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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND FORMATION OF BIG CROPS  
OF GRAIN OF GRADES OF RICE DEPENDING  

ON AGROECOLOGICAL FACTORS 
 

Abstract. Studying of interference of indexes of photosynthetic activity of grades, different in height, and 
exemplars of rice was shown that net productivity of a photosynthesis (Fch.Pr., the g/м2 сутки) is integral process. It 
is established that net productivity of a photosynthesis are intimately interdependent process of a metabolism, inten-
sity of a photosynthesis and an index of formation of a sheet surface (ILP, sq.m/sq.m), photosynthetic potential (FP, 
one million m2 sutki/hectare), growth phases and development, optimization of technology of cultivation.To these 
processes technogenic and agro ecological factors (melioration, doses and ways of application of fertilizers, the area 
of a delivery and thickness of standing of plants in crops), ecological factors (fertility and salinity of the soil, a mine-
ralization of irrigation and underground waters, environment temperature, etc.), height and very tectonics of grades 
exert the direct, indirect and interdependent impact, to feature of formation of a sheet surface (LP, one thousand 
sq.m/hectare), photosynthetic potential (FP, one million m2a day/hectare), the common biomass (Ubiol., c/hectare). 
Nevertheless are available particular interrelation between formation of a grain yield (Ukhoz, c/hectare) and net 
productivity of a photosynthesis (Fch.Pr., g/м2 a day). So, on high-yield crops, at an importation of an optimum dose 
(kg/hectare N160-180P120) of fertilizers and when forming a high sheet surface (LP, one thousand sq.m/hectare), 
potent photosynthetic potential (FP, one million m2sutki/hectare) and larger biomass (Ubiol., c/hectare) increase in 
an index Fch.Pr. from 5,2-6,0 g/м2 a day/м2 a day sharply raise to 6,7-8,1 g sharply increase productivity of grain of 
grades of rice. 

 
 

ƏОЖ 633.18 
 

К. Н. Жайлыбай 
 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы , Қазақстан 
 

АГОРЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ  
КҮРІШ СОРТТАРЫНЫҢ ФОТОСИНТЕТИКАЛЫҚ ƏРЕКЕТІ  

ЖƏНЕ ЖОҒАРЫ ДƏН ӨНІМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 
Аннотация. Дəн өнімі (Өшар, ц/га) мөлшері мен фотосинтездің таза өнімділігі (Фтө, г/м2 тəулік) көр-

сеткіші арасында белгілі деңгейде байланыс бар. Атап айтқанда, жоғары өнімді агроценозда жəне тыңайт-
қыштар дозасы оптимальды (N160-180Р120 кг/га ə.з.) болып, күріш егістігіндегі жапырақ алаңы (ЖА, мың 
м2/га), фотосинтетикалық потенциал (ФП, млн м2 тəулік/га), биомасса (Өбиол, ц/га) жоғары, бірақ қолайлы 
мөлшерде болғанда Фтө көрсеткішінің 5,18-6,03 г/м2тəулік деңгейінен 6,71-8,05 г/м2 тəулік деңгейіне дейін 
артуы күріш сорттарының дəн өнімін күрт арттырады. Тыңайтқыштар жоғары дозада (N240Р180 кг/га ə.з.) 
берілгенде күріш дақылы биік болып өсіп (135-145 см), ертерек, дəн сүттену-қамырлану фазасында жатып 
қалады да, толыспаған, семік дəндер саны көбейеді. Бұл жағдайда жалпы биомасса мөлшері артқанымен дəн 
өнімі төмендейді əрі сапасы нашарлайды. 

Түйін сөздер: күріш, агроэкологиялық факторлар, күріш сорттарының фотосинтетикалық əрекеті, 
фотосинтетикалық потенциал, биологиялық өнім, фотосинтездің таза өнімділігі, фотосинтездің шаруашылық 
тиімділігі. 
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Күріш егісі – өздігінен реттелетін динамикалық агроценоз. Жоғары агрофонда егістің қалың-
дығына жəне қоректену алаңына байланысты күріш өсімдігінің бір-біріне əсері өзгереді. Бұл 
өзгерістер сорттардың архитектоникалық пішініне, фотосинтез интенсивтілігі мен өнімділігіне 
жəне басқа да физиологиялық, генетикалық ерекшеліктеріне байланысты. Егістіктің (агроценоз-
дың) əртүрлі қалыңдығына байланысты фотосинтетикалық əрекеті (қызметі) мен өсу процестері 
өзгереді, бұл дəн өнімі мөлшеріне жəне сапасына əсер етеді [1, 2]. Осыған сəйкес, орта бойлы, 
жіңішке, тік жапырақты (Кубань 3, Краснодарский 424, Дубовский 129) жəне орта бойлы, ірі жа-
пырақты (4-15, Кызылординский 5, КзРОС 356, Маржан) сорттары мен үлгілері қоректену алаңы 
жəне тыңайтқыштар мөлшеріне байланысты зерттелді.  

Жапырақ алаңы, фотосинтетикалық потенциал жəне биологиялық өнім. Күріш үлгілері 
мен сорттарының ЖА мен биомасының (Өбиол.,ц/га) қалыптасу сипаты қоректену алаңы мен 
тыңайтқыштар мөлшеріне байланысты көп өзгереді [1, 2]. Тыңайтқыштар қолайлы мөлшерде 
(N180Р120 кг/га) берілгенде жапырақ алаңының (ЖА-ның, мың м2/га) қалыптасу динамикасы 
қоректену алаңына байланысты – бір төбелі қисық сызық. Əдепкі кезде жапырақ алаңының ауданы 
мөлшері тез өсіп қалыптасады, ең жоғары деңгейі масақтану кезеңіне сəйкес, сосын төменгі жапы-
рақтардың сарғайып, өлуіне байланысты жапырақ алаңы (ЖА, см2) біртіндеп кішірейеді. Күріштің 
ірі жапырақты үлгілері (4-15, Кызылординский 5, КзРОС 356) 100, 300 дана/м2 тұқым себілгенде 
бір өсімдікке есептегенде үлкен жапырақ алаңын (ЖА, см2) қалыптастырып, жоғары биомасса 
(Өбиол, г) құрайды. Ал, қоректену алаңы кішірейіп, өсімдік тығыздылығы артқанда (яғни, 500,  
700 дана/м2 тұқым себілгенде) жапырақ алаңы ауданы көп кішірейеді. Жіңішке жапырақты 
сорттарда бұл көрсеткіштер - орташа деңгейде (1, 2-суреттер). Орта бойлы, жіңішке, тік жапы-
рақты сорттар егістігінде бір өсімдіктің ЖА (см2) ауданының максималды деңгейі 300 дана/м2 
тұқым себілгенде байқалды, ал егістік тығыздылығы артқанда - кішірейеді (1-сурет). Соған 
қарамастан, егістіктегі өсімдіктер тығыздылығы артқанда (500, 700 дана/м2 тұқым себілгенде) 
агроценоздың жапырақ алаңы ауданы (ЖА, мың м2/га), ФП (млн. м2 тəулік/га), жалпы биомасса 
(Өбиол, ц/га) көп мөлшерде артты. Күріштің Кубань 3, Краснодарский 424 сорттары егістігінде ең 
көп мөлшерде биомасса құралуы 500, 700 дана/м2 тұқым себілгенде байқалса, Дубовский 129 
сорты бойынша – 300,500 дана/м2 тұқым себілгенде байқалды 1,2-суреттер).  

 

 
 

1-сурет – Күріштің орта бойлы сорттары мен үлгілерінің қоректену алаңы жəне тыңайтқыштар дозасына байланысты  
бір өсімдіктің жапырақ алаңының (ЖА, см2) қалыпасу динамикасы. 

 

Белгілер: 0 - N0P0, 700 дана/м2; 1 - N180Р120 кг/га, 100 дана/м2; 2 - N180Р120 кг/га, 300 дана/м2; 3 - N180Р120 кг/га, 
500 дана/м2; 4 - N180Р120 кг/га ə.з., 700 дана/м2 тұқым себілген.  
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2-сурет – Күріштің орта бойлы сорттары мен үлгілерінің қоректену алаңы жəне тыңайтқыштар дозасына байланысты  
бір өсімдік биомассасының жинақталу қарқындылығы. 

 

Белгілер: 0 - N0P0, 700 дана/м2; 1 - N180Р120 кг/га, 100 дана/м2; 2 - N180Р120 кг/га, 300 дана/м2; 3 - N180Р120 кг/га, 
500 дана/м2; 4 - N180Р120 кг/га ə.з., 700 дана/м2 тұқым себілген. 

 
Орта бойлы, жіңішке жапырақты сорттардың ең жоғары дəн өнімі (Өшар, ц/га) 500, 700 

дана/м2 тұқым себілгенде қалыптасты: Кубань 3 сорты бойынша – ЖА ауданы 53,7-78,8 мың м2/га, 
ФП – 2712-4286 мың м2 тəулік/га; Краснодарский 424 сорты бойынша ЖА ауданы 76,3-85,4 мың м2/га, 
ФП – 3853-4313 мың м2 тəулік/га; Дубовский 129 сорты бойынша ЖА ауданы 57,3-57,7 мың м2/га, 
ФП – 2538-2646 мың м2 тəулік/га болғанда қалыптасты. Аталған сорттар агроценозында өсімдіктер 
өте тығыз болғанда (900 дана/м2) ЖА ауданы жəне ФП мөлшерінің артуы дəн өнімін төмендетті  
(3-сурет). 

Ірі жапырақты күріш үлгілері егістігінде басқаша заңдылықтарбайқалды. Аталған күріш 
үлгілерінің бір өсімдікке есептелген ЖА (см2) ауданының ең жоғары деңгейі 100, 300 дана/м2 
тұқым себілгенде байқалады, ал егістіктегі өсімдіктер тығыздылығы артқанда ЖА ауданы кіші-
рейеді. Ірі жапырақты 4-15, Кызылординский 5, КзРОС 356 үлгілері егістігінің ассимиляциялаушы 
ЖА ауданы (мың м2/га) мен ФП қуаттылығының (млн. м2 тəулік/га) ең жоғары деңгейі 300,         
500 дана/м2 тұқым себілгенде байқалды, ал егістіктегі өсімдік тығыздылығы артқанда бұл көрсет-
кіштер деңгейі төмендейді. Сонымен, ірі жапырақты үлгілерінің бір өсімдікке есептегенде ең 
жоғары биомасса (Өбиол, ц/га) 100, 300 дана/м2 себілгенде байқалды. Агроценозда өсімдіктер 
тығыздылығы артқан жағдайда ірі жапырақты күріш үлгілері егістігінде өсімдіктердің бір-біріне 
қолайсыз ценотикалық əсері күшейе түседі. Сондықтан 700, 900 дана/м2 тұқым себілген тығыз 
егістікте ірі жапырақты үлгілерінің бір өсімдігінің жалпы биомассасы (Өбиол, ц/га) көп төмендеді 
(1, 2-сурет). 

Фотосинтездің таза өнімділігі (ФТӨ, г/м2 тəулік) жəне шаруашылық тиімділігі (Кшар, %). 
Ассимиляциялаушы жапырақ алаңының жалпы биомасса жəне дəн өнімін құраудағы фотосинтез 
активтілігін жəне өнімділігін сипаттайтын көрсеткіш бұл фотосинтездің таза өнімділігі (ФТӨ, г/м2 
тəулік). ЖА ауданы мен ФТӨ арасында коррелятивтік байланыс бар. Жапырақ алаңы ұлғайып, ФП 
қуаттылығы артқанда ФТӨ деңгейі төмендейді [1, 2]. 
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Біздің зерттеулеріміз бойынша (3-сурет), тыңайтқыштар оптималды мөлшерде (N180Р120 
кг/га ə.з.) беріліп, ЖА ауданы мен ФП деңгейі артқанда жəне егістіктегі өсімдіктер тығыздылығы 
жиілігіне сəйкес Фт.ө. мөлшері азаяды.Дегенмен, орта бойлы, жіңішке, тік жапырақты Кубань 3, 
Краснодарский 424, Дубовский 129 сорттарының ФТӨ көрсеткіші агроценоздың əртүрлі тығызды-
лығында жоғары деңгейде болады. Яғни, 500, 700 дана/м2 тұқым себілген мөлтек тəжірибелерде 
(тəжірибе алаңы 5 м2) аталған сорттардың ФТӨ деңгейі салыстырмалы тұрғыда жоғары – 6,71-9,03 г/м2 
тəулік мөлшерінде болды, ал дəн өнімі мөлтек тəжірибеде – 92,8-107,8 ц/га, далалық тəжірибеде – 
46,3-53,8 ц/га деңгейіне жетті. Ірі жапырақты күріш үлгілерінің (4-15, Кызылординский 5) жоға-
рыдағыдай, яғни 500, 700 дана/м2 тұқым себілген егістігінде ФТӨ – 6,02-7,66 г/м2 тəулік мөлше-
рінде болып, дəн өнімі мөлтек тəжірибеде 80,4-93,2 ц/га, далалық тəжірибеде – 40,2-45,4 ц/га 
деңгейінде болды, яғни дəн өнімі – 6,1-8,4 ц/га төмен болды. Сонымен, үлкен ЖА, қуатты ФП 
қалыптасқанда ФТӨ көрсеткішінің салыстырмалы тұрғыда жоғары болуы мол дəн өнімін құраудың 
негізгі себептерінің бірі (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет – Қоректену алаңына жəне тыңайтқыштардың оптимальды агрофонында күріш сорттары мен  
үлгілерінің фотосинтетикалық əрекеті көрсеткіштерінің өзара əсерлесуі. 

 

Белгілер: 1 - егістіктің жапырақ алаңы (ЖА), мың м2/га; 2 - фотосинтетикалық потенциал (ФП), млн. м2 тəулік/га;             
3 - биомасса ӨБИОЛ, ц/га; 4 - дəн өнімі ӨШАР, ц/га; 5 - фотосинтездің таза өнімділігі (Фт.ө.) г/м2 тəулік/га; 6 - КШАР, %. 
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Орта бойлы күріш сорттары егістігіне оптималды (N180Р120 кг/га ə.з.) мөлшерінде тыңайт-
қыштар берілгенде агроценоздағы ең жоғарғы фотосинтетикалық əрекетке (қызметке) сəйкес 
ассимиляциялаушы жапырақ аппараты қалыптасады. Күріш егістігінде оптималды жапырақ алаңы 
жəне қуатты (үлкен) фотосинтетикалық потенциал қалыптасқан жағдайда көп мөлшерде биоло-
гиялық өнім (Өбиол, ц/га) синтезделіп жинақталады. Ал, бұл орта бойлы күріш сорттары егісінде 
жоғары дəн өнімінің қалыптасуының алғы шарты. Мұндай жағдайда фотосинтездің таза өнімділігі 
(ФТӨ, г/м2 тəулік) бір өлшемге (деңгейге) артқанның өзінде дəн өнімі күрт артады. 

Атап айтқанда, күріш егістігіне берілген тыңайтқыштар дозасы артып, оптималды мөлшерде 
(N180Р120 кг/га ə.з.) жеткенде орта бойлы күріш сорттары (Кубань 3, Краснодарский 424, Маржан, 
Арал 202) агроценозында қолайлы деңгейде жапырақ алаңы (ЖА, мың м2/га), фотосинтетикалық 
потенциал  (ФП, млн. м2  тəулік/га)  жəне  биомасса  (Өбиол, ц/га)  құралады.  Ал,  күріш  егістігіне 

 

 
 

5-сурет – Жоғары өнімді егістікте жəне оптимальды доза тыңайтқыш берілгенде күріштің орта бойлы,  
жіңішке жапырақты жəне ірі жапырақты сорттары агроценозының фотосинтетикалық процесстерінің типтері (түрлері). 

 

Белгілер: 1 - жапырақ алаңының қалыптасу қарқыны (ЖА, мың м2/га); 2 - фотосинтети-калық потенциал қалыптасу 
қарқыны (ФП, мың м2тəулік/га); 3 - дəннің толысу кезіндегі жапырақ алаңының биіктік бойынша орналасуы (ЖА, см2);             
4 - биомасаның құралу қарқыны (ӨБИОЛ, т/га), 5 - дəн өнімінің құралу қарқыны (ӨШАР, т/га); 6 - күріш егісі арасындағы 
жарық мөлшерінің өзгеруі %; 7 - өсу дəуіріндегі фотосинтездің таза өнімділігінің орташа мəнінің қарқыны (Фт.ө., г/м2 
тəулік/га); 8 - масақтану кезеңіндегі фотосинтездің таза өнімділігінің орташа мəнінің қарқыны (Фт.ө., г/м2 тəулік/га);                       
9 - фотосинтездің шаруашылық тиімділігі (КШАР, %); 10 - дəн өнімі, т/га. 

А, Б, В - бас сабақтағы жалау жапырақтың, 2-ші жəне 3-ші жапырақтардың ұзындығы (а, см), ені (б, мм);                           
Г, Д, Е - жанама сабақтағы жалау жапырақтың, 2-ші жəне 3-ші жапырақтардың ұзындығы (а, см), ені (б, мм). 
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Биіктігі, архитектоникасы, пісу мерзімі əртүрлі күріш сорттары мен үлгілерінің фотосин-
тетикалық əрекеті көрсеткіштерінің өзара байланысын зерттеп талдау нəтижелеріне қарағанда            
(4–6-суреттер), фотосинтездің таза өнімділігі (Фтө, г/м2тəулік) интегральды, жан-жақты көрсеткіш 
екені анықталды. Өйткені, Фтө көрсеткіші биологиялық зат алмасу процестерімен, фотосинтездің 
интенсивтілігімен жəне жапырақ алаңы индексімен (ЖАИ, м2/м2), фотосинтез потенциалымен 
(ФП), өсіру технологиясын оптимизация-лау, өсіп даму фазаларымен күрделі функциональды 
(əрекеттік) байланыста болатыны айқындалды. Бұл процестерге техногендік, агроэкологиялық 
факторлар (мелиорация, тыңайтқыштар мөлшері, егістіктегі өсімдіктер тығыздылығы, қоректену 
алаңы, т.б.), экологиялық факторлар (топырақ құнарлылығы, тұздылығы, суару жəне жер асты 
суларының минерализациялануы, орта температурасы, т.б.), сорттардың биіктігі, архитектоникасы, 
ЖА, ФП, Өбиол қалыптасу ерекшеліктері тікелей, жанама жəне өзара байланыста əсер етеді. Сон-
дықтан, Фтө жəне дəн өнімі (Өшар, ц/га) көрсеткіштері арасында тікелей байланыс жоқ екені 
анықталды. Дегенмен, дəн өнімі мөлшері мен Фтө (г/м2 тəулік) көрсеткіші арасында белгілі дең-
гейде байланыс бар. Атап айтқанда, жоғары өнімді агроценозда жəне тыңайтқыштар дозасы 
оптимальды (N160-180Р120 кг/га ə.з.) болып, күріш егістігіндегі жапырақ алаңы (ЖА, мың м2/га), 
фотосинтетикалық потенциал (ФП, млн. м2тəулік/га), биомасса (Өбиол, ц/га) жоғары, бірақ қо-
лайлы мөлшерде болғанда Фтө көрсеткішінің 5,18-6,03 г/м2 тəулік деңгейінен6,71-8,05 г/м2 тəулік 
деңгейіне дейін артуы күріш сорттарының дəн өнімін күрт арттырады [1–3].   
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Казахский государственный женский педагогический университет, Алматы 
 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ ЗЕРНА 

СОРТОВ РИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Аннотация. Между уровнем урожая зерна (Ухоз, ц/га) и чистой продук-тивностью фотосинтеза 
(Фч.пр., г/м2сутки) имеются коррелятивная связь в определенной степени. Так, на высокопродуктивных 
посевах и при внесений оптимальной дозы (N160-180P120 кг/га д.в.) удобрений листовая поверхность посева 
(ЛП, тыс.м2/га), фотосинтетический потенциал (ФП, млн. м2дней/га), биомасса (Убиол, ц/га) формируются 
высоким, но оптимальном уровне. При этом, повышение показателя чистой продуктивности фотосинтеза 
(Фч.пр., г/м2 сутки) от 5,18-6,03 г/м2 сутки до уровня 6,71-8,05 г/м2 сутки, т.е. на одну единицу резко повы-
шают урожайность эерна сортов риса. При внесении высоких доз (N210-240P180 кг/га д.в.) удобрений 
растения вырастают высокими (135-145 см), формируются большая общая биомасса, рано, в фазе молочной 
спелости полегают, снижаются чистая проуктивность фотосинтеза, возрастают количество щуплых и пустых 
зерен и урожайность зерна снижаются.  

Ключевые слова: рис, агроэкологические факторы, фотосинтетическая деятельность сортов риса, 
фотосинтетический потенциал, биологический урожай, чистая продуктивность фотосинтеза, хозяйственная 
эффективность фотосинтеза. 
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