық процесстің дамуын қамтамасыз ету саясаты. Қазақстан
Республикасы аграрлық саясатының стратегиялық нысанасы отандық өндірісті ұлғайту,
өнім сапасын жақсарту жəне оның өзімдік құнын əлемдік бəсекелестік деңгейінен
асырмау, халықты экологиялық азық-түлік өнімдерімен, ал өнеркəсіпті шикізатпен
толық қанағаттандыру болып табылады.
Қазақстанның аграрлық секторы əлеуметтік - экономикалық жағынан терең
түрлендірілді, шаруашылықты жүргізудің экономикалық механизімі өзгерді,
щаруашылықтың жаңа нышандары қалыптастырылды . Тауар өндірушілердің құрамы
түбегейлі өзгеруі , меншіктің жаңа , мемлекеттік емес формалары орнықты. Дегенмен ,
соңғы он жыл ішінде елімізде азық-түлік өнімдері , олардың ең қажетті түрлері бойыша
екі жəне оданда көп есе кеміп кетті , өндірілген өнімді өткізудің қалыптасқан жүйесі
өзгерістерге ұшырады. Рыноктың экономикаға көшу көптеген күрделі проблемалар
ішінде ауыл шаруашылық өндірісін ұйымдастырум формаларын өзгертуді жеке мəселе
ретінде қойып отыр. Сондықтан нарықтың қатнастарға өту жағдайында агроөнеркəсіп
кешенінің негізгі буынында өндірісті ұйымдастырудың мəселелерін зерттеу өзектілікке
ие болып отыр. Азық-түлік проблемасының шиеленісуінен ауыл шаруашылығын жəне
онымен байланысты салаларды, аграрлық қатнастарды дамыту туындайды. Қазіргі
уақытта эканомикалық - əлеуметтік саясатты бірінші кезекте аграртлық мəселелерді,
əсіресе азық-түлік кешенінің маңыздылығын ескеру, дағдарыстан шығудың алғы
шарттарын жасау, саладағы жаңа нарықтың құрлымдарға жан-жақты қолдау
шараларын жəне ауыл шаруашылығының дамуындағы мемлекеттің ролін қарастыру
актуалды мəселе болып отыр. Сол себепті аграрлы өндірісті дамыта отырып, осы
саланың қызметін түпкілікті жақсарту - елдің азық-түлік мəселесі мен əлеуметтік
шиеленісті шешіп, Қазақстанның рыноктық қатынастарға барынша бір қалыпты өтуін
қамтамасыз етеді . Тəуелсіз мемлекет тұрғысынан əсіресе оның даму негіздері мен
тəсілдерін өзгерту, шаруашылық жүргізудің жаңа əдістерін меңгеру, өнім көлемін
көтеру жəне оны өңдеу, сақтау, тасымалдау, əдістерін жетілдіру, осы негізде
агроөнеркəсіп кешенінің инфроқұрылымдарын дамыту мəселелері зерттеу
тақырыбының өзектілігін анықтайды. Өйткені ауылға көңіл бөлу, ауылды көркейтумемлекеттік дəрежедегі аса маңызды шаруа. Ауыл шаруашылығын қайта өркендету
бұдан бұлай өзекті мəселеге айналу керектігі бүгінгі күннің кезек күттірмейтін талабы.
Осы саланы қалпына келтіру үшін үкімет үш жыл көлемінде 150 миллиард теңге қаржы
бөлмекші. Ауыл - шаруашылығын өркендетуде қазіргі таңда алда төмендегідей
міндеттер тұр:
- бірінші, азық-түлік рыногын тұрақтандыру;
- екінші, импорттық тауарлардың тасқыны күшейген қазіргі жағдайда халықтық
отандық өнімдермен қамтамасыз ету мүмкіндіктерінің төмендеуіне жол бермеу;
- үшінші, аграрлық жəне өнеркəсіптік секторлардың мүдделерін тиімді үйлестіре
отырып тұрақты экономикалық дамудың алғышарттарын қамтамасыз ету;
- төртінші, ауыл инфроқұрылымдардың тозғыншылыққа ұшырауын тоқтату.
Қазақстанның халық шаруашылығының ең негізгі маңызды саласы - ауыл
шаруашылығы болып табылады. Оның маңыздылығы - ең алдымен халықты азық-түлік
өнімдерімен қамтамасыз ету, ал өңдеуші өнеркəсіпті қажетті ауыл шаруашылық
шикізатымен. Ауыл шаруашылығының еліміздің экономикалық, əлеуметтік өмірінде
айрықша орын алатын баршымызға белгілі. Ауыл шаруашылығы дамуының деңгейі
көбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анықтайды. Қазақстанның ауыл
шаруашылығына қолайлы жерлері көп болғандықтан, əлем нарығында бəсекелестікке
қабілетті агроөнеркəсіп секторын дамытуға барлық мүмкіндіктері бар. Оған қоса, ел
халқының жартысына жуығының əлеуметтік жағдайы ауыл аймақтарымен тығыз
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байланыста. Ауыл республика экономикасы дамуындағы маңызды фактор болса, ауыл
халқы еліміздіқ қоғамдық - саяси тұрақтылығының да шешуші факторы болып
есептеледі. Республика халқының 44 пайызы бүгінде ауылдық жерлерде тұрады. 20032005 жылдары Елбасының шешімімен Ауыл жылдары деп жарияланған еді. Осыған
сəйкес, агроөнеркəсіптік кешенді мемлекеттік қолдаудың үш жылдық бағдарламасы
қабылданғаны белгілі. Ауыл шаруашылығы ұлттық экономикамыздың негізін құрайды.
Ауылдың əлеуметтік жағдайын, тұрғындардың тұрмысын түзеу үшін қатарынан үш
жылды ауылға арнау елімізге үлкен өзгерістер əкелді. Ауылдық жерді дамыту ұғымы
тек қана, ауыл шаруашылығын дамытудан əлдеқайда үлкен нəрсені көздейді. Бұл
ауылдық қауымдастықты қамтитын бүкіл қатынастар кешенінің дамуы болып
табылады. Демек, бүгінгі таңда ауылды жандандыру ауылдағы саяси, əлеуметтік əрі
экономикалық байланыстарды қалпына келтірудің біртұтас құрамдас бөлігі ретінде
қарастыруымызға болады. Ауыл дегеніміз - сайып келгенде, халықтың тұрмыс салты,
мəдениетіміздің, дəстүріміздің, əдет ғұрпымыз бен рухани тіршілігіміздің қайнары
Аграрлық салада тың өзгерістер жасау үшін, өткен тарихи кезеңнің келеңді, келеңсіз
тəжірибелерінен үйрене отырып алға басқанымыз жөн - деп түсінеміз. Сондықтан да,
социализм тұсындағы аграрлық қатынастардың қалыптасуы мен дамуы кезеңі, нарыққа
өтпелі кезеңдегі аграрлық қатынастардың, олардың ішкі құрылымының ерекшеліктерін,
аграрлық қатынастардың негізі болып табылатын жер қатынастарының қалыптасу
заңдылықтарын, аграрлық өндірістегі дағдарыс себептерін қарастыра отырып, азықтүлік қауіпсіздігі, ғылыми-техникалық прогресс жəне оның ауыл шаруашылығындағы
ерекшеліктерін,
кооперация
мен
жекешелендіру
процесінің
нəтижелерін,
орталықсыздандыру саясатының ауылдық аймақтарға жасаған ықпалы жəне ауылдың
əлеуметтік жағдайын көтеру мəселелері зерттеу тақырыптың өзектілігін анықтайды.
Соңғы жылдары осы сала бойынша, қол жеткізген ең үлкен жетістік ретінде
агроөнеркəсіптік кешеннің дамуының тұрақты арнаға түскендігін айтуға болады. Осы
өткен жылдар ішінде осы салаға қатысты Жер, Орман, Су кодекстері, астық,
ветеринария, егіншіліктегі міндетті сақтандыру туралы заңда, көптеген заң аясындағы
актілер, сондай-ақ жоғарыдағы сөз болып отырған үш жылдық бағдарламадан тыс
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2010 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы
қабылданды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында аграрлық саясаттың негізіндегі
жаңа ережесі - жерге меншіктік құқықтың болуы аса маңызды болып табылады.
Сондықтан, жер кодексінің мəні, сол заң арқылы ауылдың əлеуметтік экономикалық
жағдайына əсерін айқындайды. Қазіргі кездегі Қазақстаның аумағындағы жер
қатынастарының даму тарихы - бұл өте күрделі əрі қызықты да тақырып. Реформалау
процесінде қалыптасқан жерде меншік пен шаруашылық жүргізу түрлерін талдау мен
жер қатынастарын жетілдіру мəселелерінің маңыздылығы сөзсіз. Аталған мəселе
бойынша іс жүзінде əлі де толығымен зерттелмеген деуге болады, алайда, бұл тақырып,
көптеген ғалымдарды, саясаткерлердің ғылыми қызығушылығын тудырады. Бұған
дəлел ретінде, бірақтар жазбаша қайнар көздерді, археология мен тарихи мəліметтерді
айтуға болады. Қазақстанда феодалдық жер қатынастарын дамуын көптеген
қазақстандық жəне шетелдік ғалымдары зерттеген. Жер қатынастарында мемлекеттік
бақылау жерді пайдалану мен қорғау саласындағы жер заңдарының орындалуын
қамтамасыз ететін нормативті құжат бұл «Жер кодексі» заңы. Жерді құқықтық қорғау
мен сақтау саласындағы жер құқық қатынастары қиын да əрі өзекті мəселелер қатарына
жатады. Қазақстан Республикасында аграрлық қатынастардың нарыққа бейімделуін
қамтамасыз ететін оның даму мəселелерін, осы ауыл шаруашылығы саласындағы терең
өзгерістерді тарихи ғылыми талдау жасау болып табылады. Осыған байланысты,
зерттеу жұмысының міндеттері төмендегі мəселелерді қамтиды.
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- 1985-1990 жылдар аралығындағы республика ауыл шаруашылығының алдына
тұрған проблемалар жəне оларды шешу жолдарын көрсету; Республикада осы жылдар
аралығында жүргізілген Кеңес мемлекетінің аграрлық саясатының шынайы бағытбағдарын, мəні мен сипатын жəне қайшылықтары мен зардаптарын айқындай түсу;
- Кеңес өкіметінің аграрлық салада жүргізген саясатының мəнін ашып,
тəжірбиесін ой-елегінен өткізе отырып, ауыл шаруашылығының жағдайын сапалық
жағынан жоғарғы деңгейге жеткізе алмауының себептерін ашып көрсету;
- Аграрлық қатынастардың даму кезеңдері мен жаңа əлеуметтік экономикалық
мазмұнын айқындау;
- Орталықсыздандыру саясаты мен ауылдың аймақтарға жасаған ықпалын
көрсету;
- 1985-2006 жылдар аралығындағы ауыл шаруашылығындағы аграрлық
қатынастар мен ауылдың əлеуметтік экономикалық дамуы көрсеткіштері нақты
статистикалық мəліметтер негізінде зерттеу;
- Ауыл шаруашылығы саласындағы жекешелендіру процесі жəне оның
нəтижелерін көрсету;
- Ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайына сипаттама жасай отырып, аграрлық
қатынастардың жаңа əлеуметтік-экономикалық мазмұнын айқындау;
- Нарыққа өтпелі кезеңдегі аграрлық қатынастарды жетілдіру бағыттарын
қарастыру;
- Қазақстанда «Ауыл жылдары» кезінде жүргізілген аграрлық реформаның
проблемаларына талдау жасау;
- Өтпелі кезеңге сəйкес келетін жер қатынастарының даму процессінің
ерекшелігін қарастыру;
- Ауылдың жағдайын, ондағы əлеуметтік-экономикалық мəселелерді қарастыру;
- Қазақстандағы аграрлық қатынастардың даму кезеңдері мен жаңа əлеуметтік
мазмұнын айқындалды, аграрлық өндірісіндегі дағдарыс себептерін қарастыра отырып,
аграрлық саясат бағыттарына талдау жасалған;
- Өтпелі кезеңге сəйкес келетін жер қатынастарының даму процессінің ерекшелігі
қарастырылған;
- Проблеманы зерттеу барысында соңғы кезге дейін ғылыми айналымға енбеген
мұрағат қорларының деректері негізінде ауыл шаруашылық жағдайының мəні мен
принциптері жан-жақты зерттелген;
- Ауылдың жағдайы, ондағы əлеуметтік мəселелері қарастырылған.
Агроөнеркəсіп мемлекет иелігіне «алу» мен «жекешелендіру» колхоздар өміріндегі
алғы
шарттары
мен
қиыншылықтары,
колхоз
өндірісін
басқарудағы
орталықсыздандыру саясаты мен оның мазмұнының біртіндеп өзгеруі көрсетілген;
- Аграрлық саладағы дағдарыс себептері қарастырылып, нарықтық
қатынастардың қалыптасу жағдайында ауыл шаруашылығының проблемаларын одан
əрі теориялық негізі талданған;
- Нарықтық қатынастарға өтумен байланысты, ауыл шаруашылығы саласында
жүзеге асырылған реформалардың кемшілігін, өтпелі кезеңннің объективті
заңдылықтарын, ең алдымен оның тарихи сипаты жан-жақты сипатталған;
- Аграрлық қатынастарға кешенді, жан-жақты анықтама беру арқылы кейбір
теориялық жəне методологиялық тұжырымдама жасалған;
Қазақстандағы қазіргі кездегі аграрлық қатынастардың жағдайы мен
ерекшеліктері негізінде, осы саланың нарыққа өтпелі кезеңдегі қалыптасуы мен дамуы,
ауылдың əлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бүгінгі тарихи көзқараспен
зерделеніп, дəйекті түрде терең талданды. Қазақстандағы аграрлық дағдарыс
себептерін зерттеудің жүйелі тəсілі оның сонау қайта құру кезеңіне дейінгі уақыттан
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бастау алғанын көрсетті. Əлі күнге дейін елімізде азық-түлік мəселесі шешілмегендігі
шындық. Реформа басталғалы он жылдың ішінде (1991-2001 ж.ж) егістіктің жалпы
көлемі республика бойынша 7,5 млн.гектарға азайды, ауыл шаруашылығы дақылдары
егісінің көлемі 13,7 млн.гектарға қысқарған. Ауыл шаруашылығы минситрлігінің
мəліметтеріне қарағанда 1990 жылы ауыл шаруашылғы өнімдерін өндіру мен сатудың
рентабельдігі 46 % болған, оның ішінде егіншілік 105,4%, мал басының (жылқы - 33%,
ірі қара малы - 56%,қой жəне ешкі - 71%,) қысқаруы нəтижесінде, республикамызда ет
өндірісі 2,4 есеге, сүт - 1,7 есеге жəне жұмыртқа 3,4 есеге төмендеген. Ал, астық
өндірісі, 1998 жылы 1992 жылдың дəрежесімен салыстырғанда 2,4 есе, оның экспорты
6 есе төмендеп, дəнді дақылдардың орта жылдық өнімділігі 1991-1995 жылдары
гектарына 9,3 ц, 1996-1997 жылдары - 8 центнер құраған [17, 54-55-бб.]. 1996 жылдан
бастап, жалпы рентабельділік теріс баланс берді, өнім өндіруге кетекеншығын оны
сатудан алынған табыстан 20,8% асып кетті, оның ішінде егіншілік - теріс 1,9 %, мал
шаруашылығы - теріс 43,7 %. Бес жəне одан көп жыл пайдаланылып келе жатқан
техника 1997 жылдың 1 қантарына 93 % болды. Шет ел бақылаушыларының пікірінше,
аграрлық реформада 1992-1994 жылдары консервация жағдайы болды. 1994-1995
жылдары нарықтық өзгерістер аса асығыстықпен жүргізілді, 1996-2000 жылдары
экономикалық қайта құрулардың қарқыны қайтадан бəсеңдеді. Бұны бақылаушылар
реформа аумалы-төкпелі жүргізілді деп бағалады. Еліміздің аграрлық саласындағы
əлеуметтік-экономикалық жағдайға сүйене отырып, Қазақстандағы аграрлық
дағдарыстың негізгі себептеріне: халықшаруашылығы көлемінде агроөнеркəсіп
кешеніндегі ұдайы өндірістің терең үйлеспеушілігі, яғни қоғамдық өндірістің жəне
қоғамдық қажеттіліктің сəйкессіздігін, аграрлық экономиканың шығындылық сипаты
мен экономикалық тиімділігінің төмендеуі; теңгермешіліктің жəне өсу резервін,
өндірістің шығындылығын жасыруды тудыратын орталықтан табыстарды бөлудің орын
алуын, жоғары өнімділікті еңбекке ынталылықтың болмауын айтуға болады.
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УДК: 33319.2
АГРОӨНЕРКƏСІП КЕШЕНІНДЕГІ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Сапаров А.К., Сапарова Г.С., Ауельбаев С.Ш.
(ТарМУ им. М.Х.Дулати)

Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешенінде нарықтық қатынастардың қалыптасуы
мен даму үрдісі жағдайында тұрақты даму мен бəсекеге қабілеттілікті арттырудың
негізгі жолы агроөнеркəсіп кешеніне мемлекеттік қолдау аясында нарық талаптарына
бейімделе жұмыс істеуі үшін қаржылық қолдаумен қатар, маркетингтік қызметті
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жетілдіру болып табылады. Қазіргі замануи маркетинг əдістері мен қағидаларын
қолдану арқылы бүгінгі экономикалық шарттарда агроөнеркəсіп кешеніндегі
кəсіпорындардың алдында тұрған сапалы жаңа міндеттерді шешу қажеттігі туындап
отыр. Аграрлық салада кəсіпорындарды басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыру
барысында маркетинг-қазақстандық шаруашылық тəжірибесі кəсіпорындардың
өндірістік-өтімдік қызметін ұйымдастыру мен басқарудың жаңа əдісі болып табылады.
Қазақстанда маркетингті енгізу қажеттігі басқару теориясы мен тəжірибесін
дамытудағы жалпы əлемдік тенденциялардан туындап отыр. Сонымен қатар, маркетинг
қоғамның даму бағдарын, уақыт пен сыртқы ортаның ерекшеліктерін көрсетеді. Сол
себептен, маркетинг саласындағы батыс тəжірибесі бірқатар өлшемдері бойынша
қазақстандық шарттарға сəйкес келмейді. Оның үстіне, отандық тəжірибе маркетингтің
экономикасы дамыған елдерге тəн емес, беймəлім тұстарын ашып берді. Біздің
шарттарда маркетингтің классикалық сызбасын пайдалану жəне енгізу процесі өте
қиын əрі баяу жүзеге асады. Өйткені, отандық аграрлық кəсіпорындарда маркетингті
қалыптастыру шарттарының өзіндік ерекшеліктері бірқатар мəселелердің туындауына
алып келуі жəне маркетингтің дамыған үлгісінің қолданысына кедергі келтіруі мүмкін.
Қазіргі таңда еліміздің жекелеген аймақтарының агроөнеркəсіп кешенінің алдында
тұрған басты міндет тұрақты дамитын аграрлық-индустриялық жəне инновациялық
орталыққа айналу, отандық тауарлардың əлем нарығына шығаруға жəрдемдесуді
жүзеге асыру үшін маркетингтік қызметті қолданудың жаңа жүйелерін
қалыптастыруды қажет етеді. Осыған байланысты, елімізде 2006-2010 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасының агроөнеркəсіп кешенін тұрақты дамыту
тұжырымдамасы жəне 2007-2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының
тұрақты дамуға ауысу тұжырымдамасы қабылданды. Сонымен, маркетинг туралы
шетелдік жəне отандық əдебиеттерді зерттеуге жəне нақты кəсіпорындарда маркетинг
қызметін ұйымдастыру процесінің ерекшеліктері бойынша мəліметтерді сараптауға
негізделген осы тақырып бойынша жұмыс істеу оның нəтижелерін отандық
кəсіпорындардың іс-жүзінде əрі қарай пайдалануы тұрғысынан өзекті мəселе болып
табылады. Зерттеу мəселесінің өзектілігі əзірге қолданбалы материалдары мен ілімдік
негіздері жеткіліксіз Қазақстан үшін жаңа бір мəселе болуымен де айқындалады.
Жұмыс нəтижелерін маркетинг қызметінің даму бағыттарын анықтау үшін
қазақстандық кəсіпорындар мен ұйымдардың қызметінде іс-жүзінде қолдану мүмкіндігі
де осы тақырыптың маңыздылығын күшейте түседі. Осылайша, аталмыш мəселенің
өзектілігі мен тақырыптың ғылыми тұрғыдан жеткіліксіз өңделгендігі зерттеу
мақсатын, пəнін жəне нысанын таңдауда негіз болып табылады. Мұндай жағдайда ауыл
шаруашылығында маркетинг қызметін қалыптастыру жəне дамыту жөніндегі кеңестер
мен ұсыныстарды дайындау қажеттігі туындайды Егіс даласынан өнімдерді
тұтынушыға жеткізумен айналысатын салалардың жұмысын қамтамасыз ететін
маркетингтік сфераны құрайды. Дəстүрлі барлық салаларға қатысты маркетингтік
арналарға (көтерме жəне бөлшек сауда, қойма, биржа, аукцион жүйелері жəне т.б)
қарағанда агробизнестің бұл саласы өз бетінше жұмыс істейтін өндірістік сала - тамақ
өнеркəсібінің болумен ерекшеленеді. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде
маркетингтік сфераның орны ерекше жəне тұрғындар қажеттілігінің өсуі мен азық түлік сервисінің дамуына байланысты ол онан сайын өсе түсуде. Батыс елдері
агроөнеркəсіп кешені құрылымының қозғалысына тəн бір жайт, мұнда азық - түлік
өндірумен айналысатын жұмысшылардың жалпы санын қысқарту байқалады. Мысалы,
АҚШ-та 1960-1985 жылдар аралығында мұндай қысқарту 30 процентке жуық болды.
Мұның өзі негізінен ауыл шаруашылығы өндірісі есебінен жасалып отыр. Ал, өңдеу
саласындағы жəне саудадағы қызметкерлердің саны өсе түсуде. Айталық, АҚШ-та
соңғы он жыл ішінде агроөнеркəсіп кешенінің маркетингтік сферасында жұмыс
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істейтіндердің саны бір жарым есе өсті. Қорды қажет ететін салалар (агроөнеркəсіп
кешенінің бірінші сферасы) мен шығарылған техника мен ауыл шаруашылығы
өнімдерін өндіру технологиясының бір - бірімен сəйкес келмеуі, егін шаруашылығы
мен мал шаруашылығындағы көптеген технологиялар үшін машиналардың
жетілдірілген жүйесінің болмауы қалыптасқан ауыл шаруашылығы
өндірісінің
(агроөнеркəсіп кешенінің ІІ сферасы) үлес салмақтарын салыстыру отандық
агроөнеркəсіп кешенінде салааралық жəне ішкі салалық сəйкестіктің жоқтығын
аңғартады. Шығарылатын техниканың сапасы да айтарлықтай емес. Қазіргі заманғы
жағдайда экономиканың аграрлық секторын реформалау ауыл үшін ұсынылып отырған
техниканың сəйкессіздігін қатты сезініп отыр. Кезінде ұжымшарлар мен кеңшарлардың
кең ауқымда жүргізілетін өндірісне ыңғайланып жасалынған техника қазір шағын
шаруа қожалықтарының қажеттілігі мен сұранысына жауап бермейді. Ауыл
шаруашылығының өз ішінде мал басына арналған жем - шөп өңдірудің көлемі мен
сапасы, малды азықтандыру технологиясы мен күту процесінің сəйкессіздігі
байқалады. Бұрынғы КСРО-да, оның ішінде Қазақстанда агроөнеркəсіп кешеніндегі
құрылымдық сəйкессіздіктерді жою əрекеті 80 - жылдардың өзінде бірнеше рет бой
көрсеткен. Агроөнеркəсіп кешенінің құрылымын ретке келтіру мақсатында Азық-түлік
бағдарламасы қабылданып, агроөнеркəсіптік өндірісті басқару қайта құрылды. Бірақ,
шамадан тыс орталықтандырылу мен əміршіл-əкімшіл экономика шеңгелінде бұл
міндетті орындау мүмкін емес еді. Агроөнеркəсіптік кешен сияқты кең көлемді жүйеде
тиімді құрылымдық өзгерістерді тікелей нарықтық байланыстар негізінде жүйенің өзөзін реттеу жолымен ғана жасауға болады. Экономика сферасында, оның ішінде
аграрлық секторда бірдей бастау алғанына қарамастан, бұрынғы одақтық
республикаларда көзге ілмей кетуге болмайтын өзіндік ерекшеліктер бар. Мұның өзі
КСРО тарағаннан кейін пайда болған барлық жаңа мемлекеттерге, оның ішінде
Қазақстанға да теңдей қатысты. Маркетинг жəне инспекция қызметтеріне мыналар
кіреді: ауыл шаруашылық кооперативтері жəне ауыл шаруашылық маркетингі
қызметтері, мал дəрігерлік жəне өсімдікті қорғау инспекциялық қызметі, астық
Федералдық инспекциясы жəне азық-түлік инспекциясы. Ауыл шаруашылық
кооперативтері қызметі ауыл шаруашылық кооперативтер ұйымдастыруда
коньсултациялық жəне техникалық көмек көрсетеді жəне олардың қызметінің
статистикасын жүргізеді. Ауыл шаруашылығы маркетингі қызметі ауыл шаруашылығы
өнімінің сапасын қалыпқа түсіру мəселелерімен айналысады. Өсімдіктерді қорғаудың
инспекциялық қызметі өсімдік жəне мал зиянкестерімен жəне аурулармен күрес
жүргізеді. Астық инспекциясының Федералдық қызметі астық қалпы туралы заңның
сақталуын қадағалайды. Азық-түлік жөніндегі инспекция ет пен құстың сапасын,
өнімнің, оның құрамының мазмұнына сəйкестігін бақылайды. Азық-түлік жəне
тұтынушылық қызметжөніндегі басқарма тұрғындардың əр түрлі категориялары үшін
жеңілдік тамақтандыру жөніндегі бағдарламалары жүзеге асырып, сондай-ақ
диетология саласында зерттеулер жүргізеді. Ауыл шаруашылығы министрлігіне ұлттық
ормандарды, сондай-ақ ұлттық маңызы бар шалғындар мен жер учаскелерін
қадағалайтын орман қызметі бағынады. Қысқасы, қазіргі заманғы агробизнесте
мемлекеттік реттеудің негізгі бағытарына шолуды қорытындылай келе, олардың
маңызды ерекшеліктерін атап өту қажет. Нарықтық тегерішті толықтыра жəне түзете
келіп, реттеудің мемлекеттік тегеріші оның негізі сұраныс пен ұсыныстың негізінде
баға белгілеуді бұзбайды. Өте сирек болып тұратын ерекше ситуациялар, төтенше
оқиғалар, аракідік жағдайларды айтпағанда рыноктің тегерішін бұзатын директивтік
тапсырма, бағаның үстінен жаппай əкімшілік бақылау, өндірістік ресурстар мен тұтыну
заттарын натуралдық бөлу сияқты іс-қимылдарға жол берілмейді. Шын мəнінде,
дамыған елдердің аграрлық өңдірісінің тиімділігі осында жатса керек.
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УДК 33319.2
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМНІҢ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ
Сапаров А.К., Жолдыбаева А.К., Тажибаев С.Д.
(М.Х. Дулати атындағы ТарМУ)

Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін құрайтын көрсеткіштерді толығымен қарастырып
өтейік: Техникалық көрсеткіш - нарықта тұтынушылар ұсынатын талаптарға өнімнің
сапасының, техникалық деңгейінің сəйкес келуімен анықталады. Бұл талаптар біздің
елімізде де, шет мемлекеттерде қол жеткізілген ғылыми техникалық прогресстің жəне
əлеуметтік-экономикалық деңгейінің жеке жəне қоғамдық қажеттіліктерді сипаттайды.
Тұтынушылардың техникалық көрсеткіштерге талаптары ұлттық жəне халықаралық
стандарттардан көрінеді. Стандарттау дегеніміз – шығаруға дайындалған өніміне, оны
маркировкалау əдістеріне, қорабына, тасымалдауына жəне сақтауына техникалық
көрсеткіштерді (нормаларды) дайындау жəне белгілеу. Стандартталатын затпен
анықталатын құжат – стандарт деп аталады. Стандарттар өнімнің толық сипаттамасын,
оны өндірудің техникалық 9 9 шарттары, қабылдау, сорттау, қораптау, тасымалдау
жəне сақтау ережелерін қамтиды. Өнімнің сапасын бағалау кезінде ең бірінші оның
стандартқа сəйкестігіне көңіл бөлінеді. Стандарттарға сəйкес келу – реттелетін
тұтынуылық параметр. Оны бұзған жағдайда өнімнің бəсекеге қабілеттілігі нөлге
теңеледі. Өнім сапасы – тауар өнімінің бір бірлігін өндіруге белгіленген техника
деңгейіне жету дəрежесі. Ол органолептикалық əдіспен (сезім мүшелері арқылы)
немесе техника құралдарын, реактивтерді, аппарат, приборларды қолданып
лабараториялық зерттеулер жүргізумен анықталады. Өнімнің техникалық бəсекеге
қабілеттілігі - өте икемді жəне динамикалық көрсеткіш. Ол белгілі бір өнімді өндіретін
ірі əлемдік жəне мемлекет ішінде болатын ғылыми техникалық прогресс қарқынына
сəйкес жəне перманентті өзгеріп отырады. Коммерциялық жағдай.
Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін анықтайтын коммерциялық шарттарға келесілер
жатады:
- Бағалық көрсеткіштер;
- Жеткізілетін тауар төлемі мен жеткізу шарттарын сипаттайтын көрсеткіштер;
- Өндірушілер мен тұтынушылар нарығындағы кеден жəне салық жүйесінің
ерекшеліктерін сипаттайтын көрсеткіштер;
- Сатушылардың міндеттері мен кепілін орындау дəрежесін бейнелейтін
көрсеткіштер.
Бəсекеге қабілеттілікке тауар өндірші беретін кепіл мен көрсетілген мерзімде
жоғары сапалы жəне берік тауарды жеткізу міндеттемелерін орындау да əсер етеді.
Өнімнің бəсекелік қабілеттілігіне көптеген факторлар əсер етеді. Енді солар жеке
тоқтап көрейік.Жалпы жоспарда кəсiпорынның бəсеке қабiлеттiлiгiне əсер ететiн
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факторларды макроэкономикалық жəне микроэкономикалық. Макроэкономикалық
факторларға:
- Мемлекеттiң ролi бəсекелестiк жағдайы;
- Нарыққа қатысуын бақылау;
- Еңбектi жəне капиталды бөлу;
- Айырбас курсы, пайыз мөлшерлемесi;
- Қоғамдық сектордың нарықтық жүйеге салықтық жүйемен жəне өнеркəсiптiк
саясат күшiмен ену;
- Əлеуметтiк тұрақтылық деңгейi.
Ал микроэкономикалық факторларға келесiлер жатады:
- Негiзгi қорлар;
- Жұмыс күшi;
- Технологиялық мүмкiндiктер;
- Басқару;
- Коммуникация жəне инфрақұрылым.
Өнімнің бəсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау. Өнімнің бəсекелік қабілетін
бағалау бүгінгі күні өндіруші үшін де, тұтынушы үшін де маңызды. Өнімнің бəсекелік
қабілеті оның құрамындағы заттармен, сапасымен, беріктігімен, адам өміріне
қауіпсіздігімен жəне сол сияқты көптеген жағдайлармен бағаланады. Өндіруші өз
өнімінің бəсекеге қабілеттілігін бағалағанда тұтынушы тарапынан қойылатын
талаптарды ескеруі қажет. Өнімнің бəсекелік қабілетін бағалау ең алдымен оның
сапалық құрамына тəуелді. Бəсекелес өнімдерден сапалық артықшылығы оның
бəсекелік қабілетінің бірден-бір мүмкіндігі болып табылады. Келесі бағыт оның
бағалық көрсеткіштерін анықтауға негізделеді. Бағалауды қажет ететін тағы бір тұсыол өнімнің тартымдылық қасиеті, оған өнімнің сыртқы келбеті, қорабының
ыңғайлылығы, сауда белгісі жəне оның тартымдылығы жатады. Кəсіпорын жұмысының
талаптарына талаптарына сай өнім өндіруге негізделуі оның бəсекелік
тұрақтылығының жоғарылауына кепіл болады. Нарықтағы өнімнің сапалық қасиеттерін
бағалау үшін, ең алдымен əрбір көрсеткіштің түтынушы үшін салыстырмалы
маңыздылығы анықтап алу қажет. Бұл үшін тұтынушылардан алынған жауаптарға
сараптық бағалау жүргізіледі. Өнімнің бəсекелік қабілетін бағалаудың келесі кезеңі,
яғни оның тартымдылық қасиеттері деңгейін анықтау да, сапа деңгейі іспеттес,
салыстырмалы түрде балдық жүйемен жүргізіледі. өнімнің тартымдылық қасиеттері
бойынша маңыздылық қасиеттерін анықтау үшін сараптық бағалау нəтижелері
сұрыпталады. Оның ішіне: өнімнің тартымдылығы, сауда белгісінің беделі жəне
сенімділігі, сыртқы қорабының келбеті, таңдау еркіндігі. Жалпы алғанда, отандық
өнімдердің бəсекеге қабілеттіліктерін арттыру мəселесі əлі күнге өзекті күйінде қалып
отыр. Тек сапалық немесе құндылық көрсеткіштермен ғана емес, сол сияқты өнімнің
тартымдылық қасиеттерімен де шетелдік өнімдерден ерекшелену міндетін орындау
үшін əрбір кəсіпорын өзінде бар мүмкіншіліктерді барынша пайдалану жəне оған
мемлекет тарапынан кең қолдау көрсету қажеттілігі айқын сезіледі
Жамбыл облыстық тауарлардың бəсекеге қабілеттігін көтерудің шаралары
келесідей:
- Маркетингтік зерттеулердің негізінде бəсекеге қабілеттілік саласындағы жүйелі
зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу;
- Микродеңгейдегі маркетинг жəне менеджментті жақсарту. Маркетинг өндірістік
шығындарды азайтуға бағытталуы керек;
- Пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі. Несие алуды жеңілдету;
- Мемлекеттік деңгейде ішкі нарықтағы тауарды жылжытуда ақпаратты қолдау.
Нарықты, бəсекелестік деңгейін, шикізатты, материалдарды жеткізуде стратегиялық
серіктестерді білу қажет;
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- ҚР-ң “Теріс пиғылды бəсекелестік” Заңының бұзушылығына жол бермеу;
- Өндірістің техникалық жəне технологиялық деңгейін көтеру мақсатында
жекелеген тұтынутауар нарығын өндіруге инвесторлар тарту. Əлемге танымал
тауарлық белгілерді иемденуге мемлекеттік көмек көрсету.
Осындай шараларды жүзеге асыру отандық тауар өндірушілердің ішкі жəне
сыртқы нарықтағы орнын тұрақтандырады. Тауар жəне тұтыну нарығында сапалы
отандық тауар өнімінің көбеюіне жəне бəсекеге қабілетті өнім өндіруге мүмкіндік
береді. Ал енді жеке “Алатау” серіктестігінің маркетингтік қызметі мен бəсекеге
қабілеттігін жетілдіру жолдарын қарастырып өтейік. “Алатау” серіктестігінің барлық
кешендi маркетингiн қолдану тиiмдiлiк көрсекiтштерiн жақсартады жəне
тұрақтандырады.
Өнiмнiң бəсекеге қабiлеттiлiгiнiң мəнiн тереңiрек критерилерiн жəне
факторларына көңiл бөлейiк, бұл жерде критерии ретiнде өнiмнiң сапалық жəне сандық
сипаттамасы түсiндiрiледi. Оның бəсекеге қабiлеттiлiгiн бағалау үшiн негiзгi болып
келетiн, ол фактор ретiнде – тiкелей, себебi бəсекеқабiлеттiлiк бiр немесе бiрнеше
критерилерiнiң өзгеруi үшiн қажеттi жəне жеткiлiктi болуы. “Алатау” серіктестігінің
тауарларының бəсекеқабiлеттiлiк критерилерiне мыналарды жатқызса болады:
- Сапа деңгейi жəне оның тұрақтылығы;
- Жаңашалдықтың деңгейi ;
- Имидж;
- Тұтыну бағасы;
Тұтынудағы жаңашылдық тауардың жаңалық дəрежесi ретiндегi тұтынушы
позциясымен анықталады. Тауардың бəсекеге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз етуде маңызды
рөл атқарады. Шетел тəжiрибесi көрсеткендей, бес жыл бойы бiр өнiм түрiн шығарып
келетiн компаниялар жəне тұтынушылық жаңашылдыққа өнiм өндiрiсiн өткiзуiн
дайындамағандықтан, бəсекеге қабiлеттiлiгiн жоғалтады. АҚШ фирмалары тауаржаңалықтар есебiнен 30-50% пайда алады. Кəсіпорынның барлық маркетингтік қызметі
маркетинг тұжырымдамасының негізі болып келетін қағидаларына бағытталуы керек.
Маңызды қағидалардың бірі болып икемділік қағидасы саналады. Кəсіпорын өнімінің
оңды жылжыту үшін потенциалды клиенттермен жəне сауда делдалдарымен тұрақты
жəне тиімді байланысып тұруы қажет. Бұл компания мен оның тұтынушыларын
жақындатады.
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УДК 33319.2
ШЕТЕЛ ТƏЖІРИБЕСІНДЕГІ АГРОӨНЕРКƏСІП
Сапарова Г.С., Сапарова Г.С., Тажибаев С.Д.
(М.Х. Дулати атындағы ТарМУ)

Дамыған өркениетті елдерде, экономиканы басқаруда салааралық тəсіл принципі
бағдарлама жасаудың алғашқы кезеңінің сипатты ерекшелігі болып табылады.
Жапония, ФРГ, Швеция, Франция елдерінде салааралық бағдарламалар экономиканың
барлық шешуші салаларын қамтиды. Ал, америка экономиканы басқару органдарының
территориялық филиалдары құрылғаннан кейін, аймақаралық комитеттер барлық
ұйымдардың мəселелерін шешіп отырады.
Халық шаруашылығы мəселелерін шешуде, тиімді кешендік əдіс кейінге
ысырылған қазіргі жағдайда, бұл тəжірибе бізге барынша маңызды болары сөзсіз.
Сондай-ақ, АҚШ-та ауыл шаруашылығының 10%-ы реттеледі екен. Ауыл шаруашылық
Министрлігі фермерлер үшін тек салық дəрежесін анықтап қоймай, баға паритетін
бақылау жасайды. Ал төмен кепілді бағаны тауар несие корпорацияларының кепілдік
операцичлары арқылы анықтайды. Өзіміз тығыз экономикалық байланыстағы Түркия
елінде жоспарлау 1963-1967 жылы бірінші бес жылдық жоспарды жасаудан басталды.
Алтыншы бес жылдық (1988-1992) жоспарда рыноктық экономиканың барынша
дамыған жағдайы ескерілді.
Ол халық шаруашылығының макроэкономикалық көрсеткіштеріне ден қоюға
мүмкіндік бкереді. Ал, Германиядағы экономиканы реттеуде, бəсекелестікті жəне
рыноктың қызмет ету шараларын қорғауға, мемлекеттің антимонополиялық қызметінің
күшеюіне көп көңіл бөлінеді. Рыноктық қатынастарды дамыту үшін бəсекелестік
ортаны жасаудың өкіметтік шараларын Австриялық тəжірибесі жеткілікті тиімділігімен
ерекшеленеді. Бұл жерде мəселе ұсақ жəне орта фирмаларды құру жəне ұлттық
экономиканың əлемдік шаруашылық процестермен бірге бірігу дəрежесіне шығу
шаралары туралы болып отыр. Жаңадан қайта құрылған орта жəне ұсақ фирмаларға
мемлекет тарапынан дотация жəне жеңілдікті несиелерді берумен, салық салудың
жеңілдігін жасаумен қамтамасыз етіледі. Осындай фирмаларының белсенді қызметінің
қөұқықтық негізі тауарларды сату тəртібі, əділеғтсіз бəсекеге қарсы шаралар, жергілікті
жабдықтау тағы басқа жөнінде əрекет ететін заңдармен қамтамасыз етіледі.
Австрияда ауылшаруашылығы экономика министрлігінің жəне ауыл, орман
шаруашылығы министрлігінің сəйкесті бөлімшелерінің бақылауында болады.
Рыноктық экономикасы дамыған елдер тəжірибесінде рыноктық қатынастар тек өзіндік
реттелуші процестердің сəйкестігін ғана емес, сондай-ақ бағаны мемлекеттік реттеуді
де қамтитынын көрсетеді жəне олардың бағаны реттеуді жүзеге асыруда қолданатын
механизмдері түрліше алпыс жыл бұрын енгізілген американдық ауыл шаруашылық
өніміне баға құру жүйесі, фермерлердің ертеңгі күнге сенімділігін арттырып
шаруашылық жүргізудің мүмкін болар нəтижелерін алдын-ала анықтауға мүмкіндік
береді. Басқаша айтсақ рынокта бағаның өзгеруі болған жағдайда, фермерге табыстың
төменгі дəрежесіне кепілдік беретін кепілдік баға жүйесі жұмыс жасайды. Тауар –
несие корпорациялары фермерлерден кепілдік баға бойынша өнімін сатып алады,
оларды сəйкес соммада несиемен қамтамасыз етеді. Бұл жүйе Ресейде жұмыс жасауда.
Сондай-ақ оны біздің Қазақстан жағдайында да қолдануға болады. Яғни, фермер
табысының төменгі дəрежесін кепілдендіретін мақсатты бағаны пайдалануда АҚШ
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тəжірибесін қолдану қажет болады. Австрияда бағаны реттеу, баға туралы арнайы заң
негізінде жүзеге асады.
Осы елден соғыстан кейінгі уақыттарда бастау алған бағаны босатудың алғашқы
процесі 30-40 жылға созылды. Бірақ, елде өндірілген тауарларға, импорттық тауарларға
баға дəрежесін мемлекеттік реттеу əлі де бар. Атап айтсақ, тауарларды өндіруге қажетті
шикізат ресурстарынабағаны төмендету жəне сол елге əкелетін ауыл шаруашылық
өнімдеріне кеден салығын төмендетусияқты шаралар. Сонымен қатар, бұл елдің
мемлекеттік бақылау қызметтерін күшейту тəжірибесі, əсіресе экономикалық
дағдарыстан шығу жағдайында өзін ақтағанын көрсетеді. Жапонияда баға тағайындау
мəселелерімен үкіметтік орган баға тағайындау Бюросы айналысады.олар баға
динамикасының макроэкономикалық болжауын жасайды жəне төмен баға дəрежесі
бойынша салалық министрліктердің ұсыныстарын талқылаудан өткізеді.Швейцарияда
бағаны бақылау жөніндегі федералдық мекемелер бар. Мемлекетті қаржыландыратын
салаларда, бəрінен бұрын ауыл шаруашылығында, транспортта, білім беруде бағаға
реттеу жүргізіледі.
Кейбір елдерде баға жөнінде əлеуметтік заң актілері қабылданған. Мысалы АҚШ
пен Канада антимонополиялық заң, Австия-баға туралы заң, Данияда баға жəне бəсеке
туралы заңдар бар. Барлық əлемдік тəжірибеде бағаны мемлекеттік реттеудің, басты
объектісі-ауыл шаруашылық тауарлары болып табылатынын көрсетеді. Осы жағдайдың
ғылыми анализі ауыл шаруашылық өндірісінің бірқатар ерекшеліктерін бөліп көрсетуге
мүмкіндік береді. Біріншіден ауыл шаруашылық өндірісі табиғи климаттық
жағдайларға тəуелді болғандықтан фермер алдында өзекті мəселе тұрады. Ол мəселені
шешуде ауыл шаруашылық өніміне бағаны реттеудің мемлекеттік əдісіне сүйенеді
жəне осы механизм арқылы өндіруші еңбегі ынталанады. Екіншіден, халықты азықтүлікпен дер кезінде қамтамасыз етудің шешуші рөлі, ауыл шаруашылығы өнімінің
натуралды өңделген түрлеріне беріледі. Сондықтан мемлекет басқарудың сəйкесті
органдары, ауыл шаруашылық өнімдеріне баға тағайындау процесіне ауысуына тура
келеді жəне де əр елдің құрылымдық ерекшнліктерне қарай əкімшілік, экономикалық,
заңды жəне аймақаралық реттеуді де жоққа шығармайды. Үшіншіден, шаруашылық
жүргізудің кез келген жүйесінде аграрлық секторға əр уақытта мемлекеттік қолдау
қажет. Əсіресе ғылыми-техникалық қызмет көрсету нақты инновациялық,
инвестициялық шараларды жүргізуді керек етеді. Европаның экономикалық одақ
елдерінде мемлекеттік дотацияның көлемі барлық фермерлер табысының 3/4 бөлігіне
жетсе, Канадалық бұ көрсеткіш дəрежесі 40%-і құрайды.
Европалық экономикалық одақ (ЕЭО) елдерінде баға тағайындау саясаты
барынша маңызды, оны жүзеге асырумен арнайы органдар-ЕЭО елдерінің Министрлер
кеңесі айналысады. «Европалық одақты»біріңғай аграрлық саясаты кепілді бағамен
рынокты реттеудің басқада құралдардың жүйесіне, сондай-ақ басқа елдермен саудада
кедендік протекционизмге негізделеді. Осы саясатта басты рөл, ауыл шауашылық
өніміне баға механизміне беріледі. Бұл елдерде ауыл шаруашылық тауарларына үш
түрлі баға тағайындалған: біріңғай бақылау бағасы (жоғарғы дəреже); рыноктың бағасы
(сұраныс пен ұсыныс негізінде анықталатын); біріңғай сатып алу бағасы (төменгі
дəреже). Егер де ұсыныс сұрсаныстан жоғары болса, онда жиналған запастарды
өткізеді. Европалық одақ елдерінде, көп ақша қаражаттары астық рыноктарына жəне
сүт өнімдерітауарларына, дəлірек айтқанда азық-түлік рыногының жалпы жағдайымен
баға дəрежесін анықтайтын өнмдерге қолдау көрсетуге жұмсалады. Сондай-ақ,
жоғарыда айтылған ұлттық мемлекеттік мекемелер ауыл шаруашылық өнімдерін
сақтау, өңдеу жəне өткізуге айтарлықтай шығын шығарады.
Экономиканың аграрлықсекторын мемлекеттік реттеудің тқиындықтарына
қарамай Батыс Европа елдеріндегіазық-түлік молшылығы, оның тиймділігінің жоғары
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екендігіне дəлел болады. Өркениетті елдердегі алрарлық реформалардың басты бағыты
фермерлік шаруашылықтардың құрылуы мен дамуы болып табылады. Сондай-ақ,
мемлекеттік аграрлық, саясатты жасау мен жүзеге асыруда шешуші рөл ауыл
шаруашылық кооперативтеріне беріледі екен. Мысалы, Батыс Европалық көптеген
елдерде, Канада мен Австрияда фермерлік шаруашылықтардың 80%-тейін, АҚШ-та 6080%, Ирландия Солтүстік Европа мен Жапонияда 100%-ін кооперативтер біріктіреді.
Кооперативтік құрылымдарға ерікті түрде қатысу мүдделегі қатысушылар материалдытехникалық жабдықтау, өңдеу жəне өнімді өткізу жүйелерінің артықшылықтарын
пайдалануға мүмкіндік алады.
АҚШ-та өндірілетін тауарлы ауылшаруашылық өнімдерінің 30%-ін рынокта
кооперативтер өткізеді. Ал Францияның астық кооперативтері астықты өткізуде басты
рөл атқара отырып, асық өніру мен өткізудің 70%-не, экспорттың 50%-не бақыллау
жасайды. Жапония, швеция, Финляндия мен Норвегияда үкімет өкілдері мен ауыл
шаруашылық кооперативтері арасында келісімдер арқылы аграрлық саясаттың
ауылшаруашылық өнімдеріне баға дəрежесін реттеу, ауыл шаруашылығына бюджеттік
қаржыландыру мөлшері мен бағыттары, фермерлерге дотация дəрежесі, азық-түлік
экспортын субсидиялау сияқты негізгі мəселелер шешіледі. Бірқатар елдерде
экологиялық таза өнімдер өндірісін қамтамасыз етуші елдер салықтан босатылады.
Данияда кооперативтік кəсіпорындар қызметінің барлық трлеріне пайдаға салық
салудың жеңілдіктерін пайдаланады. Егер жеке тұлғаларға пайдаға салық 50%–ті
құраса, кооперативтерге -20%. Канадада фермерлік шаруашылықтарда табысы 100-ден
250мың доллларға дейін фетмерлр оның көлеміне қарай жылына 1-ден 2,5 мың
долларға, яғни 1%-тей салық төлейді. АҚШ-та жəне Швецияда фермерлік табыстарға
бірдүркін салық салу принципі қолданылады. Дамыған елдерде фермерлнр мен ауыл
шаруашылық кооперативтерін несиелеудің мықты жүиесі арқылы, ауыл шаруашылық
өндірісін реттеу жүзеге асырылады .
Сондай – ақ құрғақшылық, су тасқыны немесе басқада апатты жағдайларда
шығындар сақтандыру несиелік ауыл шаруашылық қорларының есебінен жабылады.
Қазіргі кезде ауыл шаруашылығын несиелеудің дамыған секторы дəстүрлі емес
секторлары болып табылады олар фермерлер шаруашылықтар үшін ресурстарды
жеткізушілер немесе фермерлерге қажетті жабдықтарды өндірушілер. Кредиторлар
клиенттерімен жұмыс іздеуде жаңа əдістерді тағайындайды. Кредиттік инспекторлар
клиенттерінің фермаларына барады, сонымен бірге клиентпен өз ара əрекет жəне ішкі
кеңселік қызметке кететін уақыт шығындарын азайту технологиясын іздеуді
жалғастырады.
Бірақта елдердегі аграрлық секторды мемлекеттік қолдау əдістерінің
айырмашылығына қарамай, жалпы ортақ белгілерін де бөліп көрсетуге болады.
Мемлекеттің қолдау дəрежесі ауыл шаруашылық емес қызметтің табыстар көлемі
жақын, онда аз қаржылық көмек байқалады. Жапония мен Скандинавия елдерінде
аграрлық секторда жұмысшы өнімінен 3 есе аз құн өндіреді, сондықтан да ауыл
шаруашылығын қолдау жəрежесі барынша жоғары. Сондай – ақ мемлекеттік қолдау,
сол елдің агроөнімінің таза экспортеры болуының дəрежесіне де байланысты. Əдетте
əлемдік сальдосы бар (импорттың көбеюі) мемлекеттер ауыл шаруашылық өнімінің
таза экспортерларына қарағанда аграрлық секторға үлкен қолдау көрсетеді. Сондай –
ақ, аграрлық тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдаудың жалпы көлемінде рыноктық
баға дотацияның үлесі сол елдің аграрлық өнімінің таза экспортеры ретінде нығаюына
қарай төмендейді. Мысалы, Жаңа Зеландия эканомикасы көбіне ауыл шаруашылық
өнімінің экспортымен анықталады. Сондықтан аграрлық секторға мемлекеттік
қолдаудың дəрежесі төмен. Ал Жапония ауыл шаруашылық өнімінің импортеры,
аграрлық секторға мемлекеттік қолдау дəрежесі жоғары.
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АГРОӨНЕРКƏСІП КЕШЕНІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Серікбай Қ.Ə., Серікова Б.Т.
(М.Х. Дулати атындағы ТарМУ)

Жаһандану жағдайында əлемдегі қаржы дағдарысының, яғни құлдырау мен
рецессияның ұлттық экономикаға ықпалы күрт өсті. Көптеген мемлекеттер
интеграциялық үрдіске қосылуына байланысты сыртқы жағдайлар ел экономикасына
қатты əсер ете бастады. Қазіргі жағдайда жəне болашақта болатын құбылыстарға
сəйкес келетін іс-шаралар жүйесін құрастыру жəне дағдарыс салдарынан болатын
жағымсыз құбылыстарға қарсы тұра алатын шараларды ұйымдастыру қажет. Сыртқы
тəуекелділікті жəне қазіргі жағдайдағы қауіпті мəселелерге көңіл аудармауға, елемеуге
болмайды [1].
Агроөнеркəсіп кешенінің инновациялық дамуына ықпал ететін шарттар мен
факторларды талдау оларды кері ықпал етуші (инновациялық дамуды тежеуші) жəне оң
ықпал етуші (инновациялық процестердің қарқындылығын күшейтуші) деп екіге
бөлуге мүмкіндік береді (1-сурет).
Агроөнеркəсіп кешенінің инновациялық дамуына оң ықпалын тигізетін шарттар
мен факторларға шаруашылық жүргізудің нарықтық тəсілін, табиғи ресурстардың
көптігін, ғылым мен білім əлеуетінің жеткіліктілігін, ішкі азық-түлік нарығының
ауқымдылығын, экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, табиғи азық-түлік өнімдер өндірісінің
мүмкіндігін жатқызуға болады.
Ал, кері ықпал ететін шарттар мен факторлар ретінде отандық ауыл
шаруашылығы ғылымындағы ұйымдық құрылымның күрделілігін; ғылыми-техникалық
жəне инновациялық қызмет түрлерінің əркелкілігін; ғылыми зерттеулердегі өңірлік,
салалық жəне салааралық сипаттағы мəселелердің үлес салмағының басымдығын;
ұдайы өндіріске қатысты кейбір мəселелерді зерттеу мерзімінің тым ұзақтығын
қарастыруға болады. Аталмыш факторлар ауыл шаруашылығы ғылымы мен аграрлық
ғылыми зерттеулерді басқаруда елеулі қиыншылықтар туғызады.
Нарықтық экономикадағы инновациялардың басым көпшілігі кəсіпкерлік
құрылымдар тарапынан өндірістік жəне коммерциялық міндеттерді шешудің құралы
ретінде, əрі олардың тұрақты жұмыс істеуін, экономикалық өсімді жəне бəсекеге
қабілеттілікті қамтамасыз ететін маңызды фактор ретінде жүзеге асырылады жəне
нарыққа, нақты бір тұтынушы тобына немесе қажеттілікті қанағаттандыруға
бағытталады.
Агроөнеркəсіп кешенінің дамуына қажетті шарттардың бірі – ғылыми-техникалық
прогресс. Аталмыш процесс ғылым мен техника жетіктістерін игеру арқылы
кеңейтілген ұдайы өндірісті жүргізуге мүмкіндік беретін инвестициялық-инновациялық
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процестерге негізделеді. Сонымен қатар, кадр (маман) əлеуеті агроөнеркəсіп
кешеніндегі инновацияларды игерудің басты факторларынан саналады. Сол себептен,
кадр əлеуетін күшейтпестен ауыл шаруашылығы өндірісіне озық үлгідегі, ресурс
үнемдеуші технологияларды ендіру мүмкін емес [2].
Инновациялар зерттеу, өндіру жəне сату (өткізу) қатынастарының жалпы кешенін
қамтитын күрделі де көп қырлы мəселе болып табылады.
Агроөнеркəсіп кешеніндегі инновациялық процесс қарқынының елеулі дəрежеде
тежелгеніне қарамастан, ауыл шаруашылығы ұйымдарының 10-15℅ бөлігінің ресурс
үнемдеуші жаңа ауыл шаруашылық технологияларына деген қажеттілігі артып келеді.
Дегенмен, инновациялық технологияларды əзірлеу мен ендіру процесі, бірінші кезекте,
ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелі-конструкторлық жұмыстар қомақты қаржыны талап
етеді.
Қазақстан экономикасының аграрлық саласында сақталып отырған қолайсыз
макроэкономикалық ахуал мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің төмен
инвестициялық мүмкіндіктері АӨК-дегі инновациялық қызметті белсендіруге қажетті
шарттарды шектері сөзсіз. Сондықтан, тиімді инновациялық қызмет – «Агроөнеркəсіп
кешенін дамыту» мемлекеттік жобасын сəтті іске асырудағы басты факторлардың
бірінен есептеледі.
Қазақстанда бірегей ғылыми-өндірістік база мен жоғары білікті ғылыми
мамандардың бар болуына қарамастан, инновациялық дағдарыс жаңалықтарды ойлап
табу мен шығару процесін мемлекеттік реттеу мен басқару деңгейінің күрт
төмендеуінен, қаржыландыру көздерінің жоқтығынан жəне зерттеу ұжымдары
қызметінің дұрыс берілмеуінен туындап отыр [3].
Ауыл шаруашылығындағы инновациялық əлеуетті қалыптастырудың басым
бағыттарының бірі, əрі маңызды міндеті ғылыми-зерттеу жəне тəжірибеліконструкторлық жұмыстарды жеткілікті көлемде қаржыландыру болып табылады.
Соңғы жылдары мұндай жұмыстар бірнеше көздерден, атап айтқанда, республикалық
бюджеттен (шамамен 40℅); жергілікті өңірлік қаржылардан (орташа есеппен 27℅);
ауыл шаруашылығы кəсіпорындары мен ғылыми мекемелердің меншікті қаражатынан
(32,8℅) қаржыландырылды.
Дамыған елдерде ауыл шаруашылығы ғылымына жұмсалатын мемлекеттік
шығындар жылына 4-6℅ артып отырса, ғылыми-зерттеу жəне тəжірибеліконструкторлық жұмыстарға кететін шығын көлемі жалпы ұлттық өнімнің 2℅-дан
астамын құрайды. Ал, Қазақстанда болса, шығын көлемі біршама жылдан бері жалпы
ұлттық өнімнің 0,25℅-ынан асқан емес.
Мемлекет, бірінші кезекте, материалдық өндіріске, еңбекке жəне ақылға
негізделген ұдайы өндіріс тетігін қолдауға; ауыл шаруашылығы өнімдерінің тиімділігі
мен бəсекеге қабілеттілігін арттыратын, аграрлық бағыттағы ғалымдардың ғылыми
нəтижелерін уақытылы патенттеу жұмыстарының ұйымдастырылуын күшейтуге;
инновациялық жетістіктердің өндіріске ендірілуін ынталандыруға баса мəн беру керек.
Неге десек, жаһандану кезеңінде бəсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін ауыл
шаруашылығына қомақты қаржының құйылуын талап ететін, қымбат, жаңа
инновациялық технологияларды шұғыл түрде ендіру қажет. Осы орайда, ауыл
шаруашылығындағы кадр əлеуетінің қазіргі ахуалы инновацияларды іс-жүзінде
ендіруге елеулі кедергі келтіретіндіктен, инвестициялардың тиімділігін барынша
азайтып, «Агроөнеркəсіп кешенін дамыту» мемлекеттік жобасының жүзеге асуын
тежейтінін айқын ұғынған жөн.
Бүгінгі жағдайда ғылым мен техника жетістіктерін ендіру арқылы агроөнеркəсіп
өндірісін барынша жаңғыртуға бағытталған инновациялық процестерді дамытып қана
дағдарыстан шығуға болады.
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Инновациялық процестер нақты техникалық жəне технологиялық идеяларды
ғылыми əзірлемелер негізінде жаңа технологияларға айналдырудың жəне жаңа, сапалы
өнім алу мақсатында тікелей өндірісте игеруге дейін жеткізудің тұрақты, үздіксіз
ағымы болып табылады. Аталмыш процеске ауыл шаруашылығындағы ғылыми
ұйымдар мен оқу орындары, өндірісті басқару мекемелері, қызмет көрсетуші жəне
өндіріске ендіруші құрылымдар, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері қатысады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін ғылыми-техникалық зерттеу, əзірлеу жəне
өндіріске даярлау, басқаша айтқанда, өндіру, сақтау, қайта өңдеу жəне өткізу
инновациялық процестің негізгі функционалдық бөліктерін құрайды.
Дəстүрлі тауарлардың ұлттық нарықтары сияқты инновациялық өнімдердің
ұлттық нарықтарының да сандық сипаттары, салалық жəне географиялық құрылымы,
өзіндік жарнамалау түрлері, баға есептеу əдістемесі, заңдық ережелері болады.
Инновациялық өнім нысандарының айырбасы барысында сатып алу-сату, жалға алу
немесе жалға беру, қызмет көрсету, капитал, қарыз жəне серіктестіктерді
инвестициялау келісімдері секілді өзге де коммерциялық мəмілелердің заңдық
шарттары орындалады. Экономикасы дамыған елдердің инновациялық нарықтары
негізінде əлемдік инновациялар нарығы құрылады. Қазақстанда қалыптасып келе
жатқан инновациялар нарығының түбегейлі нарықтық қайта құруларды жүзеге асыру
кезеңіндегі агроөнеркəсіп кешені экономикасының дағдарысқа ұшырауына байланысты
төмендегідей бірқатар өзіндік ерекшеліктері байқалады:
- ғылыми-техникалық салада өткен жылдардан ғылыми-зерттеу жəне тəжірибеліконструкторлық жұмыстардың жеткілікті қоры қалғанымен, оларды іске асыру жəне
ауыл шаруашылығы саласында жаңа зерттеулер мен əзірлемелерді жүргізу үшін
тапсырыс беруші тұтынушылардың қаржысы жетпейді;
- инновация нарығы өнімнің өзінен емес, инновациялық қызметті жүргізуге
қабілетті ұйымдардың, ұжымдардың, жекелеген мамандардың жиынтығынан тұрады;
- бүгінгі күні инновациялық ұйымдар көбіне венчурлық капиталмен қамтамасыз
ететін ұйымдардың қаражаты есебінен өз беттерінше жұмыс істей алмайды.
Мемлекетімізде инновациялық жəне техникалық прогресстің тежелуі немесе баяу
қарқынмен дамуы əлемдік нарықтың шикізаттың көзі болып қала беруіне
соқтықтырады. Ал мұндай болашақ технологиясы жетік дамыған мемлекеттерге
тəуелді еткізіп, прогресстің соңғы сатыларында жүруге итермелейді.
Отандық өндіруішлер мен тұтынушылардың қандай да бір тауар түрі бойынша
сыртқы нарыққа тəуелділігі түбінде мемлекеттің халық аралық бəсекедегі орнын
төмендетіп, оларды сатып алудан түскен қосымша құн мен валюталық түсімдер шет
елдік бəсекелестердің өндірісі мен технологияларын жаңартуға жұмсалады.
Өндірістің индустриалды-инновациялық тұрғыда жедел дамуын талап етіп
отырған шаруашылықтың қазіргі жағдайында келесі факторларды ескеру қажет:
• институционалды тұрғыда тиімді қызмет атқаруға қабілетті жеке меншік
секторын қалыптастыру;
• өндірістік тұрғыда импорттың орнын алмастыру мен инновациялық саясаттарды
алға қоя отырып, ішкі нарықтағы өндірушілердің өнімдері мен сапасын жəне бəсекеге
қабілеттілігін арттыру;
• ресурстық тұрғыда инвестициялық жедел амортизация саясаттарын
қалыптастыру мен еңбек ресурстарының тиімділігін көтеру;
• ұйымдастыру – басқару шаралары бойынша мемлекеттік стратегиялар мен
өндіріс анклавтары арасындағы мүдделерді үйлестіру.
Қорыта келгенде, экономикалық тұрғыда дамыған мемлекеттер қатарына жоғарғы
технологиялы өнімдер нарығында бəсекеге түсе алатын елдерді жатқызуға болады. Ал
тиімді ұлттық инновациялық жүйе бəсекеге қабілетті ұлттық экономиканы құру мен
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қалыптастырудың басты механизмі. Дұрыс өңделген инновациялық саясат
индустриалды-инновацилық дамудың жетекші тізгіні ретінде отандық ғылыми сыимды
өндірісті дамыту мен бəсекеге қабілетті ұлттық экономиканың негізігі құралы бола
алады.

Сурет 1. Агроөнеркəсіп кешенін инновациялық дамытуға ықпал ететін шарттар мен
факторлар
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ƏОЖ. 636. 084
ТАРЫ МЕН СИЫРЖОҢЫШҚА АРАЛАС ШӨБІМЕН
БОРДАҚЫЛАУДАҒЫ ТАНА – ТОРПАҚТАРДЫ АЗЫҚТАНДЫРУ
Сурағанова П.С., Аяганова Ж.Г., Бопышев С.У.,
Курманалиева А.К., Макенова Қ.Е., Бактыбаев М.С.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Бір жылдық шөпті мал азығына өсіргенде азықтағы протеин мөлшерін арттыру
мақсатымен бұршақ жəне астық тұқымдас дақылдарды араластыра сепкен барынша
тиімді. Бір жылдық астық тұқымдас мал азықтық тары өсімдіктердің сабағы
жапырылмайтын берік, сиыржоңышқа сияқты бұршақ тұқымдастардың сабағы
жапырылған жəне сүйеуіш дақылды қажет етеді, ал араластыра сепкенде өсімдіктер
жатып қалмайды. Мал азығына өсіргенде аралас шөптердің қоспасы орманды дала
аймағында – тары мен сиыржоңышқа таңдап алынды. Пішен мен көк балаусаға
өсірілетін бір жылдық аралас шөп мал азықтық жəне танаптық ауыспалы егістерде
орналастырылады. Бір жылдық бұршақ – астық тұқымдас аралас егістігінің барынша
жоғары өнімі мамырдың соңы – маусымның бірінші жартысында себілгенде жиналады.
Бұл заңдылық тары – бұршақ тұқымдас жəне басқа қоспаларға да таралады. Пішенге
бір жылдық шөпті əрбір 7-10 күн сайын бірнеше мерзімде сепкен дұрыс. Жоғары
сапалы мал азығы алынатын өсімдік өсіп-даму кезеңі (бұршақ тұқымдастарда
гүлденудің басы жəне астық тұқымдастарда шашақтану кезеңі) 7-10 күнге созылады,
бұл орта есеппен барлық мерзімдерде себілген егістіктер жоғары пішен өнімін жинауға
мүмкіндік береді, ал шөп тамырында көп қалмай ең жақсы мерзімде жиналады.
Аралас шөпті сепкенде себу нормасы мен компоненттердің ара қатынасын дұрыс
анықтаудың маңызы зор: өнімдегі бұршақ тұқымдас компоненттің үлесі 25-45% болуға
тиіс.
Бір жылдық шөптің аралас егістігі шөбін, сонымен бірге үстеме қорек үшін көк
балауса алуға шикізат ретінде өсіргенде оларды 6-8 мерзімде себеді.
Біржылдық мал азықтық астық-бұршақ тұқымдасына жататын тары мен
сиыржоңышқа аралас шөбінің химиялық құрамы келесі кесте 1-де келтірілген.
Жоғарыдағы кесте 1-де қарап отырсақ, төмендегі кесте 2-де көрінгендей, үлгі
алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты болып есептеледі.
Тамыз айының 16 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, тары себілген мөлшері
73 пайыз болып, сиыржоңышқа 27 пайызды құраса, ал үлгі алынған мерзімі тамыз
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айының 16 жұлдызында үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып табылады.
Кесте 1. Тары мен сиыржоңышқа аралас шөбінің химиялық құрамы %.
Химиялық құрамы %
Дақыл
Тары мен
сиыржоңышқа
Тары мен
сиыржоңышқа

протеин ақуыз

май жасұнық

АЭЗ

100кг азықтың құрамында, кг есебімен
Қорыты.
Қорыт.
күл
Аз. өлше
протеин
ақуыз

10,2

-

3,7

27,3

42,4

6,7

6,3

-

57,6

11,3

-

4,0

26,7

43,4

6,3

7,0

-

60,2

Екі мерзімде алынған үлгінің аралас дақылдардың шөптерінің химиялық құрамы
көрсеткіштеріне келетін болсақ, онда протеиннің мөлшері кейінгісінде 1,1 пайыз
жоғары болды. Ақуыз мөлшері екеуінде де ештеңе жоқ болды. Ал, майдың мөлшері
алғашқысындағы 0,3 пайыз төмен болса, ал жасұнық көрсеткішінен 0,6 жоғары, АЭЗ-да
1,0 төмен, күл көрсеткішінен 0,4 жоғары пайыз екендігі анықталды.
100 кг азықтың құрамында, кг есебімен қорытылатын протеин мөлшері кейінгі
бағандағысында 0,7 пайыз жоғары болды. Қорытылатын ақуыз мөлшері екі бағанда да
тең пайызды көрсетсе, ал азық өлшем мөлшеріне келетін болсақ, онда ол алғашқы
бағанда 2,6 пайыз төмен болғаны анықталды. Біржылдық астық-бұршақ тұқымдасына
жататын тары мен сиыржоңышқа аралас шөбінің қорытылу коэффициенті келесі кесте
2-де келтірілген.
Кесте 2. Біржылдық мал азықтық астық-бұршақ тұқымдастары тары мен сиыржоңышқа
аралас шөбінің қорытылу коэффициенті.
Үлгі
Азыққа
Азықтың атауы алған
сипаттама
күні
Тарымен
Тары 73 %,
сиыржоңышқа 16/VІІІ Сиыржоңышқа
27 %,
Тарымен
Тары 68 %
сиыржоңышқа 16/VІІІ Сиыржоңышқа
32 %

Үлгі алынған
орны

Қорытылу коэффициенті %
су

Сол. Қаз облысы
мал жəне
9,7
өсім.шар.ҒЗИ-ы
Сол. Қаз облысы
мал жəне
8,3
өсім.шар.ҒЗИ-ы

протеин ақуыз

май жасұнық

аэз

62

-

40

53

64

62

-

40

53

64

Жоғарыдағы кесте 2-де көрінгендей, үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал
жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептеледі.
Тамыз айының 16 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, тары себілген мөлшері
73 пайыз болып, сиыржоңышқа 27 пайызды құраса, ал үлгі алынған мерзімі тамыз
айының 16 жұлдызында үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептелінеді.
Екі мерзімде алынған үлгінің аралас дақылдардың шөптерінің қорытылу
коэффициентін көрсеткіштеріне келетін болсақ, онда судың мөлшері кейінгісінде 1,4
пайыз төмен болды. Ал қалған көрсеткіштері екі бағанда да бірдей деңгейде болды.
Бұршақ – астық тұқымдас аралас егітігін мал азықтық көк балаусаға бұршақ
тұқымдас компоненттің гүлдену кезеңінің басында, пішенге – жаппай гүлдену –
бұршағының түзіле бастаған кезеңінде жинайды.
Мал азығына өсіргенде тарыны дəнді парлы ауыспалы егістікке пардан кейін 4 – 5
дақыл. Ең мол өнім алынатын себу мерзімі – маусымның бірінші онкүндігі. Мал
азықтық тары қатардағы əдіспен гектарына 3-3,5 млн. өнгіш тұқым (10-22), ал
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суармалы жерлерде 4 млн. өнгіш тұқым себіледі. Тұқымның топыраққа сіңірілуі
тереңдігі 4-5 см, ал беткі қабат кеуіп кеткенде 7-8 см-ге дейін тереңдетуге болады, бірақ
ол жағдайда себу нормасын 10-12 %-ге көбейту қажет.
1 кг. Тары мен сиыржоңышқа аралас шөп көк балаусасы
натуральдық
дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері келесі кесте 3 де келтірілген.
Жоғарыдағы кесте – 3 көрінгендей тары мен сиыржоңышқа аралас шөп көк
балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері (мг) тоқталатын
болсақ, онда үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты болып есептеледі.
Кесте 3. Тары мен сиыржоңышқа аралас шөп көк балаусасы натуральдық дымқылдықта
1 кг азықтағы каротин мөлшері (мг).
Үлгі
Алынған
Натуралық
Азықтың атауы алынған Азыққа сипаттама
Үлгі алынған орны анализдер дымқылдықта 1 кг
уақыты
саны
азықтағы каротин, мг
Тары мен
Тары 80 %,
Сол.Қаз. мал жəне
11/V ІІІ
2
41,2
сиыржоңышқа
сиыржоңышқа 20 % өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы
Тары мен
Тары 70 %,
Сол.Қаз. мал жəне
35,8
сиыржоңышқа
Сиыржоңышқа 30 % өсімд. шаруаш. ҒЗИ-ы
Тары мен
22/ V ІІ Жеміс пісе бастауы
27,0
сиыржоңышқа
Тары мен
Сыпыртқы гүл
19/ V ІІІ
1
38,4
сиыржоңышқа
шашқанда

Тамыз айының 11 жұлдызында азыққа сипаттама берсек, тары себілген мөлшері
80 пайыз болып, сиыржоңышқа 20 пайызды құраса, ал үлгі алынған мерзімі шілде
айының 22 жұлдызында үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты болып есептелініп, тарының жемісі пісе
бастаған кезінде.
Алынған анализдер саны 2 үлгі алынған мерзімі тамыз айының 19 жұлдызында
азыққа сипаттама берсек, тары сыпыртқы гүл шашқан кезінде, үлгі алынған орны
Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты
болып есептелініп, алынған анализдер саны 1 болып, тары мен сиыржоңышқа аралас
шөп көк балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері 38,4 мгды құраса, ал үлгі алынған мерзімі шілде айының 22 жұлдызында тары сыпыртқы гүл
шашқан кезде, үлгі алынған орны Солтүстік Қазақстан мал жəне өсімдік шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты болып есептелініп, тары мен сиыржоңышқа аралас шөп көк
балаусасы натуральдық дымқылдықта 1 кг азықтағы каротин мөлшері 27,0 мг-ды
құрады. Тары мен сиыржоңышқа аралас шөп көк балаусасы натуральдық дымқылдықта
1 кг азықтағы каротин мөлшерлерін салыстырсақ, онда алғашқы бағанда 2,8 мг жоғары
болғаны анықталды.
Пішенге бір жылдық шөпті əрбір 7-10 күн сайын бірнеше мерзімде сепкен дұрыс.
Жоғары сапалы мал азығы алынатын өсімдік өсіп-даму кезеңі (бұршақ тұқымдастарда
гүлденудің басы жəне астық тұқымдастарда шашақтану кезеңі) 7-10 күнге созылады,
бұл орта есеппен барлық мерзімдерде себілген егістіктер жоғары пішен өнімін жинауға
мүмкіндік береді, ал шөп тамырында көп қалмай ең жақсы мерзімде жиналады.
Бір жылдық шөптің аралас егістігі шөбін, сонымен бірге үстеме қорек үшін көк
балауса алуға шикізат ретінде өсіргенде оларды 6-8 мерзімде себеді.
Солтүстік Қазақстан облысында етті тұқымды қазақтың ақбас сиырларының
бордақылаудағы тана - торпақтарын ақуызға бай бұршақ тұқымдас, мал азықтық тары
мен сиыржоңышқа аралас шөбімен азықтандыруы өте нашар.
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Сол себепті «Тілеу» шаруа қожалығы ірі қара өсіру фермасында етті тұқым
қазақтың ақбас сиырларының бордақыланған тана-торпақтарын бір жылдық мал
азықтық тары мен сиыржоңышқа аралас шөбімен азықтандыру тиімділігі бойынша
ғылыми-өндірістік тəжірибе жұмысы жүргізілді.
Жүргізілген зерттеу жұмыстарының алға қойылған мақсаты:
1. Жануарларды бір жылдық мал азықтық тары мен сиыржоңышқа аралас
шөбімен азықтандыру тиімділігі нəтижесінде олардың өнімділігі деңгейіне əсерін
мұхият зерделеп, анықтау.
Ғылыми жаңалығы; Еліміздің солтүстік өңірінде қазақтың ақбас сиыр тұқымының
бордақылаудағы тана - торпақтарын бір жылдық мал азықтық тары мен сиыржоңышқа
аралас шөбімен азықтандырудың нəтижесінде тəулігіне 750-850 грамнан орташа салмақ
қосуы, алты айлығында 160-180 кг, 12 айлығында – 250 кг салмақ тартып, 1 кг қосымша
салмақ қосуына 7,0-8,0 азық өлшемі шығындалып, 18 айлығында 320-350 кг тартып, 2122 айлығында 1 кг қосымша салмақ қосуға 9-11 азық өлшемі шығындалып, жас ірі қара
мал 130-150 күнде тірілей салмағын – 50-60 % қосуының нəтижесінде жəне 21-22
айлық жасында орташа тірілей салмағы 410-425 кг жеткізіліп, жоғары қоңдылықпен
етке сою болып табылады.
Көк азықтар – ірі қараның жазғы уақыттағы негізгі азығы. Жақсы жайлымда сиыр
малы тəулігіне 70 кг дейін көк балауса жей алады. Жас көк балаусаның ылғалдылығы
жоғары болғандықтан жалпы құндылығы 0,18-0,29 азық өлшемі аралығында болады.
Орташа химиялық құрамын алғанда түрлі жайылым отында 60-80% су, ал құрғақ
затында 20-25% протеин, 10-18% клетчатка, 4-5% май, 35-50% азотсыз экстративтік
заттар, 9-11% минералды (күлді) заттар болады. Жалпы қоректілігі жағынан көк
азықтардың құрғақ заты құнарлы жемдермен тең түссе, биологиялық жəне дəрумендік
бағалығы жағынан олардан анағұрлым басым. Табиғи көк азықтардың негізі астық
тұқымдас өсімдіктер. Бұл азықтар өнімділігі мен жақсы желінгіштігімен, жылдам
өсуімен көзге түседі, ал бұршақ тұқымдастар – протеин, дəрумен жəне минералдық
заттарға бай келеді. Көк азықтың қоректілігі өсу фазасына байланысты өзгеріп
отырады.
Көк азықтар көптеген дəрумендер көзі, бірақ олардың шоғырлану мөлшері өсу
фазасына байланысты. Астық тұқымдас көк азықтың құрғақ затында дəрумендердің ең
көп шоғырлану мөлшері түтіктену, масақтану фазасында 180-200 мг/кг, ал бұршақ
тұқымдас өсімдіктердің будандасу кезінде 280-300 мг/га жетеді.
Көк азықтар эстрогендік активтігімен де көзге түседі. Фитоэстроген өзінің
химиялық жəне физиологиялық қасиеті жағынан ұрғашы жыныс гормоны – эстронға
жəне эстрадиолаға ұқсас. Бұршақ тұқымдастардың (беде, жоңышқа түрлері) құрамында
протеин көп болғанымен, олар астық тұқымдастарына қарағанда қантқа кедей. Ал ірі
қараның алдыңғы қарындарындағы микробиологиялық процестерге ең қолайлысы қант
– протеин ара қатынасының 1:1 екенін ескерсек, онда сиырларды ең жақсысы бұршақ
жəне астық тұқымдастар қатар өсетін жайылым отымен азықтандырған тиімді.
Ал қысқы уақытында азықтандыруда, бір жылдық мал азықтық тары мен
сиыржоңышқаның өңделген ұнымен алмастырылады.
Аралас шөпті сепкенде себу нормасы мен компоненттердің ара қатынасын дұрыс
анықтау қажет.
Жақсы тары мен сиыржоңышқа аралас шөп ұнымен бордақылаудағы тана торпақтар азықтандырылады. Ірі қара мал өсіру фермасында арнайы орнатылған
«Вольгар-5» шөп ұсақтатқыш машинасы бар. Тəжірибе фермасында арнайы
орнатылған «Вольгар-5» шөп ұсақтатқыш машинасымен ұсақтап, содан біржылдық мал
азықтық тары мен сиыржоңышқа аралас шөбін ДКУ типті дəн уатқышта ұнтақталған
ұнын буландырып, алдын-ала өңдеуден өткізілгеннен кейін басқа да азық
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қоспаларымен араластырылып, даяр болған азық қоспасы құрамында бір жылдық мал
азықтық тары мен сиыржоңышқа аралас шөбінің өңделген ұны да бар. Азықтандыру
мəзіріндегі биологиялық тұрғыдан жоғары сапалы протеин, дəрумендер жəне
минералды заттармен жан-жақты толықтырылуы шарт.
Қыс мерзімінде бір жылдық мал азықтық тары мен сиыржоңышқа аралас пішен
шөп ұнын басқа құрама жеммен яғни шырынды азықтар (қызылша, сəбіз) жəне түрлі
дəнді дақылдар кебегіне (сұлы, жүгері, арпа) - мен араластырып, даяр болған құнарлы
азық қоспасымен азықтандырылу нəтижесінде етті тұқымның бордақылаудағы еркек
тана – торпақтарын бұзау кезінен бастап, қосымша азықтандыруға үйретіп, тез арада
қарқынды түрде бордақылаған тиімді. 6-7 айлығында салмақтары 160-180 килограмнан
кем түспеуі керек. Қоңдылығын көтеріп, майлы жас ет өндіру қажет болса
бордақылауды 8-12 айлықтарында 245-250 кг тартқанға дейін созады. Биылғы жылы
көктемде, қыста туылған еркек бұзауларды бордақылау тиімді. Олар көктемде жетіліп,
қолдан егілген бұршақ жəне астық тұқымдас тары мен сиыржоңышқа аралас шөптерге
жайылып-ақ күзге арзан да мол жас мал сиыр етін өндіруге мүмкіндік туғызады. Танаторпақтарды бордақылағанда осы типтес рациондарды қолданып, 2,5 кг пішенді
соншама сабанмен араластырып, сүрлем енгізіп, бордақылау бағасын төмендетуге
болады. Қазақтың ақбас сиыр тұқымының бордақыланған тана-торпақтар
бордақылаудан шығарған кездегі орташа тірілей массасы 410-425 кг болған. Қазақтың
ақбас сиыр тұқымының бордақыланған жас тана - торпақтары 21-22 айлығында
қарашада етке тапсырылып, «Тілеу» шаруашылық қожалығында бордақылау шығынын
арзандатуға мүмкіншілік тудырып жəне бордақылауға қойып, тез қоңдандыру үшін,
əсіресе ерте көктемде, қыста туылған еркек бұзаулар тиімді болып келеді жəне оларды
жайылым отына жайылып-ақ күзге арзан да мол əрі жас қара мал етін өндіруге
мүмкіндік тудыруы болып табылады.
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THE PATHOLOGICAL AND HISTOLOGICAL CHANGE
ORGON SHEEP WITH THE DISEASE CYSTICERCOSIS
Toktarova G.K., Suleimenova A., Ismat E., Tylemetova S.E.
(South Kazakhstan State University named M.Auezov)

Cysticercosis causes larval stages, or vesicular special group of tapeworms tapeworms
or teniid [1]. Cysticerci or finns, occurring in sheep, predstavlayut larval stage armed
tapeworm, a parasite in the intestines of human and bovine cysticerci respectively
nevoruzhennogo tapeworm, localizing as a person [2,3]. In sheep cysticercus parasites in
striated muscle tissue, most often in chewing, lumbar, intercostal, neck and shoulder muscles,
the muscle of the diaphragm [4,5].
Methods of research work and materials
Pathological and histological research work is investigated in a meat processing plan in
South Kazakhstan region.
Histological research work
Fixing (from Lat. Fixation - fixing) - liver treated with formalin fixative. Posting - the
process of dehydration (dehydration), gizzard and impregnating it with paraffin. This step
provides a seal tissue, which, in turn, is necessary to obtain slices (if the fabric is too soft, then
it will be at mikrotomirovanii «wrinkle», forming folds, tears, and other artifacts, rendering it
unfit for the study). Immersion muscular stomach in alcohol. Fill - the process of creating a
block, solid enough to be suitable for cutting (mikrotomirovaniya). We did fill with paraffin.
The next stage of cutting, or mikrotomirovanie is a manufacturer of thin sections on a special
device - a microtome. Slice thickness of 4-5 m. Staining of sections with hematoxylin and
eosin.
Research results
In sheep, especially common liver damage associated with the introduction of the young
stages of the parasite. Development of hexacanth cysticerci occur in the connective tissue
between the muscle fibers. Growing bubble gradually reflected capsule, built mainly as for
echinococcosis, only more subtle. In perimysium around finn appears significant infiltration
of histiocytes, lymphoid and plasma cells and eosinophils. Oncospheres penetrated from the
intestine into the vascular system, and then entered into various organs. Under the capsule
body and deep parenchyma visible dark red or brownish foci of irregular shape, mostly in the
form of convoluted strands 2-4 mm in length. In sheep liver thus greatly increased somewhat
softened.
Microscopic examination shows that these lesions progress done by the embryos during
their progress through the parenchyma of the organ. In these places, see the hemorrhage and
the remnants of the destroyed parenchyma. Reactive phenomena from the tissue of sheep are
mild. At one end of turns has many rounded bladder, consisting of a thin membrane and one
to two layers of germinal cells.
Analyses to the experiment results
Ripe bubbles have the form of thin-walled circular translucent formations hanging on a
stalk. Through filling the bubble, colorless liquid shine rather large whitish head scolex.
Bubbles reach the volume of a small pea, chicken eggs.
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Figure- 1 Cysticerci when the liver parenchyma

Figure- 2 Scolex in the mesentery
Conclusion
In cases of severe infestation they hang in clusters with large serous membranes, filling
a significant portion of the abdominal cavity.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ
Толстова Ю.А., Чекалин С.Г.
(ЗКГУ им. М.Утемисова)

Основной характеристикой климата Западно-Казахстанской области является
резко выраженная его континентальность. Для всего региона характерна дефицитность
и неравномерность выпадения атмосферных осадков, большая интенсивность
процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение всего
вегетационного периода развития сельскохозяйственных культур [1].
Рост научно-технического прогресса с разработкой и внедрением более
совершенных
технологий
с
увеличением
технической
вооруженности
сельскохозяйственного производства, несомненно, способствует прогрессивному росту
урожайности возделываемых культур, однако аритмия аграрного производства все еще
сохраняет значительную зависимость их урожайности от климата, что отрицательно
влияет на экономику производства.
При разработке адаптивных систем земледелия и растениеводства,
ориентированных на высокоэффективное использование неисчерпаемых и
воспроизводимых ресурсов важно выявить и оценить тенденции изменения не только
социально-экономических факторов, но и природно-климатических условий.
Необходимость проведения исследований, позволяющих определить возможные
направления изменения на перспективу погодных условий на региональном уровне,
связана с отмечаемыми повсеместно усиливающимися темпами глобального изменения
климата [2].
Учитывая важность существующей проблемы, нами была проведена оценка
динамики изменения температурного режима воздуха и количества выпавших осадков
по Западно-Казахстанской области за 80-летний период (с 1935 по 2014 гг.).
Направленность тенденции эволюции температурного режима и осадков определялась
по двум 40-летним периодам: с 1935 по 1974 и с 1975 по 2014 гг. Анализ происходящих
изменений основных агрометеорологических показателей был выполнен с
использованием данных Уральской агрометеорологической станции.
При анализе температуры воздуха и количества выпадения атмосферных осадков
за последние 80 лет выявлен ряд важных тенденций в динамике этих показателей.
Результаты оценки среднегодовой температуры воздуха свидетельствуют об
устойчивой тенденции ее увеличения (рис. 1).
Так, рост среднегодовой температуры воздуха за последние 40 лет, в сравнении с
предшествующим аналогичным периодом, составил 1,3°С. С декабря по февраль
температура повысилась в среднем на 2,5°С, а в весенние месяцы (март-май) – на 1,7°С
(таблица 1). За летний период различия в температуре составило всего 0,2°С, а за
осенний – 0,9°С.

Температура, °С
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Рисунок 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха в период с 1935 по 2014 гг.
Таким образом, на общем фоне изменения температуры воздуха наибольшее
повышение температуры отмечено в зимние месяцы. В то же время период активного
развития сельскохозяйственных культур (июнь-август) существенных изменений в
температурном режиме воздуха не имел.
Таблица 1. Динамика температуры (°С) воздуха в различные периоды с 1935 по 2014 гг.
Показатели
Декабрь-февраль
Март-май
Июнь-август
Сентябрь-ноябрь
За год

За первое 40-летие
(1935-1974 гг.)
-12,5
5,0
21,2
5,4
4,8

За второе 40-летие
(1975-2014 гг.)
-10,0
6,7
21,6
6,3
6,1

За 80 лет
(1935-2014 гг.)
11,3
5,9
21,4
5,9
5,5

Динамика выпадения осадков за анализируемый 80-летний период также
представляет хорошо выраженную тенденцию их увеличения по основным наиболее
важным в сельскохозяйственном значении периодам (рис. 2).
Осадки, мм

Рисунок 2. Динамика среднегодового количества осадков за сельскохозяйственный
год в период с 1935 по 2014 гг.
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Наибольшее отражение рост осадков имел в зимние месяцы. В сравнении с
предшествующим сорокалетним периодом в среднем за 1975-2014 гг. увеличение их
выпадения составило 58% (таблица 2).
Таблица 2. Динамика выпадения осадков (мм) в различные периоды с 1935 по 2014 гг.
Показатели
Декабрь-февраль
Март-май
Июнь-август
Сентябрь-ноябрь
За год

За первое 40-летие
(1935-1974 гг.)
46,2
66,9
94,0
84,4
291,5

За второе 40-летие
(1975-2014 гг.)
73,0
71,7
95,9
93,6
334,2

Разница
мм
%
+26,8
58,0
+4,8
7,2
+1,9
2,0
+9,2
10,9
+42,7
14,6

За 80 лет
(1935-2014 гг.)
59,6
69,3
95,0
89,0
312,9

Среднегодовая сумма осадков во втором сорокалетнем периоде увеличилась до
334,2 мм. Однако за летний вегетационный период яровых культур (июнь-август)
значительного увеличения осадков не произошло.
Более детальный анализ за складывающимися погодными условиями в
многолетнем аспекте показал, что изменение температурного режима в значительной
степени затронуло первые весенние месяцы – март и апрель. Среднемесячная
температура воздуха за эти месяцы последнего сорокалетия увеличилась на 2,7°С и
1,6°С по месяцам соответственно.
С ростом положительных температур воздуха в весенний период стало
происходить ускорение сроков наступления весны, а, следовательно, и сроков начала
весенне-полевых работ, а потепление осеннего периода – к продлению вегетационного
периода высеваемых культур. В складывающейся ситуации стала наблюдаться
несовместимость отмечаемого изменения климата с существующей системой
земледелия.
Так, увеличение температуры воздуха в ранневесенний период стало приводить к
ускорению процессов весеннего снеготаяния, наличию более ранних весен и, как
следствие, организации более ранних календарных сроков сева яровых культур. В этом
случае летние осадки перестают оказывать решающее влияние на формирование ее
урожайности ввиду их преимущественного выпадения уже не в середине, а в конце
вегетационного периода. В этом случае сев яровой пшеницы необходимо переносить на
более поздние сроки [3].
Изменение температурного режима, воздуха и количества выпадающих осадков в
сторону увеличение в зимние месяцы, несомненно, способствует лучшей перезимовке
озимых культур и улучшению влагообеспеченности почвы в весенний период. Однако
рост положительных температур в осенние месяцы способствует некоторому
увеличению их осеннего периода вегетации. Рекомендованный на конец августа срок
сева озимой пшеницы в современном земледелии начинает становиться не
оптимальным, а ранним, что может привести к снижению зимостойкости этой
культуры по причине ее перерастания.
Устойчивость температурного режима воздуха и уровня выпадения атмосферных
осадков в летние месяцы никак не сказывается на условиях вегетации поздних яровых
культур (просо, сорго, суданка). Технология их возделывания может осуществляться в
прежнем режиме, без поправок на климатические изменения.
Таким образом, выявленные тенденции изменения климата обуславливают
индивидуальную реакцию на него возделываемых культур.
Гибкость применяемых технологий должна быть направлена на ликвидацию
представляемых погодой уязвимых для развития растений периодов с максимальной
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ориентацией на более продуктивное использование положительных природных
факторов.
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УДК 632.7.04/.08
СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИЧНОСТЬ
АБОРИГЕННОЙ МИРМЕКОФАУНЫ КОЛОЧНЫХ ЛЕСОВ СКО
Фицак Е., Шаяхметова Д., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Проведение комплексных мероприятий по биологической защите лесных
насаждений от насекомых-вредителей связано с повышением биологической
устойчивости древостоев и созданием в лесных массивах стабильной плотности
полезных видов, позволяющей контролировать численность основных вредителей леса
и обеспечивать благополучное состояние насаждений.
Рыжие лесные муравьи - наиболее реальная основа для биологического
лесозащитного комплекса. Не претендуя на универсальность, они в то же время
являются звеном, стабилизирующим на высоком уровне плотность большинства
полезных насекомых и других, полезных для леса животных. В результате прямого и
опосредованного воздействия муравьев на лес сохраняются древостой от повреждения
вредителей, и обеспечивается более высокая продуктивность насаждений [1].
Все это обусловливает интерес к выяснению особенностей состава и
экологического значения муравьев в урбоэкосистемах и к определению общих
закономерностей
формирования
городских
мирмекокомплексов.
Подобные
исследования в умеренном поясе Евразии проводятся главным образом в Восточной
Европе и Западной Сибири, преимущественно в городах, расположенных в пределах
лесной и лесостепной зон. Северный Казахстан такими работами, не затронут.
Практически отсутствуют сведения о мирмекокомплексах колочных лесов.
Исследования проводились на территориях административных районов:
- М.Жумабаева, ГУ «Булаевское ГЛУ», Суворовское лесничество (кв/выд):
участок 1 - вблизи водоема (155/55); участок 2 - возле дороги (168/19); участок 3 - у с/х
полей (155/31); участок 4 - внутри насаждения (151/64);
- Шал акына, ГУ «Сергеевское ГЛУ», Ровное лесничество (кв/выд): участок 1 вблизи водоема (141/26); участок 2 - у населенного пункта (141/28); участок 3 - у с/х
полей (141/45); участок 4 - внутри насаждения (141/33).
Материалом для работы послужили сборы в течение 2012-14 гг. Сбор материала
осуществлялся стандартными методами [2]. Для количественного учета использовались
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маршрутный метод и метод площадок [3-6]. Полученный в опытах цифровой материал
подвергли биометрической обработке по Доспехову Б.А. [7],
Обследования мирмекокомплексов проводились в нескольких направлениях:
метрическом и динамическом. В первом случае учитывались: количество муравейников
на гектаре, их местонахождение относительно расположения в древостое, диаметр,
высота купола, а так же количество «живых» и мертвых на гектар. Все данные
учитывались в три периода (таблица 1).
На участках на начальном этапе обследования было обнаружено 3-7 муравьиных
гнезд, из которых 1-2 «мертвых». Данный показатель был не стабилен в учетные даты
– на конечном этапе были обнаружены новые «живые» либо «мертвые» гнезда.
Данный факт в литературе объясняется с 2-х позиций: новое гнездо может
основать молодая самка, либо новое гнездо - результат деления старого, когда
достигнув достаточно высокой плотности населения, семья разделяется на части [8].
Таблица 1. Количественная характеристика мирмекокомплексов.
Участок
1
2
3
4
1
2
3
4

Количество муравейников, шт/га
Динамика кол-ва гнезд (весна→осень), шт/га
всего
«живых» «мертвых»
Всего
«живых»
«мертвых»
ГУ «Булаевское ГЛУ»
6
5
1
5→6
5→5
0→1
4
3
1
4→4
2→3
2→1
3
2
1
3→3
3→2
0→1
4
3
1
4→4
3→4
1→0
ГУ «Сергеевское ГЛУ»
7
5
2
6→7
4→5
2→2
5
5
0
5→5
5→5
0→0
5
3
2
5→5
4→3
1→2
4
2
2
4→4
3→2
1→2

Муравейник - сложная постройка муравьев. Гнездо рыжих лесных муравьев
состоит из купола, внутреннего конуса, вала и подземной части со многими стволами
глубиной до 1-2 м.
Для характеристики размеров надземных построек муравьев были изучены
основные их параметры - диаметр и высота, динамика роста которых позволяет судить
об активности семьи и о состоянии гнезда - «растущее» или «затухающее» гнездо
(таблица 2).
Таблица 2. Структурная характеристика мирмекокомплексов.
Участок

dср, см

1
2
3
4

50,4±4,42
78,8±3,84
96,2±2,32
58,8±2,38

1
2
3
4

41,1±12,06
91,5±5,75
70,5±5,62
64,7±1,09

dвесна→осень, см
hср, см
ГУ «Булаевское ГЛУ»
+15,3
17,6±1,96
+12,0
27,9±1,92
+7,7
51,2±2,24
+8,2
14,0±0,66
ГУ «Сергеевское ГЛУ»
+39,0
15,5±3,58
+19,0
22,9±2,38
+18,5
18,8±2,21
+3,5
16,3±0,73
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hвесна→осень, см
+5,3
-5,5
+4,0
+2,2
+12,2
-8,0
+5,0
+1,5

По показателям диаметра - муравейники на всех участках - гнезда «растущие»,
т.е. жизнедеятельность муравьев довольно активна. Причем, наибольший размер
муравейники имели в осенний период учета.
По высоте гнезда «растущие» (с приростом) зафиксированы практически так же
на всех участках; на участках у населенного пункта (2) были обнаружены т.н.
«затухающие» гнезда как на территории ГУ «Булаевское ГЛУ», так и на территории
ГУ «Сергеевское ГЛУ» (168/19 и 141/28 соответственно).
Это можно объяснить влиянием антропогенного фактора, при котором, муравьи
наращивают высоту гнезда, уменьшая площадь соприкосновения с почвой, не нарушая
объема гнезда.
При определении размеров «зрелого» муравейника учитывались следующие
показатели: площадь и объем гнезда (таблица 3).
Показатели площади и объема муравейников обследованных участков позволили
определить размеры гнезд – малые гнезда, что не позволяет использовать данные
гнезда для расселения. Гнездо лесных муравьев состоит из купола, внутреннего конуса,
вала и подземной части со многими стволами глубиной до 1-2 метров.
Таблица 3. Оценка мирмекокомплексов для расселения.
Участок

S, м2

1
2
3
4

0,20
0,52
0,71
0,28

1
2
3
4

0,13
0,64
0,39
0,33

V, м3
Размер гнезда
ГУ «Булаевское ГЛУ»
0,024
0,090
малый
0,026
0,068
ГУ «Сергеевское ГЛУ»
0,017
0,068
малый
0,033
0,033

Возможность взятия отводков

-

-

Лесные муравьи строят свои муравейники в два этажа: купол над землей и
большая по размерам лабиринтообразная подземная часть, в которой располагаются
молодые семьи [9].
Обследованные муравейники на 4 участках были определены по форме куполов
как: сферические, усеченные, конические, усеченно-конические и плоские; по типу
купола как: надземные и подземные; по характеру вала: внешние и внутренние
(таблица 4).
В обследованных колках тип муравейников - надземный, форма купола
разнообразна, однако наиболее часто встречающийся – сферический, характер вала в
большинстве случаев – внешний, однако, на участках, расположенных у с/х полей (3,
ГУ «Булаевское ГЛУ») и внутри насаждения (4, ГУ «Сергеевское ГЛУ») встречались
гнезда с внутренним валом.
При обследовании участков большая часть гнезд расположено свободно. На
участках, расположенных у с/х полей и внутри насаждения (3,4 ГУ «Булаевское ГЛУ»)
и внутри насаждения (4, ГУ «Сергеевское ГЛУ») встречались привязные гнезда –
«прислоненные» к дереву.
В качестве строительного материала муравьи в основном используют: веточки,
стебли трав, кусочки мха и древесины, листья, смолу, хвою, крылатки семян, почки,
семена, сережки и т.д. Наземная конусовидная часть гнезда представлена мелким
строительным материалом. Крупные строительные частицы внутри муравейника
выполняют роль каркаса [10].
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Таблица 4. Основные архитектурные параметры муравейника, %.
ГУ «Булаевское ГЛУ»
ГУ «Сергеевское ГЛУ»
Участок
1
2
3
4
1
2
3
4
Тип гнезда:
надземный
100
100
100
100
100
100
100
100
подземный
Форма купола:
сферический
64,3 75,3 93,4 63,5 53,8 85,7 83,3 50,0
усеченно-конический
9,2
4,3
7,7
плоский
11,3 12,7
12,3 15,4 14,3
50,0
усеченный
15,2
9,3
12,4
7,7
конический
2,7
6,6
7,5
15,4
16,7
Характер вала:
внешний
100
100
70
100
100
100
100
50
внутренний
30
50
Расположение:
свободное
100
100
40
85
100
100
100
30
привязное
60
15
70
Строительный материал покровного слоя:
трава
95
65,8 73,7
100
100
42,9 83,3
50
веточки, семена
5
34,2 26,3
57,1 16,7
50
Параметры

При обследовании участков основным строительным материалом гнезда являлись
травы, веточки и семена в разном долевом участии.
Состояние и жизнедеятельность гнезда зависит от состояния гнезда, степени
освещенности гнезда и температуры внутри него. В тех случаях, когда численность
муравьев мала, т.е. в молодых и ослабленных семьях, температура в гнездах колеблется
вместе с изменением температуры воздуха. Муравьи из таких гнезд не могут давать
отводков или выращивать крылатых половозрелых особей. В более сильных семьях
муравьи разогревают гнездо весной, но если холодная погода затягивается, гнезда
вновь остывают и окончательно разогреваются только с наступлением теплой погоды.
Падает температура также и при длительных летних похолоданиях. В таких
муравейниках крылатые половозрелые особи выводятся, но вылет их задерживается. И
лишь те семьи, в гнездах которых с весны до осени температура держится, могут давать
полноценное потомство. Муравьи очень интересным способом могут сами
регулировать температуру внутри своего дома. Они, побывав на солнце минут десять,
бегут внутрь муравейника и там остывают. Благодаря этим солнечным процедурам в
прохладное время в муравейнике на 5-10 градусов теплее, чем на улице. Температуру
они меряют усами. Которые чувствуют перепад температуры всего в четверть градуса
[11].
Лесные муравьи с ранней весны до конца лета поддерживают в муравейниках
почти постоянный температурный режим: в центральной части надземного гнездового
купола температура при незначительных суточных колебаниях держится на уровне 2835°С. Нагревание муравейника обеспечивается благодаря выделению муравьями тепла
при дыхании [12]. Сохранению тепла способствуют теплоизоляционные свойства
наружной оболочки гнездового купола. При перегреве муравейника его обитатели
открывают дополнительные отверстия в верхней части купола, обеспечивая
вентиляцию и охлаждение гнезда. Однако насколько эффективно способны муравьи
охлаждать свое жилище, до сих пор не было известно. Гнезда лесных муравьев имеют
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особый температурный режим. В период выведения расплода в самых крупных гнездах
было отмечается резкое повышение температуры, иногда превышающее температуру
воздуха более чем на 20°С. В качестве причин этого явления указывали выделение
тепла в процессе разложения растительных частиц купола, отдачу тепла муравьямитеплоносцами, возвращающимися после прогревания под солнцем на куполе гнезда.
Более вероятно, что разогревание происходит за счет быстрого разложения запасов
сахаров, накопленных в зобиках рабочих с осени [13]. Тепло, выделяемое при этом,
способствует более раннему выведению крылатых (конец июня), что дает больше
возможности для основания новых гнезд. Установлено, что разогревать гнезда весной
способны только самые крупные и сильные семьи [14].
Состояние гнезд в муравейниках в естественных местах обитания в большинстве
случаев – активное. На участках, расположенных вблизи водоема (1, ГУ «Булаевское
ГЛУ») и расположенных у с/х полей внутри насаждения (3,4, ГУ «Сергеевское ГЛУ»)
встречались гнезда в пассивном состоянии (таблица 5).
Таблица 5. Оценка состояния гнезда.
Участок
1
2
3
4
1
2
3
4

Показатели
Состояние гнезд (%)
Освещенность гнезда, %
ГУ «Булаевское ГЛУ»
активное (65), пассивное (35)
100
активное (100)
100
активное (100)
93
активное (100)
83
ГУ «Сергеевское ГЛУ»
активное (100)
97,7
активное (100)
100
активное (66,7), пассивное (33,3)
87,3
активное (50,0), пассивное (50,0)
92,5

t в гнезде, 0С
31,6
31,2
30,5
31,3
31,4
30,6
30,3
30,5

Температура в гнездах варьировала в пределах 30,3-31,6 0С. Различия в
показателях освещенности гнезда были незначительны (100-83 %).
Заключение. В аборигенной мирмекофауне колочных лесов территорий ГЛУ
достоверно зарегистрирован 1 вид муравьев - рыжий лесной. В соответствии с
типологической структурой растительности региона выделен 1 природно-зональный
комплекс муравьев - степной. Природные мирмекокомплексы (аборигенный вид)
относится к группе стенотопов. На обследованных территориях происходит отчетливое
перераспределение численности мирмекокомплексов, меняется гнездостроение.
Установлено, что рост гнезда, его архитектурные параметры и характеристики
активности в пределах одной природной зоны достаточно стабильны. Для достижения
общепринятых норм - 5-7 зрелых, активных растущих муравейников на га
целесообразно активное расселение гнезд. Однако, обследованные гнезда малых
размеров, что не позволяет использовать данные гнезда для расселения. Поэтому
данный вопрос требует более детального обследования «старовозрастных» колков.
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УДК 632.98
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Хайруллин Д.З., Эбелова А.М., Такенова Д.Е.
(СКГУ им.М.Козыбаева)

В
нашей
стране
зерновое
хозяйство
является
основой
всего
сельскохозяйственного производства, которое обеспечивает более полное
удовлетворение растущих потребностей населения в высококачественных продуктах
питания.
Овес - важнейшая зерновая культура, по сумме посевных площадей занимает
пятое место в мире после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Овес посевной (Avena
sativa L.) относится к группе зернофуражных культур. Его используют в кормовых и
пищевых целях.
Ценность овса и продуктов его переработки связана с особенностями
биохимического состава зерна. Белка в зерне овса содержится 10-15%, он
сбалансирован по аминокислотному составу, на 95-96% усваивается организмом.
Жиров, по сравнению с другими злаками, содержится в 2-3 раза больше (3-11%), они
отличаются высокой переваримостью и усвояемостью, более стойки к окислению.
Углеводы представлены в виде крахмала (40%), сахара (1,6-2,5%), клетчатки (8,010,0%). Кроме этого, его зерно богато органическими соединениями железа, кальция,
марганца, меди, фтора, молибдена и другими микроэлементами. В овсе содержится
витамин Е, витамины группы В, РР, никотиновая кислота.
Зерно овса - концентрированный корм, составная часть всех видов комбикормов.
Овсяная солома и мякина служат кормом для скота. Оно отличается высокой
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питательностью: 1 килограмм овса соответствует одной кормовой единицы с
содержанием 85-92 грамма перевариваемого протеина. Овсяная мука хорошо
усваивается организмом животных.
Овсяная солома содержит до 7% белков и свыше 40% углеводов, поэтому служит
хорошим кормом для скота. 100 кг овсяной соломы составляют 31 кормовую единицу.
Овсяная мякина в своём составе содержит до 8% белков, более 41% углеводов, а в
100 килограммах - 46 кормовых единиц.
Овёс выращивают также на зелёный корм, сено, сенаж, поэтому её используют
как прекрасный концентрированный корм для лошадей, домашней птицы и молодняка
крупнорогатого скота.
В Европейском Союзе на сегодняшний день увеличивается употребление
продуктов, содержащих овес.
Из овсяного зерна изготавливают резаные и шлифованные крупы, овсяные
хлопья, которые особенно ценны для детского питания благодаря повышенному
содержанию белка и незаменимых аминокислот (лизина, триптофана, аргинина) и
легкой усвояемости.
Из овсяной муки изготавливаются пищевые галеты, овсяное печенье, суррогат
кофе. Овсяная мука в чистом виде не используется для выпечки хлеба, поскольку она
не содержит клейковины, однако её иногда добавляют в ржаную или пшеничную муку.
Из овса изготавливают заменитель молока - овсяное молоко. Оно имеет мягкий,
сладковатый вкус. Его можно использовать вместо коровьего молока при
приготовлении сладких и соленых блюд.
Овсяная крупа в неурожайные годы была вторым хлебом. Овсяные крупы и мука
имеют большое количество легкоусвояемых, богатых незаменимыми аминокислотами
белков, углеводов, жиров и витаминов группы В, поэтому их широко используют в
диетическом и детском питании. Из них готовят каши, слизистые отвары и супы,
которые являются диетическими и обволакивающими средствами при острых
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты,
при атонии кишечника, вирусном гепатите, астении, заболеваниях нервной системы,
нарушении ритма сердечной деятельности и при железодефицитной анемии, вызванной
нарушением синтеза порфиринов.
Овсяный кулеш употребляют при туберкулёзе лёгких (как укрепляющее
средство), дают детям, больным диатезом (золотухой). При диабете дают пить настой
из неочищенного зерна.
В клинических условиях установлено, что настойка зелёного высушенного
растения (травы) имеет успокоительные и снотворные свойства. Настой травы имеет
такие же свойства, но его чаще употребляют при лихорадочных состояниях, подагре,
при отёках, вызванных заболеваниями почек, для возбуждения аппетита и повышения
общего тонуса организма, как ветрогонное средство.
Индийская народная медицина и опыты английских учёных свидетельствуют об
эффективности овса при лечении привыкания к наркотикам и табаку.
Наилучшие результаты получены при использовании спиртовых экстрактов из
свежих молодых растений. Экстракты из зерна показали результаты немного ниже.
Свежевыжатый сок овса показывают употреблять при бессоннице, нервном истощении,
для возбуждения аппетита.
В народной медицине отвар крупы (часто с мёдом) применяют как укрепляющее
средство при истощении и как лёгкое слабительное. Солому овса часто включают в
сборы для лечения диабета. Ванны из свежей соломы используют для лечения
заболеваний суставов.
Овёс используют и как наружное средство. Для косметических масок применяют
муку и овсяные хлопья, отвар травы или соломы - для ванн, примочек и обмываний при
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скрофулёзе, рахите, ревматизме, обморожениях, разных кожных болезнях и для
горячих компрессов на участок почек как средство, которое облегчает прохождение
камней (при почечнокаменной болезни).
Овес является зернофуражной культурой, продукция которой имеет большое
продовольственное значение. Ценность овса и продуктов его переработки на пищевые
и кормовые цели связана с особенностями биохимического состава его зерна. Урожай
зерна и его качество формируется под влиянием комплекса факторов, одним из
которых является применение стимуляторов роста. Их положительное действие и
концентрации изучены на многих сельскохозяйственных культурах: картофель,
кукуруза, пшеница, подсолнечник, морковь. Но практически нет данных по их влиянию
на овес, особенно для территорий, находящихся в зоне рискованного земледелия.
Гумостим - экологически безопасное, высокоэффективное биологически активное
удобрение гуминовой природы из торфа. Особенно эффективен при неблагоприятных
условиях: засухе, повышенной влажности, резкой смене температур, т.е. обладает
высокой биологической и антистрессовой активностью.
Препарат предназначен для увеличения урожайности и повышения качества
сельскохозяйственной растениеводческой продукции. Ускоряет поступление макро-,
микроэлементов в растения через корневую систему и через поверхность листьев.
Удобрение представляет собой темно-коричневую жидкость, хорошо
растворимую в воде. Содержит гуминовые кислоты, аминокислоты, карбоновые
кислоты, макро-, микроэлементы.
Использование Гумостима в любой из изученных концентраций и на разных
фонах улучшает фитосостояние зерна, на 9,0-11% снижая заболеваемость грибными
болезнями, в том числе широко распространенными фузариозом, гельминтоспориозом,
альтернариозом. Использование стимулятора роста растений Гумостима в чистом виде
позволяет практически без затрат получить дополнительный сбор зерна овса
улучшенного качества, пригодного для переработки на пищевые цели.
В результате обработки овса повышается урожайность зерна, улучшаются его
технологические признаки, качество и фитосанитарное состояние. Наилучший эффект
отмечен при использовании Гумостима в концентрации 0,001%.
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УДК 638.22
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА
В КЫЗЫЛЖАРСКОМ ГЛУ
Шаврина И.В., Штокер У.Р.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Леса Кызылжарского ГЛУ являются местом обитания большого числа видов
насекомых, участвующих в многообразной жизни лесного сообщества. Некоторые
насекомые в результате значительных колебаний численности способны размножаться
в огромном количестве и распространяясь по территории, вызывать снижение
прироста, ослабление и усыхание насаждений. К одним из таких опасных видов
относится Непарный шелкопряд. В настоящее время ни для одного из других
общественных массовых хвое и листогрызущих вредителей не отмечено столь
огромной зоны размножения. Непарный шелкопряд относится к наиболее
прогрессирующим видам на земле и наносит сельскому и лесному хозяйству ущерб на
миллионы тенге в год.
Свое название непарный шелкопряд получил из-за резкого полового диморфизма
между самкой и самцом (рис.1).Самец в размахе крыльев 35-40 мм, окрашен темнее,
чем самка, передние крылья буровато-серые с поперечными темными волнистыми
полосами. Задние крылья одноцветные бурые. Брюшко узкое, усики
широкогребенчатые. Самка крупнее, в размахе крыльев 55-70 мм. Обе пары крыльев
грязно-белого
цвета,
передние
крылья
с
четкими
темно-коричневыми
зигзагообразными полосами. Тело самки крупное, брюшко заметно утолщенное и густо
покрыто коричнево-желтыми волосками. Усики у бабочек также различаются, у самки
– нитевидные, усики у самца – более перистые.

Рисунок 1 – Имаго непарного шелкопряда
(самец и самка)

Рисунок 2 – Яйцекладки непарного
шелкопряда

В степной зоне бабочки шелкопряда начинают летать во второй декаде июня, а в
лесостепной немного позже – в конце месяца. В основном, лет происходит по вечерам.
Самки непарного шелкопряда отличаются от самцов своей малоподвижностью.
Последние же летают даже при солнечной погоде, очень быстро, резко меняя
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направление. Отличаются способностью отыскивать самок даже на больших
расстояниях. Оплодотворенные самки откладывают яйца в кучки на кору нижней части
лиственных деревьев, в нормальных условиях на высоту максимально 4 м. Одна самка
откладывает в среднем 250-500 яиц (рис. 2).
Бабочки живут всего около двух недель. Перезимовавшие яйца содержат
маленьких гусениц, которые выходят только в апреле следующего года, когда средняя
температура достигает 10 ° С. Вначале маленькие гусеницы не питаются, живут вместе
и только через несколько дней расползаются по кроне.
Свежая кладка характеризуется яркой окраской, достаточно упругая на ощупь и
выпуклая. Спустя некоторое время кладка начинает терять свою первоначальную
упругость и окраску, а на ее поверхности появляются мелкие отверстия, через которые
впоследствии выходят гусеницы (рис. 3).

Рисунок 3 – Яйцекладки с отродившимися
гусеницами

Рисунок 4 – Гусеница непарного
шелкопряда

У гусениц характерная желтоватая, с темным мраморным рисунком, довольно
крупная голова с двумя коричневыми полосками. Тело цилиндрической формы.
Молодые, только что вышедшие гусеницы, черные, покрыты волосками. У гусениц
первого возраста на втором, третьем и десятом сегментах тела желтоватые пятнышки.
Взрослые гусеницы имеют длину 40-80 мм. Основная окраска от серой до желтокоричневой с тремя тонкими желтыми линиями или с одной более широкой
продольной темно-коричневой линией на спине. На первых пяти сегментах по 2 синефиолетовые бородавки, на всех остальных - по 2 красные бородавки (рис.4).
Молодые гусеницы питаются в основном днем, интенсивное питание гусениц
старших возрастов (от 4 и выше) происходит в основном ночью и только в случае
вспышки массового размножения - и днем.
Гусеницы первого возраста выгрызают в молодых листьях небольшие отверстия,
старшие гусеницы поедают листья особым, для них характерным, способом. Часто
остатки листьев опадают на землю. При недостатке пищи гусеницы поедают незрелые
ткани побегов, цветы, почки. Установлено, что гусеницы средних возрастов в
насаждениях с подростом и влажной лесной подстилкой часто мигрируют по деревьям
вниз.
Примерно через 70-80 дней, в теплых южных областях через 45-50 дней, после
усиленного питания гусеницы готовы к окукливанию. Окукливание происходит в
половине июля, на юге - уже в конце июня. Стадия куколки продолжается примерно
10-15 дней.
Вырастая, гусеницы достигают в длину до 6-7 см. Будущие самцы непарного
шелкопряда проходят пять этапов развития, а самки – шесть. Период питания
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составляет от 35 до 50 суток. Пережив последнюю линьку, гусеницы непарного
шелкопряда обычно прячутся под листьями или между ними, в трещинах коры или в
дуплах. Там они плетут шелковистые коконы желтовато-серого цвета для
последующего окукливания. В северных районах окукливание происходит в первой
половине июля, а в южных районах - уже в конце июня. Период образования куколок
занимает от 2 до 3 недель.
Непарный шелкопряд распространен в теплых областях по всей Европе (кроме
северных районов), граница распространения идет через Средиземноморье до северной
Африки. Известен и в северной Монголии, в Китае (до границы палеарктической
области), затем в Корее и Японии. В 19 веке был завезен из Европы в Северную
Америку (штат Массачусетс), где нашел пригодные условия для своего развития и до
1952 года распространился практически по всей территории США, став там опасным
вредителем.
В России распространен по всей европейской части. Северная граница проходит
от линии Петербург - Волгоград - Пермь. Встречается в Крыму и на Кавказе, на Урале,
на Алтае, в северном Казахстане, Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Гусеницы Непарного шелкопряда повреждают свыше 300 видов растений;
предпочитают дуб, граб, плодовые, тополь, березу, липу, иву. При массовом
размножении гусеницы почти полностью объедают листья деревьев, нередко
вынужденно переходят на травянистые растения - повреждают хлебные злаки и даже
овощные культуры.
В Казахстане ежегодные потери древесины от болезней и вредителей леса
составляют до 1,0 тыс. га хвойных и лиственных пород, или в сумме 50 млн. тенге.
В 2013 году, по данным санитарного обзора, общая площадь очагов вредителей и
болезней леса в Казахстане составила 170 тыс. га, в том числе в государственных
учреждениях лесного хозяйства областей - 136 тыс. га и особо охраняемых природных
территориях — 34 тыс. га. Наибольшее распространение - 48 тыс. га, или 38 % от
общей площади поражения занимает непарный шелкопряд, который в основном
распространен в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.
В Северо-Казахстанской области массовое расселение вредителей отмечается на
территории шести государственных лесных учреждений: в Жамбылском, Мамлютском,
Кызылжарском, Соколовском, Айыртауском и районе имени Габита Мусрепова. Все
они находятся на границе с Российской Федерацией и Костанайской областью.
В 2013 году в Кызылжарском ГЛУ при весеннем обследовании по выявлению
гусениц непарного шелкопряда площадь заражения составила5691 га, а весной 2014
года площадь увеличилась и составила 41838 га, что в 7 раз больше чем в 2013 году.
В весенний период 2014 года сделан отбор проб яйцекладок непарного
шелкопряда на жизнеспособность гусениц, было проанализировано 7 яйцекладок,
среднее количество яиц в кладке составило 476 штук (316-645 шт.), процент
неоплодотворенных и пустых составил - 0,9-1,7%.
В мае 2014 года в Кызылжарском ГЛУ проводилась обработка против непарного
шелкопряда инсектицидом кишечного действия «Димирон – 48% с.к» на площади
41838 га. Неблагоприятные погодные условия нынешнего лета, а также действие
препарата «Димирон» способствовали сокращению численности непарного
шелкопряда.
При осеннем обследовании в 2014 году среднее количество кладок на одно дерево
колебалось от 1 до 6-7 штук, количество яиц в кладке 70-195 штук. По сравнению с
2013 годом, где при осеннем обследовании среднее количество кладок на дерево
составляла от 1-2 до 30 штук и количество яиц в кладке от 420 до 514 штук в 2014 году
среднее количество кладок снизилось на 23 – 25 штук, а количество яиц на 300-320
штук.
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Таким образом, можно сделать вывод, что весной 2015 г при благоприятной
перезимовке и оптимальных погодных условиях в период отрождения гусениц,
вредоносность непарного шелкопряда будет иметь очаговый характер.
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИСТ АРТЕМИИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА ЯИЧНЫХ КРОССОВ
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ РОСТА, РАЗВИТИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА
Шойко В., Айсарин А., Жаменова Д., Жунусов А.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В Конституции Республики Казахстан, да и в ежегодных Посланиях Президента
красной нитью проходит тема дальнейшего повышения благосостояния народа, одной
из насущных проблем которой является обеспечения населения продуктами питания, в
частности, животного происхождения.
В структуре потребляемых населением Республики продуктов животного
происхождения значительное место (по ряду видов глубокопереработанной продукции
от 23 до 90%) занимает импортная продукция.
В мировой практике принято считать, что продовольственная зависимость страны
может обеспечиваться только в том случае, когда доля импортной продукции от
потребляемой в стране не превышает 15-20%.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что нынешнее состояние производства
животноводческой продукции не обеспечивает уровень потребления населения в
сравнении с научно обоснованными нормами питания, а производимой в РК продукции
недостаточно для решения поставленной Президентом Назарбаевым Н.А. задачи по
обеспечению продовольственной независимости страны.
Решение задачи полного обеспечения населения полноценными продуктами
питания зависит от наличия поголовья скота и птицы, их продуктивности, а,
следовательно, одной из серьезнейших проблем является полноценное кормление
сельскохозяйственных животных и птиц в течение всего периода использования.
Одной из динамично развивающейся отраслью животноводства в Казахстане
является птицеводство, которое способствует скороспелостью быстрому заполнению
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продовольственной корзины населения ценными белковыми диетическими продуктами
питания.
В современных условиях интенсификации птицеводства при обостряющемся
дефиците
кормовых
ресурсов
повышение
эффективности
использования
низкоэнергетических кормов местного производства с включением биологически
активных добавок выдвинулось в число актуальных задач в кормлении птицы,
требующего безотлагательного решения на местах.
В последние годы среди ученых и практиков-птицеводов вызывает большой
интерес использование нетрадиционных кормовых добавок природного происхождения
в кормлении птицы.
Как уже было отмечено, в настоящее время на рынке ощущается ограниченность
кормовых ресурсов, что является сдерживающим фактором в развитии отечественного
птицеводства. В связи с этим актуальным становится поиск доступных кормов,
нетрадиционных и дешевых, близких по своей биологической ценности к
традиционным и позволяющих уменьшить долю зерновых культур и импортных
белковых компонентов в рационах птицы.
Птицеводство - наиболее скороспелая отрасль животноводства и является одним
из источников увеличения производства ценных белковых диетических продуктов
питания. В настоящее время для сельскохозяйственных предприятий всех форм
собственности важными остаются вопросы совершенствования технологий, повышения
сохранности и продуктивности птицы. Валовое производство продукции здесь зависит
от качества племенной птицы, от условий кормления и содержания. Для получения
максимального эффекта нужно создавать птице оптимальные условия кормления. При
этом основным лимитирующим фактором в процессе производства продуктов
птицеводства являются корма и их полноценность, рациональное использование
которых предопределяет создание резервов увеличения производства. Реализация
генетического потенциала сельскохозяйственной птицы, а также получение
высококачественных пищевых и инкубационных яиц возможно только при условии
оптимального и правильного кормления маточного стада и особенно молодняка, в
период его выращивания. В этих условиях важное место занимает качественное
протеиновое питание, которое обусловливает уровень продуктивности, состояние
здоровья и воспроизводительную способность птицы. Проблема дефицита протеина
всегда остается актуальной, поэтому проведение исследований по использованию
нетрадиционных белковых кормов имеют острую необходимость, особенно в нашем
регионе, где отсутствует производство мясокостной и рыбной муки. Обобщение
современных достижений в области протеинового и аминокислотного питания птицы с
учетом ее видовых, породных и линейных особенностей, как и вопросы рационального
использования кормовых протеинов являются необходимым условием для решения
белковой проблемы в промышленном птицеводстве.
Как мы уже отметили, в птицеводческих хозяйствах северного региона
Казахстана в рационах птицы, особенно у кур яичного направления, остро ощущается
дефицит протеина, так как специфика кормовой базы и рецепты комбикормов этого
региона характеризуются в целом сравнительно низкой концентрацией и доступностью
питательных веществ и энергии. В связи с этим при дальнейшей интенсификации
производства продуктов птицеводства необходим поиск путей и методов,
способствующих улучшению переваримости и усвоения питательных веществ
организмом, снижению влияния отрицательных местных кормовых факторов,
уменьшению затрат на единицу производимой продукции, тем самым повышающих
эффективность использования местных низкоэнергетических кормов в кормлении
птицы.
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Проблема кормового белка актуальна для всех стран мира. Так если в 90-х годах
прошлого столетия для нужд мирового животноводства дефицит протеина составлял
500-600 тыс. тонн, то в настоящее время он возрос до 15-16 млн. тонн. Не является
исключением и Республика Казахстан. Исходя из этого положения, в последние годы в
стране принимаются меры по увеличению содержания белка в кормах, разработана
концепция по кормопроизводству с усовершенствованием структуры посевов и
расширением площадей кормовых культур. Но в птицеводстве требования к белку
особые - он должен быть полноценным по аминокислотному составу.
Северный Казахстан обладает самым крупным фондом озер в республике, где
имеются огромные ресурсы добычи яиц жаброногого рачка Artemia salina. По
биохимическому составу яйца артемии являются уникальным продуктом - они богаты
полноценным
белком,
аминокислотами,
в
том
числе
незаменимыми,
полинасыщенными жирными кислотами, витаминами, содержат полный спектр
микроэлементов. Кормовая протеиновая добавка, полученная из яиц артемии - сухой
сыпучий порошок, под микроскопом - отдельно расположенные светло- или темнокоричневые округлой формы объекты, покрытые хитиновой оболочкой. Яйца (цисты)
артемии содержат до 60,5% протеина, 10-15% жиров и 32-45 мг/л каротиноидов. В 1 кг
сухих яиц артемии содержится 4,2-4,5 ккал обменной энергии. В состав яиц входит 17
аминокислот, в том числе до 19,5 г/кг лейцина, 37,6 - лизина, 20,2 - валина, 17,9 фенилаланина, 15,2 - метионина, 25,6 - гистидина, 1,2 - триптофана, 23,8 - аргинина,
14,3 - треонина и 17,1 г/кг - изолейцина. Аминокислотный, протеиновый, жировой
состав и каротиноиды могут колебаться в зависимости от водоема, где обитает рачок.
Ценность яиц артемии как кормовой добавки вытекает из высоких темпов роста рачка,
высокой степени использования пищи для прироста массы (до 50%), высокого
содержания каротиноидов и протеина при значительном уровне незаменимых
аминокислот, высокой плодовитости (100 потомков на каждый четвертый день),
наличие репродуктивных гормонов, стимулирующих созревание организма,
возможности выращивания в индустриальных условиях.
Проработав доступное количество литературы по использованию цист артемии в
кормлении птицы, нам удалось выяснить, что такого рода исследований в Казахстане
не проводились. В связи с тем, что Северо-Казахстанская область имеет самый
крупный в стране ресурс добычи яиц артемии (до 1,5 -2,0 тыс. тонн в год), научноисследовательская работа по вопросам изучения влияния добавки из цист артемии на
повышение продуктивности птицы и эффективность использования кормов, бесспорно,
является актуальной.
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