
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ 
       

                        ВЕСТНИК КазНИТУ 
 

 

 

VESTNIK KazNRTU 
 

 

 
 

№ 3 (133) 
 

 

 

    

  

 
 

 

 
 

АЛМАТЫ                              2019                            ИЮНЬ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



● Жер туралы ғылымдар 
 

ҚазҰТЗУ хабаршысы №3 2019  45 

[5] Джаналеева Г.М. (2008) Теоретические и методологические проблемы географии. Монография., – с. 

110-120 

[6] Zotic V. (2005) Componen teleoperaționale ale organizării spațiului geografic, Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca, Romania. p.7. 

[7] Kerimbay N.N. (2014) Research Methods Agrolandscapes of the Mountain River Basins Based on Satellite 

Images (an example the basin of river Kegen). SGEM 2014 Conference, SCOPUS. Photogrammetry and Remote Sens-

ing, Bulgaria. 

[8] Kerimbay N.N. (2018)  Drafting technology landscape map of the northern slope mountain range Ili Alatau 

based on satellite images and conducting practical tests on site for the development of ALSZ (on example Talgar dis-

trict)., IGIT 2018 – International conference, 16 – 17 January,  University of West Hungary. 

[9] Керимбай Н.Н. (2017) Использование системы GEONETCast для мониторинга Земли. Труды меж-

дународного симпозиума «Надежность и  качества», том 2, Россия, Пенза, – С. 34-38 

[10] Исаченко А.Г. (1986) Интеграция и дифференциация в современной географии. Изд. ВГО, N4.-С.44-57. 

[11] Солнцев Н.А. (1949) О морфологии природного географического ландшафта. - Вопросы географии. 

Сб. 16, - С.7-16. 

[12] Керимбай Н.Н. (2008) Закономерности структурной организации геосистем бассейна р.Шарын и во-

просы рационального природопользования. - Алматы: Таугуль-Принт,   108 с. 

[13] Невяжский А.Ю. (1985) О географическом изучении литогенной основы природно-

территориальных комплексов. Вестник МГУ. сер. 5, геогр. N4.-С.28-40.  

[14] Гвоздецкий Н.А. (1968) О высотной зональности как об основной закономерности ландшафтной 

дифференциации горных стран.  -Вопросы ландшафтоведения. Алма-Ата, -С.37-45. 

[15] Джаналеева К.М. и др. (2010) Физическая география Республики Казахстан. Астана: ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, «Аркас», -592с. 

[16] Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. и др. (1987) Работа водных потоков. Изд-во МГУ, 37-78 

[17] Kerimbay N.N. (2015) Rational use of landscapes of geosystems of the Sharyn river basin. Monograph.  

LAP Lambert Academic Publishing Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, Germany. p.68. 

[18] Джаналеева К.М. Геосистемы бассейновых территорий РК и общееземлеведение. Алматы: «Эверо», 

2018. –C.348 

 

Керімбай Б. С. Джаналеева К. М. 

Шарын өзені алабы геожүйелерінің  құрылымдық ұйымдастырылуының басым  факторлары 

Түйіндеме. Осы мақалада геожүйелердің құрылымдық ұйымдастырылу тұжырымдамасы талқыланды. 

Жұмыстың мақсаты: Шарын өзені алабы геожүйелерінің  қалыптасуындағы басым факторларды зерттеу нәти-

желерін ұсыну және осы алаптағы геожүйелердің  құрылымдық ұйымдарының ерекшеліктерін анықтау. Мақ-

сатқа сәйкес жұмыс мынадай негізгі міндеттерді шешуге бағытталды: «геожүйелердің құрылымдық ұйымдас-

тырылуының тұжырымдамасына» талдау жасау, дифференциацияның жалпы заңдылықтарын анықтау және 

геожүйелердің құрылымдық ұйымдастырылуының басым факторларын анықтау. Зерттеу геожүйелердің тео-

риясы, геожүйелердің құрылымдық ұйымдастырылуы үдерістерінің  зерттеу методологиясына сәйкес жүргізіл-

ді. Алынған нәтижелер жоғарғышарын мезогеожүйесінің ландшафттық картасының фрагменті түрінде және 

алаптың тағы да басқа географиялық карталары бойынша жүйелендірілген. 

Түйінді сөздер: құрылымдық ұйым, геожүйелер, мезогеожүйелер, басым факторлар, литогендік негіздер, 

арналық үдерістер, өзен ағыны. 
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FEATURES OF USE OF GEODETIC METHODS IN PRECISION FARMING TECHNOLOGY 

 
Abstract. This article is a review of research experiments to improve geodetic methods of precision farming. 

Using a variety of geodetic methods provides an experience of precision farming in agribusiness. The introduction of 

precision farming technology increases the efficiency of the entire enterprise, its competitiveness, makes agricultural 

production more efficient and environmentally friendly. Therefore, these application studies are relevant and will be 

justified and implemented in the field of precision agriculture. 

Keywords: precision farming technology, global navigation systems (GNSS), geographic information systems 

(GIS), remote sensing, drone, unmanned aerial vehicle (UAV). 
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НАҚТЫ ЕГІНШІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРМЕН 

ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйіндеме. Бұл мақала нақты егіншілік технологияларын геодезиялық әдістермен жетілдіру тәжірибеле-

рінің зерттеулеріне шолу болып табылады. Түрлі геодезиялық әдістер арқылы әлемдік нарықта нақты егінші-

ліктің агробизнестегі тәжірибелері мысалға келтіріледі. Агробизнес өнеркәсібінде нақты егіншілік технология-

ларын енгізу нәтижесінде бүкіл кәсіпорынның жұмысы және оның бәсекеге қабілеттілігі артады. Сондықтан 

осы зерттеулер нақты егіншілік саласында өзекті болып саналады және болашақта әр шаруашылықта енгізіле-

тін болады. 

Түйін сөздер: нақты егіншілік, жаһандық навигациялық позициялау жүйелері (GNSS), геоақпараттық 

жүйелер (GIS), Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ), дрон, ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА). 

 

Кіріспе. Нақты егіншілік - бүгінгі күнгі әлемдік тренд. Нақты егіншіліктің мәні - агротехноло-

гиялық операцияларды басқару, топырақ жамылғысының вариабелділігін және мәдени өсімдіктер 

егістігінің жай-күйін барынша ескере отырып жүзеге асыру болып табылады.  

Нақты егіншілік жүйесін қолдану кәсіпорынның қызметі мен сауатты менеджментін талдауға 

мүмкіндік береді, бұл материалдық, еңбек, қаржы ресурстарын үнемдейді және рентабельділікті арт-

тырады. 

Инновациялық технологияларды бірнеше рет қолдану геодезиялық өлшеулерді жүргізу уақы-

тын қысқартуға, өңдеу жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ жер бетінің топогра-

фиялық электрондық карталарын және жердің үшөлшемді модельдерін жасауға мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар нақты егіншілік технологияларын енгізудің тағы бір практикалық маңыздылы-

ғы – егілген егінге үш сатылы мониторинг жүргізу, яғни зақымданған алқапты не болмаса өнімді же-

дел жер үстінде мониторингілеу технологиясы, ұшқышсыз ұшу аппараптының көмегімен мультис-

пектральді суреттер нәтижесінде зақымданған ошақтарды анықтау, жерді қашықтықтан зерделеу ар-

қылы спутниктік мониторинг жүргізу.  

Жоғарыда айтылғандардың негізінде нақты егіншілік технологиясын енгізу арқылы агробизнес 

өнеркәсібінде бірқатар артықшылықтар пайда болады: бүкіл кәсіпорын жұмысын және оның бәсекеге 

қабілеттілігін арттырады, аграрлық өндірісті неғұрлым тиімді және экологиялық пайдалануға мүм-

кіндік береді. Сондықтан осы зерттеулер нақты егіншілік саласында өзекті болып саналады және бо-

лашақта енгізілетін болады [1]. 

Нақты егіншілік 20 жылдан астам уақыт бойы Еуропада, АҚШ пен Қытайда белсенді қолданы-

лып келеді, ал нағыз "бум" қазір Оңтүстік Америкада, атап айтқанда Бразилияда кеңінен етек жайып 

жатыр. Негізінен нақты егіншіліктің осылай дамуы қарқынды экономикалық өсумен және өндіріс 

шығындарын азайту ниетімен байланысты. 

Германияда фермерлік шаруашылықтардың 60%-дан астамы осы технологияны пайдалана оты-

рып жұмыс істейді, оның ішінде шағын шаруашылықтар да, ірі кәсіпорындар да бар. 

Соңғы 10 жылда нақты егіншілік саласындағы зерттеулер бұл бағыттың көпсалалы екені және 

оны дамыту мен өндіріске енгізу үшін дәстүрлі технологияларды игеруге қарағанда әлдеқайда көп 

уақыт талап ететінін көрсетті [2]. 

Ал Қазақстанда нақты егіншілікті дамыту туралы он жылдан астам уақыт бұрын сөз қозғалған. 

Бұл аграршылардың жұмысын жеңілдететін және өнім өсіру шығындарын қысқарту есебінен өнімді-

лік пен пайдалылықты арттыратын инновациялық автоматтандырылған жүйе. 

Инновациялық жүйені енгізу үшін еліміздің ғалымдары соңғы 12 жылда жұмыс істеп келеді. 

Қазақстанда агроөнеркәсіп кешенін (АӨК) дамыту бойынша жеке мемлекеттік бағдарлама қабылдан-

ғаннан кейін ауыл шаруашылығында ақылды технологияларды қолдану жаңа өзектілікке ие болды.  

Негізгі міндет - егістіктің әрбір элементарлық учаскесі топырағының әлеуетін барынша пайда-

лану, тыңайтқыштарды енгізу, тұқым себу кезіндегі шығындарды оңтайландыру және нәтижесінде 

пайданы барынша көбейту болып табылады [3]. 

2018 жылы елімізде пилоттық режимде 9 шаруашылық жаңа технологияларды сынақтан өткіз-

ді. Нақты егіншілік топырақ құрамын терең және мұқият талдауға негізделеді.  
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Жалпы Қазақстанда нақты егіншілік жүйесі Солтүстік, Орталық Ақмола облысында басталды 

және бұл жобаны А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы және 

С.Сейфуллин атындағы Университет қолға алды.  

Әлемді тәжірибеде бірқатар шетелдік ғалымдар нақты егіншілікпен айналысуда, атап айтсақ 

В.Якушев, Mark D. Newman, M.Perez-Ruiz, M. Keskin, Н. И. Кобец,  Е. В. Труфляк, Pechanec V, 

V.C.Patil, В.Л.Быков, И.Бычков.  т.б. 

Нақты егіншілік саласы Қазақстанда жаңа бағыт болғандықтан, арнайы мамандарға деген тап-

шылық бар, десек-те Сейфуллин университетінде EXTENSION-KATU білім тарату орталығында 

фермерлерге нақты егіншілік бойынша Есхожин Қ.Д., Исенов К.Г. және Геақпараттық жүйелер бой-

ынша маман Кадылбеков М.К. айналысып келеді [4].  

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей нақты егіншілік саласы АҚШ (80%), Канада, Европа елдерін-

де жоғары дәрежеде дамығандықтан, шетелдік осы саланың мамандары арнайы   елімізге шақырты-

лып, білім алмасуда. Солардың қатарында А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-

өндірістік орталығына нақты егіншілік әдістерін енгізу бойынша кеңесшісі Волькмар Хербст (Герма-

ния) пен Қазақ егіншілік және өсімдік ғылыми-зерттеу институтының арнайы шақырылған цифрови-

зация және Big Data эксперты Стюарт Боулин (АҚШ). 

 

Зерттеу материалдары мен әдістері 

 

Зерттеу нысаны 

Зерттеу объектісі Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылында орналасқан Қазақ егінші-

лік және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтына тиесілі  «Қаскелең тәжірибе шаруашылығы» 

ЖШС базасының «Қаскелең Агропаркі» ғылыми-демонстрациялық телімі саналады (1-сурет).  

Қаскелең Агропаркінің негізгі миссиясы-нақты егіншілік технологияларын енгізу, процестерді 

цифрландыру және үлкен деректерді өңдеу, шаруашылық жүргізудің экологиялық ұтымды әдістері 

мен саланың адами капиталын дамыту арқылы елдің агроөнеркәсіп кешенінің тиімділігін арттыру 

болып табылады. 

Қаскелең Агроопаркінің негізгі мақсаты- Өнім бірлігіне жұмсалатын шығындарды азайту және қор-

шаған ортаның ластануын азайту кезінде ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді 2,5 есе ұлғайтуды қамтамасыз 

ететін нақты егіншілік жүйесінде тұжырымдамалық ережелерді әзірлеу және іске асыру [5].  

 

 
 

1-сурет. Қаскелең Агроопаркінде нақты егіншілік технологиясын енгізу аумағы [6] 
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Зерттеу әдістері  

Бұл зерттеуде түрлі елдерде нақты егіншілік технологияларын геодезиялық әдістермен енгізу 

қарқыны туралы әдебиеттерге шолу жүргізілгеннен кейін табылған ғылыми мақалалар, баяндамалар, 

кітаптар және тиісті веб-беттер туралы ақпарат зерттелді.  

Аграрлық өндірістегі табиғи ресурстар - жер және су. Оларды оңтайлы басқару тек жиналған 

мәліметтердің толық болуы мен сол ақпаратты үнемі жаңартып отырған жағдайда ғана мүмкін бола-

ды. Толық және заманауи ақпаратты тек геодезиялық зерттеу әдістері арқылы алуға болады.   

Нақты егіншілік технологияларын шаруашылыққа енгізу үшін төмендегідей геодезиялық әдіс-

тәсілдер қолданылады: жаһандық навигациялық позициялау жүйелері (GNSS), геоақпараттық жүй-

елер (GIS), Жерді қашықтықтан зерделеу (ЖҚЗ), сондай-ақ объект мониторингі үшін пайдаланыла-

тын қазіргі заманғы ұшу аппараты- дрон немесе ұшқышсыз ұшу аппараты (БПЛА) [7]. 

Нақты егіншіліктің элементтер сегментіне талдау 2-суретте көрсетілген, мұнда қолданатын 

геодезиялық әдістер мен соған сәйкес құралдар компоненттері мен қазіргі таңда нақты егіншілік жүр-

гізілген бірқатар елдер көрсетілген.  

 
 

2-сурет. Нақты егіншіліктің әлемдік нарығын сегменттеу [8]. 

  

Жоғарыда аталған тәсілдерді жүзеге асыру үшін арнайы төмендегідей құрал -жабдықтар қажет: 

• Жергілікті жерде дециметрлік дәлдікті қамтамасыз ететін дифференциалды түзету функциясы 

бар GPS/ГЛОНАСС радионавигационды спутниктік қабылдағыштар; 

• Тракторлар мен басқа ауыл шаруашылық техникасына арналған борттық компьютерлер; 

• Параллельді жүргізу және автопилаттау жүйесіне арналған құралдар; 

• Жерді қашықтықтан зерделеу мәліметтерін, өнім картасын, аумақтың химиялық құрамын т.б  

мәліметтерді өңдейтін геоақпараттық жүйелер; 

• Өнімді мониторингілеу үшін өнім жинаушы техникада орнатылған борттық датчиктер; 

• Топырақтың ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған дистанционды датчиктер 

және т.б. 

Нақты егіншілік жүйесін іске асыру кезінде ең жақсы нәтижені барлық деректер бірыңғай дис-

петчерлік орталыққа бағынатын жағдайда ғана береді, онда бағдарламалық құралдар ресурстарды 

басқарудың бірыңғай корпоративтік жүйесіне біріктіріледі [9]. 

Нақты егіншілік технологиясын енгізу жеткілікті салмақты экономикалық тәсілді талап етеді. 

Барлығын бірден енгізу - қымбат және үстеме. Енгізудің әрбір кезеңін есептеу керек.  
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Ең алдымен, ауыл шаруашылығы машиналарын рульдеу құрылғысымен қатар жүргізу үшін на-

вигациялық жүйемен және ауыл шаруашылығы жұмыстарын: себу, минералдық тыңайтқыштарды 

енгізу, өсімдіктерді қорғау құралдарымен өңдеу үшін автопилотирлеу жүйесімен жабдықтау қажет. 

 Жұмыс істеу принципі триадамен анықталады: спутниктің сигналы Тракторда орнатылған қа-

былдағышпен қабылданады, содан кейін машина командаларды орындайды. Нәтижесінде бұл тәулі-

гіне 24 сағат өндіруге болатын жұмыстарды орындау кезінде қыртыстар мен дәлсіздіктер болмайды. 

Бұл бірінші кезең.  

Екінші кезең-ауыл шаруашылығы алқаптарын карталау. Осы кезеңде өнімділікті карталау жүй-

есін енгізуге болады. Дәл егіншілік жүйесін енгізуді параллель жүргізу құрылғысын сатып алудан 

бастауға болады (3 – сурет)   

 

 
 

3-сурет. GPS навигациялық жүйелерінен келген мәліметтерді параллельді жүргізу жүйесі арқылы 

трактордың жүру траекториясы [10] 

 

GPS навигациялық жүйелерінің көпшілігі көлік құралын басқару үшін арнайы әзірленген болса 

да, кейбір жүйелер кеңістіктік деректерді жинау (мысалы, қосымшалар карталары мен өнімділік кар-

талары) немесе ауыспалы жылдамдық реттегіштерін басқарушы  функцияларына ие.  

GPS-навигациялық жүйелердің маңызды ерекшелігі-белгілі бір қозғалыс сызбаларын орындау 

және оператор немесе автоматты басқару жүйесі тиісті түрде жауап беруі үшін тиімді кері байланыс-

ты қамтамасыз ету қабілеті. Көптеген параллельді жүргізу жүйелері тік сызықты траекторияның бой-

ымен (сызықтық орам), тиімді жүріп өтеді, көпшілігі контурлармен  жүру техникасын, басқа да си-

паттамаларды сақтай алады. 

Жүйе өрістерді өңдеу дәлдігін 8-10% - ға арттырады және еңбек өнімділігін 20% - ға арттыра-

ды, жүйе сондай-ақ тыңайтқыштар мен пестицидті қолдануға қатысты оператордың шаршауы мен 

алаңдаушылығын азайтады. 

GPS ауыл шаруашылығы саласындағы навигацияға үлкен әсер етеді, өндірушіге нақты орынды 

білуге мүмкіндік береді. Пайдаланылатын қабылдағышқа байланысты бұл орынды бірден табуға бо-

лады. Орналасқан жерін біле отырып, фермерлер өрісті шағын аймақтар тобы ретінде қарастыра ала-

ды және өріс біртекті болып табыла ма (өрісті ұсақ өрістерге немесе торға бөлу) анықтайды. Компь-

ютерлер мен географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ) өндірушілерге орналасқан жері мен басқа да 

ақпаратты тіркеуге мүмкіндік береді.  

GPS-пен пайдаланылатын өнімділік мониторы фермерге егістіктегі әрбір орынға арналған 

өнімді жазуға мүмкіндік береді. Осы ақпараттың көмегімен тиімділікті арттыра алатын және табысты 

арттыра алатын әдістер [11] мақаласында  қарастырылған. 
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Қазіргі уақытта жерді қашықтықтан зерделеу әдісінен алынған мәліметтерді (ДДЗ)  ауыл ша-

руашылығында кеңінен қолданады.. Әлемдік және ресейлік тәжірибеде ғарыштан алынған мәлімет-

терді ауыл шаруашылығы өндірісінде қолданудың көптеген мүмкіндіктері бар: 

- ауыл шаруашылығы статистикасының жиналуын және дұрыстығын жақсарту; 

- бақылау дәлдігін, біртектілігін, объективтілігін және жиілігін арттыру; 

-жедел бақылау әдістерін айтарлықтай жетілдіруге мүмкіндік береді. 

-бір мезгілде жерді пайдалануға бақылау жүргізу және болжам беру, ауыл шаруашылығы да-

қылдарының өнімділігін арттыру [12]. 

Ендігі кезекте Ұшқышсыз ұшу аппаратының нақты егіншіліктегі рөліне тоқталып өтсек. 

Нақты егіншілік ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнімділігіне әсер ететін табиғи жағдайларды 

кеңістікте бөлу туралы ақпарат алудың қазіргі заманғы технологияларын пайдаланумен байланысты. 

GPS технологиясы әдетте осы күндері қол жетімді, бірақ оны жер бетінің ағымдағы суреттерін түсіру 

үшін пайдалану біршама қиын. Ауыл шаруашылығы аумақтарының қашықтықтан мониторингінің 

жылдам дамып келе жатқан құралдарының бірі ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА) (Беспилотный ле-

тальный аппарат) болып табылады.  

Бұл технология ғарыштық және аэрофототүсіріліммен салыстырғанда арзанырақ және жоғары 

кеңістіктегі кескіннің ажыратылуын қамтамасыз етеді. ҰҰА -ның тағы бір артықшылығы олардың 

жоғары икемділігі болып табылады, ол шектеулі алаңдарға ұшып, қонуға мүмкіндік береді. ҰҰА 

сондай-ақ ауа райы жағдайына төзімді. ҰҰА пайдалану нақты дақылдардың нақты учаскелерінің су-

реттерін жасауға мүмкіндік береді, олар кейіннен компьютерлік бағдарламада өңделіп, жергілікті 

жердің үшөлшемді моделі алынады. 

 Суреттер топырақ типтеріне, топырақтың қоректік затына,топырақтың ылғалдылығына, беттің то-

пографиялық индекстеріне, сондай-ақ өнімнің ағымдағы жағдайына немесе жиналымға дайындалу уақы-

тына қатысты ақпаратты анықтауға көмектесе алады. Толығырақ [13] мақаласында қарастырылған. 

Дрондарды немесе ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалану өнімділікті, рентабельділікті және 

орнықтылықты арттыруға ықпал етеді.  

Камералар немесе датчиктер бір дюймге дейін (2,5 см) нақты рұқсатты қамтамасыз ете алады 

және объектілерді "көру" қабілеті адам көзінен дәлірек. Дұрыс бағдарламалық қамтамасыз етумен 

және аналитикалық мүмкіндіктермен үйлескенде олар фермерлерге түрлі проблемаларды нақты ше-

шуді жоспарлауға және енгізуге көмектесе алады. Түрлі жарықпен жоғары ажыратымдылығы бар фо-

тодатчиктің мүмкіндіктерінің мысалына, мультиспектральды визуализация өсімдіктердің стресс фак-

торларын, топырақ типтерін, тыңайтқыштарды немесе инсектицидтерді сәйкестендіру; өсімдіктер 

түрлерін саралау немесе басқа өсімдіктерді, топырақты немесе химиялық жағдайларды тану үшін 

пайдаланылуы мүмкін. Тепловизиондық түсіру су көздері мен үй малын табуға көмектесе алады [14]. 

Жоғарыда айтылған әдістермен қатар нақты егіншіліктің нәтижесін көрсететін, жалпы әдістер-

дің негізгісі -геоақпараттық жүйелер. Кез-келген зерттеудің нәтижесі геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) 

технологияларына негізделеді. Қорытынды нәтиже ретінде карта пайда болады. ГАЖ функционалды 

мақсаты мен қойылған міндеттерге байланысты түрлі дерек көздерінен келетін кең көлемді ақпаратты 

өңдей алатын бағдарламамен қамтамасыз етіледі. Осындай ГАЖ-ге Autocad, ArcView, ArcInfo т.б. 

жатады. Ауыл шаруашылығында қолданылатын ГАЖ бағдарламалық қамтамасыз етуіне байланысты 

қуаты жағынан кішкене төмендеу және интерфейсі жеңілдеу. Мысалы, геоақпараттық жүйе құрамына 

дербес компьютер және кеңістіктік мәліметтерді өңдей алатын, топырақ қасиеттерін, дақылдар өнім-

ділігін т.б. ескеріп, карта құрастыратын бағдарламалық пакет. Солардың арасында шетелдік ГАЖ – 

MapInfo, ArcGIS, WinGIS,GeoDraw,Sinteks ABRIS, « Панорама АГРО» [15]. 

[16] мақаласында нақты егіншілік технологиялары толықтай сипатталады. AGROMap және 

MapINFO қолданбалы ГАЖ бағдарламаларының көмегімен GPS қабылдағышынан, сонымен қатар 

жерді қашықтықтан зерделеуден алынған мәліметтер өңделді. Нәтижесінде қамтылған территория-

ның 1:10000 масштабтағы топографиялық картасы, өріс рельефінің сандық моделі, өнімділік картасы 

пайда болды. 

 

Нәтижелер мен талқылаулар 

Нақты егіншілік технологиясын негізгі үш кезеңге бөлуге болады:  

 Нақты егіншілік енгізілетін аймақ туралы жалпы мағлұмат, яғни өрісі және егілетін егін туралы; 

 Ақпараттарды талдау және шешім қабылдау; 

 Шешімді жүзеге асыру- агротехникалық жұмыстарды орындау.  

Толығырақ мәлімет [17] айтылған.  
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Ұшқышсыз ұшу аппаратын пайдалана отырып,  нақты егіншіліктегі өнімдердің кеңістіктік де-

ректерін жерсеріктік навигациялық жүйе (GPS немесе ГЛОНАСС) қолдану арқылы алады. Ұшқыш-

сыз ұшу аппараты тапсырылған (ҰҰА) бағыт бойынша ұшып  туралы дәл және шынайы деректер 

алуға мүмкіндік береді[30]. 

ҰҰА артықшылығы дәстүрлі аспаптық түсірістермен салыстырғанда ҰҰА қол жетімсіз жер-

лерді түсіруге мүмкіндігі мол, сондай-ақ оған су кедергілері мен жер бедерінің ерекшеліктері қиын-

дық тудырмайды.  

ҰҰА осындай міндеттерді шешу үшін қолдануға болады: 

 арамшөптерді тану және жіктеу; 

 биомассаның даму мониторингі және шығымдылықты болжау; 

 зиянкестер мен аурулардың пайда болуын анықтау және ерте анықтау; 

 NPK қажеттіліктерін анықтау; 

 топырақ эрозиясын анықтау; 

 ылғалдың қол жетімділігінің проблемаларын анықтау. 

Арақашықтықтан зерделеу мен аэрофототүсірістен алынған мәліметтер негізінде, ауылшаруа-

шылық территориясының нақты егіншілікпен қамтылған аумақта өскен өнімге мониторингілеуді жү-

зеге асыруға мүмкіндік беретіні анықталады. 

Нәтижесінде электронды карта алынады, соның негізінде пилотсыз трактор белгілі траектория-

мен себулер жүргізе отырып, егіннің мөлшері артады. 

 

Қорытынды 

Ғылыми-техникалық прогрес бір орында тұрмайтыны белгілі, ол күнделікті біздің өмірде көп-

теген салаларды жетілдіріп отыр. 

Шет ел мемлекеттерінің тәжірибесін талдай отырып, нақты егіншілік технологияларын геоде-

зиялық әдістермен жоғары дәлдікте орындау ауыл шаруашылықтың өнімділігінің артуына, орында-

латын жұмыстардың сапасына, материалдардың шығынына және т. б тікелей әсер етеді деген қоры-

тындыға келуге болады.  Ал жаңа аспаптар жаңа технологияның келуіне, яғни қағаз пландар мен кар-

талардың орнына сандық пландар мен карталар пайдаланылады.  

Нақты егіншілікті енгізу айтарлықтай инвестицияларды талап ететінін атап өту қажет. Деген-

мен, қолдану тәжірибесі көрсеткендей нақты егіншілік технологиясы, бұл инвестициялар өтеліп, со-

дан кейін айтарлықтай ауыл шаруашылық өнімділік пайызы шамамен 30 % артатыны зерттелді. 
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А. С. Канжанова, А. С. Раскалиев 

Особенности использования геодезических методов в технологии точного земледелия 

Резюме.. Данная статья является обзором исследований опытов совершенствования геодезических мето-

дов конкретного земледелия. На мировом рынке посредством различных геодезических методов приводится 

опыт земледелия в агробизнесе. В результате внедрения конкретных технологий земледелия в области агробиз-

неса будет повышена работа всего предприятия и его конкурентоспособность. Поэтому данные исследования 

являются актуальными и в будущем будут внедрены в каждом хозяйстве. 

Ключевые слова: точное земледелие, системы глобального навигационного позиционирования (GNSS), 

геоинформационные системы (GIS), дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), дрон, беспилотные летатель-

ные аппараты (БПЛА). 
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