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INFLUENCE OF NaCl ON BIOLOGICAL PARAMETERS  
OF SOME VARIETIES OF SUGAR SORGHUM 

 
Abstract. The article gives information about the biological features of the sugar sorghum from the local and 

foreign breeding varieties grown in the salty environment. Based on the results of the research, data on salinity 
resistance of various varieties of sugar cane were given. According to the obtained data, the sensitivity indicators of 
sorghum to NaCl salt were demonstrated by variety characteristics. It has been discovered that the effect of salt 
begins to influence the vegetation seeds from the time of germination. It was further determined by the level of 
consumption of the seeds of the grain. At the same time, the toxic effect of salt in the nutrient medium has begun to 
appear in the further growth of plants and data on the collection of dry biomass of plants on the surface and vascular 
system. However, salt resistance to plants has been brought to a specific order on the root system and growth of the 
plant, and tolerance ranged amongst the varieties. Among the varieties of this series, Larets ranks first in terms of the 
growth of the roots and the root system, while the Kazakhstanskaya-20 has been found in the second place. Salinity 
resistance of the remaining varieties is alternating in sequence, not showing the sequence of plant stems and roots. 
Therefore, it is necessary to further study the varieties of sorghum crops. 

Keywords: sweet sorghum, varieties, salinity, tolerance, germination, growth, endosperm reserves, biomass. 
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3Молдовия Ғылым Академиясының өсімдіктерді қорғау жəне экологиялық жер шаруашылығы институты, 

Кишинев, Молдовия. 
 

ҚАНТ ҚҰМАЙЫ СОРТЫНЫҢ КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРІНІҢ 
БИОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ NaCl ТҰЗЫНЫҢ ƏСЕРІ 

 
Аннотация. Мақалада қант құмайының жергілікті жəне шетел селекциясынан шыққан сорт үлгілерінің 

тұзды ортада өскен биологиялық ерекшеліктері жайлы деректер келтірілген. Зерттеу жұмыстары нəтижелері 
бойынша қант құмайының əртүрлі сорттарының ортаның тұздануына төзімділіктері туралы алынған мəлі-
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меттер келтірілген. Алынған мəліметтер бойынша құмай дақылының NaCl тұзына сезімталдығы сорт ерек-
шеліктері бойынша көрсетілді. Тұздың əсері өсімдіктердің дəнінің өнуі кезінен бастап əсер ете бастайтын-
дығы анықталды. Оны дəннің қор затының жұмсалу деңгейімен одан əрі айқындай түсті. Сонымен қатар, 
қоректік ортадағы тұздың улы əсері өсімдіктердің одан əрі ұзара өсу көрсеткіштерінде жəне олардың жер 
үсті, тамыр жүйесінің құрғақ биомасса жинақтау мəліметтері мен де көріне бастады. Дегенмен, өсімдіктер-
дің тұзға төзімділіктері өсімдіктің тамыр жүйесі жəне сабағының өсуі бойынша белгілі бір реттілікке келті-
ріліп, тəжірибеге алынған сорттар арасында төзімділік қатары келтірілді. Келтірілген қатар бойынша сорттар 
арасында Ларец сорты жер үстінің жəне тамыр жүйесінің өсуі бойынша ең алғашқы орыннан көрінсе, Казах-
станская-20 сорты екінші орыннан табылды. Ал қалған сорттардың тұздануға төзімділігі өсімдік сабағы мен 
тамыры биомассасы бойынша бірізділік көрсете алмай кезектесіп орын ауыстыра орналасты. Сондықтан 
құмай дақылының тəжірибедегі сорттарын одан əрі тереңдете зерттей түсу қажет.  

Түйін сөздер: қант құмайы, сорттар, тұздану, төзімділік, өну, өсу, эндосперм қоры, биомасса. 
 
Кіріспе. Қазақстан Президенті Н. Ə. Назарбаевтың халыққа жолдаған 2050 жылға дейінгі 

елдің даму стратегиясы [1], сондай-ақ Астана қаласында ЭКСПО-2017 өткізілуі елімізде бола-
шақта жаңартылған энергия көздері бойынша зерттеулерді дамытуға үлкен жол ашады. Елбасымыз 
айтып өткендей, алдағы бес жылда Қазақстан энергияның жаңа түрлерін енгізу жəне өндіруде 
инновациялық серпіліс жасау керек [2]. Бұл қазіргі кезде əлемде энергия ресурстарын тұтынуға 
деген сұраныстың қарқынды өсуіне, əлемдік мұнай мен газдың қорының азаюына жəне мұнай 
бағасының жоғарылауына байланысты. Бұның бəрі баламалы (альтернативті) жəне жаңартылған 
энергия көздерін іздеуді міндеттейді. Осындай баламалы көздерінің бірі өсімдік биомассасынан 
энергия жəне отын алуға негізделген, қазір кездегі əлемдік энергетиканың қарқынды дамыған 
саласы- биоэнергетика [3]. Өсімдік биомассасын жаңартылған жəне баламалы энергия көзі ретінде 
кеңінен пайдалану тура жəне ауыспалы мағынада жасыл  

энергетика болып саналады. Температураның жоғарылауының, су ресурстарының азаюының, 
атмосфералық жауын-шашынның төмендеуінің, қуаңшылық аймақтардың ауданының кеңеюінің 
жəне шөлейттенудің нəтижесінде климаттың ғаламдық өзгеруі жердің экологиялық проблема-
ларының бірі болып табылады [4, 5]. Бұл қазіргі қоршаған ортаның жаңа қалыптасқан жағдайында 
мал-азықтық жəне азық түлік өнеркəсібінің қажеттіліктерін қанағаттандыру жəне баламалы жаңар-
тылған энергетика үшін құрғақшылыққа жəне тұздануға, ыстыққа төзімді, жоғарғы өнімді дақыл-
дарды іздеуге жəне табуға маңызды негіздеме болып табылады.  

Тұздану мəселесі əлемнің көптеген елдерінде кеңінен белгілі. Солардың ішінде айтарлықтай 
жоғары тұзданған аймақтар: Австралия, Қытай, Египет, Индия, Ирак, Мексика, Пакистан, Россия, 
Сирия, Түркия, АҚШ мемлекеттері [6]. Тек қана Африка жəне Оңтүстік Азия елдерінде сор жəне 
сортаң аймақтардың көлемі 183 млн га жуық жерді алып жатыр. Осы аймақтар келешекте құнды, 
ауыл шаруашылығына жарамды, егістік аймақтары ретінде пайдалануға болатыны əбден мүмкін 
деген болжамдар айтылуда [7]. Ал Солтүстік жəне Орталық Азиядағы тұзды топырақ көлемі       
200 млн га жерді қамтиды, ал бұл əлемдегі осындай тұзды топырақтың жалпы мөлшерінің 20%-ын 
құрайды [8]. Розановтың (1984) мəліметі бойынша Орталық Азиядағы 1 млн га жердің тұздануы 
əсерінен Қазақстандағы 60-70% ауыл шаруашылық жерлер жарамсыз болып, ол егістік өнімін           
30-33%-ға дейін төмендететіндігі көрсетіледі [9]. Соңғы Қазақстан Республикасының жер ресурс-
тары агенттігінің мəліметтері бойынша сор жəне сортаң жерлер шамамен 93.7 млн га - 42.1% алып 
жатыр. Демек, еліміздің егін аймақтарының 36%-ға жуығы тұзданған болып есептеледі [10].  

Ауыл шаруашылығында топырақтың тұздану мəселесін ушықтыратын тағы бір жəйт - халық 
санының артуы. Жер бетіндегі халық санының өсуі жыл сайын қарқынды өсіп, 2030 жылы            
6,3 миллирадтан 8,3 миллиардқа, ал 2050 жылы 9 миллиардқа жетеді деген болжам жасалуда [8,          
6-бет]. Сол себепті өндіріске, муниципиалды қорларға, ауыл шаруашылық секторларына қажетті 
су қорлары шектеліп, тұщы су қорлары азайып, ауыл шаруашылық дақылдары, астық өнімдері 
күрт төмендеуде. Бұл құбылыс дамушы, халқы көп жəне қуаң жерлерде əлі күнге дейін жалғасып, 
қоршаған ортаның ластануына əкеліп соғуда. Осы жағдайларды ескере отырып, құрамында белгілі 
бір мөлшерде тұзы бар, жер асты суларды, дренажды жəне ағынды суларды ауыл шаруашылы-
ғында пайдалануға қазіргі таңда аса зор назар аударылуда. Сондықтан осы мəселенің түйінін 
шешуші фактор ретінде тұзданған орта жағдайындағы ауыл шаруашылық өсімдіктердің тұзға 
төзімді түрлерін алып, сор жəне сортаң жерлердің тұздарын айықтыру үшін, тұзданған суда жəне 
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құрғақ жерлерде өсетін галофитті өсімдіктердің тұзға тұрақтылық механизмдерін білудің маңызы 
зор [11.].  

Тұзға төзімділік – қазіргі заманғы өсімдіктер физиологиясы мен ауыл шаруашылығы тəжі-
рибесінің өзекті мəселесі болып табылады. Мəдени өсімдіктерді өсіруге арналған тұзды топырақ 
біздің еліміздің көп бөлігін алып жатыр. Топырақтың тұздануы жер өңдеуге қолайсыз жағдайлар 
тудыруда. Осы аталған себептер тұзға төзімділік механизімінің ерекшелігін зерттеудің маңыз-
дылығын көрсетеді.  

Өсімдіктің тұзға төзімділігі – бұл топырақтағы тұз мөлшерінің болғанына қарамастан өсім-
діктердің маңызды физиологиялық даму қарқындылығын жалғастыруы. Өсімдіктің тұзға төзім-
ділігін зерттеудің практикалық маңызы зор, себебі, құрамында 3-4 % тұз кездесетін мұхиттар жер 
бетінің 75%- ын қамтыса, əлемдік топырақтың төрттен бір бөлігі тұзданып, үштен бір бөлігінде 
тұздану беталысы жоғары екендігі анықталды [12].  

Сонымен бірге тұзды стресс жағдайында өсімдіктің суды сіңіру қабілеті төмендейді, бұл 
тікелей топырақтағы осмотикалық потенциалдың жəне арнайы иондардың артуымен, тургор 
қысымының төмендеуімен байланысты жəне өсімдік ұлпасында физиологиялық реттілік бұзылып, 
соңында өсімдік өнімін айтарлықтай төмендетеді [13].  

Қант құмайы өзінің тұзды ортаға төзімділігмен жəне жоғары өнімділігімен көттеп зерттеліп 
келеді. Бұл өсімдік оңтүстікте құнарлылығы аз, құрғақ, тұзды жерлерде жоғары потенциалмен 
өсіретін бірден-бір перспективті дақыл болып табылады. 

Құмaй (сорго) - aзықтық, мaлaзықтық жəне техникaлық өсімдік. Оның отaны - Aфрикa. Бұдaн 
5 мың жылдaн aстaм бұрын құмaйды бaптaп, өсірген. Қантты құмaй - жылу сүйгіш, ыстыққa, 
құрғaқшылыққa төзімді өсімдік. Сабағының шырынында 20%-ға дейін жəне одан да көп еритін 
қант болады. Бұл жоғары С4-фотосинтездеуші потенциалмен көмірсуларды қарқынды синтездей 
алатын сирек өсімдік. Бұдан басқа, бұл өсімдік топырақ ылғалдылығын тиімді пайдаланумен 
ерекшеленеді. ТМД елдерінің құрғақшылық жəне жартылай құрғақшылық аудандарында құмай 
өсіру тиімді, себебі өнім жоғары сұранысқа ие. Оның жасыл биомассасы құстар мен жануарларға 
қорек болып табылады. Қант құмайы өсімдігін жаңартылған энергия көзі жəне азық-түлік 
өнеркəсібінде қант алмастырушы ретінде қолдану біздің елімізде бұрын қарастырылмаған. 

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау. зерттеу объектісі ретінде қант құмайының отандық 
жəне шетел селекциясынан алынған Кұлжа, Казахстанская-20, Оранжевое 160, Ларец, Ростовский 
сорттары алынды. 

Құмайдың үлкен құндылығы – оның сортаңданған жəне тұзданған топырақта өсе алу қабілеті. 
Бұл дақыл топырақ ерітіндісінің жоғары концентрациясына төзімді өсімдік болып табылады. 
Құмай тұз концентрациясы, жүгеріге қарағанда, екі есе жоғары болатын топырақта да қалыпты 
өсіп, дами алады.  

Тұздану жағдайында (NaCl) 72-сағаттан кейін қант құмай сорттарының өнген дəндерінің есебі 
1-кестеде келтірілген. Кестеде көрініп тұрғандай құмай дақылының дəнінің өнуіне ортадағы тұз-
дың əсері бірден байқалады (1-кесте), жəне ол тұз концентрациясынан тікелей тəуелділік таны-
тады.  

Мысалы, бақылау вариантымен салыстырғанда Құлжа 95%-дан ас тұзының 0,9% концен-
трацияда 86%-ға дейін төмендеген. Ал, Казахстанская-20 0,3% концентрацияда 95,2%-ды құраса, 
0,9%  концентрацияда  89%-ға  төмендегені байқалады. Жалпы салыстыра қарағанда тұзға сезімтал 

 
1-кесте – Қант құмай сорттары дəнінің өнуіне тұз концентрациясының əсері, % 

 

Концентрация, 
NaCl, % 

Кұлжа Қазақстан 20 Ларец Ростовский Оранжевое 160 

Бақылау 100 100 100 100 100 

0,3 95,1 95,2 91,6 97,3 85,1 

0,6 92,4 92,6 75,0 94,6 81,4 

0,9 86,4 89,0 72,0 92,3 70,3 

Ескертулер. Тəжірибе дəлдігі Р < 5. 
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Ларец жəне Оранжевое – 160 екендігі байқалды. Себебі ең жоғары 0,9% концентрация көрсеткіш-
теріне назар салсақ бұл сорттардың көрсеткіштері 72, 73,3%-ды ғана құраған. Салыстыра қара-
ғанда сорттар арасында Ростовский сорты басқа сорттарға қарағанда тұзға төзімділігі байқалады. 
Ол ең жоғары концентрацияның өзінде 92,3% өнгіштікті көрсеткен. 

Алынған нəтижелерге қарай отырып қоректік ортадағы NaCl тұзының əсері өсімдік дəнінің 
өнуінен бастап əсер ететіндігі көрінеді. Бұл өз кезегінде дəннің қор затының (эндосперм) жұмса-
луына əсері бар деген болжам жасауға əкеледі. Сондықтан өсімдік дəнінің қор затының жұмсалу 
қарқынын қарастырдық. Бақылау вариантындағы қор заттардың жұмсалуы шартты түрде 100% деп 
қабылданды.  

 

2-кесте – Қант құмай сорттары дəнінің өну барысындағы  
эндосперм қорының жұмсалу қарқынына тұзды ортаның əсері, % 

 

Концентрация, 
NaCl, % 

Кұлжа Қазақстан- 20 Ларец Ростовский Оранжевое 160 

Бақылау 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,3 мг/л 93,6 81,3 94,5 88,2 83,2 
0,6 мг/л 89,3 73,9 95,1 88,2 89,6 
0,9 мг/л 89,7 78,1 90,3 88,6 84,7 

Ескертулер. Тəжірибе дəлдігі Р < 5. 
 
Тəжірибе барысында анықталғандай ортада тұздың концентрациясы артқан сайын қор 

затының жұмсалуы сорт ерекшелігіне қарай 50%-дан (Ларец) 78,1% (Казахстанская-20)-ды құра-
ған. Бұл өз кезегінде қоректік ортада тұз мөлшері артқан сайын қор затының жұмсалу көрсеткіші 
төмендей беретіндігін көрсетеді. Алынған нəтижелер ары қарай өсімдіктің өсіп-дамуына қалай 
əсер етеді деген сұрақ туындатады. Сондықтан жұмыстың жалғасы тəжірибеге алынған 
сорттардың өсуін зерделеумен жалғасты (3-кесте).  

 
3-кесте – 10-күндік қант құмайы сорттарының жекелеген органдарының өсуіне NaCl-дің əсері 

 

Кұлжа сорты 

Концентрациясы 
NaCl 

Тамыр 
ұзындығы, см 

Бақылаумен 
салыстырғандағы, % 

Жер беті бөлігінің 
ұзындығы, см 

Бақылаумен 
салыстырғандағы, % 

Бақылау 9,65±0,09 100 17,40±0,23 1000 
0,3 % NaCl 3,35±0,03 34,7 14,85±0,40 85,3 
0,6 % NaCl 3,29±0,03 34,1 7,70±0,09 44,2 
0,9 % NaCl 3,14±0,14 32,5 6,58±0,00 37,8 

Қазақстан-20 
Бақылау 6,43±0,69 100 11,53±0,29 100 

0,3 % NaCl 3,17±0,02 49,3 7,65±0,19 66,3 
0,6 % NaCl 2,81±0,09 43,7 5,56±0,01 47,8 
0,9 % NaCl 2,23±0,02 34,7 4,94±0,00 42,8 

Ларец 
Бақылау 19,65±0,07 100 12,99±0,34 100 

0,3 % NaCl 7,81±0,22 39,7 10,82±0,024 83,3 
0,6 % NaCl 6,98±0,06 35,5 6,57±0,18 50,6 
0,9 % NaCl 6,98±0,15 35,5 5,23±0,07 40,3 

Ростовский 
Бақылау 13,63±0,43 100 13,21±0,00 100 

0,3 % NaCl 4,94±0,21 36,2 7,33±0,03 55,5 
0,6 % NaCl 3,71±0,08 27,2 6,50±0,01 49,2 
0,9 % NaCl 3,09±0,04 22,7 5,33±0,02 40,3 

Оранжевое-160 
Бақылау 14,83±0,04 100 17,03±0,17 100 

0,3 % NaCl 4,30±0,49 29,0 9,63±0,26 56,5 
0,6 % NaCl 4,06±0,07 27,4 8,08±0,11 47,4 
0,9 % NaCl 3,11±0,01 21,0 7,12±0,41 41,8 
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Кестеде келтірілген мəліметтерге қарай отырып NaCl тұзымен ластанған орта құмай дақы-
лының өсуін өте қатты тежейтіндігі жəне оның тұз концентрациясынан тікелей тəуелді екені 
байқалады.  

Мысалы, Құлжа сортын алып қарасақ бақылау вариантында өсімдіктің тамыр ұзындығы            
9,65 см құраса, сабағы 17,40 см болған. Ал тұздың 0,9%-дық концентрациясында бұл көрсеткіш 
тамыры 3,14 см ғана болса, сабағы 6,58 см екендігі байқалады. Осы көрсеткішті пайызбен қарас-
тырсақ бақылаумен салыстырғанда тамыр жүйесі де сабақта өз өсуін 38,5%, сабағы 37,8%-ға дейін 
төмендеткен. Бұндай көрсеткіш тəжірибедегі барлық сорттарда да байқалады. Дегенмен, сорттар 
арасында өзіндік ерекшеліктер бар. Мысалы, Ростовский, Оранжевое 160 сорттарының тамыр 
жүйесі басқа сорттармен салыстырғанда 22,7%, 21% құрап көп зардап шексе ал, Ларец, Қазақстан-
20 сорттарының тамыр жүйесі басқа сорттарға қарағанда біршама жақсы өскен 34,7%, 35,5% бұл 
жағдай өсімдік сабағының өсуінде де сақталған. 

Алынған мəліметтер NaCl-мен ластанған орта құмай дақылының өсіп дамуына өте кері əсер 
ететіндігін көрсетеді. Бұндай көрсеткіш өсімдіктің құрғақ биомасса жинақтау мəліметтерінен де 
айқын байқалып тұр (1, 2-суреттер).  

Мысалы 1, 2-суреттен көрініп тұрғандай өсімдік сабағына қарағанда тамыр жүйесі өте қатты 
зардап шеккендігі байқалады. Ол тіпті тұздың ең төменгі концентрациясының өзінде өсімдік 
биомассасының артуына айтарлықтай кері əсер еткен. Суреттен көрініп тұрғандай Құлжа сортында 
бақылау вариантында бір өскіннің биомассасы 3,16 мг болса бұл көрсеткіш ең жоғары концентра-
цияда тек 0,43 мг-ды ғана құраған. Мұндай мəліметтер тəжірибедегі барлық сорттарда да бай-
қалды. Тіпті Казахстанская-20, Ростовский, Ларец сорттарында бұл көрсеткіштері 0,19; 0,21;                
0,22 мг-ды ғана құрайды.  

 

 
 

1-сурет – 10-күндік құмай өскіндерінің тамырының биомасса жинақталуына NaCl-ның əсері, мг/өскін 
 

Суреттердегі мəліметтерге қарай отырып өсімдіктердің жер үсті мүшелері тамыр жүйесіне 
қарағанда біршама жақсы өскендігі байқалады. Бұл өсімдіктің тамыр жүйесінің қорғанғыштық 
қызметін анықтайды. Себебі, өімдік тамыр жүйесі қанша зардап шексе де жер үсті биомассасының 
жинақтау қарқыны біршама жақсы сақталған. 

2-суреттен көрініп тұрғандай 14 күндік өскіндердің ең жоғары биомасса жинағаны Құлжа 
сорты екендігі байқалады. Дегенмен, əр сорттың өзіндік биомасса жинақтау қарқындылығы əр-
қилы екендігі анықталған. 
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2-сурет –10-кундік құмай өскіндерінің жер үсті мүшелерінің биомасса жинақталуына NaCl-ның əсері, мг/өскін 

 
Сонымен, қорыта келе NaCl тұзы құмай дақылы сорттарының өсіп дамуына кері əсері айқын 

байқалды. Ол өсімдік дəнінің өнуінен бастап кері əсер ететіндігі жəне ол өсімдіктің қор затының 
жұмсалуы, өсуі, құрғақ биомасса жинау қарқандылығына барынша кері əсер ететіндігімен анық-
талды. Дегенмен, өсімдіктердің өсу көрсеткіштерін зер сала қарасақ тұзды ортаның ең жоғарғы 
əсерінің пайыздық мəліметтерімен мынандай қатар құрауға болады:  

Сабақтың өсуі бойынша (0,9% NaCl): Казахстанская-20 (42,8%) > Оранжевое-160 (41,8%) > 
Ларец (40,3%) > Ростовский (40,3%) > Құлжа (37,8%)  

Тамыр бойынша 0,9% NaCl: Ларец (35,5%) > Казахстанская-20 (34,7%) > Құлжа (32,5%) > 
Ростовский (22,7%) > Оранжевое-160 (21%)  

Келтірілген қатарға қарасақ Ларец сорты сабақ, тамыр бойынша алдыңғы орында тұрса, 
Казахстанская-20 одан кейінгі орында көрінеді. Ал, қалған сорттар тамыр, сабақ бойынша орын 
алмастырып тұр. Дегенмен, бұл көрсеткіш өсімдіктердің төзімділіктерін нақты көрсете бермейді. 
Оны əлі де болса биохимиялық, молекулалық деңгейде зерттеп, зерделей түсуді қажет етеді. 

Келтірілген мəліметтерді талдай отырып тұзды ортада қай сорттың төзімділігі басқа сорттарға 
қарағанда жоғары екендігіне көз жеткізу үшін тұтас өсімдік биомассасы бойынша анықтауды 
қажет етеді. Сонымен, төмендегі кестеге зер сала қарасақ тұзданған ортада қарқынды биомасса 
жинақтауы бойынша сорттар арасында айқын ерекшеліктер байқалады (4-кесте). 

 
4-кесте – Қант құмайының əртүрлі сорттарының құрғақ биомасса жинауына NaCl-дың  

əртүрлі концентрацияларының əсері (1 бүтін өсімдікке есептегенде мг жəне %) 
 

Варианттар Құлжа Казахстанская-20 Ларец Ростовский Оранжевое 160 

Бақылау 15,4±1,3 9,46±0,2 8,8±0,5 8,5±0,2 11,8±1,0 

0,3 % 12,6±0,9 6,66±0,3 7,9±0,7 6,6±0,3 7,2±0,3 

0,6% 10,3±0,2 5,52±0,1 6,8±0,3 6,3±0,1 6,1±0,2 

0,9% 9,1±0,3 5,28±0,1 5,6±0,1 5,4±0,1 5,9±0,1 

Бақылау 100 % 100 100 100 100 

0,3 % 82 70 90 78 61 

0,6% 67 58 77 74 52 

0,9% 59 56 64 63 50 
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Кестедегі мəліметтерде байқалып тұрғандай қант құмайы өсімдігінің əртүрлі сорттарының 
биомасса жинақтауына NaCl тұзының төменгі мөлшерінің өзі кері əсер етіп ешқандай оң əсер 
бермейтіндігі байқалады. Дегенмен, сорттар арасында өзіндік ерекшеліктер де бар екендігі 
мəліметтердеy көрініп тұр. Мысалы, тұзға ең сезімтал Оранжевое 160 сорты деп көрсетуге толық 
негіз бар. Себебі, тұздың 0,3% мөлшерінде өсімдіктің биомассасы 61 пайызға дейін төмендеп, 
ортадағы тұз мөлшері артқан сайын бұл көрсеткіште 52-50%-ға дейін төмендеп кеткен. Ал, сорттар 
арасында ортадағы тұзға салыстырмалы төзімділігімен Ларец сорты деуге негіз бар. Кестеде 
көрініп тұрғандай тұздың 0,3% мөлшерінде басқа сорттармен салыстырғанда 90% құрап, ол 
көрсеткіш ортадағы тұз мөлшері артқанда 77-64 %-ға дейін төмендеген. Бұл көрсеткіш басқа 
сорттардың осы концентрациялардағы көрсеткіштерімен салыстырғанда біршама жоғары екендігі 
байқалады. Осындай мəліметті Ростовский сортынан да байқауға болады. Бұл сортта ортадағы 
тұздың мөлшеріне қарай 78%-дан тұздың жоғары концентрациясында 63% мөлшеріне дейін төмен-
деген. Бұл көрсеткіштер Оранжевое 160 сортын есептеменгенде тəжірибедегі Казахстанская-20 
жəне Құлжа сорттарына қарағанда біршама жоғары екендігін көрсетеді. Аталған Казахстанская-20 
жəне Құлжа сорттары ортадағы тұзға Оранжевое 160 сортындай аса сезімталдылық көрсетпеге-
німен Ростовский жəне Ларец сорттарымен салыстырғанда біршама төмен көрсеткішке ие екендігі 
анықталды. Сонымен, Қант құмайының тұзға төзімділігі əр сортта əртүрлі екендігі анықталды. 
Тəжірибеге алынған сорттар арасында Оранжевое 160 сорты аса сезімталдылыққа ие десек, Ларец 
жəне Ростовский сорттары біршама төзімді деуге болады. Ал, Казахстанская-20 жəне Құлжа сорт-
тарның тұзға төзімділіктері жоғары да аталған төзімді жəне сезімтал сорттарнының арасынан орын 
алады. Бұл көрсеткіштерді төмендегідей қатармен қойып тұзға төзімділіктің келесідей ретін 
шығаруға болады. 0,3% жəне 0,9%-дық тұзды орта бойынша тұзға төзімділік қатары: Ларец > 
Ростовский > Құлжа > Казахстанская-20 > Оранжевое 160. 

Сонымен қорыта келгенде қоректік ортадағы хлорлы натрий тұзының төменгі мөлшерінің өзі 
қант құмайы өсімдігінің өніп-өсуіне кері əсер ететіндігі белгілі болды. Бұл мəліметтір өсімдіктің 
дəнінің өнуінен бастап дəннің қор затының жұмсалуы, өсуі, құрғақ биомасса жинау көрсеткіш-
терінде айқын байқалып тұр. Тəжірибеге алынған сорттар арасында біршама ерекшеліктер де бар 
екендігі байқалады. Мысалы, өсімдіктің жекелеген мүшелерінің биомасса жинақтауы байынша 
сезімталдылық қатары тұтас өсімдіктің биомассасымен жасалған ретке сəйкес келе бермейтіндігі 
байқалды. Дегенмен, тұтас өсімдіктің құрғақ биомассасы бойынша жасалған ретпен алып қарай-
тын болсақ ортаның тұздануына сезімтал Оранжевое 160 сорты болса, салыстырмалы төзімділікке 
Ларец сорты ие деуге болады.  

Дегенмен, бұл көрсеткіш өсімдіктердің төзімділіктерін нақты көрсете бермейді. Оны əлі де 
болса биохимиялық, молекулалық деңгейде зерттеп, зерделей түсуді қажет етеді.  
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ВЛИЯНИЕ NaCl НА НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

СОРТОВ САХАРНОГО СОРГО 
 

Аннотация. Работа была выполнена при поддержке КН МОН РК, по проекту 2171/ГФ4. В статье 
представлена информация о биометрических показателях сортов сахарного сорго местной и зарубежной 
селекции, выращенных в условиях засоления среды. На основании результатов исследования представлены 
данные о солеустойчивости различных сортов сахарного сорго. Согласно полученным данным, чувстви-
тельность сортов сорго к NaCl была различной. Было показано, что засоление начинает оказывать свое 
влияние на семена с момента прорастания. Это было определено всхожестью семян и уровнем потребления 
запасов эндосперма. Токсический эффект NaCl начал проявлятся так же при учете роста растений и данных 
о накопления сухой биомассы отдельными органами проростков. На оснований полученных данных можно 
построить ряд устоичивости изучаемых сортов к засолению питательной среды, согласно которому сорта 
сахарного сорго как Ларец, Ростовский и Казахстанская 20 отличаются большей степенью толерантности 
относительно других сортов. От засоления среды в большей мере «страдают» корневая система растений, 
которая выполняет защитную функцию предотвращая транспорт вредных ионов в надземную часть. Для 
выяснения этого предположения необходимо продолжит исследования по выявлению закономерностей 
накопления и распределения ионов натрия по отдельным органам сахарного сорго. 

Ключевые слова: сахарная сорго, сорта, засоление, толерантность, прорастание, рост, запасы эндо-
сперма, биомасса. 
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