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АҢДАТПА 

Жұмыс: 38 бет, 26 сурет, 12 кесте,  28 пайдаланылған әдебиеттер. 

 Кілт сөздер: соя, мыс, мыс нанобөлшегі, таған сазы, микроорганизмдер. 

 Жұмыстың мақсаты: мыс нанобөлшегі бар таған сазы ерітінділерінің 

соя тұқымдарының өсуі мен дамуына әсерін зерттеу. 

 Қолданылған әдістер және аппараттар: топыраққа және рулонға егу 

әдістер, спектрофотометр, аналитикалық таразы, магниттік аралстырғыш, 

микроскоп, колбалар және т.б. 

 Жұмыстың нәтижелері: мыс нанобөлшегі бар таған сазы ерітіндісінің 

соя сорттарының зертханалық жағдайда өсуі мен дамуына әсері зерттелді. 

Ерітінділердің соя тұқымының тамырына, сабағына және жапырағына әсер ету 

маңыздылығы зерттелінді. Микроскоп арқылы әр түрлі патогенді организмдер 

қаралды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 В работе: 38 страница, 26 рисунок, 12 таблица, использованная 

литература. 

 Ключевые слова: соя, медь, наночастица меди, таганская глина, 

микроорганизмы. 

 Цель работы: изучить влияние растворов глины с наночастицей меди на 

рост и развитие семян сои. 

 Используемые методы и аппараты: посев в почву и рулонный метод, 

спектрофотометр, аналитические весы, магнитная мешалка, микроскоп, колбы 

и др. 

 Результаты работы: исследовано влияние раствора глины с 

наночастицей меди на рост и развитие сортов сои в лабораторных условиях. 

Изучена важность воздействия растворов на корни, стебли и листья семян сои. 

Под микроскопом были осмотрены различные патогенные организмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

In the work: 38 page, 26 figure, 12 table, used literature. 

Keywords: soy, copper, copper nanoparticles, tagan clay, microorganisms. 

Objective: to study the effect of clay solutions with a copper nanoparticle on 

the growth and development of soybean seeds. 

Methods and devices used: sowing in soil and roll method, spectrophotometer, 

analytical scales, magnetic stirrer, microscope, flasks, etc. 

 Results: the effect of a clay solution with a copper nanoparticle on the growth 

and development of soybean varieties in laboratory conditions was investigated. The 

importance of the effect of solutions on the roots, stems and leaves of soybean seeds 

has been studied. Various pathogenic organisms were examined under a microscope. 
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КІРІСПЕ 

 Ауыл шаруышылық саласында соя сорттарын өсіруде және жоғары 

өнімділік алуда бірқатар проблемалар туындайды. Солардың бірі – әртүрлі 

патогенді организмдермен, жәндіктер мен зиянкесткестермен ластануы. Бұл 

проблеманы шешуде көптеген тыңайтқыштар мен пестицидтер көптеп 

қолданылады. Олардың ішінде химиялық пестицидтер сыртқы паразиттермен 

және жалпы өнімнің шығымын арттыру үшін қолданылады. 

 CuNPs мәдени өсімдіктердің саңырауқұлақтары мен жәндіктерге, 

зиянкестерге, қарсы потенциалды белсенділікті көрсетті, сондықтан оларды аз 

мөлшерде қажет болатын CuNPs негізіндегі нанопестицидтер, нано-гербицид 

және нано-тыңайтқыштар сияқты жаңа формулаларда қолдануға болады. 

Сондай-ақ, химиялық пестицидтерді шамадан тыс пайдалану салдарынан 

уыттылық мәселесін азайтуы мүмкін. CuNP негізіндегі биосенсорларды 

зиянкестермен күресу үшін, сондай-ақ тағамның бүлінуіне әкелетін  

қоздырғыштарды анықтау үшін пайдалануға болады. 

 Мәселенің өзектілігі – мыс нанобөлшектері бар таған сазы ерітіндісінің 

өсімдікке бірқатар биологиялық,  қоршаған ортаға экологиялық кері әсерінің аз 

болу қасиеттерін биотехнология және ауыл шаруашылық саласында қолдану 

тиімді.  

 Жұмыстың мақсаты: мыс нанобөлшегі бар таған сазы ерітінділерінің соя 

тұқымдарының өсуі мен дамуына әсерін зерттеу. 

 Осы мақсатқа жетуде келесі міндеттерді шешу қажет: 

- Мыс нанобөлшегінің және таған сазының өсімдіктерге тиімді әсері 

туралы әдебиеттерді шолу; 

- Мыс нитратының  ерітіндісін даярлау және натрий боргидридімен 

титрлеу; 

- Мыс нанобөлшектері бар ерітіндіге таған сазын қосу және соя 

тұқымдарын егу; 

- Мыс нанобөлшектері бар таған сазымен өскен соя дақылының өсіп-

дамуын, вегетативті және репродуктивті мүшелерінің дамуын анықтау. 

- Соя өсімдігінің өсуіне таған сазы бар мыс нанобөлшегінің әсерін 

зерттеу және микроағзаларды зерттеу; 

Зерттеу нысандары: соя сорттары – «Нұр» және «Прогресс», мыс 

нанобөлшектері (1*10-5г/моль, 2*10-5г/моль,3*10-5г/моль концентрацияда) бар 

таған сазы ерітінділері. 

Зерттеу әдістері: рулондық әдіс және топырақта егілу, спектрофотометр, 

микроскоп, аналитикалық таразы, магниттік араластырғыш. 

Алынған нәтижелер мен олардың практикалық маңыздылығы: 

Бұл жұмыста мыс нанобөлшектері бар таған сазы ерітінділері 3 түрлі 

концентрацияларда спектрофотометрмен зерттелініп, титрленіп алынды. 

Алынған ерітінділерге сипаттама беру мақсатында рулондық әдіспен және 2 

түрлі топырақта егіліп, олардың биометриялық және фенологиялық 

сипаттамалары, мыс нанобөлшегінің ерітіндісінде жарықтық жұтылуы 

спектрофотометрмен зерттелінді және микроскоптық талдаулар жүргізілді. 
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1. ӘДЕБИ ШОЛУ 

Glycine max L. merr ретінде белгілі сояFabaceae тұқымдасына 

жатады.Соя – бүкіл әлемде азық-түлік пен жем өндіру үшін өсірілетін маңызды 

және үнемді бұршақ. Соя тұқымында 20% май, шамамен 35-40% ақуыз және 

адам денсаулығын жақсарту үшін маңызды аминқышқылдарының толық 

жиынтығы бар. Соя өсімдік ақуызының ең жақсы көзі және өсімдік ақуызының 

басқа көздері үшін стандарт болып саналады [1]. Бұл сонымен қатар 

көмірсулардың (35%) және маңызды элементтердің, соның ішінде мыс, мырыш, 

кальций, магний, темір, марганец және фосфордың тамаша көзі болып 

табылады. Сонымен қатар, оның құрамында изофлавондар, сапониндер, ФИТ 

қышқылдары және олигосахаридтер сияқты метаболиттер бар. Соя, басқа 

бұршақ дақылдары сияқты, белгілі бір rhizobium бактериясымен 

симбиотикалық байланыс орнату арқылы азоттың бекітілуін қамтамасыз етеді 

[2]. 

 

1.1 Дақылдар өкілі соя туралы мәліметтер 

Соя сияқты дақылдар өсу мен өнімділікті арттыру үшін қоректік 

заттарды қажет етеді, ал топырақтағы қоректік заттардың жетіспеушілігі N2 

бекітілуін, өсімдіктердің өсуі мен өнімділігін едәуір төмендетеді. 

Макроэлементтер (N, P, K, Ca, Mg және S) және микроэлементтер (Fe, Zn, Mn 

және Cu) өсімдіктердің әртүрлі морфологиялық, физиологиялық 

функцияларына, соның ішінде ферменттердің белсенділігі мен тотығу 

процестеріне ықпал етеді. Микроэлементтерді химиялық тыңайтқыштар 

көмегімен өсімдіктерге қосуға болады. Жақында нанотыңайтқыштарды 

қолдануға деген қызығушылық олардың көлемді немесе иондық аналогтарда 

кездеспейтін ерекше физика-химиялық сипаттамаларына байланысты өсті [3]. 

Сояның вегетативті өсу кезеңдері төменде 1 кестеде және репродуктивті 

өсу кезеңдері 2 кестеде көрсетілген.  

 

1 кесте  Сояның өсу кезеңдері. 

 

Вегетативті кезеңдері (V) 

Кезең  Анықтамасы 

VE Шығу Котиледон топырақ бетінің үстінде 

VC Котиледон Жапырақтың шеттері жанаспауы үшін 

жеткілікті түрде жайылған жапырақтар 

V1 Бірінші 

түйін  

Бір түйінде толығымен дамыған 

жапырақтар 

V(n) n-шы түйін n бұл бір қабатты жапырақтардан 

басталатын толық дамыған жапырақтары 

бар негізгі сабақтағы түйіндердің саны 

 

 

 



11 
 

 

2 кесте  Сояның өсу кезеңдері. 

 

Репродуктивті кезең 

Кезеңдер Анықтамасы 

R1 Гүлденудің 

басталуы 

Негізгі сабақта кез-келген түйінде бір 

ашылған гүл 

R2 Толық 

гүлденуі 

Толық дамыған жапырағы бар 

сабақтың негізгі екі жоғарғы түйіннің 

бірінде ашылған гүл 

 

R3 Собық 

бастауы 

Толық дамыған жапырағы бар негізгі 

сабақтың ең жоғарғы төрт түйіннің 

бірінде ұзындығы 3/16 дюйм собық 

R4 Толық собық Толық дамыған жапырағы бар негізгі 

сабақтың ең жоғарғы төрт түйіннің 

бірінде ұзындығы 3/4 дюйм собық 

R5 Бастапқы 

тұқым 

Толық дамыған жапырағы бар негізгі 

сабақтағы түйіндердің ең жоғарғы 

төртеуінің бірінде ұзындығы 1/8 дюйм 

болатын тұқым 

R6 Толық тұқым Толық дамыған жапырағы бар негізгі 

сабақтағы төрт бағанның бірін 

толтыратын, жасыл бағғаналы тұқым 

R7 Бастапқы 

жетілу 

Жетілген бағанамен түстес негізгі 

сабақтағы бір дұрыс собық 

R8 Толық жетілу 95% жетілген собықтың түсіне енген 

собықтар. Сояның ылғалдылығын 

төмендету үшін 15%төмендету үшін, 

5-10 күні бойы құрғақ ауа-райы керек. 

 

 

1.2 Соя дақылында кездесетін патогенді организмдер 

Сояны өсіру кезінде немесе егін жиналғаннан кейін саңырауқұлақ 

инфекцияларына ұшырайды. Бұл саңырауқұлақтар ықтимал микотоксинді 

өндірушілер болуы мүмкін. Ең көп зерттелген микотоксиндер Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium және Alternaria түрлерімен өндіріледі.Сояның 

саңырауқұлақтармен ластануының бірқатар аурулары бар, олар тұқым 

сапасына қатты әсер етуі мүмкін. Индиана штатында фомопсиспен шіруі жиі 

кездеседі (Phomopsis sp.) сондай-ақ басқа да саңырауқұлақтармен ластануы 

мүмкін: 
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1) Cercospora саңырауқұлағы тұқымының күлгін даққа 

боялуына әкеледі (Cercospora kikuchii 1-сурет (а)); 

2) жапырақтардың “Бақа” дақтарымен ластануы (Cercospora 

sojina); 

3) Антракнозамен ластануы (Colletotrichum spp. 1-сурет (б)).  

Соя тұқымындағы саңырауқұлақтардың пайда болуына бұталар мен 

гүлдердегі саңырауқұлақтардың пайда болуына қарағанда көбірек көңіл 

бөлінеді. Бұл практикалық тұрғыдан түсінікті: жұқтырған тұқымдар мен 

олардан дамып келе жатқан жұқтырған көшеттер соя өндірісінде үлкен 

экономикалық қауіп төндіреді, ал микотоксиндермен тұқымның ластануы 

адамдар мен жануарлардың денсаулығына қауіп төндіреді. Fusarium 

анықталған түрлері: F. equiseti, көбінесе гүлдерден, бұтақтардан және 

тұқымдардан алынады (40%), одан кейін F. semitectum (27%) және F. 

graminearum (11%). 

 

  
                           а)                                                                   б) 

1 сурет  Cercospora kikuchii (а) саңырауқұлағымен және Colletotrichum 

spp. (б) саңырауқұлағымен ластануы [4]. 

 

 

1.3  Мыс нанобөлшектері бар таған сазының өсімдіктерге әсері 

Мыс – өсімдіктердің өсуі мен дамуында маңызды рөл атқаратын негізгі 

микроэлементтердің бірі. CuNP негізіндегі тыңайтқыштар мен гербицидтерді 

ауыл шаруашылығында қолдануға болады. CuNPs-тің кішкентай мөлшері 

өсімдіктердің оңай сіңуін жеңілдетеді.Мыс нанобөлшектері бактерияға және 

микробқа қарсы агенттер ретінде ерекше тиімділікті көрсетеді [4].Вегетативті 

және репродуктивті тіндердің дұрыс өсуі үшін әртүрлі минералды элементтер 

негізінен макро және микроэлементтер түрінде қажет. Макроэлементтер әдетте 

құрғақ тіндердің массасының 0,1%-дан көп концентрациясында қажет, оған 

магний (Mg), калий (K), азот (N), кальций (Ca), күкірт (S) және фосфор (P) 

кіреді. Алайда, құрғақ тіндердің массасының 0,01%-дан аз концентрациясында 

қажет болатын қоректік заттар микроэлементтер деп аталады. Олар негізінен 

мыс (Cu), никель (Ni), темір (Fe), молибден (Mo), марганец (Mn), бор (B), 

мырыш (Zn) және хлор (Cl). Макро-микроэлементтер макромолекулалардағы 

құрылымдық компоненттер ретінде әртүрлі функцияларға жауап береді[5]. 
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Өсімдіктергемикроэлементтер ретінде Cu қажет, бұл оның хлоропласттарда 

жоғары концентрациясының болуымен дәлелденеді. Жалпы Cu мөлшерінің 

70% хлоропласттарда болады деп есептелген. Cu хлорофилл мен басқа өсімдік 

пигменттерінің синтезінде маңызды рөл атқарады, сонымен қатар ақуыз бен 

көмірсулар алмасуына жауап береді.Cu жетіспеушілігі ауылшаруашылық 

өсімдіктерінің әртүрлі ауруларына әкелуі мүмкін, бұл егіннің жоғалуына 

әкеледі. Оның жетіспеушілігі көптеген бұзылуларға әкелуі мүмкін, мысалы: 

 апикальды меристеманың некрозы 

 өсудің тежелуі 

 түссіздену   

 жапырақтардың деформациясы.  

    Әдетте, Cu тапшылығы вегетативті өсуге, дәндердің, тұқымдар мен 

жемістердің пайда болуына әсер етеді. Сонымен қатар, жоғары өсімдіктердегі 

жасуша қабырғаларының тегістелуінің төмендеуі Cu жетіспеушілігінен 

көрінетін жалпы анатомиялық өзгеріс болып табылады. Жасуша 

қабырғаларының азаюы негізінен жас жапырақтардың деформациясына, 

сабақтар мен бұтақтардың бүгілуіне және бұралуына жауап береді [6]. 

 

 

1.4  Мыс нанобөлшектерінің бактерицидтік қасиеті 

Күміспен салыстырғанда бірнеше зерттеулер мыстың микробқа қарсы 

қасиеттерін көрсетті. Күміс сияқты, мыс негізгі микробтық ферменттердің SH 

топтарымен қосылу арқылы әрекет етеді деп саналады.CuNPs 

микроорганизмнің бетінде орналасқан карбоксил тобына жақындығына 

байланысты микробтық жасуша қабырғасымен өзара әрекеттеседі [7]. Оттегінің 

белсенді түрлерінің пайда болуы, мембраналардың зақымдануы, ферменттер 

белсенділігінің жоғалуы, ақуыз дисфункциясы және т.б. нанобөлшектердің 

микробқа қарсы әсеріне жауап береді [8]. Юн және басқалар агар 

пластиналарында талдауды қолдана отырып, E. coli және Bacillus subtilis үшін 

мыс нанобөлшектерінің уыттылығы туралы алдын-ала зерттеулер жүргізді. 

Олардың талдауы сыналған микробтардың екеуінде де бөлшектердің микробқа 

қарсы қасиеттерін көрсетті. Эстебан-Кубильо мыс нанобөлшектері E. coli және 

S. aureus-тің 99,9% - ға өсуін қатты тежейтінін көрсетті. Рупарелия және т.б. 

мыс нанобөлшектерінің E. coli бірнеше штаммдарының өсуін селективті 

тежеуге ерекшелігін көрсетті. Раффи және т. б. CuNPs-тің Бактерияға қарсы 

әрекетін зерттеді. CuNPs бактериалды жасушамен байланысқан кезде, ол Cu 

иондарын шығарады, олар жасуша қабырғасына сіңіп, АФК түзілуіне және 

мембрананың тұтастығын жоғалтуға әкеледі [9]. Сол сияқты, CuNP жасушалық 

метаболизм жолдарының бұзылуына, мембранада шұңқырлардың пайда 

болуына, тотығу процесінің дамуына жауап береді, нәтижесінде жасушалардың 

өліміне әкеледі [10]. Cu полимерінің нанокомпозиттері тиімді бактерияға қарсы 

агент болуы мүмкін деген болжам айтылды. Авторлар нанокомпозиттердің 

бактерицидтік әсері Cu және CuNPs иондарының шығарылуына байланысты 

екенін зерттеді. Шығарылған Cu иондары сыртқы бактериялық мембранамен 
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әрекеттескенде пептидогликан қабатындағы аминдер мен карбоксил 

топтарымен, сондай-ақ сульфгидрил топтарымен әрекеттеседі, нәтижесінде 

ақуыз денатурациясы пайда болады. Cu (Cu2+) иондары ДНҚ-мен байланысады 

және нуклеин қышқылдарының жіптерін тігуге қатысады, бұл спиральды 

құрылымның бұзылуына әкеледі. Сол сияқты босатылған CuNPs жасуша 

мембранасына жабысып, эндоцитоз арқылы бактерияға енеді [11]. 

Микробтардың CuNPs бактерицидтік әсеріне сезімталдығы негізінен 

бөлшектердің мөлшеріне, микробтық жасуша мен нанобөлшектер арасындағы 

электростатикалық тартымдылыққа, микробтық жасуша қабырғасы мен 

мембранасының құрамына және нанобөлшектердің гидрофобты немесе 

гидрофильді сипатына байланысты. 

Топырақта нанобөлшектердің көп жиналуы олардың өсімдік 

тамырларының жоғары сіңуіне әкеледі, бұл өсімдіктерге зиянды әсердің 

жоғарылауына әкеледі. Мысалы, 200-1000 мг/л диапазонындағы CuNPs 

концентрациясы Triticum aestivum, Cucurbita pepo және Phaseolus radiatus 

тұқымына уытты әсер етеді [12]. Микроскопиялық зерттеу арқылы оның 

өсімдік жасушасының мембранасына енетіні анықталды. Cunps 1000 мг/л 

концентрациясы кезінде әсерді 14 күндік зерттеуде C. Pepo биомассасының 

төмендеуі тіркелді [13]. Өсімдіктің тіндерінде CuNPs жиналуына байланысты 

ол оның барлық компоненттерімен әрекеттеседі, сондықтан өсімдік тіндері мен 

жасушаларының қалыпты жұмысын бұзады [14]. Жоғарыда келтірілген 

зерттеулер көрсеткендей, егер нанобөлшектер өсімдіктердің өнімділігін 

арттыру үшін немесе тамақ өнеркәсібінде бақылаусыз қолданылса, олар 

экожүйеге зиян тигізуі мүмкін. Алайда, нанобөлшектердің концентрациясы, 

мөлшері, пішіні және түрлері олардың уыттылығында маңызды рөл атқаратын 

негізгі факторлар болып табылады. Нанобөлшектерді тамырдан тыс қолдану 

жағдайында олар өсімдік жасушаларына кутикулалар, трихомалар, стоматалар, 

стигмалар және гидатодтар сияқты мүшелер мен тіндер арқылы ене алады. 

Нанобөлшектер тамырлар арқылы енгенде, олар өсімдік жасушаларына 

тамырлардың ұштары, бүйір тамырлары, түбір түктері, тамыр жаралары және 

тамыр қосылыстары арқылы енеді [15]. 

 

 

1.5 Таған сазының химиялық құрамы және өсімдіктердің өсіп-

дамуына әсері 

Таған сазы – бұл  күшті бактерияға қарсы агент. Теріс иондармен қатты 

зарядталған кезде, ол вирустар мен бактериялар сияқты жоғары оң заряды бар 

заттармен табиғи түрде байланысады. E-Coli, Staphylococcus Aureus, MRSA және 

басқалары сияқты вирустар болған жағдайда, саз молекулалары вирустарды 

қоршап, олардың көбеюіне немесе оттегі алуға жол бермейді. Осылайша, 

вирустар өледі. Таған сазы сынап, кадмий және қорғасын сияқты ауыр 

металдармен байланысу қабілетіне ие. Бұл металдар күнделікті тұрмыстық 

заттарда, ауада және тіпті жоғары фруктоза жүгері шәрбаты сияқты кейбір 
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өңделген тағамдарда кездеседі. Бентонит саздары организмнен бактериялық 

қоздырғыштарды кетіре алатын сияқты, ол да осындай токсиндермен бірдей. 

Қазіргі уақытта бентонит 27, 28, 29, 30 күшті адсорбциялық қасиеттеріне 

байланысты металл иондары мен бояғыштарын адсорбциялау, радиоактивті 

қалдықтарды жою және вирустық РНҚ мен ағынды суларды тазарту үшін 

кеңінен қолданылады[16]. Сонымен қатар, оны топыраққа тыңайтқыш ретінде 

пайдалану ауылшаруашылық жүйелеріндегі құрғақшылық пен топырақтың 

тозуына байланысты кейбір агрономиялық мәселелерді шешудің тиімді тәсілі 

бола алады. Бентонит топырақтың ылғалдылығын және топырақтағы су қорын, 

өнімділігін арттыратынын және суды пайдалану тиімділігін арттыратынын 

көрсетті [17]. Тағы бір зерттеу құмды топыраққа қосылған топырақ қоспасы 

ретінде саз топырақтағы суды, топырақтағы органикалық көміртекті және 

топырақ калийін жақсарта алады, сонымен қатар өнгіштігі мен өнімділігін 

арттыратынын көрсетті [18]. Бұл топырақтың агрегациясының жоғарылауымен 

байланысты болды, нәтижесінде топырақтың кеуектілігі, топырақтың ылғал 

сақтау қабілеті, топырақ құнарлылығы және дақылдардың өсуі байқалды. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ 

Зерттеу нысаны ретінде біржылдық бұршақ тұқымдасына жататын 

сояның 2 түрлі сортын алдық – «Нұр», «Прогресс». 

Жұмыcтa кeлecі рeaгeнттeр пaйдaлaнылды: мыc нитрaты Cu(NO3)2 

(99,9%, Sigma Aldrich), нaтрий боргидриді NaBH4 (99,9%, Sigma Aldrich), 

Тізімдe көрceтілгeн рeaгeнттeр қоcымшa тaзaртуcыз пaйдaлaнылды.  

 

3 кесте  Ғылыми зертханалық зерттеулерде пайдаланылған аспаптар 

мен жабдықтар тізімі көрсетілген. 

 

№ Атауы Фотосурет Қолданылуы 

1 Магниттік 

араластырғыш 

(IKA ММ -135 

Таглер) 

 

Mагнит өрісінің 

әсерінен заттарды 

механикалық 

араластыруға арналған. 

2 Спектрофотометр  

(Jenway 6300 VIS) 

Толқын ұзындығы 

320 - 1000 nm 

 

Жарықтың жұтылуы, 

өтуі немесе 

шағылысуының 

инфрақызыл 

спектрлерін көруге 

арналған. 

3 Микроскоп Micmed 

– 5 

 

 

Әртүрлі объектілерді 

талдауға арналған 

оптикалық құрал. 

4 Аналитикалық 

таразы 

 

Заттың массасын 

жоғары дәлдікпен 

өлшеуге арналған. 

 

Мыс нитраты Cu(NO3)2 – көк кристал тәрізді органикалық қосылыс. 

Сусыз түрі - көк түсті кристалды қатты зат. Сусыз мыс нитраты 150-200°С-та 

вакуумда терең көк-жасыл кристалдар түзеді және сублимациялайды. Мыс 

нитраты бес түрлі гидрат түрінде де кездеседі, олардың ең көп тарағаны 

тригидрат және гексагидрат.M = 187,56 г/моль, суда ерігіштігі - 124,7 г/100 мл. 



17 
 

 
 

Натрий борогидриді  NaBH4 – ақ түстен сұр түске дейін болатын 

кристалды ұнтақ.M = 37,83 г/моль. Суда ерігіштігі 550 г/л. Ол коррозия 

тудыратын натрий гидроксиді мен сутегі, жанғыш газ алу үшін сумен 

ыдырайды. Бұл реакцияның жылуы сутекті тұтату үшін жеткілікті. 

Материалдың өзі тез тұтанады және тұтанғаннан кейін қатты күйіп кетеді. Ол 

басқа химиялық заттарды өндіру, ағынды суларды тазарту және басқа да 

көптеген мақсаттарда қолданылады. 

 
 

 

 

Дипломдық жұмыс бірнеше зерттеулерді қолдана отырып орындалды:  

1. Теориялық зерттеулер Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ мен әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ кітапханаларында зерттелді және ғаламтор ресурсы 

пайдаланылды. Теориялық зерттеулер барысында 62 әдебиет зерттелді.  

2. Зертханалық ғылыми зерттеулер Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

университетінің «Технопарк» ғылыми зертханасында жүргізілді.  

Зертханада тәжірибелік зерттеулер келесі негізгі процедуралардың 

көмегімен жүргізілді:  

1) ғылыми «Технопарк» зертханамен танысу;  

2) зертханалық бөлмеде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасымен 

танысу;  

3) зертханалық ыдыстарды дайындау және қажетті концентрациядағы 

ерітінділерді дайындау; 

4) бұршақты егуге арналған топырақтарды дайындау және оларды қалдық 

заттардан тазалау; 

5) топыраққа және фильтрленген қағазға рулондық әдіс бойынша 

бұршақтарды егу және қадағалау; 

6) спектрофотометрмен мыс нанобөлшегінің ерітіндісін зерттеу және  мәнін 

қарау, график тұрғызу; 



18 
 

7) өскен соя бұршақтарыныңморфологиясы мен биометриясын зерттеу; 

8) бактерияларды микроскоптың көмегімен анықтау. 

 

 

2.1 Мыс нитратының Cu(NO3)2 ерітіндісін дайындау және натрий 

боргидридімен NaBH4 титрлеу 

Осы жұмысты есептеулердің нәтижесімен байланыстыра жасай отырып, 

алынған концентрациялардың соя бұршағына әсер ету жағдайына байланысты 

тәжірибе бірнеше рет қайталана жасалды. Алғашқы тәжірибеде алынған 1*10-3 

г/моль  концентрациясында 0,243г Cu(NO3)2 кристалл бөлшектерін 

аналитикалық таразымен өлшеп алдық (2сурет (а)). Кейін 1000 мл 

дистелденген суға осы 0,243г кристалл бөлшектерін Cu(NO3)2 қосып ерітеміз (2 

сурет (б)). Дәл солай 2*10-3г/моль концентрациясын дайындау үшін 0,486г 

және 3*10-3г/моль концентрациясы үшін 0,729г мыс нитратының кристалл 

бөлшектерін аналитикалық таразымен өлшеп,  дистилденген сумен 

ерітінділерін дайындадық. 

 

   
                     а)                                           б)                                          в) 

2 сурет  Мыс нитратының ерітіндісін дайындау және титрлеу процесі. 

а – мыс нитратын аналитикалық таразымен өлшеу; б – дистилденген 

сумен өлшеніп алынған мыс нитратын еріту; в – натрий борогидридімен 

титрлеу. 

 

Осы алынған ерітіндіге ары қарай натрий боргидридіменNaBH4 титрлеу 

жүргіздік (2 сурет (в)). Титрлеу жүргізу арқылы біз мыс бөлшегін тұнба ретінде 

аламыз. Оны реакция түрінде жазсақ:  

 
Титрлеу процесінде ең алдымен натрий боргидридінің NaBH4 ерітіндісін 

дайындаймыз. Ол үшін 0,378г натрий боргидридін аналитикалық таразымен 

өлшеп, 100мл дистелденген суға ерітіп, ерітіндісін дайындап аламыз. Енді осы 

ерітіндінің 3-4 тамшыдан мыс нитратының Cu(NO3)2ерітіндісіне қосып 

отырамыз. Түсі сары-қоңыр немесе кірпіш түске бояла бастайды. Бұл мыстың 

түзілгенін көрсетеді. 

Екінші тәжірибені де дәл осылай жасадық, бірақ мыс нитратының 

концентрациясын азайттық. Яғни, 1*10-3 г/моль концентрациясынын 1 * 10-5 
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г/моль концентрацияға дейін азайттық.1 * 10-5 г/моль концентрациясын 

дайындау үшін аналитикалық таразыға мыс нитратының массасы 0,00243г 

Cu(NO3)2 кристалл бөлшектерін өлшеп, 1000 мл дистелденген суға 0,00243 г 

кристалл бөлшектерін Cu(NO3)2 қосып ерітеміз. Дәл солай 2*10-5 г/моль 

концентрациясын дайындау үшін 0,00486г және 3*10-5 г/моль концентрациясы 

үшін 0,00729г мыс нитратының кристалл бөлшектерін аналитикалық таразымен 

өлшеп,  дистилденген сумен ерітінділерін дайындадық. Өйткені, бірінші 

тәжірибеде алынған концентрацияда соя бұршағы 15 күн аралығында барлығы 

уланып, өсуін тоқтатты. Сол себепті, біз мыс нитратының концентрациясын 

ғылыми әдебиеттерге сүйене отырып азайттық. Бұл тәжірибе оң нәтижесін 

көрсетті. 

 

  

2.2 Топыраққа және рулондық әдіс бойынша фильтрленген қағазға 

егу 

Тәжірибе егу орнына байланысты 2-ге бөлінді: 

1. Топыраққа өсіру. 

2. Рулондық әдіс бойынша фильтр қағазға өсіру. 

Рулондық әдіспен егу үшін алдымен фильтрленген қағаздарды кесіп 

дайындап аламыз. Кейін 15 дана соя бұршақтарын арасына 1-2 см тастап 

тізбектеп қойып шығамыз. Үстіне дистелденген сумен фильтрленген қағазды 

сулап, бұршақтарды жауып тұратындай етіп қоямыз. Оны қою себебі – 

бұршақтар орнынан қозғалып түсіп кетуі мүмкін. Кейін оның үстіне полиэтилен 

кағазымен қаптаймыз. Дайын болғасын қағазды орап, бумалаймыз. Осылай 

рулон дайын болады. Төменде 3 суретте соя бұршақтарын рулондық әдіспен 

егу процесі көрсетілген. 

 

    
             а)                           б)                             в)                                 г) 

3 сурет  Соя бұршақтарын рулондық әдіспен егу процесі. 

а – соя бұршақтарын тізбектеп қою; б – үстіне фильтрленген қағаз бен 

полиэтиленді қою; в – фильтрленген қағазды орау; г –соя бұршағы егілген 

дайын рулон. 

 

Топыраққа егуден бұрын біз топырақтың pH ортасын анықтадық. Ол үшін 

50мл стақанға дистелденген су құйып үстіне 10г топырақ салдық. Оны 

араластырып 1 күнге қойдық. Келесі күні магниттік араластырғышқа сол 
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стақанды қойып ішіне магнитті салдық. Магниттік араластырғышты қосып 

біраз араластырып, ішіне кондуктометрмен 20-25 минут аралығында қарадық. 

pH < 7,7-ге тең болды. Бұл топырақтың сілтілік орта екендігін көрсетеді. 

Топыраққа егуде біз 2 түрлі топырақ қолдандық. Оның бірі –грунт яғни, 

дүкеннен таза және тыңайтқыштармен өңделген, дайын топырақ. Екіншісі – 

Талғар ауданы, Талдыбұлақ ауылы, Мұқанова 36а ауласынан 1-2 метрлік 

тереңдікте алынған бау-бақша топырағы. Топыраққа егу кезінде алдымен 

топырақты қалдық заттардан, үлкен және қатты тастардан сонымен қатар, 

құрттардан тазалап аламыз. Оған таған сазын ұсақтап салып жібереміз. Кейін 

30 дана бұршақты топыраққа және грунтқа арасына 1 см салып тізбектеп егеміз. 

Төменде 4 суретте топыраққа және грунтқа соя бұршақтарын егу процесі 

көрсетілген. 

 

    
      а)                               б)                               в)                               г)  

4 сурет  Топыраққа және грунтқа егу процесі 

а – арнайы тыңайтқыштармен өңделген Грунт топырағы; б – 

топырақтарды қатты және артық заттардан тазалау; в – соя бұршақтарын 

арасына 1 см салып тізбектеп қою; г – жалпы соя өсімдігінің топырақта өскен 

бейнесі. 

Осылайша тәжірибелерді жүргіземіз. Мыс нанобөлшегінің 

концентрациясынан бөлек бақылау ретінде күнделікті суға егеміз. Яғни, 

рулондық әдіспен егуде және топыраққа егуде – суға да егеміз. Бұл бақылау 

арқылы сояның суда және мыс нанобөлшектерінің концентрациясында қалай 

өсетіндігін және айырмашылығын көреміз. 

 

 

2.3 Мыс нанобөлшегінің CuNPs ерітіндісін спектрофотометрмен көру 

Бұл тәжірибеде толқын ұзындығы 320-1000 нм болатын 

cпектрофотометрмен  (Jenway 6300 VIS) жұмыс істедік. 5 суретте 

спектрофотометрмен жұмыс істеу процесі көрсетілген.  CuNPs-нің 2*10-5 г/моль 

концентрациясындағы ерітіндісінің 5мл алып NaBH4 ертіндісімен 2 тамшы 

тамшылап титрлейміз. Спектрфотометрге салып жабамыз. Толқын ұзындының 

мәнін 320нм-ге дейін мәнін қойып аламыз. Сонда жарықтың диапазонының 

мәнін көрсетеді. Шыққан мәнді таблицаға салып, график құрамыз.  
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         а)                                          б)                                             в)  

5 сурет – спектрофотометр арқылы (Jenway 6300 VIS) 2*10-5 г/моль 

концентрациясымен жұмыс істеу процесі көрсетілген. 

а – титрлеп даярлаған ерітіндіні спектрофотометрге салу; б – CAL батырмасын 

басу арқылы минимум мәніне әкелу; в – спектрофотометрден шыққан ерітінді 

бейнесі. 
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3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ТАЛДАУ 

   3.1 Алғашқы 1*10-3г/моль концентрацияда тәжірибе бойынша 

нәтижелері 

Бірінші тәжірибеде мыс нанобөлшегінің концентрациясының жоғары 

болуына байланысты барлық 3 концентрацияда егілген соя бұршақтары өспеді. 

Төменде 6 суретте 1*10-3 г/моль концентрацияда 25.11.2021ж. егілген соя 

бұршағының «Нұр» сортының және 7 суретте «Прогресс» сортының 

топырақтағы нәтижелік суреттері көрсетілген. Екі түрлі «Нұр» және 

«Прогресс» сорттарында бұршақтар уланып, мыстың шектен көп болуының 

есебінен, тамырларынан котилендорына дейін қарайып кетті. 

 

     
                    а)                                      б)                                    в) 

6 сурет – 1*10-3г/моль концентрацияда егілген топырақтағы нәтижелік 

суреттер (Сорт – «Нұр». Бұршақ 25.11.2021жылы егілді.) 

 

 

        
                    а)                                       б)                                        в) 

7 сурет. 1*10-3 г/моль концентрацияда егілген топырақтағы нәтижелік 

суреттер. (Сорт – «Прогресс». Бұршақ 25.11.2021 жылы егілді). 

 

 Барлық бұршақтар VC кезеңінде (жапырақтың шеттері жанаспауы үшін 

жеткілікті түрде жайылған жапырақтар) өспей қалды. Жапырақ сағақтары да 

шықпай қалды. Бұл тәжірибеден оң нәтиже көре алмадық. Бұршақтардың 14 

күндік нәтижелері 6,7 суреттерде келтірілген. 
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3.2 Рулондық әдіс бойынша алынған нәтижелер 

Екінші зертханалық тәжірибе үшін алынған CuNPs 1*10-5 г/моль, 2*10-5 

г/моль, 3*10-5 г/моль концентрациялардарулондық әдісімен өсірілген соя 

бұршақтарының нәтижелері көрсетілген. 

 

   
                        а)                                          б)                                      в) 

8 сурет  Рулондық әдіспен 15 данаданегілген және1*10-5 г/моль 

концентрацияда өскен соя бұршағының нәтижелері.(Сорт – «Нұр». 

 Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 

а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

   
                     а)                                             б)                                         в) 

9 сурет  CuNPs 1*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршағының 

нәтижелері. (Сорт – «Прогресс». Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 

а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

Екі сорттан соя бұршағының вегетативті өсу кезеңдерін қарадық. 

Суреттерде көрсетілгендей (8,9 сурет (а)) 3-ші күнде ұрықтанған тамыр 

шықты. 6-шы күні ұрықтанған тамыры 3 см-ге өсті, гипокотильді – тамыр 

мойны және тұқым жарнағы арасын толықтай көреміз (8,9 сурет (б)), ал 10-шы 

күні екі сортта да VE кезеңіне жетті (8,9 сурет (в)). Бұл кезеңде тамыр 

түйіндері, жапырақ сағақтары шыға бастады. 10 күнде биометриялық 

сипаттамалары жақсы нәтиже көрсетті: «Нұр» сортының 1*10-5 г/моль 

концентрациясында өскен бұршақтары 25-26 см аралығында болды. 15 күнде 

33-34 см-ге дейін жетті. «Прогресс» сортында 10 күнде ең ұзыны 29-30 см-ге 

жетті. 15 күнде 37 см-ге дейін өсті. 
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                       а)                                         б)                                         в)  

10 сурет  CuNPs 2*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршағының 

нәтижелері. (Сорт – «Нұр».  Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 

а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

     
             а)                                           б)                                        в)  

11 сурет  CuNPs 2*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршағының 

нәтижелері. (Сорт – «Прогресс». Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 

а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

 Жоғарыда 10 және 11 суретте 2*10-5г/моль концентрациясында  CuNPs 

«Нұр»  және «Прогресс» соя бұршақтарының 3 күндегі (а) 6 (б) және 10 (в) 

күндегі өскен нәтижелік суреттері көрсетілген. Соя тұқымдарының 2*10-

5г/моль концентрациясында рулондық әдіспен өсірілген биометриялық 

сипаттамалар нәтижелерінде 10 күнде екі сортта 26-27 см аралығында өсті. Өсу 

кезеңдері алғашқы 1*10-5 г/моль концентрациясымен бірдей деңгейде өсті. 

 

   

                  а)                                          б)                                      в)  

12 сурет – CuNPs 3*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршағының 

нәтижелері. (Сорт – «Нұр». Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 
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а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

   
                   а)                                       б)                                       в)  

13 сурет  CuNPs 3*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршағының 

нәтижелері. (Сорт – «Прогресс». Бұршақ 25.03.2022ж егілді). 

а – 3 күннен кейінгі соя бұршақтары; б – 6 күннен кейінгі соя бұршақтары; в – 

10 күндегі соя бұршақтарының бейнесі. 

 

CuNPs 3*10-5 г/моль концентрацияда өскен «Нұр» және «Прогресс» 

сорттарының бұршақтарының биометриялық сипаттамалар нәтижесі бірдей 

болды. 12 және 13 суреттерде 3 (а), 6 (б)  және 10 күн (в) аралығындағы 

нәтижелері көрсетілген. Екеуі де 29-30 см ұзындыққа дейін өсті. 

Концентрацияның жоғары болуының әсерінен VE (Котиледон топырақ бетінің 

үстінде) және VC (жапырақтың шеттері жанаспауы үшін жеткілікті түрде 

жайылған жапырақтар) өсу кезеңі ерте дамыды. Концентрацияның жоғары 

болуы өсу жылдамдығына жоғары әсер етті. Барлық концентрацияларда соя 

бұршақтарының өсімділігі пайыздық есеппен 4 және 5 кестелерде көрсетілген.  

 
           4 кесте  Рулондaу әдіcінің нәтижeлeрі. Cорт – «Нұр» 

 
Cоя cорты «Нұр»  

Бaқылaу - Cу 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль  
Жaлп

ы 

тұқым 

caны 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым

,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м,% 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,

% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым

,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м, % 

Өcкe

н 

aуру 

тұқы

м,% 

15 66,7 13,3 20 80 6,7 13,3 80 0 20 53,3 46,7 0 

15 60 13,3 26,7 60 13,3 26,7 93,3 6,7 0 66,7 20 13,3 

15 60 6,67 33,3 86,7 0 13,3 80 0 20 93,3 0 6,7 

100% 62,2 11,1 26,7 75,6 6,7 17,7 84,5 2,2 13,3 71,1 22,2 6,7 
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        5 кесте  Рулондaу әдіcінің нәтижeлeрі. Cорт – Прогрecc 
Cоя cорты «Прогрecc» 

1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

Жaлпы 

тұқым 

caны 

Жaқcы 

өcкeн     

тұқым,% 

Өcпeгeн 

тұқым,% 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым,% 

Өcпeгeнтұ

қым, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым,% 

Өcпeгeн 

тұқым, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,
% 

15 80 6,7 13,3 93,3 0 6,7 66,7 26,7 6,6 

15 93,3 0 6,7 80 0 20 93,3 6,7 0 

15 86,7 13,3 0 86,7 13,3 0 53,3 0 46,7 

100% 86,7 6,7 6,6 86,7 4,4 8,9 71,1 11,1 17,8 

 

 

3.3 Топыраққа егілген соя сорттарының нәтижелері 

Ең төмен концентрацияда  1*10-5 г/моль соя бұршақтарының өсуі жәй 

болды. 14 суретте CuNPs 1*10-5 г/моль концентрацияда топырақта егілген соя 

бұршақтарының нәтижелік суреттері төменде көрсетілген. Биометриялық 

бақылауда екі сорт түрінде де 10 күн аралығында топырақ бетінен бастап 

ұзындығын есептегенде 6-9 см болды. Нұр сорты 9 см-ге жетті, ал Прогресс 

сортының бұршақтарының ұзындығы 6 см болды. Бұл тым төмен көрсеткішті 

көрсетті. Сонымен қатар, 1 ай уақыттан кейін тез солып бастады. Жапырақтары 

сарғайды. 

 

   
                               а)                                              б)                                в) 

14 сурет  CuNPs 1*10-5 г/моль концентрацияда топырақта егілген соя 

бұршақтарының нәтижелері. (Сорт – «Нұр және Прогресс». Бұршақ 

12.02.2022ж егілді). а-суретінде 10 күнде соя тұқымдарының өсуі 

көрсетілген. б, в - суреттерінде 1 ай 16 күн өткендегі нәтижесі.  
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                             а)                                            б)                               в) 

15 сурет  CuNPs 2*10-5 г/моль концентрацияда топырақта егілген соя 

бұршақтарының нәтижелері. (Сорт – «Нұр және Прогресс». Бұршақ 

10.02.2022ж егілді). а-суретінде 4 күнде соя тұқымдарының котиледондары 

топырақ бетіне шығуы көрсетілген. б, в - суреттерінде 1 ай 16 күн өткендегі 

нәтижесі.  

 

2*10-5 г/моль концентрациядағы ерітіндіде өскен бұршақтардан жақсы 

нәтиже алдық. 15 суретте CuNPs 2*10-5 г/моль концентрацияда топырақта 

егілген соя бұршақтарының нәтижелік суреттері көрсетілген.  Екі сортта да 

фенологиялық сипаттамаларында жапырақтардың қараюы немесе солуы 

көрінбеді, алайда зертханалық бөлменің температурасы өте төмен 

болғандықтан топырақтың ылғалдылығы өте жоғары болды. Сол себептен 

топырақ бетіне әртүрлі саңырауқұлақтар шықты. Соған қарамастан осы 

концентрациямен егілген соя сорттары ұзақ уақытқа дейін өсті. Жалпы, бірінші 

концентрацияға қарағанда, 2*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя 

сорттарының көрсеткіштері жоғары нәтиже көрсетті. 

3*10-5 г/моль концентрацияда өскен соя бұршақтарының нәтижелері 

алғашқы екі концентрацияға қарағанда ең жоғары нәтиже көрсетті. 16 суретте 

3*10-5 г/моль концентрацияда 4 күнде (а) соя тұқымдарының котиледондары 

топырақ бетіне шығуы; 12 (б) күн аралығындағы; 1 ай 16 күн (в) өткендегі 

нәтижелері көрсетілген. Бұл концентрацияда топыраққа егілген бұршақтар 2 

айға дейін тұрды. Сонымен қатар, репродуктивті өсу кезеңіне де жетті. Солу, 

қараю белгілері болмады. Жапырақ сағағы 10-шы күнде шықты, биометриялық 

сипаттамасы бойынша 8 күнде 10-11 см-ге жетті, ал 11-ші күні 16см-ге жетті. 

Ал дәл сол уақытта бірінше концентрацияда 8-ші күні тек 8см ұзындықта 

болды. 14 күн аралығында бірінші үш күлтелі жапырағы көріне бастады. 1 ай 

16 күнде төбелік бүршігікөрінді, яғни өсу нүктесіне жетуі байқалды.  
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                      а)                                              б)                                      в) 

16 сурет  CuNPs 3*10-5 г/моль концентрацияда топырақта егілген соя 

бұршақтарының нәтижелері. (Сорт – «Нұр және Прогресс». Бұршақ 

10.02.2022ж егілді).  

а-суретінде 4 күнде соя тұқымдарының котиледондары топырақ бетіне 

шығуы көрсетілген. б – 12 күндегі соя бұршақтарының топырақ бетінен 

шығуы, в - суретінде 1 ай 16 күн өткендегі нәтижесі.  

 

4 күнде (а) соя тұқымдарының котиледондары топырақ бетіне шығуы; 12 

(б) күн аралығындағы; 1 ай 16 күн (в) өткендегі нәтижелері көрсетілген. Соя 

бұршақтарының арнайы өңделген  грунт топырағындағы өсімділігі пайыздық 

есеппен 6 және 7 кестелерде көрсетілген. Алынған нәтижелер бойынша ең 

жақсы көрсеткішті көрсеткен 2*10-5 г/моль және 3*10-5 г/моль 

концентрациялары. 
 

 

6 кесте  Топырaққa eгілгeн тұқымның нәтижeлeрі. Cорт – «Нұр» 

                                                             
Cоя cорты «Нұр» / Топырақ түрі – Грунт 

Бaқылaу - Cу 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

Жaлпы 

тұқым 

caны 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым,

% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым

,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м,% 

Өcкeн 

aуру 

тұқым

,% 

Жaқc

ы 

өcкeн 

тұқы
м,% 

Өcпeг

eн 

тұқы

м, % 

Өcкe

н 

aуру 

тұқы
м,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым

,% 

Өcпe

гeн 

тұқы

м, % 

Өcкe

н 

aуру 

тұқы
м,% 

30 24 3 3 27 0 3 5 25 0 25 5 0 

100% 80 10 10 90 0 10 16,7 83,3 0 83,3 16,7 0 

 

7 кесте   Топырaққa eгілгeн тұқымның нәтижeлeрі. Cорт – «Прогрecc» 

                                                              
Cоя cорты «Прогрecc» / Топырақ түрі – Грунт 

1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

Жaлпы 

тұқым 

caны 

Жaқcы 

өcкeн     

тұқым,

% 

Өcпeгeн 

тұқым,% 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым,% 

Өcпeгeн 

тұқым, 

% 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,% 

Жaқcы 

өcкeн 

тұқым,

% 

Өcпeгeн 

тұқым, % 

Өcкeн 

aуру 

тұқым,% 

30 27 1 2 30 0 0 27 3 0 

100% 90 10 6,7 100 0 0 90 10 0 
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Дистилденген суда жасаған жұмыстар да қазіргі уақытта өте жақсы және 

жоғары нәтиже көрсетуде. Зертханалық жұмыс орнының температурасы 

салқын болды және жарықтың түсуі аз болды. Бұл факторларға қарамастан, соя 

бұршақтарының соның ішінде «Нұр» сорты  репродуктивті кезеңге дейін жетуі 

өте жақсы нәтиже берді. Төменде көрсетілген 17-суреттерде репродуктивті 

кезеңге жеткен «Нұр»сорты көрсетілген. Үш күлтелі жапырақтарын және 

төбелік бүршігін көруге болады. Бұл нәтижеде рулондық әдіспен егілген 

бұршақ 3 ай уақытта шықты, ал топырақта 3*10-5г/моль концентрацияда егілген 

соя  2 ай 20 күннен кейін шыға бастады.  

 

                  а)                                       б)                                               в) 

17 сурет  «Нұр». Бұршақтар рулондық әдісте 15.02.22ж егілді, топырақта 

11.03.22ж егілді)  

а,б – рулондық әдіспен күнделікті суда және в – топырақта 3*10-5 г/моль 

концентрацияда егілген соя бұршақтарының өскен нәтижелері.  

 

Спектрофотометрмен жасалған жұмыстың нәтижесі және графигі 

600 625 650 675 700 725 750
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

a

l.nm

 

18 сурет  CuNPs 2*10-5 г/моль концентрациядағы грaфигі.  

Бұл графикте мыс наноболшегінің 670 нм толқын ұзындығында  

жарықтың жұтылуы көрсетілген. Мыс нанобөлшегінің өлшемі 670нм болғанын 

көрсетеді. 
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3.4 Фенологиялық және биометриялық бақылау нәтижелері 

Нәтижелер орындалған 2 түрлі әдістер бойынша  алынды. Рулондық әдіс 

бойынша биометриялық нәтижелері 8 және 9 кестеде, ал фенологиялық 

нәтижелері 10 кестеде көрсетілген. Жоғары биометриялық және фенологиялық  

көрсеткішті 3*10-5 г/моль концентрацияда «Прогресс» сортынан көре аламыз. 

 

8 кесте  Биометриялық бақылау. Cоя cорты «Нұр» 

Cоя cорты «Нұр» 

Биометриялық бақылау / Рулондық әдіс 

Күні 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

3 1 см 1 см 1 см 

6 4-5 см 4-5 см 6-9 см 

10 16 см 17-22 см 17-22 см 

15 22-25 см 23-27 см 25-29см 

20 27 см 28 см 32 см 

 

9 кесте   Биометриялық бақылау. Cоя cорты «Прогресс» 

Cоя cорты «Прогресс» 

Биометриялық бақылау / Рулондық әдіс 

Күні 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

3 1 см 1 см 1 см 

6 4-6 см 3-6 см 6-8 см 

10 18 см 17-20 см 17-21 см 

15 20-23 см 23-29 см 25-27см 

20 25-27 см 26 см 34 см 

 

10 кесте  Фенологиялық бақылау. Cоя cорттары «Нұр» және 

«Прогресс» 

Cоя cорты «Нұр» және «Прогресс» 

Фенологиялық бақылау / Рулондық әдіс 

Күні 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

3 Тұқым тамыры өсуі 

14 дана 

Тұқым тамыры өсуі  

13 дана 

Тұқым тамыры өсуі  

12 дана 

6 VE кезеңіне жетпеді VE кезеңіне жетпеді VE кезеңінде  

13 дана 

10 VE кезеңінде  

12 дана 

VE кезеңінде  

13 дана 

VE кезеңінде  

15 дана 

15 VС кезеңінде 10 

дана 

VС кезеңінде  

10 дана 

VС кезеңінде  

13 дана 
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VE – Котиледон топырақ бетінің үстінде шығуы. 

VC – Котиледон жапырақтың шеттері жанаспауы үшін жеткілікті түрде 

жайылған жапырақтар. 

Топырақта өскен соя бұршақтарының нәтижелері де жоғары нәтиже 

көрсетті. 11 және 12 кестелерде биометриялық бақылау бойынша 3*10-5 

г/моль концентрациясы жоғары нәтиже көрсетті.  

 

11 кесте  Биометриялық бақылау. Cоя cорты «Нұр» және «Прогресс» 

Cоя cорты «Нұр» және «Прогресс» 

Биометриялық бақылау / Топырақ түрі - Грунт 

Күні 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

3 - см - см - см 

6 3-4 см 6-7 см 8 см 

10 8 см 11-12 см 17-22 см 

15 20-22 см 24 см 26 см 

20 24-25 см 27 см 30см 

30 28см  30 см 40 см 

 

 

12 кесте  Биометриялық бақылау. Cоя cорты «Нұр» және Прогресс 

 

Cоя cорты «Нұр» және «Прогресс» 

Биометриялық бақылау / Топырақ түрі - далалық  

Күні 1*10-5 г/моль 2*10-5 г/моль 3*10-5 г/моль 

3 - см - см - см 

6 2-3 см 2-4 см 6-7 см 

10 10 см 16-18 см 17-22 см 

15 17 см 25-27 см 25-29см 

20 20 см 30-33 см 32 см 

30 25 см  Сарғаю 37 см 

 

Соя бұршақтарының фенологиясын тамырларынан, жапырақтарынан, 

үш күлтелі жапырақтарынан көруге болады.  
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         а)                                          б)                                        в) 

19 сурет  1; 2; 3*10-5 г/моль концентрацияларда топырақта өскен соя 

өсімдіктерінің тамырлары.  

19 және 20 сурет бойынша а - 1*10-5 г/моль концентрацияда 1 ай 11 

күндегі нәтиже, сорт – «Нұр». б - 2*10-5 г/моль концентрацияда 1 ай 17 күндегі 

нәтиже, сорт «Нұр». в - 3*10-5 г/моль концентрацияда 1 ай 24 күндегі нәтиже, 

сорт «Прогресс». 

 

   
20  сурет  1; 2; 3*10-5 г/моль концентрацияларда топырақта өскен соя 

өсімдіктерінің жапырақтары. 

 

      
           а)                                          б)                                         в) 

21 сурет. 1; 2; 3*10-5 г/моль концентрацияларда топырақта өскен соя 

өсімдіктерінің жапырақтары.  
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21 сурет бойынша а-суретінде 1*10-5 г/моль концентрацияда 1 ай 24 

күндегі нәтиже, сорт – «Прогресс». б-суретінде 2*10-5 г/моль концентрацияда 1 

ай 17 күндегі нәтиже, сорт «Нұр». в-суретінде 3*10-5 г/моль концентрацияда 1 

ай 27 күндегі нәтиже, сорт «Прогресс». 

 

 

3.5 Микроскоптық бақылау 

 

 
22 сурет  Fusarium туыcы Хлaмидоcпорa пaтогeнді 

caңырaуқұлaқтaрымeн зaқымдaлуы (cоя «Прогресс» cорты) 

 

Хлaмидоcпорaлaр мицeлий гифтeріндe жәнe мaкроконидиялaрдa пaйдa 

болaды, cоңғы-aпикaльды (тeрминaлды) нeмeceaрaлық (интeркaлярлық) 

тізбeктeрдe нeмece гломeрулaдa (түйіндeрдe) түрлі-түcті қызғылт caры 

нeмececaры түcтe болaды. 22 суретте хлaмидоcпорaны микроcкоппeн қaрaғaн 

кeздe өтe қaлың пигмeнтті жacушa қaбырғacымeн бөлінгeн cфeрaлық нeмece 

жұмыртқa тәрізді жacушa рeтіндe көрінeді. Хлaмидоcпорaның түзілуінe әр 

түрлі: мыcaлы, қорeктік зaттaрдың aз болуы, құрғaқшылық, тeмпeрaтурaның 

жоғaрылaуы нeмece төмeндeуі жәнe өcімдік aғзacындa қоздырғыштaрдың пaйдa 

болуынa бaйлaныcты фaкторлaр әceр eтуі мүмкін [19-21]. 

 

 
23 сурет  FusariumGibbosum пaтогeнді caңырaуқұлaқтaрымeн зaқымдaлуы 

(cоя «Нұр» cорты) 

Fusarium Gibbosum түрлeрі топырaқтa оргaникaлық зaттaрмeн жәнe 

өcімдіктeрдe фaкультaтивті пaрaзитті қорeктeніп, aуру туғызaды. 23 суретте 
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мaкроконидилeрі орaқ, ұршық тәріздeнгeн, әлcіз иілгeн, eкі ұшы cүйірлeнгeн, 

кeйдe жіп тәрізді 3–6 жacушaғa бөлінгeн. Тaзa ceбінді eкпecіндe әртүрлі aшық 

түcті үлпілдeк жіпшумaқты, диффeрeнциялaнғaн нeмece aздaп тaрмaқтaлғaн 

конидия caғaқтaры болaды Fusarium туыcы штaммдaрынaн колонияcының тeз 

өcуімeн eрeкшeлeнeді.Фузaриум caңырaуқұлaқтaры өcімдік жaпырaқтaры мeн 

тaмыр aймaқтaрын зaқымдaйды [22-25]. 

 

 
24 сурет  Riessia naumovii Kamyschko өкілі пaтогeнді caңырaуқұлaқтaрымeн 

зaқымдaлуы (cоя «Нұр» cорты) 

24 суретте микроскоппен табылған Pycnostysanus lindau туыcының 

Riessia naumovii Kamyschko көрсетілген. колонияcы түкті, күлгін-қызғылт, 

cұрғылт түcті: гифтeрі ceптaлaнғaн, цилиндргe жинaқтaлғaн, корeмии 

ұштaрындa қыcқa, түccіз конидий ұcтaғышы болaды. Конидий ұcтaғышының 

төбeлік ұшындa жaлғыз төрт клeткaлы төрт күлтeлі гүл ceкілді конидий 

орнaлacaды. Аталған патогенді саңырауқұлақтар өсімдіктің даму процесін 

тежейді. 

 

 
 

25 сурет  Зeң caңырaуқұлaқтaрымeн зaқымдaлуы (cоя «Прогресс» cорты) 
 

25 суретте микроскоппен табылған зең саңырауқұлақтарының суреті 

көрсетілген. Зeң - микроcкопиялық caңырaуқұлaқтaр, олaрды қaрaпaйым көзбeн 

көру мүмкін eмec. Олaрдың жaлпы aтaуы - микромицeттeр - төмeнгі жәнe 
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ішінaрa жоғaры caңырaуқұлaқтaр тобы. Оның бір жacушaлы мицeлиялaрының 

ұшындa түccіз cпорaнгия түзілeді. Ылғaлды ортaдa cпорaнгия жaрылып, 

cпорaлaр боcaп шыққaннaн кeйін жaңa жacушaлaр пaйдa болaды. Топырaқтa 

кeң тaрaлғaн төмeнгі зeң caңырaуқұлaқтaр туыcының өкілі, оның мицeлийі 

бөлімдeрі жоқ бір үлкeн тaрмaқтaлғaн көп ядролы жacушaдaн тұрaды. Оның 

әрқaйcыcының ұзындығы бірнeшecaнтимeтргe жeтeтін, түcі жоқ 

cпорaнгиофордың жоғaрғы жaғы cпорaлaр піceтін қaрa бacпeн aяқтaлaды. Бұл 

caңырaуқұлaқтaр тaмaқ өнімдeріндe зeң түзeді жәнe микоздaрды (caңырaуқұлaқ 

aурулaры) тудырaтын қaбілeтімeн eрeкшeлeнeді. Жaнуaрлaр мeн aдaмдaрдa 

мукоромикозды тудырaды [26-28]. 

 

26 сурет  Соя «Прогресс» және Нұр cорттарының 3*10-5 г/моль 

концентрациядағы нәтижелік суреттері.  

 

26 суретте соя сорттарының тамырлары және жапырақтары 

микроскоппен зерттелген. Бұл концентрацияда ешқандай ауру белгілері 

көрінбеді, таза шықты. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Мыс нанобөлшегінің және таған сазының өсімдіктерге тиімді әсері 

туралы әдебиеттерге шолу жүргізілу нәтижесінде 28 әдебиетке талдау 

жүргізілді. 

Мыс нитратының  ерітіндісі даярланып, натрий боргидридімен титрлену 

нәтижесінде мыс нанобөлшегі түзілді. 

Мыс нанобөлшектері бар таған сазы ерітіндісімен топыраққа және рулон 

әдісі арқылы соя тұқымдары егілді, 1*10-5; 2*10-5; 3*10-5г/моль концентрация 

бойынша дайындалған мыс нанобөлшегі бар таған сазы ерітіндісінде өсті. 

Жақсы нәтижені 3*10-5г/моль концентрациядағы ерітіндісі көрсетті. Бұл 

концентрацияда соя тұқымдарының өсуі жақсарды және 3 ай уақыт өткеннен 

кейін жемісін берді. Өcімділігі грунт топырағында 90%-ды көрсетті. 

Мыс нанобөлшектері бар таған сазымен өскен соя дақылының өсіп-

дамуы, вегетативті және репродуктивті мүшелерінің дамуы анықталды, 

нәтижесінде 3*10-5г/моль концентрацияда 20 күнде 34 см-ге жетті.   

Соя өсімдігінің өсуіне таған сазы бар мыс нанобөлшегінің әсері және 

қосымша ретінде микроағзалар анықталды. 
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