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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. 
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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.  
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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 
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жатыр. Осы қауымдастықтың флоралық құрамы көп емес 
және шамамен 16 түрмен көрсетђлген.  Қалың жамылғы 
жасай отырып, ақсоратың екђ түрђ басым келедђ, оның 
қасында бедер ойпаңдарының 1 м2 –та мияның 5-9 сабақтан 
тұратын кђшђгђрђм топтары кезедеседђ. Жер оттылығының 
арасында аздап татар алаботасы, аумақты петросимония, 
қарапайым меңдуана, сортаңдық сферофиза, кђшђгђрђм 
мөлшерде шеңгелдђң аласа бойлы бұталары кездеседђ. 
Топырақтың өсђмдђктермен жобалық жабылуы  50 % тең. 
Қауымдастық үш қабаттан құрылған. Бђрђншђ қабатта 
биђктђгђ 70-80 см болатын ақсоратың екђ түрђ басым, екђншђ 
қабат – биђктђгђ 60 см дейђн мия және шеңгелден құралған, 
үшђншђ қабатта биђктђгђ 40 см дейђн татар алаботасы мен 
тебђңгђ құлақ кермектен тұрады. Тұздың жер бетђне 
шығуымен топарықта дақтар томпайған сортаңды 
учаскелер кездеседђ. 
Бидайық-мия қауымдастығы экологиясы (Ass. Glycyrrhiza 
uralensis – Elytrigia repens) Іле өзенђнђң сағасында 
аллювиалды-шабындық топырақтарындағы тоғайлардың 
арасында кеңђнен таратылған. Өсђмдђктердђң 
топтамаларының түрлђк  құрамы кедей, негђзђнен қызыл 
миясы мен жатаған бидайықтан құралады. Олардың 
арасында жусан (Artemisia serotina), ақайрық (Calamagrostis 
epigeios), кермек (Limonium gmelinii), ақсора (Suaeda 
linifolia), алабота (Chenopodium album), қамыс (Cirsium 
alatum) кездеседђ. Шөп жамылғысының жалпы көрђнђсђнде 
биђктђгђ 2,5-4 м болатын жиденђң бөлек бұталары 

орналасқан. Қауымдастықтың шөп қалыңдығы үш қабатты. 
Бђрђншђ қабат (60-90 см) бидайық, мия және ақайрық, екђншђ 
қабат (25-40 см) жусан, астрагал, карелиния, үшђншђ (15 см 
дейђн) марь, ақсоратен тұрады. Топырақтың өсђмдђкпен 
жалпы қамтылуы 80-90% болады. Оның ђшђнде мияның 
үлесђ 60 % құрайды. 100 м2 алаңда мияның шамамен 850 
данасы өседђ. Горизонт бойынша барлық компоненттердђң 
тамырлары мен тамыр сабақтарының таратылуы жалпы 
заңдылыққа бағындырылған: негђзгђ салмақ 40 см 
тереңдђкке дейђн орналасқан. Тереңдђк ұлғайған сайын 
мияның тамырлары мен тамыр сабақтарының фитосалмағы 
бђрден азаяды. 
Дақылды-мия қауымдастығы экологиясы (Ass.Glycyrrhiza 
uralensis – Phragmites communis + Leymus multicaulis + 
Aeluropus litoralis) аллювиалды-шабындық құмайт 
топырақтардың бђршама төмендетђлген учаскелерђнде, 
әртүрлђ шабындық топтамаларымен кешендђ кездеседђ. Түр 
құрамы жұпыны қызыл миясы басым, дәндђ дақылдармен 
бђрлесе отырып биђктђгђ 70-120 см болатын бђрђншђ қабатты 
құрайды. Екђншђ қабатта (40-50 см) түрлђ шөптер – ақсора, 
қамыс (G.alatum), жолжелкен (Plantago major), жусан 
(A.abstinthium) басым орналасқан. Жалпы жамылғысы – 90-
95 %. 100 м2 алаңда мияның 1325 өркенђ саналған, оның 
тамыр жүйесђ негђзђнен тереңдђгђ 40 см дейђн болатын ылғал 
қопсытылған құмайт қабатта таратылған және жер асты 
органдарының жалпы салмағының 85% құрайды. 

 
 
Кесте – 1. Қызыл мия формациясы және мия араласқан басқа формациялардың қауымдастығы экологиясы 

Қызыл мияның 
формациясы 

Қауымдастық Құрғақ тамырдың 
орташа өнђмдђлђгђ, 
ц/га 

Глицирризиннђң 
мөлшерђ, % 

Глицирризиннђң  
шығымы, кг/га 

Түрлђ  шөптђк Дәндђ -миялық 45,0 14,1 596 

 Бидайық-миялық 134,1 12,02 640 

 Дәндђ -миялық 97,3 14,1 1440 

 Миялық  198,2 16,9 3640 

 Қамысты-миялық 117,3 13,1 1395 

Қамыстық Мия-қамыстық 9,9 10,2 98 

 Мия-дәндђ дақылды - қамыстық 10,3 8,1 79 

 Ақсора-мия-қамыстық 13,5 7,3 89 

Бидайықтық Мия-түп шөп-бидайықтық 13,9 11,7 159 

 Мия-бидайықтық 21 9,8 197 

Жусандық Түрлђ шөптђ-жусандық 17,9 12,6 201 

Кендђрлђк Мия-жусан-кендђрлђк 7,8 3,99 35 

Шеңгелдђк Мия-қияқ-шеңгелдђк 11 9,1 95 

 
Мия қауымдастығы экологиясы (Ass.Glycyrrhiza uralensis) 
Жамбыл облысының су тасқыны кезђнде шайылмайтын, 
бђршама биђк учаскелерде тоғай өсђмдђктерђмен бђрлесђп 
кђшђгђрђм алаңдарға орналасқан. Әдетте жеңђл құмайт, кейде 
қиыршықты аллювиалды-тұздылау топырақтарда өседђ. 
Аллювиалды-шабындық сияқты, құрамында 3-8 % қара 
шђрђгђ бар аллювиалды-шабындық топырақтарында өсетђн 
сирек тәртђпђлген тоғайлардың арасында жеке төбелерђ 
кездеседђ.  
Қызыл мия осы қауымдастықтың эдификаторы болып 
табылады. Бђрлђ-жарым қызыл мия, дәндђ дақылдардан – 
қамыс, айрауық, бидайық кездеседђ. Сондай-ақ түйе тђкен 
(Alhagi pseudoalhagi), сүтшөп (Lactuca tatarica) өседђ. 
Ценоздың қалыптасуы – екђ қабатты: бђрђншђ (60-100 см) 
миямен, қамыспен және ақайрықпен, екђншђ (30-50 см) – 
сүтшөппен, жантақпен, бидайықпен қалыптасқан. 
Топырақтың өсђмдђктермен жабылу жобасы  80-95 %. 100 м2 
алаңда 1500 өсђмдђк өседђ. Мияның тамыры және тамыр 
сабақтардың негђзгђ салмағы  (68,7 %)  0-40 см тереңдђкте 
шоғырланған. 
Қамыс-миялық қауымдастық экологиясы (Ass.Glycyrrhiza 
uralensis – Phragmites communis) соңғы жылдарда тек қана 
көктемде су жайылатын, бетђнђң сортаңдығымен батпақ-
шабындық кептђрђлген топырақтағы қамыс қопалармен 
араласқан алаптар арасындағы ойпаңдарда орналасқан.  

Ценоздың флоралық құрамы бай емес. Миядан және 
қамыстан басқа қияқ, ақайрық, ақсора кездеседђ. Тал-
шђлђктерден – шеңгел. Жер оттылығы қалың, топырақтың 
өсђмдђктермен жобалық жабыны 80-85%. Мияның үлесђне 
шамамен 60-65 % болады. Қауымдастық құрылысы екђ 
қабатты. Бђрђншђ қабат (75-120 см) мия және қамыспен 
келтђрђлген, екђншђ (30-60 см) басқа да компоненттердђ 
құрайды. 
Мияның жерасты органдарының ең көп бөлђгђ 0-40 см 
тереңдђкте орналасқан. Топырақтың бђрђншђ қабатында (0-
020 см) мия тамырларының және тамыр сабақтарының 
жалпы салмағының шамамен  26 %, екђншђ қабатта (20-40 
см) – 38 % шоғырландырылған. Ары қарай олар ұсақталады, 
бұл топырақтың төменгђ қабатының батпақталуымен 
түсђндђрђледђ. 0-16 см тереңдђкте борпылдақ құмайт, 
төменде – тығыздалған шиыршық топырақ. Қызыл мияның 
едәуђр саны Шу өзенђнђң алабында сұлама бидайықтың, 
қамыстың, шеңгелдђң, жусанның, кендђрдђң, 
формацияларында, сондай-ақ басқа шабындық 
қауымдастықтарда және тоғайлық өсђмдђктермен бђрге 
кездеседђ. Осы фитоценоздағы оның тамырлары мен тамыр 
сабақтарының өнђмдђлђгђ болмашы және 8-20 ц/га құрайды. 
Қияқ-миялық қауымдастық экологиясы (Ass.Leymus 
multicaulis – Glycyrrhiza uralensis). Ең көп тарағандардың, 
сондай-ақ алаңы бойынша ђрђ мия топтамаларының бђрђ. 
Аллювиалды-шабындық-тоғайлық топырақтарындағы 



 

 

321 Вестник КазНМУ №3-2017 

шабындық және тоғайлық топтамалардың арасында 
бђрнеше гектарларда ђрђ төбелдермен және белдеулермен 
орналасқан. Ол жерасты суларының жақын орналасуымен 
(1-3 м) өзендердђң жағаларындағы ойпаңдарда орналасқан. 
Жер оттылығында үш қабат анық айқындалады: бђрђншђ – 
биђктђгђ 80-100 см мия, екђншђ -  60 см – қияқ, үшђншђ қабатта 
биђктђгђ 30 см дейђн мђндеттђ түрде ажрық өседђ. Берђлген 
қауымдастықтарда дәндђ дақылдардың 
субдоминанттарынан басқа да, сұлама бидайық, қамыс және 
түрлђ шөптердђң көптеген түрлерђ жиђ кездеседђ. Дәндђ 
дақылдар жиђ қауымдастықта өзђнђң молшылығымен бђрдей 
мөлшерде таратылған және осының салдарынан 
қауымдастық сондай-ақ жайылмада жақсы таралған дәндђ-
миялыққа өзгередђ. Қияқ-миялық қауымдастықтың 
флоралық құрамы 30-дан астам түрлердђ есептейдђ. Осы 
қауымдастықтағы мияның жерасты органдары диаметрђ 
2,0-3,5 тамырлармен және 0,7-3,3 см тамыр сабақтарымен 
келтђрђлген.  
Ажрық-миялық қауымдастық экологиясы (Ass.Glycyrrhiza 
uralensis – Aeluropus intermedius) аллювиалды-шабындық-
сортаңды топырақтарда және су жайылмайтын аңғарларда 
орналасқан. Жер асты сулары 2-3 м. Тереңдђкте жатыр. 

Қауымдастықтағы түрлердђң саны – шамамен 20-дай. Жер 
оттығында, миядан басқа, көпсабақты қияқ, шығыс 
додарция, зығыр жапырақты ақсора, жалпақ жапырақты 
арамшытыр, үш айырлы аққаңбақ, татар қаулетђ, қарапайым 
қамыс, дала шырмауығы бар. Жерасты органдары диаметрђ 
1,5-2,0 және 0,5-2,0 см болатын өзектђ тамырлармен және 
тамыр сабақтармен келтђрђлген. Мияның тегђс жабыны 75 % 
дейђн құрайды, 1 м2 шамамен 30 мия сабақтары кездеседђ. 
Жер оттылығы екђ қабатты. Биђктђгђ 80 см дейђнгђ бђрђншђ 
қабат миямен, қамыспен, екђншђ – 40 см дейђн – ажрықпен 
және басқа қалған түрлермен келтђрђлген. 
Қорытынды. Мия өсђмгђнђң тамырында глюкоза (0,6 – 
15,2%); фруктоза (0,3 – 4,1%); сахароза (0,3 – 
20,3%); мальтоза (0,1 – 0,6%); крахмал (34%) бар, сонымен 
қатар органикалық қышқылдар, эфир майлары, 
глицирризин қышқылы, фенолкарбон қышқылдары және 
олардың туындылары (кумарин, флавоноид, терђ илегђш 
заттар, жоғарғы алифатты көмђрсутектер және спирттер) 
болады. Организм тђршђлђк процесђндегђ стероидтарды 
жоюға көмектеседђ. 
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Резюме: В статье рассматриваются экологические группы растения красной лакрицы, ассоциации, систематического справка. В 
составе эфирного встречающихся по биологические особенности, химический состав веществ глицерин в пятницу. 
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PHYTOCEONOLOGY OF DOMESTIC FLORA IN THE PART OF THE SOUTH-EAST PHARMACOLOGICAL VALUE RED PLANTS 

 
Resume: The article discusses the environmental group plants red licorice, associations, systematic help. In the composition of the essential 
occurring on the biological characteristics, chemical composition of the substances glycerin on Friday.  
Keywords: formation of red licorice, red licorice, environmental groups, subdirector, anothny formation. 
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