
 

 

317 Вестник КазНМУ №3-2017 

УДК 581.9:502.4 (574.25).  
 

А.С. Қожамжарова, Л.С. Қожамжарова,* З.Б. Есимсеиитова** 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті  

*М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

**Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

ҚОҢЫРБАСТАР ТҰҚЫМДАСЫ ТҮРЛЕРІНІҢ АНАТОМДЫ-МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 
Poaceae Barnhart тұқымдасы Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., Setaria viridis Beauv.,  
өсімдіктерінің сабағының анатомиялық құрылысындағы ерекшеліктері анықталды. Сабақтың құрылысындағы диагностикалық 
белгілері бойынша Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., Setaria viridis Beauv.,  өсімдіктерінде 
мезофитке тән мынадай белгілер анықталды: склеренхима ұлпасының жақсы жетілуі; сабақта өткізгіш шоқтардың 
склеренхимада және негізгі паренхимада орналасуы.  
Түйінді сөздер: Геоботаника, фитоморфология, фитоэкология, склеренхима, паренхима, флоэма, ксилема. 
 
Қоңырбастар тұқымдасы (Poaceae Barnhart.) - 
даражарнақтылар класының (Liliopsida) ђшђндегђ ең ђрђ 
тұқымдас. ТМД елдерђнде бұл тұқымдасқа 146 туыс жəне 
986 түр, ал Қазақстанда 83 туыс, 418 түр жатады. 
Қоңырбастар тұқымдасының өкђлдерђ барлық жерлерде 
кездеседђ. Әсђресе, шалғындар мен шөлейт жерлердђң 
өсђмдђктер жабынында басым келедђ. Негђзђнен бђржылдық, 
тамырсабақты көпжылдық мәдени және жабайы өсетђн 
шөптесђн өсђмдђктер, сирек ағаш сабақты түрлерђ де 
кездеседђ (бамбук). Негђзгђ тамырлары жер бетђлђк өркенђнђң 
төменгђ буыннан қаулап өсђп жетђлетђн шашақ тамыр. 
Сабағы жұмыр цилиндр тәрђздес буындар мен 
буынаралықтарынан тұрады. Көпшђлђгђнђң 
буынаралықтарының ђшђ қуыс, ал буындары ұлпалармен 
толтырылған болып келедђ, яғни сабақ сабан деп аталады 
(бидай, қарабидай, атқонақ және т.б.). Сонымен қатар кейбђр 
дақылдардың сабағының буынаралықтарының ђшђ 
борпылдақ, жұмсақ  паренхималы ұлпаларға толы болып 
келедђ (жүгерђ, борыққамыс, құмай жүгерђ т.б.). 
Дақылдардың сабақтары буындарында болатын қыстырма 
меристема клеткаларының бөлђнуђ нәтижесђнде ұзарып өсђп 
отырады [1; 2].  
Соңғы жылдары өсђмдђктер анатомиясы ғылымында 
зерттеулердђң жүргђзђлуђ үлкен қызығушылық туғызуда. 
Геоботаникалық, фитоморфологиялық және 
фитоэкологиялық зерттеулерде өсђмдђктер 
қауымдастығына кђретђн өсђмдђктердђң вегетативтђк 
мүшелерђн зерттеу маңызды екендђгђ айқындалады. Мұндай 
жұмыстардың нәтижелерђ өсђмдђктер қауымдастығының, 
түрлердђң кешендђ сипаттамасын және өсђмдђктердђң 
тђршђлђк формаларын анықтағанда пайдаланылады.   
Осыған байланысты зерттеу жұмысымыздың мақсаты 
Poaceae Barnhart. тұқымдасы кейбђр өсђмдђктерђ 
сабақтарының анатомиялық құрылыс ерекшелђктерђн 
анықтау. Зерттеу объектђлерђ болып Alopecurus pratensis L., 
Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz., Phleum pratense L., 
Setaria viridis Beauv. өсђмдђктерђнђң сабақтары алынды. 
Өсђмдђк түрлерђ Ақмола облысы, Көкшетау қаласы және 
Зерендђ ауданы маңайындағы табиғи фитоценоздардан 
жиналды. 
Сабақтың сабақтың ортаңғы бөлђгђнен анатомиялық 
кесђндђлер даярланды, қалыңдығы 10 – 15 мкм,  барлығы  
100  уақытша препараттар даярланды. Өсђмдђктер мүшелерђ 
Страсбургер –Флемминг әдђсђ бойынша фиксацияланды. 
Анатомиялық зерттеуде сызықтық өлшеуге арналған 
окулярлы микрометр (окуляр х 15, объектив х 8) 
қолданылды. Өсђмдђктер жалпыға бђрдей қабылданған 
ботаникалық әдђстер арқылы зерттелдђ [3]. Анатомиялық 
құрылысын сипаттауда Эзау К. (1980), математикалық 
өңдеуде Г.Ф.Лакин еңбектерђ қолданылды. 
Alopecurus pratensis L. Көпжылдық шөптесђн өсђмдђк.  
Биђктђгђ  80-120 см. Жапырақтары таспа тәрђздес, жалпақ, 
жасыл, жапырағының енђ 3-5 мм. Гүлшоғыры  цилиндр 
тәрђздђ, ұзындығы 5-9 см және енђ  6-9 мм. Масағы эллипс 
тәрђздђ немесе сопақша, масақшалары жасыл немесе 
қызғылт-күлгђн реңдђ; жемђс түзерде қараймайды, 
кђрпђкшелђ.  
Alopecurus pratensis L. өсђмдђгђ сабағының анатомиялық 
құрылысы даражарнақты шөптесђн өсђмдђктерге тән 

құрылыста болады. Жабындық ұлпа-эпидерма, 
механикалық ұлпа, өткђзгђш ұлпа және негђзгђ паренхимадан 
тұрады.  Механикалық ұлпа-склеренхима эпидерма астында 
орналасқан. Склеренхима ойықтарында хлоренхиманың 
жұқа қабаты болады. Өткђзгђш шоқтар жабық 
коллатеральды, ретсђз орналасқан. Сыртқы шеңбердђң кђшђ 
өткђзгђш шоқтары склеренхима сақинасымен жанасып 
жатыр, олардың саны 25-27. Ішкђ шеңбердђң өткђзгђш 
шоқтарын паренхима арасында жатыр, олардың саны 26-28. 
Сабағының  ортасы- қуыс.    
Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.. Жђңђшке, қатты, тђк 
тұратын сабақтан тұрады. Биђктђгђ  20-70 см.  Жапырақтары   
жђңђшке, тегђс, шиыршықталған. Масақтың биђктђгђ  3-12 см . 
Масағы аз, жиырылған, жоғары бағытталған тегђс немесе 
бұдырлы, әр түрлђ биђктђктегђ өсђндђлерден тұрады. Оның бђр 
буынынан 2-7 өсђндђ шығады. Масағы  3-5-гүлден тұрады.  
Сары-күлгђн түстђ. Тұқым шашқан кезде толық сары түске 
боялады.   
Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.. Сабағының 
буынаралық орталығы  ђрђ қуыс ауамен толтырылған.  
Сабақтың бүкђл негђзгђ ұлпалары шеткђ бөлђгђнде 
орналасады. Эпидермис  жасушаларының  қабырғалары  
сүректенедђ. Тереңђрек склеренхиманың  тұтас сақинасы 
орналасады Склеренхимдђ сақинасының астында талшықты 
шоқтар өтедђ. Шоқтар  щенбер бойында орналаспай бђр-бђрђн 
ығыстыра орналасқан. Механикалық ұлпа- склеренхимада 
диаметрђ кђшђлеу өткђзгђш шоқтар жанаса орналасқан. 
Негђзгђ паренхималарда  ђрђ өткђзгђш шоқтар  орналасқан. 
Phleum pratense L. Көпжылдық шөптесђн өсђмдђк, 
борпылдақ немесе тығыз шым түзедђ. Сабағы қуыс, биђктђгђ 
30-100 см. Сабақтың 3-5 буынаралықтары болады.  Жапырақ 
тақтасы жасыл түстђ, түктђ емес, енђ 3-8 мм және ұзындығы 
6-40 см.  
Phleum pratense L.  өсђмдђгђ  сабағының көлденең кесђндђсђ. 
Сабағы да мезофиттђ құрылымғы ие. Сабақтың көлденең 
кесђндђсђнен оның сырт жағын бђр қабат эпидермис 
қоршайтыны белгђлђ. Эпидермистен төменђрек 
склеренхималық талшықтары бар механикалық қабат 
орналасқан. Талшықтар арасында дифференциациясы 
аяқталмаған ұсақ өткђзгђш шоқтар болады, олардың саны 
13-15. Сабақтың маңызды биологиялық ерекшелђгђ өткђзгђш 
шоқтардың болуы. Склеренхима қабатынан кейђн 
паренхималық жасушалар арсында 20-22 дамыған тұйық 
коллатеральды типтђ өткђзгђш шоқтар орналасады. Олардың 
склеренхималы және паренхималы жабыны болады. 
Механикалық ұлпа мен өткђзгђш шоқтарының осылай 
орналасуы сабаққа берђктђк қасиет бередђ.  
Setaria viridis Beauv. Биђктђгђ 20-80 см.   Сабағы тђк немесе 
бұтақталған, гүл шоғырының астынғы жағы кедђр-бұдырлы, 
Жапырақ тақтасы  енђ 2-12 мм, жалпақ, өткђр үшкђрленген. 
Гүлшоғыры қалың цилиндр тәрђздђ. Масағы  жұмыртқа 
пђшђндђ сопақша келген немесе эллипс тәрђздђ, айналасы 
жасыл немесе  күлгђн түстђ түктермен қоршалған. Тұқымы 
жұмыртқа пђшђндђ  үлбђрлђ қабықпен қапталған дән. 
Маусым- қыркүйек айында гүлдейдђ. Тұқым шашуы- 
маусым- қазан айында. 
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Setaria viridis 

 
Beauv. анатомиялық құрылыс ерекшелђктерђ. Сабағының 
көлденең кесђндђсђ жабындық ұлпа, механикалық    ұлпа, 
хлоренхима, өткђзгђш шоқтар, негђзгђ паренхимадан тұрады. 
Жабындық ұлпа – эпидерма бђр қатар клеткалардан тұрады. 
Механикалық ұлпа – склеренхимада кђшђ өткђзгђш шоқтар, 
хлоренхима бар. Ірђ өткђзгђш шоқтар негђзгђ паренхималарда 
(клеткаларда) екђ қатар болып орналасқан. Ортасында 

ауалы қуыс болады. Өткђзгђш шоқтар флоэмадан, 
ксилемадан тұрады. Өткђзгђш шоқ жабық, коллатеральды, 
склеренхимамен қоршалған. Сабақтың ђшкђ құрылысында 
механикалық ұлпадағы клеткалардың қатар саны 5-6, 
өткђзгђш шоқтар 
 

 
саны 36- 38 болды. 

  
А.                                                   В.                                     Г.                                            Д. 

 
1- сурет. Poaceae Barnhart. тұқымдасы кейбђр өсђмдђктерђ 
сабақтарының анатомиялық құрылысы. А- Alopecurus 
pratensis L., В- Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Г-
Phleum pratense L., Д-Setaria viridis Beauv.  
Сонымен Poaceae Barnhart тұқымдасы Alopecurus pratensis L., 
Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., 
Setaria viridis Beauv.,  өсђмдђктерђнђң сабағының 
анатомиялық құрылысындағы ерекшелђктерђ анықталды. 
Сабақтың құрылысындағы диагностикалық белгђлерђ 

бойынша Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex 
V. Krecz.., Phleum pratense L., Setaria viridis Beauv.,  
өсђмдђктерђнде мезофитке тән мынадай белгђлер 
анықталды: склеренхима ұлпасының жақсы жетђлуђ; сабақта 
өткђзгђш шоқтардың склеренхимада және негђзгђ 
паренхимада орналасуы. Сонымен қатар зерттелген 
өсђмдђктердђң анатомиялық құрылысы Festucoideae – ға  тән 
болып келедђ. 
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РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВО POACEAE BARNHART АНАТОМО ̶ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 

 
Резюме: Анатомические особенности строение стебли некоторых растений из семейства Poaceae Barnhart. Определенно 
анатомические особенности строение стебли растений Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum 
pratense L., Setaria viridis Beauv. из семейства Poaceae Barnhart. По диагностическим признаком строения сетбли в растении 
Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., Setaria viridis Beauv. определенно следющие 
признаки свойственно мезофитам: усовершенствование ткани склеренхима, расположение группы проницаемости в стебли 
склеренхиме и в основном паренхиме. 
Ключевые слова: Геоботаника, фитоморфология, фитоэкология, склеренхима, паренхима, флоэма, ксилема. 
 

A.S. Kozhamzharovа, L.S. Kozhamzharovа,* Z.B. Yesimseiitova** 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

*M.Kh.Dulaty Taraz State University 
** al-Farabi Kazakh National University 

 
PLANTS OF THE FAMILY POACEAE BARNHART ANATOMO ̶ MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF STRUCTURE 

 
Resume: Anatomical structure of the stems of some plants from the family Poaceae Barnhart. Defined Anatomical structure features 
alopecerus pratensis L.stems of plants,  Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., Setaria viridis Beauv. According to the 
diagnostic features of the structure of the plant stalks Alopecurus pratensis L., Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz.., Phleum pratense L., 
Setaria viridis Beauv.define the following attributes peculiar mesophytes: improvement of sclerenchyma tissue, the location of the 
permeability of the group in the stems and sclerenchyma mainly parenchyma.  
Keywords: Geobotany, phytomorfology, phytoecology, sclerenchyma, parenchyma, floema, xylem. 
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ОТАНДЫҚ ФЛОРАНЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС БӨЛІГІНДЕГІ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰНДЫ ҚЫЗЫЛ МИЯ ӨСІМДІГІНІҢ 

ФИТОЦЕОНОЛОГИЯСЫ 

 
Мақалада қызыл мия өсімдігінің экологиялық қауымдастық топтары, систематикалық анықтамасы қарастырылған. 
Биологиялық ерекшеліктері бойынша құрамында кездесетін эфирлі, глицеринді илік заттарының химиялық құрамы көрсетілген. 
Түйінді  сөздер: қызыл мия формациясы, қызыл мия экологиялық топтары, субэдификатор, ценоздық  қалыптасу. 
 
Қызыл мия формациясы Жамбыл облысында кеңђнен 
таралып, экологиясымен, құрылымымен және өнђмдђлђгђмен 
ерекшеленетђн алуан түрлђ қауымдастықтармен 
көрсетђлген. 
Қызыл мия формациясының флорасы 27 тұқымдасқа және 
79 туысқа жататын 62 түрден тұрады. Олардың ђшђнде ең 
көбђ күрделђ гүлдђ тұқымдас (24 %), дәндђ дақылдар 
тұқымдас (13 %), бұршақ тұқымдас (14 %), марена тұқымдас 
(11 %), раушангүлдђ тұқымдас (6 %), басқа тұқымдастар 
аздап қана (1-3 %) таратылған. 
Биологиялық ерекшелђктерђ бойынша барлық түрлердђң 
көпшђлђгђ ұзақ мерзђмдђ өсђп-өнетђндђрге (47 %), 
тамырсабақтыларға (22 %) және бђр-екђ жылдықтарға (12 
%) жатады. Экологиялық жағдайда өсђмдђктер негђзђнен 
мезофиттермен (71%), галофиттермен (8%), 
мезогалофиттермен және галомезофиттермен (6%), 
мезоксерофиттермен және ксеромезофиттермен (6,8 %) 
көрсетђлген.  
Бидайық (Elytrigia repens), қамыс, айрауық (Calamogrostis 
pseudophragmites), арпа (H.Brevisubulatum), ажырық, 
есекмия, жоңышқа (M.sativa), түйе бұршақ (M.albus), сарыгүл 
(I.iliensis) формациялардың субэдификаторы болып 
табылады. Осы өсђмдђктердђң бар болуы келесђ 
қауымдастықтарды айқындауға мүмкђншђлђк бередђ: түрлђ 
шөптђ-дәндђ -миялық; бидайық-миялы; дәндђ-миялы; 
миялы; қамыс-миялы; ажырықты-миялы; ақсора-миялы. 

Түрлі шөпті-дәнді дақылды-миялық қауымдастығы 
экологиясы (Ass.Glycyrrhyza uralensis – Elytrigia repens + 
Phragmites communis – Leymus multicaulis + Medicago sativa + 
Inula britanica) аллювиалды-шабындық, сортаңды және ең 
жоғары телђмдерде орналасқан тоғайлардың арасындағы 
аллювиалды-шабындық тоғай топырақтарында 
таратылған. Доминанттардың тұрақты серђктестерђ: дәндђ 
дақылдардан – Calamogrostis epigeios, Aeluropus Litoralis; 
түрлђ шөптерден – Goebelia alopecuroides, Melilotus albus, Iris 
iliensђs, Thalictrum Flavum, Cenanchum sibiricum, Galium 
verum, Suaeda linifolia; тал-шђлђктерден – Rosa beggeriana. 
Бђрлђ-жарым Elaeagnus oxycarpa, Salix wilhelmsiana кездеседђ.  
Жердђң оттылығы қалың. Топырақтың өсђмђдђктермен 
жалпы прективтђк жамылғы – 80-95 %.  100 м2-та мияның 
675 сабағы бар. Қызыл миясының жер асты органдары 
топырақ қабаттарында әркелкђ орналасқан. Олардың негђзгђ 
салмағы 20-60 см тереңдђкте орналасқан. Механикалық 
құрамы бойынша осы горизонт тығыздатылған, 
ылғалдандырылған майда құмды құрайды. Мияның 
тамырлары мен тамыр сабақтарының өлшемђ тереңдетђлген 
сайын азаяды және жђңђшке тамырлары көп болады. 
Мия-сортаңды қауымдастық экологиясы (Ass. Suaeda 
linifolia, S.paradoxa – Glycyrrhiza uralensis) негђзђнен арна 
арасындағы ойпаттардың ең жоғары учаскелерђнде және 
өзендердђң жағаларында аллювиалды-шабындық ескђ 
тоғайлық топырақтарда және шабындық сортаң жерлерде 
өркендеген. Жер асты сулары 2-3 және 4-5 м тереңдђкте 


