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                                                    АҢДАТПА 

Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі. Дипломдық жұмыстың 

негізгі көлемі қағаз түрінде 31 бетті қамтиды. Дипломдық жұмыс кіріспе, 4 

бөлім, қорытынды және 23 сурет, 6 кесте 1 график және 27 пайдаланылған 

әдебиеттерден құралған. 

Мақсаты – Бұршақ тұқымына жататын соя дақылын бойында күміс 

нанобөлшектері бар Қалжат сазымен себу алды өңдеу жүргізу арқылы бұршақ 

тұқымдарына ынталандырушы әсерін зерттеу. 

Түйін сөздер: Күміс нанобөлшегі, натрий боргидриді, Қалжат сазы, 

бұршақ дақылдары. 

Зерттеу нысаны: Күміс нанобөлшектері, натрий боргидриді, бұршақ 

дақылдарының тұқымдары. 

Зерттеу әдістемесі. Рулондық және жер топыраққа отырғызу әдісі. 

Жұмыс нәтижелер. Күміс нанобөлшектері бар  модификацияланған 

Қалжат сазы ерітіндісін соя тұқымдарына зертханалық жағдайда өсуі мен 

дамуына, сабақ, жапырақ және тамырларына тигізетін пайдасымен зияны 

қаралды.Микроскоп арқылы өсуі мен дамуына кедергі жасайтын патогендер 

көрілді. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

                                        Аннотация 

 

Структура и Объем дипломной работы. Основной объем дипломной работы в 

бумажном виде включает 31 страницу. Дипломная работа состояла из введения, 

4 разделов, заключения и 23 рисунков, 6 таблиц, 1 графика и 27 использованной 

литературы. 

Цель-изучение стимулирующего воздействия на семена фасоли посевов сои 

путем проведения предпосевной обработки Калжатской глиной с наночастицами 

серебра. 

Ключевые слова: наночастица серебра, боргидрид натрия,Калжатская глина, 

бобовые. 

Объект исследования: наночастицы серебра, боргидрид натрия, семена бобовых 

культур. 

Методика исследования. Рулонный и почвенный способ посадки. 

Результаты работы. Рассматривался вред модифицированного раствора 

Калжатовой глины с наночастицами серебра семенам сои с пользой для роста и 

развития, стеблей, листьев и корней в лабораторных условиях.Через Микроскоп 

были видны патогены, препятствующие росту и развитию. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

                                                   Annotation 

 

The structure and scope of the thesis. The main volume of the thesis in paper form 

includes 31 pages. The thesis consisted of an introduction, 4 sections, a conclusion and 

23 figures, 6 tables, 1 graph and 27 references. 

Purpose-The aim is to study the stimulating effect on bean seeds of soybean crops by 

carrying out pre-sowing treatment with Kalzhat clay with silver nanoparticles. 

Keywords: silver nanoparticle, sodium borohydride,Kalzhat clay, legumes. 

Object of research: silver nanoparticles, sodium borohydride, legume seeds. 

Research methodology. Roll and soil method of planting. 

The results of the work. The harm of a modified solution of Kalzhat clay with silver 

nanoparticles to soybean seeds with benefits for growth and development, stems, 

leaves and roots in laboratory conditions was considered.Pathogens that inhibit growth 

and development were visible through the Microscope. 
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                                                   КІРІСПЕ 

 

Өзектілігі. Қазіргі уақытта бұршақ дақылдары тағамдық құндылығы мен 

денсаулыққа пайдасы үшін маңызды рөл атқарады, тұрақты дамуы үшін әртүрлі 

зерттеулер жүргізіп күміс ионының тиімді концентрациясын 

модификацияланған қалжат сазына отырғызу арқылы  бұршақ дақылдарын өсіру 

жолын табу ерекше маңызға ие болуда. 

Мақсаты – Бұршақ тұқымына жататын соя дақылын бойында күміс 

нанобөлшектері бар Қалжат сазымен себу алды өңдеу жүргізу арқылы бұршақ 

тұқымдарына ынталандырушы әсерін анықтау. 

Аталмыш мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: 

1) Қалжат сазына термиялық және қышқылдық өндеу жүргізу; 

2) Күміс ерітіндісінің өсімдіктің физиологиялық дамуына қолайлы әсер ететін 

тиімді концентрациясын анықтау; 

3) Күміс ионының тиімды концентрациясын модификацияланған Қалжат сазына 

отырғызу; 

4) Тәжірибелік жолмен соя тұқымын бойында күміс нанобөлшектері бар Қалжат 

сазымен өңдеу арқылы өсіп-даму үрдісін зерттеу; 

5) Соя тұқымындағы өндеуге дейінгі және кейінгі патогенді ағзалар түрін және 

мөлшерін,сонымен қатар және физиологиялық даму көрсеткіштерін анықтау; 

Зерттеу нысаны ретінде соя бұршағының «Нұр» және «Прогресс» сортына 

күнбағыс күміс нанобөлшегі және қалжат сазының әсері қарастырылды. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: алынған нәтижелер биологиялық 

белсендіргіштер мен әр түрлі микроқоспалар үшін бактерияларға қарсы болып  – 

күміс нанобөлшегінің тиімді концентрациясын қалжат сазы қатысында соя 

бұршағын егу алды өңдеуде қолданылу мүмкіншілігі жоғары. 

  



                                                                                

1 ӘДЕБИ ШОЛУ 

 

1.1 Бұршақ тұқымдас дақылдардың биологиялық ерекшілігі 

 

Glycine max L. merr болып келетін соя Fabaceae бұршақтар құрамына енеді. 

Бұршақ тұқымдарын адамдар азық ретінде тас дауірінен қолдана бастаған [1]. 

В.Ф.Пивовров бұршақтарды өнеркәсіптік емес, егістік дақылдары ретінде 

өсірген [2,3]. Академик Д.Н.Прянишков бұршақ дақылдарына азот қосылстарын 

зерттеген [4,5]. Ол азотты қосылыстарын өндіретін фабрикаларға күн сәулесінің 

энергиясымен тең көрген. 

Соя бұршағының тамырлары терең еніп микроэлементтер жер асты 

горизонттарынан егістік қабатына өтеді: фосфор, калий және басқасы, ауа мен су 

режимі, физикалық қасиеттері, топырақ құрылымын жақсартады [6], 

Тамырларында топырақты азотпен байытатын бактерия коллониялары пайда 

болады [7]. Соя бұршағы жылуды көп қажет етпиді және суыққа төзімді. Бұршақ 

шығуының төменгі температурасы + 3,8°С, көшеттердің пайда болуы үшін +6°C 

- тан жоғары температура, орташа есеппен жеміс беру үшін қолайлы температура 

15-20°C. гүлдеп піскенде -3°C өсімдіктерге зиян келтіреді [8]. 

Соя бұршағы тұқымның отырғызудан гүлденуге дейінгі кезеңде 

ылғалдылықты қажет етеді. Ылғалдану жақсы болса жасыл масса мен өнімі бар 

биік өсімдіктер шығады [9,10,11,12]. Ауа құрғақшылығына төзімсіз. Гүлдену 

сатысыннан ылғалға қажеттілік едәуір артады [13,14]. 

 

1.2 Бұршақ тұқымдас дақылдардың өсуі мен дамуы 

 

Соя бұршағының өсу кезеңдері топырақ бетінде котлетондардың пайда 

болуынан басталады. Өсімдік өніп шығу кезеңі вегатативті, гүлдену кезеңі 

репродуктивті болады. Бұршақтар сабақтың дамуы, тұқымның дамуы және 

өсімдіктің жетілуі арқылы дамиды (1-сурет) [15]. 

 

1 сурет – Соя бұршақтарының өсу кезеңдері 

(VE) көшет кезеңі.Котиледон көшеті топырақ бетінен жоғары орналаса 

бастауы.(VC) Котиледон кезеңі. біржақты жапырақтары, жапырақтың шеттері 

тиіп кетпеуі үшін.(V1) бірінші түйін кезеңі. бір жапырақты түйінде толық 



                                                                                

дамыған жапырақтар(Vn) n-ші түйін кезеңі. "n" - бұл толық дамыған негізгі 

сабақтағы түйіндер саны [16]. 

 

1.3 Бұршақ тұқымдас дaқылдaрдың химиялық құрaмы 

 

Соя бұршағы химиялық құрамына қарай үнемді және құнды дақыл. Дәнді 

дақылдармен салыстырғанда ақуыз мөлшері жоғары 40%; Соя бұрағының 

құрамында 20% май бар, басқа бұршақ дақылдарында май мөлшері 6% [17]. Соя 

бұршағы құрамындағы компоненттерге фосфолипидтер, дәрумендер мен 

минералдар кіреді. Сондай-ақ, соя бұршақтардың құрамында химиялық 

маңыздылығы жоқ заттар кездеседі, мысалы, трипсин ингибиторлары, фитаттар 

және олигосахаридтер олар биологиялық маңызға ие [18]. Құрғақ заттар 

көмірсулардан тұрады 35% және күл 5%. Пісіп жетілген бұршақтарда судың 

мөлшері 13%.Сояның құрылымдық бөліктерінің құрамы факторлардан, 

вегетациялық кезең, географиялық орналасуымен экологиялық стресстен тұрады 

[19]. 

  



                                                                                

2. БҰРШАҚ ТҰҚЫМДАС ДАҚЫЛДАРДЫҢ ФИТOПAТOЛOГИЯCЫ 

ЖӘНE OЛAРДЫ ҚOРҒAУ ШAРAЛAРЫ 

 

2.1 Бұршақ тұқымдас өсімдіктердің дaқылдaрында кeздeceтін aурулaр 

 

Соя бұршағын ауру тудыратындарға саңырауқұлақтар, бактериялар, 

вирустар, микоплазмалар, нематодтар жатады,олардың белгілері : қурап қалу, 

шірік, дақ, деформация, хлороз. 

Ауруларды үш топқа бөліп қарастырсақ: 

1. Тұқым, көшет аурулары. Бактериоздар - Xantliomonas phaseoli Dows. var. 

sojense (Hedges) Starr, and Burkh. және Pseudomonas tabaci (2-сурет). 

Бактериялардың дамуы 24-25°C. Ауру тұқыммен, топырақта егіннен кейін 

қалған қалдықтардан болады.Бактериозбен зақымдану белгілері: қабықта 

көрінетін ақшыл, аздап дақтар мен жаралар [20]. 

 

 

2 сурет – Xantliomonas phaseoli Dows. var. sojense (Hedges) Starr 
бактериясымен зақымдалған өсімдік 

 

 
 

3 сурет – Xanthomonas axonopodis pv, Glycines бактериясымен зақымдалған 

өсімдік 

2. вегетация кезеңінде түрін зақымдайтын аурулар дамиды. Xanthomonas 

axonopodis pv, Glycines (3-сурет). Ауру жапырақтарда көрінетін қызғылт-қоңыр, 

жасыл-қоңыр дақтар түрінде белгілі.Уақыт өте дақтар ұлғайып,сары шекара 

пайда болады. Аурудан зардап шеккен тұқымдар сау тұқымдарға қарағанда 

кішірек, қоңыр-қоңыр дақтары бар, кейде дөңес және жарықтары бар. Аурумен 

күресу үшін фунгицидтер профилактикалық және емдеу үшін қолданылады [21]. 



                                                                                

Өсімдіктердің кебуіне әкелетін аурулар. Pseudomonas solanacearum Smith 

(4-сурет). қара қоңыр шеттегі жапырақ, дөңгелек қоңыр дақтар көрінеді, ауруға 

жолыққандар өсіп дамымай қурап калады. Қатты ылғалды және суық көктемде, 

көшеттердің пайда болуына жағдай болмағанда байқалады. Патогеннің 

зақымдауы жеке жапырақтардың, бұтақтардың, жалпы барлық өсімдіктің қурап 

қалуына әкеледі [22].  

 

 
 

4 сурет – Pseudomonas solanacearum Smith бактериясымен зақымдалған 

өсімдік 

 

2.2 Aурулaрды eceпкe aлу және өcімдіктeрді aурулaрдaн қoрғaу әдіcтeрі 

 

Агротехникалық әдістер. Өсімдіктердің жақсы дамуы үшін әртүрлі 

агротехникалық, арамшөптер мен паразиттерден сақтаудың көптеген әдістрері 

мақсатында сипаттауға келеді.Биоценозға әсер етуі, даладық жерде соя 

бұршағын егу кезінде жердің ерекшіліктерін әрқашан ескеру керек. 

Физика-механикалық әдістер. Өсімдіктерді зиянкестерден стерильдеу 

және тұқымдарды өңдеу үшін радиоактивті жылу сәулеленуін, паразиттерді 

үркіту үшін ультрадыбысты жарықты қолдану өсімдіктерді аурулардан, 

зиянкестер мен арамшөптерден қорғау физика-механикалық әдістерінде жиі 

қолданылады.Өсімдіктерді  қорғаудың механикалық әдіс, тиімсіз қымбат 

келеді,солай механикалық әдісті сирек қолданады [23]. 

Химиялық әдістер. Өсімдіктерді химиялық заттарды қолданып 

зиянкестермен аурулардан микроорганизмдерге қарсы күресу. Бұл әдіс 

20ғасырдың екінші жартысында жақсы дамыған бірақ бұл әдістің кері жақтары 

бар. Топырақ су ластануы  химиялық преператтарға төзімді зиянкестердің пайда 

болуы, азық-түлікке түсуі.Сондықтан бұл әдіс қатаң қаралады. 

Биологиялық әдістер. Өсімдіктерді қорғау биологиялық антагонизм 

құбылысына байланысты.Бұл әдіс тиімді экологиялық таза және арзан. 

Қолдануды екі түрлі қарастыруға болады: антибиотиктер және гиперпаразиттер 

[24]. 

Кешенді әдістер. Өсімдіктерді қорғаудағы мәні зиянды факторлардың 

бұршақтарға зиянын экономикалық жағынан және сонымен бірге пайдалы 

табиғи факторлардың әсерін қолдану.  



                                                                                

3 ҚАЛЖАТ САЗЫНЫҢ ЖӘНЕ КҮМІС НАНОБӨЛШЕГІНІҢ ҚҰРАМЫ 

 

3.1 Қалжат сазының құрамы және ынталандырушы әсері 

 

Саз-күрделі минерал және кремнийді катиондармен (алюминий, темір, 

мырыш, магний, кальций, натрий, калий және т.б.) ауыстыруға болады. Сазды 

қолдану соя бұршағының саңырауқұлақ пен вирустық ауруларға төзімділігін 

арттырып, мақтаның шанышқымен зақымдалуын азайтады, көкөніс 

дақылдарының, картоптың, қант қызылшасының, бидайдың, мақтаның 

өнімділігін арттырады [25]. Табиғи саздардың рН 6-9,5 болады (1 сағат ішінде 

тұндырылғаннан кейін 5% Сулы суспензия үшін) және құрамында 2% - дан аз 

натрий карбонаты бар; өзара алмастырылатын натрий мен кальцийдің жалпы 

мөлшері 80 ме/100 г аспайды. Кейбір табиғи саздар осы мәндерден өзгеше 

сипаттамаларға ие болуы мүмкін; бұл жерде әдетте саз белсендірілген деп 

саналады. 

 

3.2 Күміс нанобөлшегінің химиялық және биологиялық қасиеті 

 

AgNPs-тің ерекше қасиеттері физика-химиялық параметрлеріне 

байланысты, кішкентай мөлшері, ауданы бөлшектердің пішіні, морфологиясы, 

құрамы, еріту жылдамдығы, реактивтілік иондардың шығарылу тиімділігі және 

тотықсыздандырғыштардың түрі, синтез үшін пайдаланылады [26]. AgNPs 

биологиялық белсенділігі беттік химиялық құрамына, тотықсыздандырғыштар 

сияқты факторларға байланысты AgNPs цитоуыттылықты анықтайтын фактор 

болып табылған [27]. 

  



                                                                                

 

 

4 ТӘЖІРИБEЛІК БӨЛІМ 

 

4.1 Зeрттeу материалдары мен әдістері 

 

Жұмыста келесі реагенттер пайдаланылады. Күміс нитрaты 𝐴𝑔𝑁𝑜3 

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

модификацияланған қалжат сазы , Өскемен қаласында өсірілген соя тұқымының 

2 түрлі сорты «Нұр» және «Прогресс» қолданылды.  

Зерттеу жұмысым Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу 

техникалық университетінде (ҚазҰЗТУ) инженерлік бейінді зертханасында 

келесідей әдістермен жүргізілді. 

 «Ceмeнa ceльcкoхoзяйcтвeнных культур. Мeтoды oпрeдeлeния 

зaрaжeннocти бoлeзнями» МемCТ 12044-93 сәйкес рулондық әдіспен өсіру; 

 Топыраққа отырғызу әдісі  

 

4.2 Ерітінділерді дайындау 

 

Күміс нитратының AgNО3 ерітіндісін дайындау. Күміс нитратының  

𝐴𝑔𝑁О3 1*10-3 г/моль концентрациясында 0,0017г 𝐴𝑔𝑁О3 кристалл бөлшектерін 

аналитикалық таразымен өлшеп, 1000мл дистелденген суға осы 0,00173г 

кристалл бөлшектерін 𝐴𝑔𝑁О3 қосып ерітеміз. Дәл солай 𝐴𝑔𝑁О3 2 − 10−5 г/моль 

концентрациясын дайындау үшін 0,0034г және  3 ∗ 10−5г/моль концентрациясы 

үшін 0,0051г күміс нитратының кристалл бөлшектерін аналитикалық таразымен 

өлшеп, дистилденген сумен араластырып қосып ерітінділерін дайындаймыз. 

Күміс нанобөлшегін AgNPs дайындау. Дайындалған күміс нитратының 

𝐴𝑔𝑁𝑜3 ерітіндісін натрий бор гидридімен титрлеп алу үшін натрий 

боргидридінің 𝑁𝑎𝐵𝐻4 0,375 г аналитикалық таразымен өлшеп алып 100 мл  

дистелденген сумен араластырамыз. Бастапқыда күміс нитратын 

𝐴𝑔𝑁𝑜3 титрлейтін ыдысқа құйып одан соң натрий боргидриты 𝑁𝑎𝐵𝐻4 ертіндісін 

тамшылыта отырып сары-қоңыр түске өзгергенше қосамыз. Реакция түрінде 

жазатын болсақ: 

                    AgNo3 + NaBH4 = Ag + NaNO3 + BH4 

 



                                                                                

 

5-сурет – Күміс нанобөлшегі ерітіндісі AgNPs 

Күміс нанобөлшегінің түзілгенін білу үшін Ультракүлгін 

спектрофотометрінде (Jenway 6300 VIS) зерттелді. Күміс нанобөлшегінің 

оптикалық жұтылуы 350 нм-де көрінді (сурет 6) 

 
Сурет 6 – Күміс нанобөлшегінің түзілгенін білу үшін Ультракүлгін 

спектрофотометрінде зерттелді. 

 

Модификацияланған Калжат сазын Kzh дайындау. Ең алдымен 10 гр 

калжат сазын аналитикалық таразыда өлшеп алып 10 мл  HCL мен 30 – 60 минут 

үздіксіз араластыра отырып фильтр қағаз арқылы фильтерден өткіземіз. 

Дистелденген сумен қышқылы кеткенше жуамыз. Қышқылы кеткен кетпегенін 

лакмус қағазы арқылы тексеріп аламыз, бізде қышқылы кетем дегенше шамамен 

7 тәулік кетті және әр екі күн сайын дистелденген сумен шайып тұрып кетірдік. 

Қышқылдан тазаланған калжатымызды кептіргіш шкафта 150 температурада 5 – 

6 сағат тұрақты массаға жеткенше кептіріп модификацияланған қалжат сазын 

дайындап таза құрған ыдысқа орналастырдық (7- сурет). 



                                                                                

 

                       7 сурет – Модификацияланған Қалжат сазы Kzh 

 

Модификацияланған калжат сазымен күміс нанобөлшегін 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  

дайындау. Калжат сазының 0,5 гр аналитикалық таразыда өлшеп аламыз. 

Дайындалып алынған күміс нанобөлшегін 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠 15 минут титрлеп, үстіне 

модификацияланған калжат Kzh сазын қосып қайта 15 минут титрлеп 

ерітіндімізді дайындап аламыз. Ерітіндінің дайын болғанын ерітінді түсінен 

білсе болады қоңыр-қара түсте келеді. 

 

4.3 Соя бұршағының «Нұр» және «Прогресс» сорттарын егу әдістері 

 

Тұқымдарды егу. Өскемен қаласында өсірілген соя тұқымының 2 түрлі 

сорты «Нұр» және «Прогресс» қолданылды.Тұқымдарды 2 түрлі әдіспен зерттеп 

қарадық. 

 Рулондық әдіс 

 Топыраққа отырғызу әдісі  

Рулондық әдіс. Өсіру рулондық әдіспен жүзеге асырылды және бір рулонда 

15 тұқымнан, арасы 1,5 см қашықтықта орналастырылып, әрбір үлгі үшін 3 

параллель сынама алынды. Осылайша бақылау үлгісі және  модификацияланған 

қалжат сазымен өңделген күміс нитратының үш концентрациясымен 1 ∗ 10−5 , 

2 − 10−5, 3 ∗ 10−5моль/л рулонға оралып отырғызылған соя тұқымдары «Нұр» 

және «Прогресс» бір мезгілде өсірілді. Әрбір үлгідегі қатар алынған 3 сынаманы 

бірге бір пластмасса ыдысқа салып, белгілі мөлшерде күміс нанобөлшектері бар 

Қалжат сазы ерітіндісін құйып, ал бақылау үлгісіндегі соя тұқымдарына 

крандағы суды бір күн тындырып қойып сосын құйып өсіруге қойылды және 2 

күн сайын су құйылып отырды (8-сурет). Соя  бұршағының өніп шығуына 10 күн 

уақыт кетті. 10 күн өткен соң рулонды ашып, өніп шыққан тұқымдарға тиісті 

сараптама жасалды.  

 



                                                                                

   

8 сурет – Соя тұқымының Нұр және Прогресс сорттарын зертханалық 

жағдайда рулондық әдіспен өсіру сәті. 

 

Топыраққа отырғызу. Өсіру жер топыраққа отырғызу әдіспен жүзеге 

асырылды және топырақ Талғар ауданы, Талдыбұлақ ауылы, Мұханова 36 а 

үйдің бақша алқаптарынан 0-20 см тереңдіктен алынды (ендік: 42° 24' солтүстік 

ендік және бойлық: 72° 60' шығыс бойлық), бір рет қолданылатын пласмасса 

ыдыста топырақты орналастырып 15 тұқымнан, арасы 1,5 см қашықтықта 

орналастырылып, әрбір үлгі үшін 3 параллель сынама жасалынды (9-сурет). 

Осылайша бақылау үлгісі және модификацияланған қалжат сазымен өңделген 

күміс нитратының үш концентрациясымен 1 ∗ 10−5 , 2 − 10−5, 3 ∗ 10−5моль/л 

топыраққа отырғызылған соя тұқымдары «Нұр» және «Прогресс» бір мезгілде 

өсірілді. Әрбір үлгідегі қатар алынған 3 сынаманы бірге бір рет қолданылатын 

пластмасса ыдысқа салып, белгілі мөлшерде күміс нанобөлшектері бар Қалжат 

сазы ерітіндісін құйып, ал бақылау үлгісіндегі соя тұқымдарына крандағы суды 

бір күн тындырып қойып сосын құйып өсіруге қойылды және 2 күн сайын су 

құйылып қайталанып отырылды. Соя  бұршағының бүршігі өніп шығуына 15 күн 

уақыт кетті. 2 ай өткен соң өніп шыққан тұқымдарға тиісті сараптама жасалды.  

 

 

9 сурет – Соя бұршағының «Нұр» және «Прогресс» сорттарының Талғар 

ауданы, Талдыбұлақ ауылынан алынған топыраққа себілген үлгілері 

 

4.4 Фенология бақылау  

 

Рулондық әдіс. «Ceмeнa ceльcкoхoзяйcтвeнных культур. Мeтoды 

oпрeдeлeния зaрaжeннocти бoлeзнями» МемCТ 12044-93 және «Ceмeнa coи. 

Coртoвыe и пoceвныe кaчecтвa. Тeхничecкиe уcлoвия» МемCТ 9669-75 қолдану 

арқылы соя өсімдігінің өнгіштігі мен патогенді ауру түрлері анықталды. Зерттеу 



                                                                                

барысында тұқымның өсіп-өнуіне зертхана жағдайы қолайлы болды және бұл 

соя тұқымдарының жақсы өсіп шығуына септігін тигізді.  

Нәтижесінде модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс 

нитратының 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  үш концентрациясымен 1 ∗ 10−5 , 2 − 10−5, 3 ∗
10−5моль/л рулонға оралып отырғызылған соя тұқымдары сорттарының «Нұр» 

және «Прогресс» олардың зертхана жағдайында өсу мүмкіншілігі зерттелді (10 – 

сурет). Соя тұқымдары өз бойына суды жақсы сіңірген. 

 

     

10 сурет – 10 күнде күнде өніп шыққан Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   
1 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

 

Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  1 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында (11-сурет) 

VE (Котиледон топырақ бетінің үстінде) кезеңінен барлығы дамып шыққан VC 

(жапырақтың шеттері жанаспауы үшін жеткілікті түрде жайылған жапырақтар) 

кезеңінен 20% дамыған.Негізгі тамырлары бар жанама тамырлары 40%  көрінеді. 

 

      
 

11 сурет – 10 күнде күнде өніп шыққан Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   
2 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

 

Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  2 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында негізгі 

жанама тамырлары дамыған жақсы өсіп жетілген, Vn (n-ші түйін кезеңі) 

кезеңінде дамып келе жатыр. Жарық жеткілікті болған. 

 



                                                                                

     
 

12 сурет – Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   3 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы  

 

Нұр сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  3 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында ауруға 

шалдыққан бұршақтарды, күйген тамырларын, дамымай қалған жанама 

тамырларын көрсе болады (12- сурет). 

     
 

13 сурет – Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   1 ∗ 10−5 моль/л 

концентрациясындағы фенологиялық зерттеу  

 

Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  1 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында негізгі 

жанама тамырлары 100 % дамығанын, Vn (n-ші түйін кезеңі) кезеңінде 10 % 

шыққанын байқаймыз (13-сурет). 

 

     

14 сурет - 10 күнде күнде өніп шыққан Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   
2 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы  



                                                                                

 

    
15 сурет – 10 күнде күнде өніп шыққан Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   

3 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы  

Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  2 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында жақсы 

дамығанын көрсек болады Vn(n-ші түйін кезеңі) 70 % өнген (14-сурет). 

Тамырлары күйікке ауруларға ұшырамаған таза. Гүлдену сатысына жетеді. 

Прогресс сорты 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠  3 ∗ 10−5  моль/л концентрациясында Vn(n-

ші түйін кезеңі) 10 % өнген (15-сурет). Тамырларында негізгі тамыр жақсы 

дамып жанама тамыр дамымай қалған және жапырақтары күйікке 

ұшыраған.Басқа концентрациялардан дамуы баяу өскен. 

 

1-кесте – Нұр сортын рулондық әдіс нәтижерлері (%) 

 

Нұр 

Үлгі 

сипаттамалары 

Өскен,% Өспеген, % Өскен бірақ 

ауру, % 

1 ∗ 10−5  95,5 4,4 - 

2 ∗ 10−5  97,7 3,3 15,5 

3 ∗ 10−5  100 - 22,2 

 

Нұр сортында ең тиімді концентрация ретінде күміс нитратының  

𝐴𝑔𝑁𝑜3 2*10-3 г/моль концентрациясында 0,0034г деп тұжырылымдалды. 

 

2-кесте – Прогресс сортының рулондық әдіс нәтижерлері (%) 

 

                                               Прогресс 

1 ∗ 10−5  97,7 2,2 15,5 

2 ∗ 10−5  97,7 2,2 31,1 

3 ∗ 10−5  100 - 40 

 

Прогресс сортында ең тиімді концентрация ретінде күміс нитратының  

𝐴𝑔𝑁𝑜3 1*10-3 г/моль концентрациясында 0,0017г екенін көрсек болады. 



                                                                                

 

3 кесте – «Нұр» және «Прогресс» сорттарының салыстырмалы рулондық 

әдіс нәтижерлері (%)  

 

Үлгі 

сипаттамалары 

Өскен, % Өспеген, % Өскен бірақ 

ауру, % 

Нұр 97,7 2,2 12,5 

Прогресс 98,5 1,5 28,8 

 

Зертханалық жағдайда өсіп шыққан соя тұқымдарына сараптама өте жақсы 

өскен, өспеген және өскен бірақ ауру көрсеткіштері бойынша зерттелді (3- 

кесте). Зерттеу нәтижесі бойынша модификацияланған қалжат сазымен өңделген 

күміс нитратының 3 ∗ 10−5моль/л концентрациясы соя тұқымының нұр сорты 

мен модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 3 ∗
10−5моль/л концентрациясы соя тұқымының прогресс сорты зертханада өсуі, 

салыстырмалы түрде жоғары, яғни 100% екендігін анықтады (3-кесте). Бұл 

композитте аураға шалдыққаны нұр сортында 22,2% пайызды ал прогресс 

сортында 40% құрады. Ескере кететін жайт, бақылау үлгісі, яғни нұр сортының 

тұқымының өте жақсы өскен өнімділігі – 97,7%, өскен бірақ ауруға шалдыққаны 

– 12,5% болды, ал прогресс сортының тұқымының өте жақсы өскен өнімділігі – 

98,5%, өскен бірақ ауруға шалдыққаны – 28,8% болды. Яғни, соя тұқымының нұр 

сортын модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 

2 ∗ 10−5моль/л концентрациясы ерітіндісімен  қолдану зертханалық жағдайдағы 

соя тұқымының өнімділігін шамамен 2 пайызға артырады. 

Ттопыраққа отырғызу  

Зерттеу барысында. Зерттеу барысында тұқымның өсіп-өнуіне зертхана 

жағдайы қолайлы болды бұл соя тұқымдарының жақсы өсіп шығуына септігін 

тигізді,брақ соңғы 10 күнде жаңбыр шашын болып күн жетіспеушілігі 

салдарынан тұқымдардың бірең сараңы қурай бастады және күміс нитратының 

жоғары концентрациясы өсу процессін тоқтатып солу процессін жүзеге асырды. 

Нәтижесінде модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс 

нитратының үш концентрациясымен 1 ∗ 10−5  (16-сурет) 2 − 10−5, 3 ∗
10−5моль/л жер топыраққа отырғызылған соя тұқымдары «Нұр» және 

«Прогресс» сорттарының  олардың зертхана жағдайында өсу мүмкіншілігі 

зерттелді. 

 



                                                                                

     

16 сурет – Топыраққа отырғызылған Нұр сортының 1-1,5 айда өніп шыққан  

𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   1 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

 

Егуге алынған 15 тал Соя бұршағының Нұр сорты толығымен өніп 

шыққан. Ұзындықтары шамамен 36см-ге дейінгі ұзындықта өсіп шықты. 

Аурулары жоқ, сумен жарықты керекті мөлшерде тұтынып тұрған. 

     

17 сурет – Жер топыраққа отырғызылған Нұр сортының 1-1,5 айда өніп 

шыққан  𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   2 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

 

Нұр сортында 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   2 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы 15 тұқым 

егіліп оның 9 дана тұқымы өнген (17-сурет). Әр түрлі саңырауқұлақ ауруларына 

ұшыраған. Бұл күннің бұлтты болуы жағдай жасаған. 

 



                                                                                

      

18 сурет – Жер топыраққа отырғызылған Нұр сортының 1-1,5 айда өніп 

шыққан  𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   3 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

 

Соя бұршағының 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   3 ∗ 10−5 моль/л концентрациясымен 

егілген Нұр сортында өніп шыққан тұқым аз, ұзындығы 50см күн сәулесі 

жетіспегендіктен күн көзіне қарай ұзынынан өрмелеп өсе берген (18-сурет). 

Суықтын әсерінен бұршақтар қурау сатысына өткен. 

       

19 сурет – Жер топыраққа отырғызылған Прогресс сортының 1-1,5 айда 

өніп шыққан  𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   1 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы.  

Егілген 15 тұқым өніп шығып,гүлдеу сатысына өткен, сабақтары жақсы 

ұзын болып өскен. Топырақ құрамындағы микроорганизмдер жеткілікті 

мөлшерде болғанын көре аламыз. 

 



                                                                                

 

20 сурет – Жер топыраққа отырғызылған Прогресс сортының 1-1,5 айда 

өніп шыққан  𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   2 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы 

 

 

21 сурет – Жер топыраққа отырғызылған Прогресс сортының 1-1,5 айда 

өніп шыққан  𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   3 ∗ 10−5 моль/л концентрациясы  

 

4-кесте. Нұр сортының жер топыраққа отырғызу әдісіндегі нәтижерлері 

(%). 

 

Нұр сортында ең тиімді концентрация ретінде күміс нитратының  

𝐴𝑔𝑁𝑜3 1*10-3 г/моль концентрациясында 0,0017г деп тұжырылымдалды. 

 

Нұр 

Үлгі 

сипаттамалары 

Өскен,% Өспеген, % Өскен бірақ 

ауру, % 

1 ∗ 10−5  86 13.3 20 

2 ∗ 10−5  33 66 40 

3 ∗ 10−5  26 73 46 



                                                                                

5-кесте. Прогресс сортының жер топыраққа отырғызу әдісіндегі 

нәтижерлері (%). 

 

Прогресс сортында ең тиімді концентрация ретінде күміс нитратының  

𝐴𝑔𝑁𝑜3 1*10-3 г/моль концентрациясында 0,0017г деп тұжырылымдалды. 

 

6-кесте. «Нұр» және «Прогресс» сорттарының салыстырмалы жер 

топыраққа отырғызу әдіс нәтижерлері (%). 

 Үлгі 

сипаттамалары 

Өскен, % Өспеген, % Өскен 

бірақ ауру, % 

Нұр 48,8 51,1 35,5 

Прогресс 73,3 26,6 31,1 

 

Зертханалық жағдайда өсіп шыққан соя тұқымдарына сараптама өте жақсы 

өскен, өспеген және өскен бірақ ауру көрсеткіштері бойынша зерттелді (6- 

кесте). Зерттеу нәтижесі бойынша модификацияланған қалжат сазымен өңделген 

күміс нитратының 1 ∗ 10−5моль/л концентрациясы соя тұқымының нұр сорты 

мен модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 1 ∗
10−5моль/л концентрациясы соя тұқымының прогресс сорты зертханада өсуі, 

салыстырмалы түрде жоғары, яғни 93% екендігін анықтады (6-кесте). Бұл 

композитте аураға шалдыққаны нұр сортында 20% пайызды  прогресс сортында 

да 20% құрады. Өспеген тұқымдар нұр сортында көп байқалды. Ескере кететін 

жайт, бақылау үлгісі, яғни нұр сортының тұқымының өте жақсы өскен өнімділігі 

– 86%, модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 

1 ∗ 10−5моль/л концентрациясында, ал  өскен бірақ ең жоғары ауруға 

шалдыққаны– 46% модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс 

нитратының 3 ∗ 10−5моль/л концентрациясында болды, ал прогресс сортының 

тұқымының өте жақсы өскен өнімділігі – 93%, өскен бірақ ауруға шалдыққаны – 

46,6% модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 3 ∗
10−5моль/л концентрациясында болды. Яғни, соя тұқымының прогресс сортын 

модификацияланған қалжат сазымен өңделген күміс нитратының 2 ∗ 10−5моль/л 

концентрациясы ерітіндісімен  жер топыраққа отырғызып қолдану зертханалық 

жағдайдағы соя тұқымының өнімділігін  артырады. 

 

4.5 Микроскоптық бақылау  

                                               Прогресс 

1 ∗ 10−5  93 6.6 20 

2 ∗ 10−5  86.6 13.4 26.6 

3 ∗ 10−5  40 60 46.6 



                                                                                

Альтернария альтернариоз ауруын туғыздырады.Сұр, қара-қоңыр 

коллониялары,қарапайым немесе тізбекті,жалғыз және топтасып жатады.Соя 

бұршағының өсуіне кері әсерін берді. 

 

 

22 сурет – Альтернария (Alternaria) саңырауқұлағы 

 

Конидиофорлар түрлері өте көп олар  тік, түзу мицелииге келетін конидий 

бұтағы.Бұлынғыр түсті болады. Екі бағытта өте жылдам дамиды бірінші бағыты 

ол жеке дамыған конидиофорларды дамыту және конидтофорлардың әртүрлі 

түрін қалыптастыру. 

Саңырауқұлақтармен  зақымдалмаған тамыр жүйесін микроскоппен 

қарағандағы нәтиже. Бұл нұр сорты Модификацияланған калжат сазымен күміс 

нанобөлшегі 𝐾𝑧ℎ − 𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠   1 ∗ 10−5 моль/л концентрациясында ауру жоқтығына 

дәлел 

 

23 сурет – Конидиофорлар (Fusarium solani) саңырауқұлағы 

 



                                                                                

 

24 сурет – Саңырауқұлақтармен зақымдалмаған тамыр жүйесі 

 

.  

25 сурет – Зeң caңырaуқұлaқтaрымeн зaқымдaлуы 

 

  



                                                                                

ҚOРЫТЫНДЫ 

 

1. Coя дaқылдaрының дaмуы кeзeңіндeгі пaтoгeнді микрooргaнизмдeрдің 

туындaу ceбeптeрі жәнe ceбу aлды өңдeу мәceлeлeрі бoйыншa ғылыми 

әдeбиeттeргe шoлу жacaлынды. 

2. Күміс нанобөлшегі AgNPs ерітіндісінің оптикалық жұтылуы анықталды. 

Натрий боргидридімен мыс нитратын қалпына келтіргеннен кейін алынған 

ерітіндінің максималды сіңуі толқын ұзындығына 370 нм сәйкес келеді. 

3. Күміс нанобөлшегі енгізілген Қалжат сазының «Нұр» және «Прогресс» соя 

сорттарының физиологиялық көрсеткіштеріне әсері анықталды. Соя сорттарын 

физиологиялық зерттеу әсерін анықтауда өсімдіктің алғашқы үштік жапырақ пен 

өскін пайда болуына 2AgNPs концентрациясы салыстырмалы түрде орташа 

есеппен 4-5 күн ерте пайда болды. Ал алғашқы үштік жапырақтары шамамен 5-

6 күн ерте пайда болды.  

4. Күміс нанобөлшегі енгізілген Қалжат сазының «Нұр» және «Прогресс» соя 

сорттарының салыстырмалы түрде соя сорттарын морфометриялық зерттеу 

әсерін анықтауда өсімдік биіктігі мен өсу қарқынына 2AgNPs концентрациясы 

орташа есеппен 20-25 пайызға жақсарған, жерүсті бөліктерінің ұзындығы 

шамамен 15-22 см-ге ұзарған. 

5. 1-3AgNPs күміс нанобөлшегі енгізілген Қалжат сазы ерітіндісімен суғарылған 

«Нұр» және «Прогресс» соя сорттарының фитопатологиялық жағдайы дала 

топырақта егу әдісте анықталды. 1-3AgNPs күміс нанобөлшегі енгізілген Қалжат 

сазымен суғарылған соя сортарының жапырақтары аурусыз жақсы дамып 

шықты. Бақылау үлгісінде микроскопиялық зертеуде жапырақтарда мынадай 

аурулар анықталды: Alternariatenuis Sacc. және Fusarium solani. 

6. Жалпы бақылау үлгісімен салыстырғанда күміс нанобөлшектері енгізілген 

Қалжат сазымен өңдеудің әсері 20-89%-ға жақсарды. Сондай – ақ сoя 

сорттарының caңырaуқұлaқ aурулaрынa тұрaқтылығы мeн өнімділік нәтижecі 

бoйыншa күміс нанобөлшектері енгізілген Қалжат сазымен өңделген тиімді 

құрaмы: 2AgNPs концентрациясы тәжірибе жүзінде анықталып, соя дақылы үшін 

оптималды деп танылды. 

7. Алынған нәтиже, тиімді концентрациядығы күміс нанобөлшектері бар Қалжат 

сазымен суарылған сорттар cуды cіңіруінe, жac өcкіндeрдің шығуы мeн 

қaлыптacуынa жақсы нәтиже көрсететіні анықталды. 
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