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тамыр ұзындықтарының көрсеткіштерімен шамалас болды. Гормон қосылған ортада 
Талғар үлгісінің Мурасиге-Скуг +2.4 D-2мг/л+ИУК-1мг/л, каллус 27-ге жəне Дюбек 
сортты В5+2.4Д-2 мг/л+БАП-2 мг/л, кезінде 29 данаға жетті.   
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С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ ОТБОР СЕЛЕКТИВНЫХ СРЕД 

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИНИИ ТАБАКА УСТОЙЧИВЫЕ К СОЛИ 
 
В данной статье приводятся материалы об отборе сомаклонных вариантов в 

селективной среде в клеточном уровне, их родоначальность к наследственным клеточным 
линиям и с помощью процесса регенерации  выделить линию табака устойчивые к разным 
стрессовым факторам, особенно к соли. 
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SPOMOSCHVYU METHODS OF CELL SELECTION SELECTION OF SELECTIVE MEDIA 

FOR THE ISOLATION OF TOBACCO LINES RESISTANT TO SALTA  
 

This article summarizes the selection of materials somaclones options in a selective 
medium to cellular level to their ancestral hereditary cell lines and through a process of 
regeneration to select a line of tobacco resistant to various stress factors, especially salt. 
 
 

ƏОЖ 004:332.33 
 

А. Əлтай, Т.Д. Жоламанов 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖЕРЛЕРІНЕ КАДАСТР ЖҰМЫСТАРЫН ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯМЕН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа. Жер кадастры жұмыстарын ғылым жетістіктерін – ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып жүргізу қажет. 
Кадастрлық жұмыстарды жүргізу мəселелерінің бірі - GPS-қабылдағыш жəне 

электронды тахеометр сияқты жаңа технологияларды қолдану болып табылады. 
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Мемлекеттік жер кадастры - жер туралы мəліметтердің негізгі көзі, ол жерді басқару 

жəне жер ресурстарын пайдалану, нарықтық экономика кезінде қорғау негізінде жұмыс 
атқарады. Сондықтан жер кадастрының құрылуы жəне дамуы Мемлекетіміздің 
стратегиялық мəні бар бағыттарының бірі болып саналады. 

Жалпы, республика аумағында ауылшаруашылығына белгіленген 90 миллион гектар 
жер бар. Оның 7 миллион гектары белгіленген мақсат бойынша пайдаланылмай отыр [1]. 

Инвентаризацияны жүргізудің басты мақсаты - ауыл шаруашылығына белгіленген 
жерлер бос жатпай, экономикаға жұмыс атқаруы керек. 

Бүгінгі таңда жер реформасын жүргізу ақпараттық қолдауды қажет етеді. Ол 
дегеніміз мемлекетіміздің жері туралы ақпараттардың шындығын жəне қажеттілігін 
көрсетеді. 

Осындай ақпараттық қамтамасыз етуді мемлекеттік жер кадастры арқылы іске 
асады. Бұл жүйеде жерге байланысты барлық мəліметтер жəне де құқықтық тұрғылары 
жəне олардың тұлғаларға , шаруашылық қожалықтарына бөлінуі көрсетіледі. 

Бүгінгі жағдайда жер кадастрын жер ақпараттық жүйесі (ЖАЖ) деп айтуға  болады. 
ЖАЖ-і заманауи ғылыми жəне технологиялық жетістіктерге сүйенеді [2]. 

Кадастрлық жұмыстарды заманауи ақпараттық технологиясыз қажетті деңгейде 
жүргізу  біз өмір сүріп отырған XXI ғасырда  мүмкін емес.  

Бұл жағдайды келесі себептермен түсіндіруге болады: 
- кадастрлық жұмыстарды жүргізгенде жылдамдық артады жəне стандарттау 

жүргізіліп отырады; 
- кадастрлық ақпараттарды іздеу жəне сақтау шығындарын  азайтады; 
- жер кадастрының базалық көрсеткіштеріне кіруі жеңілдетілген; 
- жерді жалға беру бағасын жəне бағалау жұмыстарын жеңілдетеді; 
- Мемлекеттік басқару мүшелерімен салық, табиғат қорғау комитеттерімен 

компьютерлік желі арқылы ақпараттар алмасу мүмкіндігі бар. 
Кадастрлық жұмыстарды атқаруда басты аспаптардың бірі болып GPS қолданылады. 

Кадастрлық картографияның негізгі мақсаты болып жер учаскелерінің контурлық 
нүктелерінің координаттарын анықтау болып табылады. Əрине түсіру кезінде GPS 
аспабының артықшылығы ол өлшенетін пунктер аралығының тікелей көрінісін қажет 
етпейді, ауа-райының кез-келген кездерінде жұмыс атқара алатындығы, нүктелердің 
координаттарын жоғары дəлдікпен анықтауы. Ал оның кемшіліктері деп оны қабылдағыш 
антенасының жақын жердегі кедергілерді сезіну дəрежесінің жоғарылығы жəне де 
антеннаны ғимараттардың бұрышына қоюдың мүмкіндігінің жоқтығы, сыртқы 
электромагниттік қозғалысты сезгіштігі. 

Геоақпараттық деректердің негізгі кластарының бірін құру – координаталы 
деректердің жер бетіне орналасқан орнын көрсету үшін қолданылады. Бірақ, 
координаталы деректер картографиялық ақпаратты сипаттауға жеткіліксіз. 
Картографиялық объектілер, метрикалықтан басқа өзіне берілген сипаттау ақпаратына ие. 
Осы ақпараттың құрамына кіретін объектілердің сипаттамалары – атрибуттер деп 
аталады. Атрибуттік сипаттау – координаталықты толықтырып, онымен бірге ГАЖ 
моделінің толық сипаттамасын құрайды. 

Əдетте, ГАЖ нақты жүйе үшін өте қолайлы өзінің жеке ішкі деректер форматында 
жұмыс істейді, бірақ мүмкіндігінше үлкен мөлшердегі стандартты айрбас форматтардың 
импортталу, экспортталу демеуі аса маңызды, өйткені енгізіліп қойған графикалық 
бейнелердің көлемдері үлкен жəне ақпараттарды енгізу үшін көп еңбек қажет емес, оны 
сатып алу оңай. Сонымен бірге, кеңістіктік деректер жеке енгізу жүйесіне енгізілуі 
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мүмкін. Ол жүйенің ГаЖ-да қолданылатын форматтан өзгеше меншікті форматы бар. 
Жұмыс істеушінің əдеттегі жүйеден бас тартқаны дұрыс емес, одан да алынған деректерді 
Гаж-форматқа аударған жеңіл жəне керісінше. Деректерді өзінің  форматына енгізіп, 
керекті форматқа аударылуын жүзеге асыра отырып, олармен алмасуға да болады. Бұл 
кезде тек бір ғана «кемшілік» бар: сақтау форматы толық болуы тиіс, өйткені бүтін саннан 
бөлшек санға оңай аударыла алатын координаталардан айырмашылығы жоқ атрибуттер 
мен сипаттамаларды оларға қажет форматқа аудару мүмкін емес. 

Бұдан сырт, Дəстүрлі карталар мен жоспарды қолдана отырып, ГАЖ-ға 
ақпараттарды енгізудің бірнеше тəсілдері бар. Бұл дигитайзерді пайдаланып цифрлау 
жəне кадастрлы кескінді компьютер экранына цифрлау. Дигитализациялаудың екі түрі 
бар: нүкте мен ағын бойынша, ал векторлауда үшеу: қолмен, интерактивті жəне автоматты 
берілген функцияларды ГАЖ арқылы құжаттамаларда қаралған ұсыныстар бойынша жүйе 
операторы не фирма өкілі орындайды. Жұмыс стансасын жүйелі үйлестіруге, мысалы: 
цифрлау стансасы, деректерді өңдеу жəне редакциялау стансасы, файл-сервер стансасы, 
фотограмметриялық талдау стансасы кіреді. 

Сондықтан GPS-қабылдағышты кадастрлық жұмыстардың келесі кезеңдерінде 
колдануға болады: 

- картографиялық түсіру территориясында геодезиялық торларды жиілеткенде; 
- жергілікті координаталық жүйені негізгі  координаталар жүйесіне қосқанда; 
- жер учаскелерінің контурларын түсіргенде; 
- фотограмметриялық технологияда GPS-əдістерін қолданғанда. 
Ауылшаруашылық жерлерін кадастрлық картографиялауда көбірек қолдау тапқан 

əдіс  GPS-қабылдағышты  жəне электрондық тахеометрді бірге қолдану. 
Бұл жағдайда GPS-синхрон бағдарлау арқылы координаттары белгілі бірнеше 

пунктардан жүрізіледі жəне де анықталатын пунктарға да бағытталады. Тахеометриялық 
өлшеулер полярлық əдіспен жүргізіледі, олардың координаталары еркін станция бойынша 
анықталады. 

Сондықтан GPS-қабылдағыш кадастрлық жұмыстардың келесі кезеңдерінде 
қолдануға болады: 

- картографиялық түсірілетін территориясында геодезиялық торларды жиілеткенде; 
- Жергілікті координаталық жүйені негізгі координаталар жүйесіне қосқанда; 
- Жер учаскелерінің контурларын түсіргенде: 
- фотограмметриялық технологияда GPS-əдістерін қолдану. 
 Ауылшаруашылық жерлерінің түсірілетін аумағы неғұрлым ашық болса оған 

қолданылатын, GPS-технологиясын қолдану мүмкіндігі үлкен болады. Егер де 
ауылшаруашылық жерлері кедергілерден ашық болса, онда GPS-қабылдағышын жеке 
автокөлікке орнатылып, қозғалып отырып түсіру жұмыстарын  тездетуге болады. 

Қозғалыс кезінде нүктенің координаттары əр секунд сайын өлшенеді, ал дəлдігі бір 
сантиметр болуы мүмкін. Осы əдіс бойынша кадастрлық дала түсіру жұмыстарын 
жақсартуға жақсы əсер етеді. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ РАБОТЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ УЧАСТКОМ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
 
Выполнение земельных кадастровых работ необходимо с применением достижений 

науки - информационных технологий. 
Одним из задач выполнения кадастровых работ является применение новых 

технологий на примере GPS- приемник и электронный тахеометр. 
 
Ключевые слова: приемник-GPS, геоинформационная система, электронный 

тахеометр, аэрофотоплан. 
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FEATURES OF CARRYING OUT OF CADASTRAL WORKS IN AGRICULTURAL 
GROUNDS WITH APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES  

 
Performance of ground cadastral works is necessary with application of achievements of a 

science - information technology. 
One of the cadastral works performance  problems is application of new technologies on an 

example GPS - the receiver and electronic takheometr. 
 
Key words: GPS-receiver, geographic information systems, electronic tachometer and 

aero-photo –plan. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ р. ИЛЕ 
 

Аннотация. В данной научной статье освещена проблема водных ресурсов р. Иле 
Алматинской области. Приведены сравнительные данные гидрохимического режима и 
динамические изменения концентрации главных ионов. Выявлено современное 
экологическое состояние р. Иле, разработаны рекомендации по охране и их комплексному 
рациональному использованию. Предложены пути решения экологических проблем 
р.Иле. 

 
Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, природопользование, анализ. 

 
Введение. Об актуальности проблемы острого дефицита воды - как одного из 

глобальных вызовов XXI века - говорят повсеместно. Проблема экономного, 
рационального использования водных ресурсов, борьба с их истощением и загрязнением, 
отнесена к мировым экологическим проблемам. Проблема воды всегда была главной, но с 
каждым годом она становится все более масштабной и острой. Решением этой проблемы 
занимаются на национальном уровне, так для решения вопросов рационального 


